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Základní údaje o škole a její charakteristika 

Název a sídlo: Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim, 538 21, p. Slatiňany 

Telefon: 704 022 906, 704 023 020 

Internet: http://zslukavice.wz.cz, email: zslukavice@seznam.cz, tenkratova@centrum.cz  

Zřizovatelem je Obec Lukavice, statutárním zástupcem je ředitelka školy Mgr. Bc. Jaroslava 
Tenkrátová. Školská rada nebyla Obcí Lukavice v tomto školním roce zřízena. 

 Jednotlivé součásti základní školy jsou  

 základní škola, kterou navštěvovalo 60 žáků 1. – 5. ročníku 

 mateřská škola se dvěma třídami, do které chodilo 56 dětí 

 školní družina, ve které trávilo volný čas 25 žáků 

 školní jídelna a výdejna 

Základní škola Lukavice je školou málotřídní. Žáci 1. – 5. ročníku se učili ve třech třídách. 
Druhý ročník byl samostatný v první třídě, první ročník byl spojen se třetím ročníkem v druhé 
třídě, do třetí třídy docházeli žáci 4. a 5. ročníku. Součástí školy je jedno oddělení školní 
družiny a školní jídelna s výdejnou obědů. 

Do naší školy chodí 

Základní škola slouží převážně dětem z obce Lukavice, v našem kolektivu jsou ale i děti 
z okolních obcí. Škola se dlouhodobě věnuje integraci dětí s  různým postižením. Svým 
uspořádáním zařízení plně vyhovuje především dětem, pro které je vhodná výuka a pobyt 
v menším kolektivu, v klidném a tichém prostředí. Ve škole nezvoní, o délce vyučovací 
hodiny rozhoduje učitel podle charakteru práce a momentální schopnosti dětí soustředit se. 
Škola přizpůsobuje svůj režim přirozeným dětským potřebám. Děti se mohou kdykoliv bez 
ptaní napít nebo jít na záchod. Učí se také na koberci a v ostatních prostorách školy. 

Filozofie školy 

Filozofií naší školy je vychovávat děti zdravě sebevědomé, které věří v sebe sama, 
samostatné, tolerantní a přátelské. Naším cílem je položit základ budoucímu vzdělávání všem 
dětem s ohledem na jejich možnosti, zájmy a potřeby. Naše škola je školou rodinnou, 
otevřenou rodičům, prarodičům i širší veřejnosti. Malý počet žáků umožňuje úzkou 
spolupráci s rodiči a tím i okamžité řešení případných problémů. Učitel dětem pomáhá, radí, 
upozorňuje na problémy. Mají-li žáci jiný názor, diskutuje s nimi, přesvědčuje je. Děti se učí 
zjišťovat fakta, zařazovat je do širšího kontextu a pracovat s nimi. Často pracují ve skupinách 
a při práci mohou mezi sebou mluvit. Mnozí rodiče jsou v denním kontaktu s učiteli, po 
dohodě s příslušným učitelem se mohou zúčastnit vyučování jako pozorovatelé či se aktivně 
podílejí na dění školy. 
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Spolupráce základní a mateřské školy 

Mateřská a základní škola jsou v těsném kontaktu a spolupráci, společně se podílejí na celé 
řadě akcí i na veřejném životě obce. I díky tomu je pro děti mateřské školy přechod do první 
třídy bezproblémový: jdou do známého prostředí se známými spolužáky i pedagogy. 
V průběhu školního roku jsme zorganizovali několik projektů společných pro děti z mateřské 
i základní školy, například Ekoškola, Den pro mateřinku, pobyt na hradě Svojanov. Také 
nabídka některých volnočasových aktivit je společná pro děti z mateřské a základní školy – 
kroužek angličtiny, divadelní soubor Lukavánek či flétnový soubor Písklata. Těchto aktivit se 
účastní spolu s některými učiteli. Ve filozofii práce naší školy se objevuje již v mateřské škole 
česká historie, významné osobnosti českých dějin v evropském kontextu. 

 

Učební plán 

Všichni žáci školy se v tomto školním roce vzdělávali podle školního vzdělávacího programu 
Naše škola. Výuku anglického jazyka jsme začínali již ve 2. ročníku. Ve spolupráci základní 
a mateřské školy se zaměřujeme na českou historii, její prožívání a poznávání v rozličných 
praktických činnostech a projektech. Tím u dětí vzbuzujeme hrdost na český národ a jeho 
významné osobnosti jako na pevnou součást sjednocené Evropy. Dalšími společnými body 
působení na děti je environmentální výchova a vzájemná spolupráce a kooperace. 

Rozmístění tříd 

První třída s druhým ročníkem se nachází v přízemí budovy, druhá třída s prvním a třetím 
ročníkem i třetí třída se čtvrtým a pátým ročníkem jsou umístěny v prvním patře. V obou 
patrech jsou sociální zařízení s umyvadly. Na velmi dobré úrovni je vybavení jednotlivých 
tříd, školní družiny i školní jídelny. Třídy jsou členěny na část s lavicemi a volnou plochu 
s kobercem. Lavice jsou uspořádány tak, aby na sebe děti viděly a mohly spolu dobře 
komunikovat. Vedle II. a III. třídy je k dispozici menší kabinet na učební pomůcky. 

 

Po celý školní rok jsme se vyučovali podle těchto rozvrhů: 

 

1. ročník 1 2 3 4   2. ročník 1 2 3 4 5 

pondělí ČJ MA TV TV   pondělí ČJ MA ČJ ČJ  

úterý ČJ HV ČJ ČJ   úterý ČJ PR MA ČJ AJ 

středa ČJ MA PR VV   středa MA PČ VV ČJ  

čtvrtek ČJ MA PR PČ   čtvrtek ČJ PR MA ČJ HV 

pátek ČJ MA ČJ ČJ   pátek TV TV MA ČJ  
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3. ročník 1 2 3 4 5 

pondělí ČJ MA TV TV AJ 

úterý ČJ PR MA ČJ VV 

středa ČJ MA PR ČJ AJ 

čtvrtek ČJ MA PR PČ HV 

pátek ČJ MA AJ ČJ   

  

 

4. ročník 1 2 3 4 5 6 7 

pondělí ČJ MA ČJ VL AJ   

úterý MA ČJ TV TV PŘ   

středa ČJ MA ČJ IC AJ   

čtvrtek MA ČJ AJ VL  VV VV 

pátek ČJ MA PČ PŘ HV   

  

 

5. ročník 1 2 3 4 5 6 7 

pondělí ČJ MA ČJ AJ VL   

úterý MA ČJ TV TV ČJ   

středa ČJ MA PŘ AJ IC   

čtvrtek MA ČJ VL AJ  VV VV 

pátek ČJ MA PŘ PČ HV   
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Přehled žáků 

Do I. třídy chodili žáci 2. ročníku: 

Radim Biňovec  

Sára Bíšková 

Sára Bočková 

Kateřina Bokvajová 

Veronika Buriánová 

Tereza Crkalová 

Petra Dušánková 

Zuzana Hospodková 

Lukáš Makeš 

Jan Mrázek 

Martin Pešek 

Kristýna Štveráková 

František Ventluka 

Šimon Zíta 

Jejich třídní učitelkou byla Jaroslava Tenkrátová. 
 

 

II. třídu navštěvovali žáci 1. a 3. ročníku: 

Tereza Hospodková 

Pavla Marečková 

Klára Zavoralová 

Adam Zíta 

Barbora Beňová  

Andrea Chmelenská 

Vojtěch Jeřábek 

Zuzana Kacafírková 

Iva Koubová 

Tereza Michková 

Adam Pecka 

Michaela Pecková 

Magdaléna Rulíková 

Alexandra Růžičková 

Tereza Zdražilová 

Jejich třídní učitelkou byla Pavla Seherová. 
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Ve III. třídě se spolu učili žáci 4. a 5. ročníku: 

 

Laura Bohunická 

Lukáš Dostálek 

Karolína Fustinoni 

Pavel Fuxa  

Rostislav Groulík 

Sára Lédlová 

Veronika Marečková 

Adéla Pokrývková 

Ondřej Souček 

Michael Stehno 

Zuzana Tatíčková 

Filip Ulrich 

Marie Urválková 

Andrea Zdražilová 

Aleš Beran 

Samuel Bíško 

Eliška Bízová  

Johana Groulíková 

Klára Janečková 

Petr Pešek 

Kateřina Pešková 

Milan Pytlík 

Matyáš Těšík 

Markéta Těšíková 

Amálie Truncová 

Michala Tvrzická 

Tomáš Vašák 

Tereza Vtípilová 

Patrik Zavoral 

Ondřej Zita 

Sebastian Zita 

Jejich třídním učitelem byl Lubomír Šára. 

 
V letošním školním roce ukončilo docházku na naší základní škole sedmnáct žáků. Přešli do 
Základní školy Slatiňany, Základní školy Chrudim – U Stadiónu, Základní školy Chrudim – 
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Sladkovského. Jeden žák úspěšně absolvoval přijímací řízení a byl přijat na Gymnázium 
Josefa Ressela v Chrudimi. 

 

Aleš Beran 

Samuel Bíško 

Eliška Bízová  

Johana Groulíková 

Klára Janečková 

Petr Pešek 

Kateřina Pešková 

Milan Pytlík 

Matyáš Těšík 

Markéta Těšíková 

Amálie Truncová 

Michala Tvrzická 

Tomáš Vašák 

Tereza Vtípilová 

Patrik Zavoral 

Ondřej Zita 

Sebastian Zita 
 

 
 

Počty žáků v jednotlivých ročnících 
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Přehled pracovníků školy 

Ředitelka školy Jaroslava Tenkrátová byla třídní učitelkou v I. třídě. Zde vyučovala žáky 
2. ročníku 15 hodin českého jazyka, matematiky a angličtiny spojené s výtvarnou výchovou 
ve 3. ročníku. 

Její zástupce Lubomír Šára byl třídním učitelem ve III. třídě, kde vyučoval žáky 4. a 5. 
ročníku matematice, českému jazyku, hudební výchově, vlastivědě, přírodovědě 
a informatice. Jeho úvazek činil 24 hodin. Spravoval internetové stránky školy, kabinet 
učebnic a školních pomůcek. 

Pavla Seherová byla třídní učitelkou ve II. třídě. Žáky 1. a 3. ročníku vyučovala českému 
jazyku, matematice, hudební výchově a angličtině (spolu se čtvrťáky a páťáky), druháky 
vyučovala hudební a výtvarné výchově. Její úvazek činil 22 hodin. Pečovala o kabinet 
prvouky, přírodovědy a o školní knihovnu. 

Dagmar Čapková připravovala zaměstnání pro přihlášené žáky ve školní družině. Se všemi 
žáky školy se setkávala při pracovních činnostech a tělesné výchově, se žáky 1. ročníku při 
prvouce a výtvarné výchově. Prvouku vyučovala také ve 2. a 3. ročníku. Její vyučovací 
úvazek činil 15 hodin. Pečovala o pomůcky na pracovní činnosti a tělesnou výchovu. Zároveň 
zajišťovala odběr a distribuci školního mléka a dalších výrobků zdravé výživy v rámci 
projektů Mléko a Ovoce do škol a organizovala sběr pomerančové a citronové kůry. 

O pořádek ve škole se starala domovnice Helena Dubská. 

 

Prostředí, prostory a vybavení školy 

Základní škola sídlí v jedné budově. Kromě tří učeben je zde žákům k dispozici školní 
družina, jídelna a multimediální knihovna. I. třída s netypickým vzhledem je vybavena 
atypickým nábytkem a pomůckami. II. a III. třída pokračují v trendu výbavy netradičním 
nábytkem, který žáky vede k jinému pohledu na vyučování, při kterém preferujeme 
vzájemnou spolupráci a pomoc. Třídy jsou vybaveny výškově nastavitelným žákovským 
nábytkem. Velkou výhodou jsou zřízené klidové koutky, které slouží k tichému čtení či 
samostatné práci. Místnost školní družiny využíváme pro tvořivou práci žáků především při 
pracovních činnostech. Multimediální učebna se školní knihovnou jsou žákům k dispozici 
i mimo vyučování. Po celé ploše multimediální knihovny je koberec, místnost je vybavena 
knihovnou s řadou dětských knih, televizorem a videem. Dále zde jsou ve vybavení počítače 
připojené k internetu se širokou nabídkou výukových programů a encyklopedií. Protože zde 
nechybí dataprojektor, využíváme tuto místnost také k setkáním se zajímavými hosty či pro 
promítání dokumentů. Na hodiny tělesné výchovy přecházíme na hřiště za obecním úřadem 
a v případě nepříznivého počasí do místní tělocvičny. 

Škola je velmi dobře vybavena výpočetní technikou. Kromě počítačů a dataprojektoru 
v multimediální knihovně je v I. a  ve II. třídě pět počítačů s výukovými programy 
připojených k internetu. Ve III. třídě je devět počítačů zapojených do školní sítě s trvalým 
připojením k internetu a množstvím různých výukových programů a encyklopedií. Počítačové 
vybavení je doplněno třemi interaktivními tabulemi Smart Board v jednotlivých třídách. Dále 
je žákům k dispozici deset notebooků. Dalšími notebooky jsou vybaveni někteří vyučující. 
Všichni žáci školy mají možnost přístupu k internetu. Starší žáci běžně využívají internetovou 
komunikaci se spolužáky i s učitelem a vyhledávají potřebné informace na webových 
stránkách. Učitelům jsou dále k dispozici radiomagnetofon, CD přehrávač, akustická kytara 
a elektrofonické varhany. 
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Děti i učitelé mají k dispozici širokou nabídku učebnic a pracovních sešitů. Další materiály 
mohou učitelé žákům kopírovat, sami vytvářet na počítači a tisknout. Knihy ve školní 
knihovně jsou dětem přístupné v průběhu celého dne, žáci si je mohou vypůjčit s předchozím 
souhlasem vyučujícího také domů. Mnohé encyklopedie máme ve třídách hlavně v době, kdy 
se seznamujeme s daným učivem. 

V letošním školním roce prošlo generální opravou sociální zařízení v prvním patře školy. 
Součástí budovy školy je odpočinkový areál sestávající ze školní zahrady a hřiště. Je využíván 
k relaxaci o velkých přestávkách a pobytu školní družiny. Pro děti je tu připravena také 
možnost sportovního vyžití při různých míčových hrách, florbalu či stolním tenisu. Areál 
plánujeme dále zdokonalovat pro sportovní využití, je třeba vyřešit položení nového povrchu. 

Dlouhodobě se pokoušíme vyřešit umístění prostor pro školní kabinet na půdě školy k uložení 
větších učebních pomůcek, didaktické techniky a nástěnných obrazů. Materiální zázemí školy 
je k dispozici také pro širší veřejnost. 
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Přehled prospěchu a chování žáků 

Chování většiny žáků bylo v průběhu školního roku bez závažných kázeňských přestupků. 
Nikdo nebyl klasifikován sníženou známkou z chování. Při výchově žáků respektujeme 
osobnost každého dítěte, snažíme se vyzdvihnout jeho klady, poukázat na ně před ostatními, 
ocenit jeho snahu, vůli a přístup k řešení situací. Konfliktní situace řešíme rozhovory se všemi 
zúčastněnými. Dětem se snažíme vysvětlit, co a 
z jakého důvodu udělaly špatně tak, aby to samy 
uznaly. 

Školní rok na naší škole ukončilo 60 žáků. 
S vyznamenáním prospělo 48 žáků,  12 žáků 
prospělo. Do vyššího ročníku postoupí 60 žáků. 
Mezi oceněné žáky školy náleželi I. Koubová 
(1. ročník), K. Bokvajová, V. Buriánová 
(2. ročník), T. Hospodková (3. ročník), 
Z. Tatíčková, S. Lédlová (4. ročník), S. Zíta, 
O. Zíta (5. ročník). Tito žáci byli v závěru 
školního roku odměněni knihou. 
Celkový průměrný prospěch všech žáků školy byl 
1,24. V prvním ročníku činil průměrný prospěch 
1,03; ve druhém ročníku 1,09. V dalších ročnících to bylo 1,16 (3. ročník), 1,49 (4. ročník) 
a 1,44 (5. ročník). 
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Individuální péče o žáky nadané a o integrované žáky 

Menší počet žáků ve třídách umožňoval individuální péči jak o žáky s poruchami učení, tak 
i o žáky nadané. Učitelé rozvíjeli individuálně jednotlivé žáky podle jejich potřeb, věnovali se 
žákům nadaným, zvláště v pátém ročníku rozvíjeli jejich zájmy. Rodičům nadaných žáků 
jsme nabídli možnost přechodu dětí na osmileté gymnázium v Chrudimi a žákům přípravu na 
přijímací řízení. Pracovali jsme se žáky se specifickými poruchami učení. Tito žáci byli 
integrováni v běžné třídě a podle pokynů pedagogicko-psychologické poradny v Chrudimi 
byly jejich výsledky zohledněny. Charakter individuální práce se všemi dětmi třídy 
umožňoval i u těchto dětí objevit a vyzdvihnout jejich kvality, poskytnout jim odlišné úkoly 
zohledňující jejich handicap a zároveň vést 
ostatní k toleranci a respektu. 

Ke zlepšení informačního systému vůči 
žákům a rodičům bylo využito týdenní 
plánování učiva – na týdenních plánech 
bylo zapsáno naplánované učivo ve 
stěžejních předmětech, zadané domácí 
úkoly a sebehodnocení žáka, jak učivo 
zvládl. Výkon žáka hodnotil také učitel. 
Ve vyšších ročnících bylo využito 
vrstevnické hodnocení a sebehodnocení 
žáků včetně závěrečné klasifikace. Ve 
čtvrtletích byli tito žáci hodnoceni také 
slovně. 

K evidenci prospěchu a chování využíváme evidenční systém internetové aplikace Škola 
OnLine s žákovskými matrikami a evidencí hodnocení práce žáků. K systému se mohou 
připojit jak žáci, tak i jejich rodiče, kteří tak získají kontinuální přístup ke školním 
informacím. Všem rodičům byla možnost přihlášení k systému nabídnuta. Systém zároveň 
slouží jako účinný nástroj řízení a kontroly pro vedení školy. Ve všech třídách jsme celoročně 
využívali archivaci žákovské práce v portfoliu. Rodiče tak mohli sledovat vývoj svého dítěte 
na konkrétních pracích. 

Mnozí žáci se aktivně podíleli na výtvarné výzdobě školy. Jejich díla zdobí stěny, dveře 
i okna. Mohli se dále aktivně zapojit do různých činností, uplatnit individuální možnosti 
a zkušenosti. Po celý rok jsme využívali metod aktivního, prožitkového učení, objevování 
a práce s chybou. Respektovali jsme individuální tempo, žákům jsme umožnili relaxaci podle 
jejich potřeb. Děti jsme učili formulovat svoji myšlenku, nápad, názor, nesouhlas a zároveň 
naslouchat svému okolí, vzájemně se respektovat. Prožitkové učení jsme využili zvláště 
v historické části vlastivědného učiva. Tuto část jsme zdárně propojili s jazykovou výukou 
a informatikou. 

Zápis do 1. třídy 

V naší škole jsme letos u příležitosti zápisu do 1. třídy 
přivítali 20. ledna 2016 čtrnáct budoucích školáků. Čekalo 
na ně několik stanovišť, na kterých plnili připravené 
úkoly. Provedli je jimi žáci 5. ročníku. Děti ve škole 
uvítaly drobnými dárky také zástupkyně SPOZ Lukavice. 
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Personální rozvoj a další vzdělávání učitelů, 
jejich publikační činnost 

Prioritami ve školním roce bylo vzdělávání pracovníků školy v souvislosti s vyučováním, 
tedy metodiky jednotlivých vyučovacích oblastí a inovace vyučovacích metod s ohledem na 
zapojení stávajících ICT možností. S každým pedagogickým pracovníkem byl projednán plán 
osobního rozvoje. 

V dlouhodobějším horizontu je cílem stabilizovat personální zdroje, zefektivnit kvalitu 
výkonu pedagogických pracovníků, cíleně prohlubovat jejich profesní růst, rozšiřovat 
profesní kompetence. V materiálním rozvoji je stále stanoven dlouhodobý cíl – inovace 
učitelské knihovny. 

Jaroslava Tenkrátová absolvovala seminář MŠMT v Praze k Výzvě 56 a Výzvě 57. 
Absolvovala závěrečný seminář CMC Čelákovice „Podpora interaktivity ve výuce pomocí 
ICT nástrojů“, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0033. V rámci udržitelnosti projektu absolvovala 
seminář Výkonný management. V únoru a březnu 2016 navštívila dva semináře 
k připravovaným dalším výzvám MŠMT k evropským projektům. 

Lubomír Šára se vzdělával v oblasti interaktivity vzdělávání žáků. Spravoval webové stránky 
ZŠ Lukavice. Publikoval mnohé vlastní pomůcky, články a metodické návody na portálu 
málotřídních škol a na webových stránkách Pardubického kraje (http://klickevzdelani.cz) 
Další publikační činnost: 
           metodické článků pro učitele 1. stupně, http://malotridka.lusa.cz, 2015/2016 
           projekt Kniha knih – internetové čtenářské deníky, http://knihaknih.wz.cz, 2006 – 2016 
           internetové učebnice vlastivědy:  http://historie.lusa.cz, 2014 – 2016 
      http://regiony.lusa.cz, 2014 – 2016. 
Dále vytvořil internetové stránky s velkými možnostmi procvičování pro žáky jednotlivých 
ročníků na prvním stupni. Primárně slouží žákům naší školy. Vlastní sebevzdělávání věnoval 
metodikám jednotlivých předmětů, které vyučoval, způsobům internetového publikování, 
přípravám materiálů pro on-line vzdělávání a testování žáků. Pro žáky 4. a 5. ročníku 
připravil 21. ročník matematické soutěže (http://msoutez.wz.cz) a internetový časopis 
Kvasnice (http://kvasnice.wz.cz). 

Pavla Seherová se vzdělávala především v metodické oblasti výuky anglického jazyka. Pro 
žáky naší školy připravila projekt Halloween, pro žáky své třídy Slavnost slabikáře a Dětský 
den. Neopomněla ani vzdělání v nových trendech zavádění ICT ve výuce. 

Dagmar Čapková pokračovala ve  vysokoškolském studium k doplnění své kvalifikace na 
Univerzitě Jana Amose Komenského Praha, obor speciální pedagogika. Zúčastnila se 
zahraniční stáže ve Valencii zaměřené na rozvoj znalostí a zkušeností učitele pro zlepšování 
technických dovedností žáků základní školy. Zúčastnila se také kurzů zaměřených na 
pracovní činnosti, využití netradičních materiálů a technik, zpracování drobného 
a odpadového materiálu – Nové trendy v adventních věncích, Vánoční smaltování, 
Enkaustika – malování žehličkou a horkým voskem a Vánoční čarování, opět něco nového. 

Všichni pedagogičtí pracovníci v rámci „otevřených dveří“ při výuce na škole hospitovali 
u svých kolegů v různých předmětech a rozšiřovali si tak didaktické dovednosti a zkušenosti. 
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Aktivity školy 

Při plánování aktivit školy jsme se snažili, abychom žákům všech ročníků alespoň občas 
umožnili pracovat společně v rámci celé školy, abychom dávali vědomostem strukturu a řád 
a žáky vedli k tomu, že neexistují osamocené vědomosti a dovednosti, ale vše má své místo 
a učíme se pro svůj samostatný život. Tím také pomáháme nastavovat kompetenci žáků 
k celoživotnímu vzdělávání a vrstevnickému učení. Po celý školní rok jsme se snažili 
rozhodování v co největší míře přenést na samotné žáky. Naší snahou také bylo ukázat dětem 
možnost bohaté náplně jejich volného času a předestřít jim různé možnosti jeho využití. Tím 
suplujeme neexistenci jiného zařízení zabývající se náplní volného času v blízkosti bydliště 
žáků. 

Zájmové útvary 

 
Divadelní soubor Lukavánek 

Po celý školní rok se pravidelně scházely děti z mateřské a základní školy pod vedením Jany 
Louvarové, aby si společně zahráli dramatické hry a připravili divadelní vystoupení pro 
veřejnost. Společně s dětmi vystupovali i dospělí. Děti se učily různými výrazovými 
prostředky (pohyb, zpěv, mimika, mluvené slovo) vyjádřit děj pohádky, scénky, básně. 
V letošním školním roce společně nacvičili pohádkovou hru, s kterou vystoupili na přehlídce 
divadelních souborů základních a uměleckých škol České republiky Dětská scéna, na 
Mateřince 2016. 

Pískání na flétnu – soubor Písklata 

Pískání na flétničky se účastnili zájemci z 1. – 5. ročníku. Všichni členové souboru Písklata 
vystoupili na vánoční besídce pro rodiče a na závěrečném vystoupení v červnu 2016. 

Sportovní aktivity 

Pro všechny žáky školy jsme uspořádali 13. ročník Lukavického desetiboje 

Jednalo se o celoroční plnění deseti různorodých sportovních disciplín. V každé disciplíně 
obdržel účastník podle svého umístění body a ty se mu započítávaly do celkového umístění 
v desetiboji. Protože toto soutěžní klání je víceleté, sledujeme také rekordy (vždy deset 
nejlepších) v každé disciplíně. Každý žák tak má možnost sledovat zlepšování své kondice 
v průběhu školní docházky. 
Ve 13. ročníku soutěže získali nejvíce bodů Petr Pešek, Rostislav Groulík, Johana 
Groulíková, Tomáš Vašák a Matyáš Těšík. Do čela dlouhodobého žebříčku nejlepších 
školních rekordmanů se posunul svým letošním výkonem Petr Pešek. 

Plavecký výcvik 

Od dubna do června 2016 se žáci 3. a 4. ročníku zdokonalovali v plaveckých stylech v krytém 
bazénu v Chrudimi. Bylo pro ně připraveno 20 hodin plaveckého výcviku. 

Kulturní akce 

Všichni žáci zhlédli pět divadelních představení v divadle Karla Pippicha v Chrudimi. V říjnu 
to byly tři minimuzikály Povídejme si děti v listopadu hudební představení Ahoj světe!, 
v lednu anglické představení Little Red Riding Hood a v únoru výpravnou pohádku Jak 
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Anička o masopustu ke štěstí přišla. Na konci dubna nás Základní umělecká škola Slatiňany 
pozvala do chrudimského divadla na vystoupení svého tanečního oboru. 

V úterý 15. prosince, ve středu 16. prosince a ve čtvrtek 17. prosince 2015 jsme do školy 
pozvali všechny rodiče a prarodiče, abychom jim na školní besídce předvedli pásmo říkadel, 
vánočních písní a koled, básní, scének i tanců. Někteří žáci se pochlubili tím, jak už umějí 
hrát na hudební nástroj. Každý žák obdržel po skončení vánoční besídky od zástupců 
obecního úřadu vánoční balíček. 

Ve čtvrtek 28. ledna byli prvňáčkové přijati v nádherné zámecké knihovně u knížete 
Auersperga na slatiňanském zámku. Dostali své první vysvědčení a také byli pasování rytířem 
Petrem na čtenáře. A jako čtenáři již mohou objevovat tajemství, která se v knihách skrývají. 
Mohou objevovat krásu pohádek, nádheru pověstí, básní a dobrodružství našich předků. 

Ve čtvrtek 31. března 2016 jsme pozvali do školy všechny zájemce o divadlo. Žáci ze všech 
tříd si připravili dramatizaci známých českých pohádek a pověstí. 

Aktivně jsme se zúčastnili některých soutěží: 

12. ročník Lukavické básničky 

Do školy jsme ve čtvrtek 5. listopadu pozvali všechny 
příznivce poezie. Společně jsme prožili jednu hodinu 
plnou básní, které jsme pro ostatní zarecitovali. 
Přednášené básně si žáci sami vybrali ze svých 
čítanek a básnických sbírek a jejich přednes společně 
nacvičili. V prvním ročníku byli porotou oceněni 
Michaela Pecková, Tereza Zdražilová a Iva Koubová. 
z druhého ročníku se v čele umístili Radim Biňovec, 
Tereza Crkalová a Kateřina Bokvajová. Ze třeťáků 
byla nejúspěšnější Klára Zavoralová, ze žáků čtvrtého 
ročníku jsme ocenili přednes Marie Urválkové, 
Veroniky Marečkové a Karolíny Fustinoni. A z páťáků dopadli nejlépe Sebastian Zíta, Milan 
Pytlík a Samuel Bíško. 

Výtvarná soutěž Zaječice 2016 

21. ročník výtvarné soutěže pro děti z mateřských škol, žáků 1. – 5. třídy základních škol 
a zájmové domy dětí a mládeže pro rok 2016 pořádala Obec Zaječice a Osvětová beseda 
Zaječice za podpory Pardubického kraje. V roce 2016 bylo vyhlášeno téma Dopravní 
prostředek, kterým nejraději jezdím. Naši školu reprezentovali Veronika Marečková 
a Rostislav Groulík ze 4. ročníku a Barbora Beňová, Magdalena Rulíková a Iva Koubová 
z 1. ročníku. Ve II. kategorii získali 1. místo Rostislav Groulík a 2. místo Veronika 
Marečková. 

Znalostní soutěže 

Matematický Klokan 2016 

V pátek 18. března 2016 počítalo všech třicet jeden přítomný čtvrťák a páťák dvacet čtyři 
příklady letošního matematického Klokánka. V naší škole skončila na 1. místě Michala 
Tvrzická, která získala 110 bodů ze 120 možných. Na druhém místě skončil Sebastian Zíta se 
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107 body. Třetí místo obsadila Markéta Těšíková a Kateřina Pešková, které získaly celkem 
99 bodů. 

21. ročník matematické soutěže 

Od začátku října 2015 do konce dubna 2016 řešili čtvrťáci a páťáci celkem 50 zapeklitých 
matematických problémových úloh rozdělených do deseti kol. Spolu s námi stejné úlohy řešili 
žáci základních škol Lenešice, Praha - Kutnohorská, Praha 6 - Bílá, Litomyšl, Vimperk 
a Mikulov. Na 1. místě skončil Tomáš Vašák se 73 body (celkově skončil na 4. místě), 
2. místo obsadila Markéta Těšíková s 65 body (celkově na 7. místě) a na 3. místě Milan Pytlík 
s 64 body (celkově na 8. místě) 

Přehled exkurzí 

3. května – vyučování v muzeu 

Nejprve jsme si společně prošli historickou část města, seznámili jsme se s tím, kde dřív 
stával hrad, kudy se do města vstupovalo, jak vypadala radnice a kdo v ní sídlil. Prohlédli 
jsme si budovy tří muzeí, podél řeky Chrudimky jsme poznávali bývalé mlýny. Na zlaté 
stezce jsme obdivovali opravené hradby, poznali místo, kde působil městský kat a pálil knihy 
páter Koniáš. Vlastní program Mozaika z dějin regionu nás seznámil s historií města a jeho 
okolím, kde žijeme. Napomohl nám hlubší orientaci v našich regionálních dějinách. Vlastní 
expozici jsme prozkoumali společně i samostatně, 
hlavně ovšem aktivním zkoumáním. Získané 
informace jsme si ukotvili společnou tvůrčí činností. 

8. června – zámek Kačina 

Čekal nás program s názvem Jak se žilo na zámku. 
Kačina kdysi bývala centrem vědeckým, uměleckým, 
módním, rekreačním i reprezentačním. Při společné 
procházce parkem a zámeckou oborou jsme se pokusili 
objevit, zda se Chotkům podařilo naplnit všechny tyto 
rozdílné požadavky. Dozvěděli se o bohatém 
kulturním a společenském životě, který tu kdysi probíhal. Společně jsme si představili, že na 
tomto empírovém zámku bydlíme, prošli jsme si některé místnosti v zázemí, seznámili jsme 
se s bylinkovou zahrádkou. V prohlídkovém okruhu jsme si prohlédli chotkovskou knihovnu, 
lékárnu, divadlo, galerii a skleník. 

Realizované výukové projekty 

9. října – Živá historie 

V Babiččině dvorečku a Dědečkově obůrce jsme se 
seznamovali s hospodařením našich předků a jejich 
životem. Poznávali jsme domácí zvířata, vyzkoušeli si 
péči o ně. Mohli jsme je pohladit i nakrmit, nanosit 
seno a slámu, napumpovat vodu ze studny. Zjišťovali 
jsme, jaký užitek nám zvířata přinášejí. V Dědečkově 
obůrce jsme si prošli koňské stáje, zblízka si prohlédli 
bažanty, divočáky, daňky i muflony. 
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22. října – Podzimní výprava 

Cestou plnily jednotlivé žákovské týmy rozličné úkoly. Některé se týkaly dopravní výchovy, 
jiné poznávání listnatých a jehličnatých stromů, rostlin i volně žijících zvířat. Další zvyšovaly 
fyzickou zdatnost žáků, ověřovaly postřeh. Některé úkoly jsme věnovali orientaci, jiné 
zdravovědě. Na konci výpravy jsme ocenili nejlepší tým, který osvědčil nejen své znalosti 
a vědomosti, ale i dovednosti. 

21. – 27. října – Halloween 

V mnoha předmětech jsme prožili strašidelné chvilky.Ve výtvarné výchově a pracovních 
činnostech jsme dlabali dýně a vytvářeli mnoho dalších bubáckých výrobků. V matematice se 
počítali skřítci, mumie, kostlivci, čarodějnice a jiná strašidla.Nejvíc jsme se ale těšili na závěr 
projektu, kdy se každý z nás mohl změnit na strašidelnou masku.Třeťáci už dokázali spočítat 
ježibaby a elfy anglicky a říci o nich hezkou básničku, čtvrťáci a páťáci se zase anglicky 
představili a popsali svou halloweenskou masku. Bylo to hezké dopoledne plné zábavy tance 
a anglických písniček. 

4. prosince – Mikuláš ve škole 

Páťáci připravili pro děti z mateřské školy a pro své mladší spolužáky mikulášskou nadílku. 
Balíčky pro děti zakoupil Klub rodičů. Mikuláš s andělem a čerty postupně zavítali do 
mateřské školy i do všech tříd ve škole. 

18. prosince – Vánoční tvoření 

Na poslední školní den v roce 2015 si připravili 
páťáci pro své mladší spolužáky vánoční tvoření. Na 
jednotlivých stanovištích si děti mohly vyrobit drobné 
předměty k vánoční dekoraci, vánoční svícínky, 
přáníčka a jmenovky k dárkům. Na jednom stanovišti 
si upekli perníčky. Dále si s pracovnicí květinářství 
Inspirace Chrudim Ilonou Kůpovou každý vyrobil 
květinovou dekoraci. Po skončení vánoční dílny jsme 
se sešli ke společnému zpívání koled a vánočních písní. Poté jsme rozdělili adresátům dárky, 
které jsme našli pod stromečkem. 

28. ledna – Hodnocení prvního pololetí 

Na počátku jsme si společně připomněli všechny společně prožité akce, hodnotili jsme využití 
různých pomůcek ve vyučovacích předmětech, přístup vyučujících, nabídku mimoškolních 
aktivit, školní stravování či naše dlouhodobé projekty a internetovou nabídku procvičovacích 
materiálů, učebnic a pomůcek. Diskutovali jsme o webových stránkách školy, o tom, co 
případně zlepšit. Poté žáci v týmech graficky zpracovávali svá hodnocení. Ta se stala součástí 
výzdoby našich tříd. V závěru vyučování všichni žáci obdrželi vysvědčení za první pololetí. 

23. března – Velikonoční tvoření 

Ve středu 23. března jsme se těsně před velikonočními prázdninami sešli se všemi žáky školy 
při společném tvoření. Na osmi stanovištích jsme vytvářeli zdobená velká vejce, ozdobili si 
kraslice, vymýšleli, psali a malovali velikonoční přání, vystřihovali a slepovali kačenky, 
slepičky i zajíčky. Každý žák si kromě toho upekl velikonočního jidáše. A spolu s Ilonou 
Kůpovou z chrudimské inspirace vyrobil velikonoční vazbu s živým květem. Práci na 
jednotlivých stanovištích připravili pro své mladší spolužáky páťáci. Na konci společného 
setkání se žáci pochlubili tím, co dokázali sami vytvořit. Všichni si své výrobky odnesli domů 
k velikonoční výzdobě. 
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21. dubna – Jarní výprava 

Ve čtvrtek 21. dubna se všichni žáci vydali na jarní 
výpravu. Tentokrát jsme směřovali přes Svídnici do 
Kochánovic. Sekce Veterán Policie ČR totiž pořádala 
v objektu PČR Kochánovice tématickou výstavu 
Historie četnictva a policie. Jednalo se o malý exkurz 
do historie práce četnictva a policie od první 
republiky po současnost. Seznámili jsme se s výstrojí 
a výzbrojí i technickým vybavením těchto 
bezpečnostních složek. Byly tu vystaveny některé 
dříve používané motocykly i současná motorová vozidla využívaná policií. Organizátoři 
výstavy pro nás také připravili několik soutěžních disciplín o drobné ceny. Součástí výstavy 
bylo okénko do života a činnosti velitele Četnické pátrací stanice Vrbatův Kostelec, Karla 
Kněze, který byl v době okupace významným členem místní odbojové skupiny. 

27. – 29. června – Hodnocení 2. pololetí 

Podobně jako v prvním pololetí jsme v jednotlivých třídách se žáky zhodnotili uplynulé 
pololetí. Žáci sestavovali Top Ten toho, co se naučili v jednotlivých předmětech, hodnotili, 
jak jsou pro ně jednotlivé vědomosti důležité. Vyzdvihli společné akce, které je nejvíc 
upoutaly, doporučili učitelům, co v příštím školním roce zopakovat a co zařadit navíc. 

Dopravní výchova 

7. – 10. září – Výuka na dopravním hřišti 

Po hlavních prázdninách jsme si se všemi žáky 
zopakovali pravidla, kterými se musíme řídit jako 
chodci a cyklisté. Postupně jsme se po jednotlivých 
třídách vydali na dopravní hřiště v Chrudimi. Na 
dopravním hřišti jsme si vysvětlili význam dopravních 
značek, snažili se správně vyřešit jednodušší 
křižovatky, vyzkoušeli jsme si jízdu zručnosti na kole. 
Povídali jsme si, jak se zachovat jako cyklisté, abychom nepřišli k úrazu. Vše jsme si 
pochopitelně hned vyzkoušeli v praxi jako skuteční cyklisté. 

9. května – 1. června – Výuka na dopravním hřišti 

Zopakování pravidel silničního provozu v teorii a praxi jsme se se žáky věnovali také na jaře. 
Svoje znalosti a dovednosti týkající se řešení dopravních situací jsme si opět vyzkoušeli na 
dopravním hřišti v Chrudimi. 

15. – 19. června – Kurs dopravní výchovy 

Čtvrťáci a páťáci se intenzivně věnovali při kursu dopravní výchovy pravidlům silničního 
provozu pro cyklisty. Společně si před prázdninami zopakovali povinné součásti jízdního 
kola, dopravní značky, řešili křižovatky. Učili jsme se, jak ovládat jízdní kolo na silnici, jak 
odbočovat, objíždět a předjíždět. Zkusili jsme si vyplnit několik testů, ve kterých jsme 
zjišťovali, jaké máme znalosti o povinnostech cyklistů v silničním provozu. Většina žáků po 
úspěšném absolvování testu získala průkaz cyklisty. 
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Ochrana před nebezpečím, chování při mimořádných událostech 

22. října a 21. dubna jsme si ve škole a v jejím okolí vyzkoušeli činnosti související 
s ochranou před nebezpečnými a škodlivými vlivy. Dozvěděli jsme se, co udělat v případě 
požáru školy, havárie, zranění většího množství žáků, jak poskytnout první pomoc a na koho 
se obrátit v případě hrozícího nebezpečí. Na následných výpravách do přírody jsme se 
seznámili s orientací, odhadem vzdáleností a zahráli si rozličné hry s brannými prvky. 

Lavice pro hosty 

8. prosince – Třicátá první lavice pro hosty 

V úterý 8. prosince jsme přivítali ve škole výtvarnici Olgu Lazárkovou. Spolu s ní jsme se 
seznámili s výtvarnou technikou zvanou enkaustika. Každý ze žáků si tuto techniku vyzkoušel 
a zhotovil si vlastní fantazijní obrázek, který si odnesl domů. 

30. března – Třicátá druhá lavice pro hosty 

Ve středu 30. března jsme ve škole v Lavici pro hosty 
přivítali paní Čejkovou, metodičku dopravní výchovy 
v okrese Chrudim a pana Tesaře, chrudimského 
mluvčího Policie České republiky. V průběhu dvou 
vyučovacích hodin se oba vystřídali ve všech třídách 
a se žáky besedovali o dopravní situaci v okolí školy 
i bydliště, hodnotili některé jednodušší i složitější 
situace. Společně jsme se zamýšleli nad významem 
dopravních značek i smyslem správného chování 
v silničním provozu. 

Environmentální výchova 

Environmentální výchova tvoří jeden ze základních pilířů školního vzdělávacího programu. 
Patříme mezi ekologické školy Pardubického kraje 2. stupně. Na škole funguje ekotým, jehož 
členy jsou zástupci jednotlivých ročníků a pracovníků školy.  

Aktivně jsme se věnovali čtyřem oblastem: 

1. Odpady – ukládání, třídění odpadů, zajištění jejich následného odvozu. 
2. Energie – šetření s elektrickou energií ve škole. 
3. Voda – šetření a účelné využívání vody ve škole. 
4. Prostředí – vytvoření příjemného prostředí ve škole i v okolí školy, ochrana a zlepšování 

životního prostředí ve škole i v jejím okolí. 

Pro členy ekotýmu bylo připraveno několik akcí realizovaných v rámci grantových projektů 
také za podpory Pardubického kraje. 

Svojanov 

Na konci října se někteří členové ekotýmu vypravili na týdenní pobyt na středověký hrad 
Svojanov. Společně zkoumali krásnou a barevnou okolní přírodu. 
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Expedice Šumava 2016 

Zážitkový pobyt, při kterém jsme se společně 
s pracovníky Národního parku Šumava  zabývali 
vodstvem na Šumavě, zkoumali život v říčce 
Losenici. Prohlédli jsme si rašeliniště a odebrali pár 
vzorků. Vyučovali jsme se v infocentrech národního 
parku, prošli jsme některé naučné stezky. Navštívili 
jsme některé historické památky, hrady a zámky. 

Aktivity ve školní družině 

Rekreační a odpočinková činnost 

Žáci měli na výběr z pohybových, sportovních her a her s míčem. Dostatečný výběr stolních, 
společenských her, kvizů, hádanek a soutěží rozvíjel rozumové schopnosti dětí. Četba knížek, 
pohádek a encyklopedií napomáhala k rozšíření jejich vědomostí a znalostí. Žáci měli také 
možnost zdokonalovat se v práci na počítači a naučit se pracovat s internetem. 
Při sestavování plánů činností školní družiny se přihlíželo k pěti tématickým okruhům. 
1. Místo, kde žijeme – poznávání nejbližšího okolí, bezpečná cesta do školy a ze školy, 
vycházky, návštěva zajímavých míst v obci a okolí, regionální pohádky a pověsti, posilování 
vztahu k místním tradicím, dopravní výchova. 
2. Lidé kolem nás – osvojování zásad vhodného chování a jednání mezi lidmi, význam pojmu 
tolerance, vzájemné úcty, seznámení se základními právy a povinnostmi. 
3. Lidé a čas – budování správného denního režimu a jeho dodržování, účelné využití volného 
času, vytváření návyků na pravidelnou přípravu do školy. 
4. Rozmanitost přírody – seznamování s rozmanitostí přírody v různých ročních obdobích, 
proměnlivost živé i neživé přírody, pozorování změn, ekologická výchova. 
5. Člověk a jeho zdraví – získávání poučení o nemocech, zdravotní prevenci, odpovědnosti za 
své zdraví i zdraví svých spolužáků, péče o osobní hygienu, předcházení úrazům. 

Zájmová činnost pracovní 

Na podzim využili žáci téma houby, kde různými technikami a různým materiálem vytvářeli 
a vyráběli nám známé houby. S využitím přírodnin vyzdobili školní chodby zvířátky 
a zahradu strašáky. V prosinci zdobili školní družinu i chodbu školy čerti, andělé a Mikuláši 
vyrobené z různých materiálů, papíru, textilu, vlny a odpadového materiálu. Před Vánocemi 
jsme vyzdobili okna školy vánočními motivy. Sovičky z papíru byly krásnými dárečky pro 
budoucí prvňáčky, kteří v lednu přišli k zápisu. Motivy vajíček, slepiček, zajíčků a beránků 
byly námětem práce před Velikonocemi, výrobky opět zdobily školní družinu, chodby a okna 
školy. V květnu jsme vyráběli srdíčka a dárečky našim maminkám ke Dni matek. Červen byl 
již ve znamení prázdnin a dovolených. Vyhledávali jsme informace o našich hradech 
a zámcích, vymýšleli pověsti, kreslili zámecká strašidla. 

Zájmová činnost estetická 

V této oblasti převládala kresba, malba různými technikami, zkoušeli jsme využívat 
i netradiční materiály a techniky. Pohádky a pověsti jsme rádi četli i poslouchali, vyhledávali 
jsme i méně známé báje a vyprávění. Seznamovali jsme se s vánočními a velikonočními 
zvyky a tradicemi. 

Zájmová činnost sportovní 

Pohyb a sportování jsou důležitou součástí pobytu ve školní družině. Snažili jsme se využívat 
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hezkého počasí co nejvíce, abychom se zdokonalili v míčových, kolektivních hrách. Rozvíjeli 
jsme dovednost házení, chytání míče, střelbu na cíl, všestranou pohyblivost a dovednost 
v zacházení s míčem. Seznamovali jsme se s pravidly sportovních her a jejich dodržováním, 
učili jsme se spolupracovat s ostatními hráči při týmových hrách a soutěžích. 

Zájmová činnost přírodovědná 

Na vycházkách jsme se zaměřili na pozorování přírody, její proměny v jednotlivých ročních 
obdobích. Učili jsme se, jak se máme chovat v lese, jak se máme chovat ke zvířátkům 
a rostlinám. Budeme se snažit na to nezapomínat. V ekologii jsme se zaměřili na třídění 
odpadů a úklid v okolí školy. Na školním pozemku jsme se starali o záhonky bylinek, které 
jsme se učili pěstovat, poznávat a využívat. 

Dlouhodobý projekt 

Tak, jak plynul školní rok, zjišťovali jsme, jak zajímavý je strom,  jak voňavé a krásné jsou 
květiny na louce, jak nádherní jsou motýli, co umí pilné včelky, jak zázračný je les. Celoroční 
hra Rok v přírodě byla příležitostí, jak poznat přírodu, nabíjet se zážitky a o všem nově 
objeveném si povídat. Pocity jsme vyjadřovali i výtvarnými a pracovními aktivitami 
s využitím toho, co nám příroda během roku nabízela. Měsíc září – čas sklizně podzimního 
ovoce, zeleniny a ostatních přírodnin. Rostliny a zvířata cítí, že nastává podzim. Chtějí-li 
přežít zimu, musí se na ni včas připravit. Říjen – čas pro listnaté stromy, jejich pozorování, 
poznávání, určování. Listopad – čas pro domácí mazlíčky. Existují desítky zvířat, která nás 
mohou potěšit, více spojit s přírodou, ale také v nás rozvíjet citové vazby a smysl pro 
odpovědnost. Prosinec – čas jehličnanů, se stále zelenými jehličnany se můžeme setkat v lese, 
někdy i na zahradě. Na Zemi rostly dávno před tím, než se tu objevili první lidé. Leden – čas 
pro ptáky. Ptáci jsou pozoruhodná zvířata. Většina jich dokáže to, po čem člověk touží od 
nepaměti: létat. Konstruktéři letadel se v mnohém poučili právě od ptáků. Únor – čas pro 
nejstarší průvodce člověka – psa a kočku. Jsou to možná úplně nejstarší zvířecí průvodci lidí. 
Březen – čas pro školičku pěšáka. Chodit pěšky je pro dospělé i pro děti nejpřirozenější 
způsob pohybu. Duben – čas pro domácí hospodářská a užitková zvířata. Jejich předkové 
kdysi žili jako divoká zvířata volně v přírodě. Květen – čas květů a květin. Název tohoto 
měsíce je velice výstižný, všechno kolem nás roste, kvete a voní. Červen – čas pro les. Jestliže 
je příroda obrovitým, zázračným „chrámem“, pak lesy jsou zcela určitě jejími nádhernými 
katedrálami. 

Akce uspořádané pro veřejnost 

15., 16. a 17. prosince – Vánoční vystoupení a vánoční výstava 

Do školy jsme pozvali všechny zájemce o příjemně prožitý adventní čas. Čekaly na ně 
vánoční písně a koledy, básně, scénky, tance, dramatizace pohádek či vánoční výrobky, které 
jsme vystavili na chodbách školy. 

7. ledna – Tři králové 

Školu a domy v Lukavici obcházeli tři králové vedeni Janou Louvarovou s přáním všeho 
dobrého v novém roce 2016. 

28. ledna – Pasování na čtenáře 

U příležitosti předání prvního vysvědčení konečně nastal pro prvňáčky dlouho očekávaný 
slavnostní den jejich Pasování na Rytíře Čtenáře. Slavnost se konala na zámku ve 
Slatiňanech. Přišli se podívat především rodiče a prarodiče našich prvňáčků. 
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19. února – Maškarní karneval 

Karnevalové odpoledne s tancem a soutěžemi proběhlo ve škole. Pro všechny zájemce ho 
uspořádala vychovatelka školní družiny. 

31. března – Dramatizace pohádek 

Žáci ze všech tříd si od konce února připravovali 
v jednotlivých týmech dramatizaci vybraných 
pohádek a pověstí. Společně si vymysleli kostýmy 
a naučili se jednotlivé dialogy. Prvňáčci si nacvičili 
se třeťáky pohádky Bouda, budka a O Smolíčkovi. 
Druháci navázali pohádkami Budulínek a Jak 
v Kocourkově stavěli školu. Nejstarší žáci - čtvrťáci a 
páťáci - natrénovali šest pověstí: O svatém 
Václavovi, O Oldřichovi a Boženě, O dívčí válce, 
O Karlově univerzitě, O svatém Prokopovi a O Janu 
Žižkovi. Čtvrťáci s páťáky namalovali pro všechna vystoupení divadelní kulisy. Na 
vystoupení jsme pozvali všechny zájemce z řad rodičů, prarodičů a dalších příbuzných. Našim 
výkonům zatleskaly také děti z mateřské školy. 

18. března – Vernisáž výstavy výtvarných prací 

V pátek 18. března byla slavnostní vernisáží zahájena v budově základní školy výstava 
výtvarných prací našich žáků. Práce žáci namalovali v době od září do března školního roku. 
Originály výtvarných prací mohou návštěvníci obdivovat ve výstavních prostorách na 
schodišti a ve školní jídelně až do poloviny března 
2017. 

29. dubna – Rej čarodějnic 

V pátek 29. dubna se k nám slétly mladé i staré 
čarodějnice, zaletěli sem i čarodějové všech 
kouzelnických kategorií. Zasoutěžili jsme si 
v disciplínách jako je tanec s míčkem, přenášení 
pingpongového míčku, přetahování lanem, házení do 
kruhu a tanec okolo židlí. Vyzkoušeli jsme si také 
některé sportovní soutěže, abychom zlepšili svou 
kondici. 

Propagace školy 

1. září – Slavnostní přivítání nových prvňáčků a Den otevřených dveří 

Při slavnostním zahájení nového školního roku jsme ve škole poprvé přivítali jedenáct nových 
prvňáčků. Škola zůstala otevřená všem zájemcům, aby si mohli prohlédnout všechny 
prostory, kde se děti společně setkávají. 

15. ledna – Den pro děti z mateřské školy 

Žáky z první třídy přišli navštívit jejich bývalí kamarádi z mateřské školy. Prožili zde jeden 
školní den. Jejich starší kamarádi je nejprve provedli celou školou, poté jim předvedli, co se 
za půl roku ve škole naučili. 
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11. – 15. ledna – Týden otevřených dveří 

V tomto týdnu jsme pozvali do naší školy všechny zájemce. Návštěvníci se mohli zúčastnit 
vyučování spolu s našimi žáky, prohlédnout si všechny prostory školy, prolistovat školní 
kroniky, seznámit se se školním vzdělávacím programem, prohlédnout si fotografie 
z předchozích školních let. 

30. června – Slavnostní ukončení školního roku 

V tomto školním roce jsme se naposledy sešli ve školní budově, abychom převzali 
vysvědčení, a také se rozloučili s nejstaršími školáky, kteří přecházejí na druhý stupeň. Do 
školy zavítali zástupci Obce Lukavice, kteří předali páťákům malé dárky. Společně jsme také 
vyhodnotili a odměnili nejlepší žáky a všechny, kteří naši školu dobře reprezentovali. Každý 
z žáků pátého ročníku zhotovil z keramické hlíny destičku se svým portrétem, která zdobí 
vstupní chodbu naší školy. 

Stránky školy na internetu 

Internetové stránky školy (http://zslukavice.wz.cz) byly po celý školní rok pravidelně 
aktualizovány. Rodiče i široká veřejnost nejen z Lukavice byli prostřednictvím těchto stránek 
informováni o dění ve škole. Součástí stránek je i bohatá fotodokumentace všech akcí školy. 
Stránky fungovaly pod vedením jejich správce, Lubomíra Šáry, v redakčním systému, takže 
do nich mohli přispívat podle svého uvážení nejen pedagogové, ale i žáci a další přihlášení 
návštěvníci. Od druhého do pátého ročníku se velmi osvědčil elektronický učitel, ve kterém si 
žáci mohli opakovat probírané učivo. 

Čtenářské deníky 

Páťáci si na začátku školního roku založili internetové čtenářské deníky, kam přispěli referáty 
o přečtených knihách spolu se žáky 4. ročníku. Najdeme je na adrese http://knihaknih.wz.cz. 
Stránky vytvořil a spravuje Lubomír Šára. 

Lukavický almanach 2016 

Na začátku června 2016 vyšel pátý Lukavický almanach, jako přehlídka nejlepších literárních 
prací našich starších školáků. Jejich literární práce vznikly v hodinách tvůrčího psaní. 
V almanachu se představuje dvacet čtyři žáků čtvrtého a pátého ročníku. Najdeme zde 
autorské pověsti, pohádky, bajky, básně, vyprávěnky a povídky, které vznikly ve školním 
roce 2015/2016. Svá díla žáci také ilustrovali a pravidelně je vkládali na internetové stránky 
věnované projektu "Čteme, posloucháme a tvoříme v Základní škole Lukavice". 

Časopis Kvasnice 

Po delší době se opět přihlásil žákovský časopis pro žáky, rodiče a příznivce naší školy, 
tentokrát v čistě internetové podobě. Čtvrťáci a páťáci sem přispěli rozhovory, reportážemi, 
postřehy ze školních lavic, vtipy, různými hrami. 

 

Zapojení školy do projektů 
V prvním pololetí školního roku jsme se zapojili do projektu financovaného z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání. 
V průběhu projektu jsme se zaměřili na podporu realizace kurikulární reformy v naší škole, 
a to především na výuku cizího jazyka a na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti. Do 
školy jsme zakoupili více než dvě stě nových knih určených pro děti do jedenácti let. Ve 
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druhém, třetím, čtvrtém a pátém ročníku jsme realizovali čtenářské dílny, u starších žáků 
zaměřené také na rozvoj tvůrčího psaní. Jejich výstupem jsou také žákovská díla 
zveřejňovaná na školním webu Slovesnost. V rámci Shadowing (stínování) vycestovali dva 
pedagogové anglického jazyka a technických předmětů na zahraniční stáž do partnerské školy 
ve španělské Valencii. V září byl v rámci tohoto projektu pro skupinu deseti našich školáků 
uspořádán zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt na Maltě, v jehož rámci se zúčastnili výuky 
na tamní základní škole. 

 

Spolupráce s rodiči – Klub rodičů 

V čele Klubu rodičů v letošním školním roce stáli a jeho činnost řídili Petra Janečková, Lada 
Zítová a Dita Makešová. V průběhu školního roku byly uspořádány dvě společné schůze, 
první 8. září a druhá 1. března. Rodiče na nich byli ze strany vedení školy informováni 
o záměrech školy a organizovaných akcích. Vyjadřovali se k nim, navrhovali různá doplnění 
a úpravy organizačních záležitostí. Společně jsme naplánovali především projektové dny 
a akce, u kterých škola potřebuje pomoc rodičů. Pro žáky a rodiče jsme uspořádali dvě 
konzultační odpoledne, podzimní dne 10. listopadu a jarní 10. května. Na obě konzultační 
odpoledne jsme pozvali všechny rodiče spolu se žáky, aby přišli diskutovat s vyučujícími 
o školních výsledcích. Všichni žáci předem obdrželi hodnocení své práce. 

 

Opatření ke zkvalitnění výuky 

Ředitelka školy procházela pravidelně vyučovací hodiny u jednotlivých vyučujících. Její 
zástupce provedl dvanáct předem ohlášených celohodinových hospitací a patnáct nehlášených 
krátkých hospitací (okének). Ve všech ročnících v matematice a v českém jazyce byly 
provedeny pololetní a závěrečné prověrky znalostí žáků. V průběhu hospitací nebyly zjištěny 
u žádného pedagogického pracovníka závažné nedostatky při vedení hodin, motivaci žáků 
a jejich hodnocení. Hospitace byly zaměřeny na celé spektrum vyučovacích předmětů podle 
školního vzdělávacího programu včetně výstupů v jednotlivých ročnících. Zástupce ředitelky 
školy prováděl dvakrát do měsíce kontrolní činnost zaměřenou na povinnou dokumentaci 
třídního učitele a vychovatelky školní družiny. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné závažné 
nedostatky. Všichni zaměstnanci školy jsou dostatečně informováni o dlouhodobých 
i krátkodobých plánech školy. Na pravidelných měsíčních poradách i průběžně byli 
informováni o veškerém dění ve škole. Všem jsou jasné jejich pravomoci, povinnosti a úkoly. 
Kontrolní činnost zástupce ředitelky školy byla dále zaměřena na provozní zaměstnance 
školy. Jednou týdně byl kontrolován provedený úklid školní budovy, jednou měsíčně 
vydávání mléčných svačin a ovoce, příprava pitného režimu a vydávání obědů. Nebyly 
shledány žádné závažné nedostatky. 

 

Evaluace práce školy 

Autoevaluace 

Na konci prvního pololetí a na konci školního roku jsme provedli spolu se žáky závěrečné 
sebehodnocení zaměřené na vyučovací hodiny a další možnosti zlepšování znalostí, 
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dovedností a návyků. Žáci hodnotili své místo ve škole, mezi spolužáky, vztah k vyučujícímu. 
Vybírali z akcí realizovaných v příslušném pololetí tu nejoblíbenější, doporučovali učitelům, 
co zlepšit a čím případně obohatit příští školní rok. 

Spolu se žáky, jejich rodiči a pedagogy byly formou rozhovoru hodnoceny podmínky ke 
vzdělávání. Většinově bylo konstatováno, že podmínky vzdělávání jsou na velmi dobré 
úrovni. Snahou je udržet a dle finančních možností dále zvyšovat materiální podmínky 
vzdělávání ve škole, včas řešit případné nedostatky. Lubomír Šára se v průběhu školního roku 
také zaměřil na posouzení školního klimatu. Formou pozorování a rozhovoru se žáky hodnotil 
spokojenost žáků ve škole. Žáci podle svých měsíčních hodnocení stanovili, jak se v průběhu 
školního roku zlepšili, co nového se naučili a co pro ně bylo nejdůležitější. 

Vybavení ICT 

Naše škola je informačními technologiemi vybavena dobře. Ve všech ročnících mohou žáci 
využívat výukové programy k doplnění učiva a procvičení právě probírané látky. Škola je 
dostatečně vybavena software k výuce samostatného předmětu informatika. Ve všech třídách 
je soustavně využívána dotyková tabule Smart Board, která se ve výuce velmi osvědčila, 
hlavně při výkladu a procvičování učiva v českém jazyce, matematice, vlastivědě 
a přírodovědě. 

Vybavení pro zaměstnání žáků mimo vyučování 

Školní družina je dostatečně vybavena nábytkem. Její vybavení výtvarným materiálem je na 
dobré úrovni. Dosud nebyla provedena obměna didaktických pomůcek stolních her 
a stavebnic pro žáky, kteří se účastní jejích ranních a odpoledních činností. 

 

Žákovské sebehodnocení 

V rámci projektu se žáci čtvrtého a pátého ročníku zúčastnili statistického šetření, které pro ně 
připravil Lubomír Šára. V rámci šetření se každý z přítomných žáků zamýšlel nad tím, jak se 
chová a pracuje ve škole, jak spolupracuje s ostatními spolužáky a učitelem, jaký má vztah ke 
škole i svým spolužákům. Žáci vybírali své oblíbené vyučovací předměty, snažili se 
zformulovat, v čem by se chtěli zlepšit. Šetření se zúčastnilo 28 přítomných žáků. Výsledky 
jsou v příloze výroční zprávy. 

 

Záměry rozvoje školy 

V příštím školním roce se hodláme zaměřit na tyto činnosti školy: 

 zvyšování podílu samotných žáků na svém vzdělávání. 

 samostatnější rozhodování žáků o aktivitách při vyučování, dát prostor jejich názorům, 
snažit se vyhovět rozumným návrhům, které zlepší klima školy. 

 výuku cizího jazyka je třeba i nadále napřít do zlepšení schopnosti konverzace 
absolventů školy, trénovat úroveň gramatických znalostí a slovní zásoby. 

 řešit využití ICT ve výuce, ve školní družině a v odpoledních aktivitách. Využít 
znalostí žáků při jejich vlastní samosprávě v učebnách s počítači. 

 využívat učebny ve škole pro odpolední aktivity všech zájmových kroužků pro děti ze 
základní i mateřské školy. 
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 snažit se vtáhnout rodiče žáků do činnosti školy, spolupracovat s nimi při 
projektových dnech. 

 ve spolupráci s Klubem rodičů zorganizovat dílny pro rodiče s dětmi. 

 zajistit větší informovanost rodičů a další veřejnosti o nových metodách použitých ve 
vyučování. 

 věnovat péči ekologickému vzdělávání žáků a jejich následnému ekologickému 
jednání. Pokračovat v projektu Ekoškola, snažit se po kvalitní přípravě obhájit titul 
Ekoškola. 

 ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, psaní a dalších předmětech vytvářet 
tematická díla, která by se dala využít k prezentaci a propagaci školy (internetové 
stránky, výstavy, plakáty…). 

 

 
 
Výroční zprávu zpracoval Mgr. Lubomír Šára.       
 
Autoři fotografií: Lubomír Šára, Dagmar Čapková a Fotoateliér Rudolf Vařejka Chrudim 
 
 
Výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 29. srpna 2016. 

 
 

 
 
 
 
      Mgr. Jaroslava Tenkrátová 

        ředitelka školy 
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Příloha: Výsledky šetření na téma žákovského sebehodnocení 
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