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Základní údaje o škole 

Název: Základní škola a Mateřská škola Lukavice, okres Šumperk, příspěvková organizace 

Sídlo: Lukavice 56, 789 01 Zábřeh 

RED-IZO: 600 148 114 

IZO: 102 668 591 

IČO: 70983101 

Telefon: 734 148 105 

E-mail: skola.lukavice@gmail.com 

Internetové spojení: www.zslukavice.cz 

Zřizovatel: Obec Lukavice, Lukavice 47, 789 01 Zábřeh 

 

 

Vedení školy 

 

Ředitelka: Mgr. Ivana Molková 

Vedoucí učitelka MŠ: Kateřina Obšilová 

Vedoucí školní jídelny: Ilona Langerová 

 

 

Školská rada 

 

Lucie Strnadová – zástupce obce 

Jan Theimer – zástupce rodičů 

Jitka Bezděková – zástupce pedagogických pracovníků 

 

 

Poslední změna ve školském rejstříku 

beze změn 

 

Součásti školy 

 

Mateřská škola  

Základní škola 

Školní družina 

Školní jídelna 

http://www.zslukavice.cz/
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Typ školy 

 

Základní škola je málotřídní, kde jsme ve dvou třídách vyučovali společně pět ročníků. Žáci 

1. a 2. ročníku docházeli do I. třídy, žáci 3., 4. a 5. ročníku do II. třídy. Do základní školy 

nastoupilo 22 žáků. 

 

Mateřská škola je jednotřídní. Během školního roku docházelo do mateřské školy  

24 dětí. Třída je věkově smíšená. Děti jsou ve věku od 3 do 6 let. 

 

 

 

ZŠ třída ročník 
počet 
žáků chlapců dívek třídní učitel 

I. 
1. 5 3 2 

Mgr. Dominika Stodolová 

2. 6 4 2 

II. 

3. 1 0 1 

Mgr. Zdeňka Míčová 4. 3 1 2 

5. 7 4 3 

celkem   22 12 10   

ŠD 1. - 5. 19 11 8 Mgr. DominikaStodolová 

MŠ 2,9 - 6 let 24 14 10 
Kateřina Obšilová         
Dana Urbášková 
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Přehled oborů vzdělání 
 

Základní škola 

 

Vzdělávací program školy 

1.– 5.  ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 57/2007. 

 

 

   

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 

Vyučovací 

předmět 

Ročník RVP 

minimum DČD Celkem 1. 2. 3. 4. 5. 

Český jazyk 7 + 1 7 + 2 7 + 2 6 + 1 6 + 1 33 7 40 

Anglický jazyk 0 + 1 0 + 1 3 3 3 9 2 11 

Matematika 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 20 5 25 

Práce 

s počítačem 0 0 0 0 1 1 0 1 

Prvouka 2 2 2 0 0 

12 2 14 
Přírodověda 0 0 0 2 1 + 1 

Vlastivěda 0 0 0 2 1 + 1 

Hudební 

výchova 1 1 1 1 1 
12 0 12 

Výtvarná 

výchova 1 1 2 2 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 0 10 

Praktické 

činnosti 1 1 1 1 1 5 0 5 

Celková povinná 

časová dotace 21 22 25 25 25 102 16 118 

Z toho volná 

DČD 3 4 3 2 4       

 

 

Mateřská škola 

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.
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Popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

 

Organizační schéma školy 

         

    ředitel     

         

vedoucí 
učitelka MŠ 

 

pedagogové 
ZŠ 

 

vychovatelka 
ŠD 

 

školník 

 

vedoucí 

ŠJ 

         
pedagogové MŠ     uklízečky  kuchařky 

 

 

 

Přehled pracovníků 

pracovní zařazení úvazek kvalifikace 

ředitelka, učitelky ZŠ 2,31 ano 

učitelka ZŠ 0,63 ne 

vychovatelka ŠD 0,50 ne 

učitelky MŠ 2,0 ano 

asistent pedagoga ZŠ 0,69 ano 

zaměstnanci ŠJ                                1,56 ano 

školnice, uklízečky 1,56 ano 

fyzický počet pracovníků           11 

přepočtený počet pracovníků     9,25 

 

  



Základní škola a Mateřská škola Lukavice, okres Šumperk                  Výroční zpráva o činnosti školy 2020/2021 

Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy 
 

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022 probíhal v období od 19. 4. do 

30. 4. 2021distančně vzhledem k opatřením MZ a MŠMT souvisejícím s Covid 19. K zápisu 

přišlo 6 dětí, z toho 4 byly přijaty, 2 mají odklad povinné školní docházky. 

 

Zápis do mateřské školy probíhal 6. 5. a 7. 5. 2021v odpoledních hodinách. Všechny děti jsme 

přijali k předškolnímu vzdělávání. 

 

Výsledky vzdělávání a výchovy žáků 
 

Prospěch a chování žáků 

 

  

ročník 

  

žáci 

1. pololetí 2. pololetí 

prospěl s 

vyznamenáním prospěl chování 

prospěl s 

vyznamenáním prospěl chování 

1. 5 5 0 1 5 0 1 

2. 6 6 0 1 6 0 1 

3. 1 1 0 1 1 0 1 

4. 3 1 2 1 1 2 1 

5. 7 5 2 1 6 1 1 

 

 

Výchovná opatření 

 

Pochvala ředitele školy na vysvědčení ani kázeňská opatření nebyla ve školním roce uložena. 

 

 

Zameškané hodiny 

 

    1. pololetí 2. pololetí 

roč. žáci omluvené neomluvené Ø na žáka omluvené neomluvené Ø na žáka 

1. 5 168  0 33,60 141  0 28,2 

2. 6 178 0 29,67 266 0 44,33 

3. 1 37 0 37 5 0 5 

4. 3 20 0 6,67 60 0 20 

5. 7 190 0 27,14 66 0 9,43 

 

 

 

 

Žáky 1. ročníku jsme na vysvědčení v prvním pololetí hodnotili známkami. Ostatní žáci 

vzhledem k distanční výuce dostali slovní hodnocení. Ve druhém pololetí byli všichni žáci 

klasifikováni. Distanční výuka probíhala v následujících obdobích: 
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14. 10. 2020 – 17. 11. 2020 byla distanční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku (I. třídu) 

14. 10. 2020 – 27. 11. 2020 byla distanční výuka pro žáky 3. – 5. ročníku (II. třídu) 

1. 3. 2021 – 9. 4. 2021 byla distanční výuka pro všechny žáky 

25. 5. 2021 – 4. 6. 2021 byla distanční výuka všech žáků z důvodů karantény 

 

V průběhu celého roku bylo důležité slovní formativní hodnocení výsledků žákovských.   

Přes všechny tyto obtíže se 2 žáci 5. ročníku zúčastnili přijímací zkoušky na osmileté 

gymnázium, kam bude 1 žák v příštím školním roce docházet. 

Na pedagogických radách probíhalo hodnocení výsledků vzdělávání a chování a průběžně 

jsme přijímali potřebná opatření. V rámci školního parlamentu žáci společně s pedagogy řešili 

různé výchovné situace, rozdílné názory na chování žáků, učili se být tolerantní a respektující. 

Výsledkem tohoto celoročního projektu jsou minimální kázeňské potíže. Bylo velmi těžké 

vždy po době distančního vzdělávání obnovit soudržnost, spolupráci a sounáležitost všech 

účastníků vzdělávání. Proto jsme se rozhodli zakončit školní rok projektovým vyučováním 

v přírodě. Proběhlo od 21. 6. do 25. 6. na Dolní Bečvě. Poté následovalo ředitelské volno – 

důvodem bylo zahájení prací na rekonstrukci 1. patra budovy základní školy. Školní družina 

v této době pokračovala v provozu, který probíhal venku, v okolí Lukavice a v lesích kolem 

Slavoňova. 

Pět žáků bylo zařazeno do společného vzdělávání na ZŠ, 1 dítě v MŠ (inkluze). Ve II. třídě 

pomáhal žákům se speciálními vzdělávacími potřebami asistent pedagoga.  

Žáci 1. ročníku se učili číst genetickou metodou. Do nácviku čtení zasáhl zákaz docházení do 

školy, a proto se každý žák učil dál doma svým tempem a podle svých individuálních 

schopností. Písemně se vyjadřovali pomocí Comenia Scriptu.  

Matematiku se učili všichni žáci podle principů a učebnice prof. Milana Hejného.  

Distanční vzdělávání v I. třídě probíhalo individuálně kontaktem žáků i rodičů s vyučujícími 

přes Skype, Whatsapp Messenger. II. třída využívala k distančnímu vzdělávání ZOOM, 

následně k individuálnímu přístupu Skype, Whatsapp Messenger. Všichni žáci se do tohoto 

způsobu vzdělávání zapojili, a tak se nám společně s rodiči podařilo zvládnout to 

nejdůležitější učivo a také udržet sociální kontakty. 

V rámci vyučování tělesné výchovy se neuskutečnil plavecký výcvik, neboť to neumožňovala 

opatření MZ a MŠMT. 

Žáci školy se začali v rámci celoročního projektu Otužování otužovat. Proces přerušil zákaz 

prezenčního vzdělávání a už nebylo možné navázat. 

 

Zájmové kroužky v základní škole 

 

Kvůli mimořádným opatřením MZ jsem žádné kroužky nerealizovali. 

 

Pedagogická intervence  – Zdeňka Míčová 

Pomáhala žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Rozvíjela poznávací funkce, které 

ovlivňují proces výuky čtení, psaní a matematiky. Nápravné techniky napomáhaly rozvoji 

verbálních a gramatických dovedností. 

 

 

Zájmové kroužky v mateřské škole 

 

Děti mají možnost pravidelně navštěvovat zájmové kroužky pod vedením zaměstnanců školy 

a především učitelek MŠ. Kroužky začínají v říjnu a končí v květnu. 
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Jde nám především o individuální přístup ke každému dítěti, chceme v něm probudit zdravé 

sebevědomí a jeho vlastní osobnost. Zároveň se v něm pokoušíme prohloubit přirozenou 

citlivost a empatii, kterou se projevuje ve svém okolí. 

Z našich kroužků si děti odnesou nové zkušenosti a poznatky, nové dovednosti, které se pak 

mohou kladně promítnout při dalším vývoji jeho osobnosti. 

Naším cílem je rozvinout v dětech jejich přirozené předpoklady, ať už pohybové, výtvarné či 

komunikační. Chceme jim ukázat široké možnosti, jak používat své tělo, vlastní kreativitu a 

fantazii tak, aby si v budoucnu dovedly poradit. 

 

Kroužek AJ pro děti předškolního věku – Jitka Bezděková 

Seznámení dětí se základy anglického jazyka hravou formou obrázkových karet, písní, říkadel 

či soutěží, rozvoj jazykových dovedností, komunikace a samostatnosti. 

 

Předškolák – Kateřina Obšilová a Dana Urbášková 

Tento kroužek byl určený pro budoucí prvňáky, kteří trénovali své smysly, postřeh, motoriku 

a sluch. 

 

„ Malý kuchař“ - Dana Urbášková, Kateřina Obšilová 

Děti společně s paní učitelkou během celého školního roku připravují různé jednoduché 

pokrmy. Recepty se váží na roční období a téma, o kterém si právě povídají ve školce. 

 

„Výtvarný kroužek“ – Dana Urbášková a Kateřina Obšilová 

Děti se seznamují s netradičními technikami a pomůckami. Naučí se lépe používat nůžky, 

štětec, vodové barvy a také umět udržovat pořádek. 

 

Malý kuchař  a Výtvarný kroužek probíhaly jedenkrát měsíčně. Oba se setkaly s velkým 

zájmem a velkou radostí a chutí. 

 

Školní družina 

 

Do provozu školní družiny zasáhla opatření MZ a MŠMT. Po běžném začátku práce ve školní 

družině následovalo přerušení – zákaz prezenční výuky. Poté bylo potřeba zachovat 

homogenní skupiny, a tak ŠD navštěvovali jen žáci I. třídy. V průběhu roku se tato situace 

opakovala.  

V době fungování školní družiny jsme realizovali takové činnosti, které jsou pro děti 

zajímavé, přitažlivé a přiměřené, aby mohli zažívat radost z objevování, pocit úspěchu, 

vědomí přijetí a kamarádství. Aby formou her, dramatizací, cvičení a soutěží poznávali sami 

sebe, učili se přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí, zvládali řešit problémy v klidu a 

přirozenou cestou. 

Střídaly se sportovní, vědomostní a výtvarné činnosti. V průběhu ročních období jsme 

pořádali vycházky do okolí obce a pozorovali změny v přírodě, trávili jsme čas na zahradě a 

na hřišti. Celoročně jsme se snažili obměňovat výzdobu družiny a chodeb školy, abychom se 

zde cítili dobře my i příchozí návštěvy. 

 

 

Projekty, akce a další aktivity žáků a pedagogů ZŠ 

 

Projektové dny ve škole  

Zahradní slavnost – práce na školní přírodní zahradě 

Benefice pro Isabelku - charitativní akce, podpora kamarádky ze Zvole 
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Rudolfínská doba 

Filcování – práce s ovčí vlnou 

Vznik ČSR 

Svatomartinské dělení – sbírka potravin pro potravinovou banku v Olomouci 

Příběhy bezpráví – deník Ivany A. (příběh vedoucí k roku 1989 – ke svobodě) 

Mikulášská nadílka 

Adventní čtení 

Vánoční spirála 

Festival Jeden svět na školách – autismus mezi námi, rodina, moje silné stránky 

Vlajka pro Tibet 

Den Země – poznávací výprava do Vlachovských dolů 

Den matek 

Lidské tělo a první pomoc 

 

Projektové dny mimo školu 

Poklady Unesco na vlastní kůži - Telč 

Když Jeníček loupal perníček – osobnostní rozvoj (Dramacentrum Olomouc) 

Po stopách slovanských bohů – týdenní projektové vyučování na Dolní Bečvě 

 

 

 

Projekty, akce a další aktivity dětí a pedagogů MŠ 

 

Zahradní slavnost 

Benefice pro Isabelku – charitativní akce, podpora kamarádky ze Zvole 

ZOO Olomouc 

Za tajemstvím lesa – výlet do Slavoňova 

Když Jeníček loupal perníček – osobnostní rozvoj (Dramacentrum Olomouc) 

Halloweenská párty 

Svatomartinské dělení – sbírka potravin pro potravinovou banku v Olomouci 

Malý hrnčíř – práce s hlínou 

Kouzelná nitka – tkaní 

Čertovský den 

Mikulášská nadílka 

Přišel k nám Ježíšek 

Hrej muziko, hrej, masopustní rej – Masopust ve školce 

Čarodějnický den 

 

Poznávání zvířat a jejich mláďat – výlet do Vlachova 

Oslavujeme svátek dětí 

Výlet do Vlachovských dolů – enviromentální výchova 

Malá maturita – pasování předškoláků – společná akce s rodiči 

Po stopách slovanských bohů – týdenní projektové vyučování na Dolní Bečvě – pro 

předškoláky 

 

Barevně vyznačené akce jsou společné pro děti MŠ a žáky školy. Zároveň dokládají, že život 

v naší škole je odrazem života ve velké rodině, kde je samozřejmé soužití různých generací, 

věkových skupin, rozličných povah. Všichni spolu žijí, tráví čas, pracují, vzdělávají se, 

získávají různé dovednosti, pomáhají si, radují se, oslavují,… 
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Charitativní akce 

Benefice pro Isabelku 

Vánoční hvězda - charitativní sbírka pro onkologické děti olomoucké nemocnice 

For Help – pomoc autistickým dětem 

Fond Sidus – pomoc postiženým dětem 

Člověk v tísni 

BONA HELPO s.r.o- pomoc pro Handicap centrum Škola života Frýdek – Místek o.p.s. 

 

Naše adoptovaná spolužačka Karma Methok Lhazeh od nás dostala příspěvek na své další 

studium a pár drobností pro radost. 

                  

 

 



Základní škola a Mateřská škola Lukavice, okres Šumperk                  Výroční zpráva o činnosti školy 2020/2021 

 

 

Hodnocení Minimálního preventivního programu školy 

 

Minimální preventivní program (dále jen MPP) měl v letošním školním roce i nadále tyto 
hlavní úkoly. Zvýšit informovanost žáků v oblastech jako jsou prevence šikany, manipulace s 
lidmi, globální problémy lidstva, bezdomovectví, alkoholismus, kyberšikana, prevence a 
bezpečnost užívání internetu, zdravý životní styl atd. Dalším úkolem bylo stmelovat a 
utužovat kolektivy žáků, posilovat přátelství, vzájemnou pomoc a spolupráci mezi žáky a 
předcházet tak ponižování, šikaně a jiným nežádoucím jevům. Žáky vedeme ke správnému 
sebehodnocení, zvládání stresu, ke schopnostem řešit problémy bez pomoci návykových 
látek. A v neposlední řadě jsme chtěli i nadále reagovat a pracovat s problémy, které se 
vyskytly v tomto i předchozím školním roce.  

Z důvodu vládního nařízení, byla ZŠ a MŠ dlouhodobě uzavřena, proto se dílčí cíle méně 
realizovaly. 

 

Preventivní aktivity probíhající v roce 2020: 

1.- 2. ročník: Dramacentrum Olomouc 

 " Když Jeníček loupal perníček"  

Základní zaměření: Osobnostní růst, rozvoj kreativity, růst emoční inteligence, rozvoj 
spolupráce a vzájemné tolerance. 

Hlavní cíle programu: Přispět k vzájemnému poznávání dětí, posílit pozitivní vztahy ve třídě, 
poskytnout prostor pro společný zážitek. 

Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, narativní pantomima, žáci v roli, 
lektor v roli, výtvarné a hudební aktivity, reflexe, diskuze. 

 

3. - 5. ročník: 

"Úsměv do schránky" 

Projekt, jak potěšit v koronaviru seniory v domovech. 

 

"Potravinová banka" - sv. Martin 

Jak je lehké dostat se na okraj společnosti a jak lze pomoci. 

 

V rámci distanční výuky " Kyberšikana" - nebezpečí na síti. 

 

V mateřské škole  

- prevence agresivity a šikany mezi dětmi – řešení konfliktních situací mezi dětmi. 

 

Dramacentrum Olomouc  -  

" Když Jeníček loupal perníček"  

Základní zaměření: Osobnostní růst, rozvoj kreativity, růst emoční inteligence, rozvoj 
spolupráce a vzájemné tolerance. 

Hlavní cíle programu: Přispět k vzájemnému poznávání dětí, posílit pozitivní vztahy ve třídě, 
poskytnout prostor pro společný zážitek. 

Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, narativní pantomima, žáci v roli, 
lektor v roli, výtvarné a hudební aktivity, reflexe, diskuze. 

Záměr do budoucna:  
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ŠMP bude úzce spolupracovat s třídními učiteli a vedením školy a rodiči v oblasti prevence. 

 

Žáci: 

Žáci se v rámci distanční výuky také seznamovali s problematikou patologických jevů, které 
mohou nastat, z důvodu izolace a nemožnosti se stýkat  s vrstevníky. 

Svoje problémy, pocity a dojmy měli žáci možnost vyjádřit prostřednictvím on-line 
konzultace s třídní učitelkou. 

 

Záměr do budoucna:  

I nadále prohlubovat důvěru žáků ve své třídní učitele. Spolupracovat, vést rozhovory přes 
internet, z důvodu nemožnosti se aktivně stýkat. 

 

 

Rodiče: 

Rodiče se měli možnost seznamovat s děním v ZŠ, prostřednictvím aktuálních informací, na 
internetových stránkách školy a online s třídními učitelkami po předchozí domluvě. 

Záměr do budoucna: snažit se o ještě větší spolupráci s rodiči v oblasti prevence. 

 

1. Průběh vzdělání. 

Cílem Minimálního preventivního programu na naší škole v letošním roce, bylo zvýšení počtu 
cílové skupiny v aktivní účast v online výukách. 

 

Záměr do budoucna:  

Vést žáky k aktivní účasti ve výuce i v nastalé situaci. Reagovat na změny, které přináší doba 
a režim. 

 

2. Mimořádné akce školy. 

Akce se nekonaly z důvodu vládního nařízení a uzavření všech možností na školní i 
mimoškolní akce. 

 

3. Podmínky pro výchovu a vzdělání. 

Za stávajících podmínek reagovat a respektovat. 

 

4. Spolupráce s rodiči. 

Rodiče byli vždy řádně informováni o povinnostech distanční výuky. 

 

5. Školní klima a spolupráce s ostatními pedagogy. 

Z důvodu nemožnosti se stýkat byla spolupráce mezi pedagogy pouze v rámci internetu a 
jiných dostupných možností. 

 

Záměr do budoucna: 

- zapojení co největšího počtu rodičů při organizování mimořádných akcí školy, písemně 
informovat veřejnost v Lukavickém zpravodaji, tak, jak je tomu doposud 

- udržet stávající stav 
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- pokračovat v dosavadní strategii a budovat přátelské a bezpečné vztahy mezi všemi členy 
společenství školy. 

 

Vypracovala: Dana Urbášková, metodik prevence 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Semináře, workshopy a konference, kterých se účastnili pedagogové MŠ: 

Děti s PAS - distančně 

 

Semináře, workshopy a konference, kterých se účastnili pedagogové ZŠ: 

Ředitelská akademie (MAS) – prezenčně 

Distančně: 

Řízení změny 

Revize RVP – ICT 

Pedagogická intervence 

Pilotáž středního článku podpory 

Konference 1. stupně ZŠ Fraus 

 

 

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 
Jitka Bezděková – úspěšně ukončila studium na Palackého univerzitě v Olomouci, speciální 

pedagogika. 

 

Ivana Molková – Waldorfský seminář, Akademie sociálního umění Tabor 
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Prezentace školy na veřejnosti, spolupráce s dalšími partnery 
 

Škola se prezentovala v průběhu roku na svých webových stránkách a faceboku. Tam si mohli 

návštěvníci přečíst něco málo o způsobu vzdělávání a výchovy žáků i dětí,  

o výukových metodách a filozofii vzdělávání v naší škole. Aktuální dění s fotodokumentací  

sledovali příznivci školy na facebooku. Do Lukavického občasníku přispívali školáci i 

pedagogové zajímavými články a podněty. Fotografie z akcí školy a drobné informace se 

průběžně objevovaly také na vývěsce školy ve středu obce. Důležité informace byly 

zveřejňovány na vnější nástěnce u vchodu do školy. 

Již tradičně byla velmi dobrá spolupráce se zřizovatelem. Prázdniny 2020 byly v duchu 

stavebního ruchu. Pokračovaly práce na odizolovaní suterénu a budovy školní kuchyně. Velká 

přestavba horního patra školy zcela změnila a zútulnila interiér. Všichni máme nové sociálky, 

chodbu, kabinet. Nového zázemí si také užívají všichni ve sborovně i ředitelně školy. 

Zřizovateli a místní firmě se podařilo vrátit prostorám původního ducha školy. Všichni školní 

lukavičtí děkujeme svému zřizovateli za velmi vstřícný postoj a podporu školy. 

Pokračovali jsme ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem v Šumperku a 

s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Mohelnici a v Zábřehu v oblasti péče o žáky se 

specifickými vzdělávacími potřebami a při zjišťování školní zralosti. 

 

Výsledky inspekční činnosti ČŠI 
 

Ze strany ČŠI byla v loňském školním roce prováděna rychlá šetření pomocí webového 

portálu. 

 

Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 
 

Projekty v ZŠ Lukavice – dotační program MŠMT, který byl prodloužený kvůli MO MZ 

Zapojili jsme odborníky do projektových dnů ve škole a mimo ni. V mateřské škole a školní 

družině pomáhaly školní asistentky. 

Také v mateřské škole zpestřují vzdělávání tyto projektové dny. 

Vzhledem k uzavření škol bude tento projekt pokračovat do prosince 2020. 

Výše dotace je 808 258 Kč na období 2018 – 2020.  

 

Asistenti v Lukavici – dotační program MŠMT. 

Díky tomuto programu bude i nadále pomáhat v MŠ školní asistent a nově tuto pomoc 

využijeme i v ZŠ. Projekt byl schválen a bude zahájen 1. 9. 2020. 

Výše dotace je 474 804 Kč na období 2020 -2022. 

 

Sportuj ve škole – dotační projekt MŠMT 

Cílem je podpořit žáky v pohybových aktivitách. Proto byla zařazena ve školní družině 

pravidelně 1 hodina pohybových aktivit týdně.  
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Základní údaje o hospodaření školy 
 

Rozpočet přímých nákladů od KÚ na rok 2020 ve výši 5 740 889 Kč byl vyčerpán. 

 

Rozpočet přímých nákladů od KÚ na rok 2021: 

poslední úprava NIV k 22. 6. 2021 je 5 431 604 Kč. 

 

Příspěvek od zřizovatele na rok 2020 byl ve výši 977 000 Kč. 

Kladný výsledek hospodaření za rok 2020 byl 125 810,41 Kč a byl převeden do rezervního 

fondu. Z něho uhradila škola část vybavení sborovny a ředitelny. 

 

Příspěvek od zřizovatele na rok 2021:  

Schválená výše příspěvku – 987 000 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 14. 10. 2021 

Mgr. Ivana Molková, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Lukavice, okres Šumperk 

 

Výroční zpráva byla  

projednána pedagogickou radou dne 14. 10. 2021 

schválena školskou radou dne 1.11. 2021 


