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a) Základní údaje o škole 

 

V souladu se zákonem č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.  

 

o Zřizovatel 

Název:    obec Lužec nad Vltavou 

Sídlo:   Obecní úřad Lužec nad Vltavou, 1. máje 176, 277 06 Lužec nad Vltavou 

Okres:   Mělník 

Identifikační číslo: 00237035 

 

o Škola 

 

Název:     Základní škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace 
Sídlo:     1. máje č. 4, 277 06 Lužec nad Vltavou 

Resortní identifikátor (IZO):   102274975 

REDIZO:    600047687 

E-mail:     reditel@zs-luzec.cz 

Datová schránka:   kcpma44 

Webové stránky:   www.zs-luzec.cz 

 

o Vedení školy 

Ředitelka ZŠ:    Ing. Pavla Kopeluková 

Zástupkyně ředitelky ZŠ  Mgr. Jana Velická 

 

o Školská rada 

Ve školním roce 2004/2005 byla na základě školského zákona ustanovena školská rada, jejíž funkční období začalo  

1.  9. 2005. 

 

o Současné složení školské rady  

 

zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Ivana Ševčíková 

Mgr. Jana Velická 

      Mgr. Eva Zemanová 

 

        zástupci obecního zastupitelstva:                  Ing. Mgr. Pavla Donaufová 

Miroslav Maštalíř 

                                                                         Zdeňka Peroutková 

 

        zástupci rodičů:     Lucie Prokešová 

                                                                         Hana Fnoučková       

                                                                         RNDr. Blanka Sýkorová, Ph.D. (předsedkyně školské rady) 

 

o Rejstřík škol 

 

Základní škola v Lužci nad Vltavou je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. 

Od 1. 1. 2003 má právní subjektivitu, vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. 

     

Sdružuje tato pracoviště:    Základní školu 

                                                      Školní družinu 

Školní klub  

                                                      Výdejnu jídel 

 

mailto:reditel@zs-luzec.cz
http://www.zs-luzec.cz/
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o Vzdělávací program školy 

Základní škola poskytuje základní vzdělání  podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č.j. 490/2007 

s názvem: „ Škola Robinsona Crusoa“. 

  

o Charakteristika školy 

 

ZŠ Lužec nad Vltavou je úplná základní škola s celkovým počtem 9 tříd, dvěma odděleními školní družiny a školním 

klubem.  

 

Škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která vystupuje v právních vztazích svým jménem.  

Ve své činnosti se řídí zákony a dalšími obecně závaznými předpisy a pokyny zřizovatele, jehož kontrole podléhá.  

 

Předmětem činnosti základní školy vyplývající z hlavního účelu jejího zřízení je: 

 

- vzdělávací a výchovná činnost 

- školní družina 

- školní klub 

- zajišťování stravování ve školní výdejně 

- prezentace výsledků žákovských prací 

- osvětová činnost 

- organizace škol v přírodě, lyžařského výcviku, kurzů, exkurzí, projektových dnů 

- organizování volnočasových aktivit 

- rozšířená výuka TV o hodinu plavání v prvním a druhém ročníku 

 

o Zaměření školy 

Tak jak se vyvíjí společnost a technika, jsou kladeny i nové požadavky na vzdělávání žáků. Nová podoba vzdělávání 

vychází z toho, že při rozsahu dnešního poznání a rychlém rozvoji výrobních technologií nevíme přesně, co budou dnešní 

žáci skutečně potřebovat v dospělosti za 20 až 30 let (změny technologií jsou samozřejmostí). Z tohoto důvodu je ve 

vzdělávání potřebné stavět na jistém množství vhodně propojených poznatků a velký důraz klást na dovednosti, které 

mají nadčasový význam a které umožní rychle se přizpůsobit potřebám dalšího vzdělávání. K takovýmto dovednostem 

nesporně patří – umět se učit, být tvořivý, umět řešit problémy, umět účinně komunikovat s lidmi i technikou, umět 

spolupracovat, respektovat svá práva i práva jiných, být tolerantní k jiným, mít vztah k přírodě i kultuře a chránit je, umět 

pečovat o své zdraví a bezpečí, poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti.  

 

Škola je zaměřena na: 

- enviromentální výuku, 

- školu podporující zdraví, 

- výuku cizích jazyků. 

 

o Naše priority 

- Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na aktivní dovednosti žáků. Tyto dovednosti se rozvíjejí pomocí 

klíčových kompetencí, které žákům pomáhají získat základy všeobecného vzdělání, napomáhají dalšímu 

celoživotnímu učení a orientaci v každodenním praktickém životě. 

- Rozvíjet komunikační dovednosti žáků: 

- v mateřském a v cizím jazyce - výuka anglického jazyka probíhá od 3. do 9. ročníku, od 7. do 9. 

ročníku se žáci učí druhému cizímu jazyku (německému). 

- v informačních a komunikačních dovednostech. Ty jsou rozvíjeny jednak v samostatném předmětu 

informatika a dále v rámci volitelného předmětu multimediální výchova. Výuka ICT se prolíná i do 

ostatních předmětů. 

- v sociálních vztazích - komunikační dovednosti jsou posilovány z důvodu budoucího uplatnění žáků na 

trhu práce. 

- Podpora a rozvoj čtenářské gramotnosti. 

- Spolupráce s českými i zahraničními školami v rámci projektů. 

- Podporovat rozvoj pohybových dovedností žáků navýšením hodin tělesné výchovy – plavání v první a druhé 

třídě, motivovat k dalším mimoškolním sportovním aktivitám.  
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- Inkluzívní přístup k zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně 

nadaných (obecně – žáků s různými vzdělávacími možnostmi a různými vzdělávacími potřebami) spočívá 

především ve volbě vhodných forem a metod práce jednotlivými vyučujícími v konkrétních třídních kolektivech 

(skupinách žáků), zvolené tak, aby umožnily plné individuální rozvíjení schopností žáků (s ohledem na jejich 

možnosti, potřeby a odlišnosti). 

- Nabízet volitelné předměty - umožnit rozvoj žáků dle jejich zájmů a potřeb. V letošním školním roce jsme 

nabídli žákům volitelné předměty: konverzace v německém jazyce, praktika cvičení z fyziky, matematický 

seminář. 

- Zaujmout žáky nejen v rámci výuky (v jednotlivých předmětech a v rámci projektů), ale i nabídkou 

volnočasových aktivit k vytváření zdravého životního stylu. Prostory a vybavení areálu školy umožňují širokou 

nabídku volnočasových aktivit zveřejněných na webových stránkách školy.  

- Zaměřit se na prevenci sociálně patologických jevů. Zaměření probíhá nejen v rámci jednotlivých předmětů, ale 

je vypracován konkrétní program prevence formou přednášek a dalších praktických aktivit. 

 

o Materiálně technické zabezpečení školy 

Materiálně technické podmínky školy jsou na dobré úrovni. Osm tříd je vybaveno interaktivními tabulemi, nebo 

interaktivními dataprojektory. Škola k výuce využívá interaktivní výukové materiály, a to jek zakoupené, tak vytvořené 

pedagogickým sborem.  

o Výpočetní technika 

Škola má v současnosti jednu odbornou učebnu výpočetní techniky vybavenou 18 

počítači (17 žákovských, 1 učitelský). 

Odborná učebna byla v roce 2016/2017 dovybavena PC s dostatečnými 

technickými parametry. PC škola získala od starosty obce Patrika Rolla. Byly 

zakoupeny repasované monitory, upravena síť, zakoupeny nové wifi antény. 

Bohužel současný stav sítě a jejího zapojení není dobrý. V roce 2017/2018 je 

nutné zajistit zapojení nových switchů tak, aby nebyl ohrožen administrativní 

chod školy.  

Učitelé dostali do užívání tablety Asus Transformer Book T100 s Microsoft 

Office 365. Což se ukázalo jako spíše vyhovující řešení. Vybavení notebooky by bylo z hlediska nároků kladených na 

výuku pro pedagogy lepší. Přístup k interaktivním tabulím a dataprojektorům bude v příštích letech jednodušší realizovat 

z notebooků učitelů, které budou vybaveny tak, aby byly kompatibilní s interaktivními tabulemi. Elektronicky je 

zpracovaná školní matrika, zaveden program Bakaláři pro zpracování osobních a klasifikačních údajů žáků školy. Škola 

využívá elektronickou třídní knihu. Nově je do programu Bakaláři zaváděna školní knihovna. 

Od 1. 3. 2007 má škola vlastní webové stránky (www. zs-luzec.cz), které v dubnu 2017 získaly novou podobu. Škola má 

vlastní virtuální prostředí Moodle – virtuální školu, které je určena k ukládání učebních textů. Tento trend jistě usnadní 

přístup žáků k výukovým materiálům a škole ušetří finanční prostředky za nákup učebnic. 

V roce 2017/2018 byly pořízeny další tři interaktivní dataprojektory, což umožnilo vytvořit multimediální pracoviště také 

na hale druhého stupně. Byly dokoupeny notebooky, které slouží pedagogům i žákům školy.   

o Učebny  

Vybavenost a vzhled kmenových učeben odpovídá standardnímu vybavení školy 

21. století. Učebny jsou pravidelně malovány a v průběhu roku probíhá běžná 

údržba a opravy. V budoucnu bude nutné v učebnách vykonat rekonstrukci 

omítek, hygienických koutů s umyvadlem, opravu stávajících dveří a 

podlahových krytin. Větší problémy má škola s nedostatkem učebních prostor. 

Chybí odborné učebny jazyků, fyziky, chemie, kuchyňka pro praktickou výuku, 

ale také kvalitní zázemí pro pedagogy. Oddělení družiny II je v současné době 

v provizorních prostorách. V době hlavních prázdnin byla 

zmodernizována učebna č. 33, která byla vedle výmalby vybavena novým 

interaktivním dataprojektorem, tabulí, nábytkem a kobercem pro relaxaci žáků. Dalších šest kmenových učeben bylo 

nově vymalováno, a pokud to bylo možné, vybaveno relaxačními koutky pro žáky dané třídy.  
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o Další prostory školy 

Ve školním roce 2017/2018 proběhla rekonstrukce chlapeckého WC na II. stupni. 

V průběhu hlavních prázdnin se školní knihovna přestěhovala do důstojných 

prostor bývalé ředitelny.  Byly zakoupeny nové knihovny a notebook, který 

v knihovně mohou žáci využít k dohledávání informací. Evidence knih a výpůjček 

je v současné době převáděna do programu Bakaláři. Vedle čtenářských koutů 

v kmenových třídách vznikla ve škole další volně přístupná knihovnička 

s možností samostatné výpůjčky. Ve škole vznikly také studijní koutky a 

v prostorách haly druhého stupně jsou k samostudiu žáků k dispozici dva počítače, 

interaktivní a magnetická pojízdná tabule. 

o Školní výdejna 

Přidělením finančních dotací na základě rozpočtu pro rok 2018 byl rozpočet navýšen a 

finanční částka byla použita na vybudování nové části školní výdejny pro žáky školy. 

Starosta obce, Patrik Rollo, organizačně zajistil stavbu výdejny v období hlavních 

prázdnin. Vznikl tak moderní a pro žáky vyhovující prostor, který svými estetickými a 

ergonomickými parametry vyhovuje současným požadavkům školy a kapacita výdejny 

byla navýšena o 20 míst. 

 

o Tělocvična 

Škola nemá vlastní tělocvičnu, využívá tělocvičnu v kulturním domě. Škola má vlastní 

hřiště s plastovým povrchem, dále využívá sportovně rekreační areál Na pastvách. Žáci využívají k relaxaci r. učebnu, 

relaxační koutky, zahradní učebnu a prostory školní zahrady. 

 

o Učební pomůcky, výukové materiály 

V průběhu roku 2017/2018 byly žákům zakoupeny moderní interaktivní pomůcky a  výukové materiály na interaktivní 

tabule pro I. a II. stupeň. Byly zakoupeny nové učebnice německého jazyka, fyziky a chemie. Pro první stupeň byly 

zakoupeny magnetické modely (pohádky, lidské tělo…). 
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b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 

Učební plán 

 
 
Volitelné předměty 

 
 

 

  

Vyuč. předměty                       I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

 Český jazyk  a literatura 7 7 8 8 8 4 4 5 4

 Cizí jazyk / Aj/ 0 0 4 4 3 3 3 3 3

 Druhý cizí jazyk / Nj/   2 2 2

 Matematika 5 5 4 4 4 4 5 5 5

 Prvouka 2 3 3

 Přírodověda 2 2

 Vlastivěda 1 2

 Chemie 2 2

 Fyzika 1 2 2 2

 Přírodopis 2 2 2 1

 Zeměpis 2 2 1 2

 Dějepis 2 2 1 2

 Výchova k občanství  1 1 1 1

 Výchova ke zdraví 1 1 1

 Informatika 1 1

 Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 Výtvarná  výchova 1 2 2 2 2 2 2 1 1

 Praktické činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 Tělesná výchova 3 3 2 2 2 2 2 2 2

 Volitelné předměty 3 1 1 1

 Týdenní dotace 20 22 25 25 26 29 30 31 32

Volitelné předměty 2017/2018 VI. VII. VIII. IX.

Praktická cvičení z fyziky 1

Literární seminář 1

Konverzace v anglickém jazyce 1

Konverzace v německém jazyce 1 1

Matematický seminář 1

Celkem 3 1 1 1
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c) Personální zabezpečení činnosti školy         

Personální zabezpečení školy 

 
 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,  

ve znění pozdějších předpisů  

 
 

Věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2018  

 
 

V tabulce jsou pedagogičtí pracovníci započítáni pouze jednou. 

 

  

Pracovníci k 30. 6. 2018 přepočteno dle úvazků

Pedagogové 17 12,72

Pedagogovéškolní družiny a školního klubu 3 2,04

Asistenti pedagoga 5 2,75

Nepedagogové 4 3,50

Celkem 29 21,01

Pracovníci Kvalifikovaní  % Nekvalifikovaní %

ZŠ 17 88 2 12

ZŠ I. stupeň 7 100 0 0

ZŠ II. stupeň 8 75 2 25

ŠD, ŠK 0 0 4 100

Věk do 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let od 61 let

Počet 4 5 5 4 5

Z toho žen 3 5 5 3 3
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d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a údaje o následné přijetí do školy 

Zápis do první třídy 

Zápis do první třídy se uskutečnil v budově Základní školy Lužec nad Vltavou ve středu 4. dubna 2018 od 13.30 do 

18.00 hodin a v sobotu 7. dubna 2018 od 9,00 do 13,00 hodin. 

K zápisu do první třídy se dostavilo celkem 19 žáků. Školou byly navrženy tři odklady povinné školní docházky.  Na 

základě rozhodnutí ředitelky školy bylo k základnímu vzdělávání přijato 16 žáků, dvěma žákům byl povolen odklad o 

jeden školní rok a jeden žák s navrženým odkladem se přihlásil na jinou školu.  

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení 

Počet vycházejících žáků 

 

 
 

Na víceletá gymnázia se z V. třídy hlásily dvě žákyně, z nichž jedna byla přijata v prvním kole a druhá pokračuje ve 

studiu na ZŠ Lužec nad Vltavou. 

Na střední školu s maturitní zkouškou se hlásilo z IX. třídy pět žáků.  

V prvním kole byli z IX. třídy úspěšní čtyři žáci. Ve druhém kole byl na obor s maturitní zkouškou přijatý i pátý žák 

z IX. třídy.  

Jedna žákyně z IX. třídy nevyužila práva podání přihlášek na střední školy. 

 

Umístění                                                                                                       počet žáků 

 

1/ Obchodní akademie, Kralupy nad Vltavou     2                                                                                        

2/ Integrovaná SŠ technická, Mělník                                                                 2                                                                            

3/ SŠ hotelová, Praha 4                                                                                      1 

4/ SOŠ a SOU, Neratovice                                                                                  2 

5/ SOŠ a SOU, Kralupy nad Vltavou                                                                      2 

6/ SOŠ a SOU, Praha 9                                                                                       1                                                               

7/ VOŠ a SOU, Roudnice n. Labem                                                                   1 

8/ SOŠ a SOU, Roudnice n. Labem                                                                   1 

9/ SOU Liběchov                                                                                                 1 

10/ Gymnázium, Roudnice n. Labem                                                                1 

 

 

 

  

Počet prvních tříd Počet zapsaných dětí Počet přijatých dětí Počet odkladů školní docházky

1 19 16 2

Třída V. VIII. IX. Celkem

Počet vycházejících žáků 1 3 11 15
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e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

V průběhu školního roku byla u žáků rozvíjena schopnost logického uvažování, schopnost řešení problémů a schopnost 

tvořivého myšlení.  

Žáci byli vedeni k ochraně svého zdraví, byly rozvíjeny činnosti podporující zdraví. Uskutečnila se řada exkurzí, 

projektů a soutěží. 

 

Počet žáků ve školním roce 2017/2018 

Počet žáků k: 1. 9. 2017 30. 6. 2018 

ZŠ 179 176 

1. stupeň 110 107 

2. stupeň 69 72 

ŠD 60 60 

ŠK 90 90 

Průměrný počet žáků na třídu 

Počet žáků k: 1. 9. 2017 ø na třídu 30. 6. 2018 ø na třídu 

ZŠ 179 19,89 176 19,55 

 

 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků k 30. 6. 2018 

 
 

Hodnocení chování žáků k 30. 6. 2018 

 
 

 

  

Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují

1. 26 17 7 2 2

2. 19 15 4 0 0

3. 24 16 8 0 0

4. 22 14 8 0 0

5. 16 4 11 1 0

Celkem za I. stupeň 107 66 38 3 2

6. 13 0 11 1 1

7. 19 6 11 1 1

8. 29 6 18 4 1

9. 11 2 7 2 0

Celkem za II. stupeň 72 14 47 8 3

Stupeň chování 1. 2. 3.

I. stupeň ZŠ 104 3 0

II. stupeň ZŠ 67 2 0

Celkem 171 5 0

Celkem v % 97,16 2,84 0,00
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f) Prevence sociálně patologických jevů 

V ZŠ Lužec se pedagogové systematicky a soustavně snaží, společně se svými žáky, vytvářet přátelskou atmosféru, 

založenou na důvěře a respektu k druhým lidem. Učitelé se svými žáky hovoří, zajímají se o jejich životní postoje a 

názory. V případě problému, ke kterému v žákovském kolektivu občas dochází, hledají učitelé v úzké spolupráci s 

vedením školy vždy nejoptimálnější a nejspravedlivější řešení vzniklé situace. Kázeňské prohřešky jsou řešeny ihned s 

žákem, třídním učitelem, výchovným poradcem a ředitelkou školy, metodikem prevence a je-li třeba i s rodiči a sociální 

pracovnicí. S využíváním ICT technologií se ve společnosti stále častěji objevují nové formy šikany. Ani školní prostředí 

není vůči těmto projevům imunní. Nově byla vypracována směrnice „Kyberšikana“, která se stala součástí dokumentace 

k prevenci sociálně patologických jevů. Právě v oblasti kyberšikany dochází v posledních letech k častým projevům 

šikanování, a to nejen žáků, ale také pedagogů. Podle nejnovějších statistik se s touto formou šikany setkává polovina 

populace mezi 11. až 17. rokem života. 

K eliminaci tohoto projevu šikanování ve školním prostředí přispívá skutečnost, že žáci své mobilní telefony nechávají 

v době vyučování uzamčené ve svých šatních skříňkách. Díky tomu se výrazně zlepšila vzájemná komunikace žáků 

během přestávek ve vyučování a byla podpořena čtenářská aktivita žáků. Stalo se již samozřejmostí, že mnozí žáci si 

během přestávek čtou. 

Pedagogický sbor soustavně učí žáky zodpovědnosti za své činy. Ke vzájemné komunikaci přispěla volba žákovské 

školské rady a prezidenta školy. Zástupci tříd se pravidelně setkávají s pověřeným pedagogem, diskutují různá školní 

témata, mohou vyslovit své názory, přání třídních kolektivů. 

 

o Specializované přednášky, exkurze a besedy v oblasti prevence patologických jevů 

- Kyberšikana- přednáška, beseda, celá ZŠ, září 2017 

- Hasičská zbrojnice Lužec nad Vltavou- ŠD, září 2017 

- Dopravní výchova Mělník- IV. tř., listopad 2017 

- Program Policie České republiky- prevence kriminality, psovodi- II. stupeň ZŠ, květen 2018 

- Hasičská zbrojnice Mělník- exkurze, beseda, II. stupeň ZŠ 

- Armáda ČR- přednáška, beseda, celá ZŠ, červen 2018 

- Projekt Lidice 

- Volba prezidenta ZŠ 

- Volba žákovské rady školy 

- Sportovní aktivity, turnaje 

 

o Prevence rizik a školní úrazy 

Vyhledávání rizik je součástí řídící a kontrolní práce. Významným prvkem jsou pravidelné prověrky bezpečnosti práce 

na všech pracovištích základní školy. Preventivní charakter má i systém poučení žáků o bezpečném chování jak v běžné 

školní praxi, tak i v jednotlivých vyučovacích předmětech. 

Každé pololetí se provádí rozbor úrazovosti a jeho zjištění jsou využívána v preventivní práci směrem k zaměstnancům 

školy a k žákům. Všichni vyučující mají k dispozici lékárničky, jsou proškoleni v oblasti první před lékařské péče. 

o Úrazovost ve školním roce 2017/2018 

Počet pracovních úrazů: 0 

Počet a druh školních úrazů: viz zápis v knize úrazů 

Škola: 19 

Lyžařský kurz:0 

Škola v přírodě:0 

Nebyly zanedbány žádné bezpečnostní předpisy, nedošlo k úmyslnému zavinění. 
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o Zájmové útvary 

Škola žákům, v rámci školního klubu, nabídla velké množství zájmových a vzdělávacích 

aktivit, které byly realizovány pod vedením pedagogů a odborníků z daného oboru. Činnost 

kroužků byla zahájena k 1. 10. 2017 a ukončena k 31. 5. 2018. V rámci zapojení žáků do 

mimoškolních aktivit, byly ve školním roce 2017/2018 uskutečněny útvary, které jsou 

uvedeny v tabulce.  

Nově byly žákům nabídnuty konverzace v cizím jazyce, kroužek elektrotechniky, „Šikovné 

ručičky“, sportovní kroužek a míčové hry. 

Velký důraz škola kladla na zájmové aktivity, které se týkaly přípravy na střední školy a 

víceletá gymnázia. Práce pedagogů v těchto kurzech jistě dopomohla žákům k úspěšnému 

složení přijímacích zkoušek.  

Výsledky žákovských prací z kroužku „Šikovné ručičky“ byly průběžně prezentovány 

v prostorách školy, na Jarmarku a na Velikonoční výstavě. 

Vystoupení žáků z tanečních kroužků a Lužáčku se již tradičně uskutečnila při akcích 

pořádaných nejen školou, ale také Kulturním a společenským střediskem Lužec nad Vltavou. 

Mezi nejoblíbenější zájmové aktivity žáků patří návštěva divadelních představení v rámci 

Klubu mladého diváka. Ve školním roce2017/2018 byla zajištěna čtyři hodnotná divadelní a 

muzikálová představení. 

 

 

 

 

 

 

 

o Lyžařský výcvikový kurz 

 
 

Lyžařský výcvikový kurz se konal 14. 1. – 21. 1. 2018 v horském hotelu Kubát v Benecku. Vedením kurzu byla 

pověřena Mgr. Jana Velická.  

Instruktoři:  Patrik Rollo, Miroslav Beníšek, Tomáš Fnouček, instruktor lyžařské školy Benecko 

Příspěvek zákonných zástupců: 

 Ubytování + strava 3 080,- Kč/žák                    

 Celkem    26 žáků x 3 080,- Kč  80 080,- Kč 

 Výlet   100,- Kč/žák 

 Celkem    26 žáků x 100,- Kč  2 600,- Kč 

 

Vyúčtování akce: 

 Ubytování + strava 3 080,- Kč/žák                    

 Celkem   26 žáků x 3 080,- Kč 80 080,- Kč 

 Výlet   100,- Kč/žák 

 Celkem   26 žáků x 100,- Kč 2 600,- Kč 

 
Doprava autobusem:   15 000,- Kč placeno z rozpočtu školy 

Nákup permanentky: každý žák platil samostatně 

Půjčovné za lyžařské vybavení: žáci platili individuálně 

  

PŘÍPRAVA NA SŠ - MA 9. TŘÍDA

PŘÍPRAVA NA VÍCELETÁ GYM.  - ČJ 5. TŘÍDA

KERAMIKA II  2. -5. tŘÍDA

SPORTOVNÍ KROUŽEK 3. - 5. TŘÍDA

PŘÍPRAVA NA SŠ - ČJ  9. TŘÍDA

ANGLIČTINA HROU 1. - 2. TŘ.

ANGLICKÁ KONVERZACE 4. - 5. TŘ.

MÍČOVÉ HRY 6. - 9. TŘÍDA

ŠIKOVNÉ RUČIČKY 1. -5. TŘÍDA

ANGLICKÁ KONVERZACE 6. -7. TŘ.

KERAMIKA I  6. -9. TŘÍDA

LUŽÁČEK

ELEKTROTECHNIKA 4. - 9. TŘÍDA

ŠIKOVNÉ RUČIČKY 1. -5. TŘÍDA

TANEČNÍ KROUŽEK I 1. - 5. TŘÍDA

TANEČNÍ KROUŽEK II 6. - 9. TŘÍDA

PŘÍPRAVA NA VÍCELETÁ GYM.  - MA 5. TŘÍDA

ANGLICKÁ KONVERZACE 8. -9. TŘ.

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST I. ST.

VÝTVARNÝ KROUŽEK 2. - 9. TŘÍDA

ANGLIČTINA HROU 1. - 2. TŘ.

HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJE:

KYTARA 3. -9. TŘÍDA

KLAVÍR 1. -9. TŘÍDA

KLUB MLADÉHO DIVÁKA
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o Škola v přírodě  

 
 

Škola v přírodě proběhla od 12. 5. do 18. 5. 2018 opět na Benecku v hotelu Kubát.  

Zúčastnila se jí I. - V. třída v celkovém počtu 70 žáků, 12 pedagogů, z toho 1 zdravotnice. Před školou v přírodě byli žáci 

poučení o bezpečném chování na ŠvP, byl proveden zápis do třídních knih a do knihy záznamů.  

S vyúčtováním ŠvP byli rodiče seznámeni dne 30. 5. 2018.  

Výuka probíhala ve 3 učebnách a v jídelně, vybavení bylo dostačující. Kapacita hotelu a hlavně učeben je maximálně pro 

5 tříd. Vyučování probíhalo v ranních hodinách převážně v učebnách v hotelu. Po velké přestávce bylo směřováno spíše 

do přírody, aby byl co nejlépe a nejvhodněji využit ozdravný účinek našeho pobytu.  

Učitelé vypracovali a poté učili podle učebních plánů pro ŠvP, stejně tak vychovatelé vytvořili a plnili plány pro 

odpolední zájmovou činnost.  Spolupráce učitelů a vychovatelů byla velmi dobrá.  

V odpoledních hodinách děti podnikaly výlety a vycházky do okolí.  Všechny třídy absolvovaly ve dvou dnech exkurzi 

do Poniklé, kde se dozvěděly spoustu zajímavostí o výrobě skleněných ozdob. Také si vyzkoušely, jak se ozdoby 

kompletují. Jeden večer dětem zpříjemnila výtvarná dílnička, ze které si domů přivezly vlastnoručně pomalované taštičky 

či trička a další večer proběhla beseda se členem Horské služby. Z důvodu ranního odjezdu z hotelu byla na zpáteční 

cestě pro žáky připravena prohlídka zámku Humprecht.  Chování žáků bylo velmi dobré. Společným pobytem se kolektiv 

dětí utužil, děti se lépe vzájemně poznaly, mají společné zážitky.   

  Vyúčtování akce:   

   Doprava:                                                                 41 140,-  Kč (hrazeno z rozpočtu školy) 

   Ubytování + strava:                                               168 000,- Kč   

   Mzdy doprovázejících osob nad úvazky:  viz interní materiály    

   Odvody soc. a zdr. pojištění:                                   viz interní materiály 

  Vybráno/placeno:   

   Příspěvek od rodičů (ubytování + strava):  1 žák  2400,-Kč       

   Celkem:                                                         70 žáků  168 000,- Kč 

   Výlety vybráno/placeno: 

   Příspěvek od rodičů:    1 žák       600,- Kč 

   Celkem:                                                     70 žáků   42 000,- Kč 
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Akce ve školním roce 2017/2018 

ZÁŘÍ 2017 

  5. 9. (úterý)   slavnostní zahájení školního roku v KaSS 

12. 9. (úterý)   sběr papíru 15,00 – 17,00 hod. 

27. 9. (středa)   IQLANDIA – 5. 9. třída 

28. 9. (čtvrtek)        Běh pro školní hřiště 

29. 9. (pátek)                1. projektový den 

ŘÍJEN 2017 

11. 10. (středa)   Vystoupení Lužáčku a tanečního kroužku v Horních Beřkovicích   

13. 10. (pátek)   Projekt 72 hodin 

16. 10. (pondělí)   Hudební dílna I. a II. stupeň 

16.10 - 20. 10. 

(pondělí – pátek)   Turnaj o pohár „Jany Velické“ – II. stupeň ve vybíjené 

17. 10. (úterý)   Kybernetická bezpečnost  

18. 10. (čtvrtek)   Turnaj o pohár „Jany Velické“- I. stupeň 

25. 10. (středa)    Divadlo Hrušková-Přeučil  

PRAŽSKÉ POVĚSTI ANEB POHÁDKY ZE STARÉ PRAHY.  

LISTOPAD 2017 

1. 11. (úterý)   „Školka ve škole“  

14. 11. (úterý)   Exkurze  - zeměpis - 8. třída 

16. 11. (čtvrtek)   2. projektový den 

20. 11. – 24. 11.  

(pondělí – pátek)   Sálová kopaná II. stupeň 

21. 11. (úterý)   IQLandia – Liberec 

28. 11. (čtvrtek)   Zdravá 5 (7. 6. tř.) 

29. 11. (středa)   Den otevřených dveří 9,00 – 15,00 hod. (9. 8. třída) 

PROSINEC 2017 

2. 12. (pátek)   Vánoční jarmark 

5. 12. (pondělí)   Mikulášská besídka, rozsvícení vánočního stromečku 

7. 12. (čtvrtek)   „Školka ve škole“  

8. 12. (pátek)   2. ročník „Vánoční čtení“ 

12. 12. (úterý)   sběr papíru 15,00 – 17,00 hod. 

    Liduščino divadlo 

KOUZELNÝ ZVONEČEK VYPRAVUJE  

22. 12. 2016 (pátek)  Předávání cen za úspěšnou sportovní reprezentaci, vánoční film v KaSS LnV     

LEDEN 2018 

4. 1. (čtvrtek)   „Školka ve škole“  

14. 1. – 21. 1.    lyžařský výcvikový kurz (7. třída, Benecko)   

31. 1. (středa)   3. projektový den 

Projekt Lidice 

ÚNOR 2018 

7. 2. (středa)     Divadlo LáryFáry – STRAKATÉ BAJKY 

14. 2. (středa)   Den otevřených dveří 9,00 – 17,00 hod.,  

„Školka ve škole“  

16. 2. (pátek)   Prezentace projektů 

BŘEZEN 2018 

13. 3. (úterý)   „Školka ve škole“  

13. 3. (úterý)   Sběr papíru 15,00  - 17,00 hod. 

22. 3. (čtvrtek)    „Světový den vody“ 

27. 3. - 29. 3.  

(úterý – čtvrtek)   Velikonoční výstava 

Recitační soutěž 
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DUBEN 2018 

4. 4. (středa)  „Školka ve škole“  

11. 4. (středa)  Divadlo Praha – O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI 
Noc s Andersenem  

KVĚTEN 2018 

10. 5. (čtvrtek)  „Školka ve škole“  

12. 5. – 18. 5.   

(sobota – pátek)  Škola v přírodě I. stupeň 

   Návštěva Památníku Lidice  

15. 5. (úterý)  Hasiči, Muzeum Mělník 

English focus 

ČERVEN 2018 

6. 6. (středa)  Hudební pohádka s písničkami Uhlíře a Svěráka 

7. 6. (čtvrtek)  Den dětí 1. stupeň  

9. 6. (pátek)  Den dětí 2. stupeň  

12. 6. (úterý)  Sběr papíru 15,00  - 17,00 hod. 

14. 6. (čtvrtek)  „Školka ve škole“  

22. 6. (pátek)  Sportovní den I. stupeň do 11,00 hod. 

25. 6. (pondělí)  Sportovní den II. stupeň do 12,00 hod. 

27. 6. (středa)  Školní akademie   

28. 6. (čtvrtek)  Školní výlety   

 

ČERVENEC 2018 

Turistický týden se školou – 3 jednodenní výlety s turisticko- historickým zaměřením.  
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g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci: 2 

 

Průběžné vzdělávání (zastoupená témata): 

 

- Kvalifikační studium pro ředitele škol 

- Kvalifikační studium pro výchovné poradce 

- Kurz mentoringu 

- Hejného matematika 

- Kurz pro zdravotníka zotavovacích akcí 

- Školení v oblasti eTwinning 

- Prevence patologických jevů 

- Jak vyučovat o holokaustu 

 

 

h) Prezentace školy na veřejnosti 

o Informační systém a medializace  

Rodiče žáků jsou průběžně informováni prostřednictvím informačních dopisů a letáků, na třídních schůzkách a v době 

konzultačních hodin. Dále formou veřejně přístupné nástěnky ve škole. Škola je průběžně prezentována v těchto médiích: 

Vltavan, Mělnicko, Týdeník Mělnicka.  

Od 1. 3. 2007 má škola vlastní webové stránky, které jsou pravidelně aktualizovány včetně veřejně přístupné 

dokumentace školy. 

 

o Spolupráce s MŠ Lužec nad Vltavou 

V srpnu 2017 podepsala ředitelka základní školy a ředitelka mateřské školy rámcovou smlouvu o spolupráci pro školní 

rok 2017/2018. 

Spolupráce byla zaměřena především na oblasti: 

Projekt: Školka ve škole 

Projekty: 

o Plán tvořivých dílniček dětí z družiny s dětmi z mateřské školy. Projekt realizovalo druhé oddělení školní 

družiny.  

o Projekt: „Celé Česko čte dětem“, které realizovalo první oddělení školní družiny. 

 

 

Projekt „Školka ve škole“ umožnil dětem z předškolního oddělení mateřské školy navštívit každý měsíc základní školu. 

Pro děti byla připravena výuková hodina (návštěvy se konaly mimo výuku žáků školy) z českého jazyka, matematiky, 

prvouky, hudební výchovy. Děti si ze školy odnášely nejen pozitivní vnímání školního prostředí, ale také náměty 

k procvičení, notýsek s úkoly a známku za své výborné výkony. 

Znalost školního prostředí se pozitivně projevila při zápisu do první třídy. Děti se ve škole chovaly přirozeně, beze 

strachu. 

 

o Spolupráce se ZŠ 

Ve školním roce 2017/2018 se základní škola snažila navázat bližší spolupráci s okolními základními školami. ZŠ Horní 

Beřkovice se zúčastnila společného sportovního klání v říjnu 2017. Ostatní školy o spolupráci neprojevily zájem. 

 

o Spolupráce se SŠ 

Dobrá spolupráce ve školním roce 2017/2018 probíhala se Smíchovskou střední průmyslovou školou, která pro žáky 

Základní školy Lužec nad Vltavou, p. o. uskutečnila přednášky z oblasti kybernetické bezpečnosti. 
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o Nejdůležitější akce školního roku, při kterých se prezentovaly dovednosti a práce žáků: 

- Jarmark 

- Velikonoční výstava 

- Školní akademie 

- Světový den vody 

- Lužecké dýňování (Projekt 72 hodin) 

- Den otevřených dveří 

- Projektový den 

 

 

i) Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2017/2018 nebyla ve škole realizována inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí. 

 

 

 

j) Hospodaření školy 

Hospodaření školy je v souladu se zákonem 

 

 

 

k) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních aktivit 

 

Ve školním roce 2017/2018 se naše základní škola zapojila do 

evropského programu eTwinning, který podporuje 

mezinárodní spolupráci škol v Evropě za využití informačních 

a komunikačních technologií.  

Na prvním stupni se žáci 4. a 5. třídy seznámili s touto 

iniciativou prostřednictvím výměny ručně vyrobených 

vánočních pozdravů se školami z různých koutů Evropy.  

Na druhém stupni se žáci 7. a 8. třídy věnovali již hlubší 

spolupráci s vrstevníky ze zahraničí v rámci výuky anglického 

jazyka.  

Za projekt "Creativity in the English Classroom", na kterém 

spolupracovali žáci 8. třídy pod vedením vyučující anglického 

jazyka s řeckým víceletým gymnáziem Othisi nedaleko 

Athén, získala naše škola národní certifikát kvality a tento 

projekt bude prezentován na Národní konferenci Erasmus+/eTwinning, která proběhne ve dnech 18. – 20. října 2018 v 

Plzni. Naši žáci měli díky programu eTwinning možnost nejen zlepšit své znalosti cizího jazyka, ale také se dozvědět 

něco o jiných kulturách a seznámit ostatní s naším prostředím. Tyto aktivity jsou rovněž jedinečnou příležitostí pro 

učitele vyměnit si nápady s jinými kolegy. I ve školním roce 2018/2019 budou naši žáci pokračovat ve spolupráci s 

partnerskými školami v zahraničí v rámci projektové výuky a výuky cizích jazyků. 

 

 

l) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

ZŠ Lužec nad Vltavou v roce 2017/2018 nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
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m) Zapojení školy do projektů realizovaných z cizích zdrojů 

 

Základní škola Lužec nad Vltavou ve školním roce 2017/2018 úspěšně realizovala první etapu operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem projektu Zlepšení kvality výuky v ZŠ Lužec nad Vltavou. 

 

V rámci projektu ve škole pracoval školní asistent, jehož úkolem bylo: 

 

- Poskytovat základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, a to při přípravě na 

vyučování spočívající např. v pomoci s organizací času. 

- Pomáhat při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit. Podporuje přípravu žáka na výuku, rozvíjení 

čtenářských dovedností, práci se strategiemi přípravy na školní práci, podporuje rozvoj nadání žáka v aktivitách 

nad rámec školní výuky.  

- Pomáhat v zajišťování výjezdů školy (školy v přírodě, apod.) a s organizační podporou pedagogických 

pracovníků při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

- Poskytovat podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti učitele ve vyučování i mimo 

vyučování, podle potřeb pedagoga školní asistent zajišťoval i podpůrné administrativní a organizační činnosti.  

 

V rámci projektu bylo realizováno pět výukových šablon, které sloužily jako intervence.  

 

- Šablony byly zaměřeny na jazykovou, čtenářskou a matematickou gramotnost. 

- Každá šablona obsahovala šestnáct výukových lekcí.  

- Každá lekce trvala šedesát minut. 

 

V rámci projektu byla realizována školení pro učitele v oblasti Hejného matematiky a sdílení zkušeností s jinou školou. 

- Školení se zúčastnili tři učitelé. 

- Sdílení zkušeností s jinou školou, jeden učitel. 

 

V rámci projektu bylo realizováno školení mentoringu, kterého se zúčastnil jeden učitel. 

 

V každém monitorovacím období splnila ZŠ Lužec všechny potřebné náležitosti. 

 

 

n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi 

Ve škole nepracuje odborová organizace. 

 

 

m) Závěr  

 

a/ směrem ke škole  

Je třeba, aby se všichni pedagogičtí pracovníci snažili o intelektuálně náročnou výuku a rozvíjení individuálních dispozic 

každého žáka. Vzhledem k náročnosti kurikulární změny ve školství se musí dále vzdělávat, aby byli schopni týmové 

spolupráce při realizaci ŠVP.  

Vedení školy musí vytvářet optimální podmínky pro výchovně vzdělávací práci, učitelé vytvářet příjemné klima třídy, 

které bude motivovat k co nejlepší práci. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni se sebevzdělávat a předávat žákům 

aktuální poznatky.  

Je nutné zajistit plně kvalifikovaný pedagogický sbor.  

Je třeba klást důraz na dodržování pedagogického taktu, jak směrem k žákům, tak i rodičům. Pracovníci školy musí 

zachovávat služební tajemství a prezentovat jméno školy na veřejnosti v kladném slova smyslu.  

 

b/směrem k OÚ Lužec nad Vltavou  

Spolupráce s OÚ je na velmi dobré úrovni. Přístup zřizovatele a členů zastupitelstva OÚ je vůči škole vstřícný. 

Zastupitelé OÚ si uvědomují prioritu školství a zajišťují chod celého zařízení dle finančních možností.  
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Tato výroční zpráva byla se zaměstnanci školy projednána na pedagogické radě dne 22. 10. 2018. 

 

Dne:   byla schválena Školskou radou (viz založený zápis). 

Kopie výroční zprávy byla dne 26. 10. 2018 předána zastupitelstvu OÚ Lužec nad Vltavou. 

Výroční zpráva byla dne:  26. 10. 2018 zveřejněna na přístupném místě. 

 

 

Starosta obce    Předseda školské rady    Ředitelka školy 


