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Charakteristika školy 
 
Úplnost a velikost školy 
Naše málotřídní škola je školou rodinného typu. Je integrovaná s mateřskou školou nejen 
organizačně, ale celou koncepcí edukačního procesu. Žáci pěti postupných ročníků jsou 
rozděleni do tří tříd. První ročník je, pokud možno samostatný (sejde-li se dostatečný počet 
žáků), ostatní ročníky spojujeme do tříd podle počtu žáků v předmětném školním roce. 
Součástí školy je také školní jídelna a jedno oddělení školní družiny. 
 

 
 
 
Vybavení školy 
Obě budovy – základní školy i mateřské školy jsou umístěny uprostřed multifunkčních, 
rozčleněných zahrad, které jsou využívány k relaxaci, hrám i k výuce žáků. Příjemná rodinná 
atmosféra je navozena již při vstupu do školy. Vybavení jednotlivých tříd je nové a netradiční. 
Koberce, které tvoří součást všech tříd, jsou využívány k ranním komunitním kruhům, 
k relaxaci a také k výuce. Netradiční nábytek tvoří šestiúhelníkové stoly, které umožňují 
týmovou spolupráci žáků při výuce a přirozené prostředí pro kooperativní učení.  
Samozřejmou součástí vybavení všech tříd jsou počítače. Počítače, výukové programy 
a přístup k internetu jsou dostupné všem dětem po celý den. Žáci také mohou po celý den 
využívat multimediální knihovnu. Vybavení školy počítači a IC technikou je na velmi dobré 
úrovni, průměrný počet žáků na jeden počítač je 3 – 4. Samozřejmostí je každodenní využití 
bohatého výukového software a vybavení dataprojektory i tabulemi Smart Board. 
K pohybovým aktivitám žáci využívají místní tělocvičnu a sportovní areál s fotbalovým 
hřištěm a dvěma volejbalovými kurty. Přímo v areálu školy žáci využívají menší sportoviště 
se šplhadly. Pro veřejná vystoupení, výstavy prací žáků a školní akademie využíváme hlavně 
prostornou III. třídu. 
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V době volna a přestávek mohou žáci využívat všech prostor školy, odpočinkové koutky, 
multimediální knihovnu, školní zahradu a sportoviště vedle školy. Všichni vyučující mají 
k dispozici počítače, které jsou zapojené do sítě. Mají volný přístup na internet, používají 
tiskárnu i kopírku. K dispozici jsou vyučujícím mnohé tituly v příruční učitelské knihovně. 
Materiální vybavení je dostatečné, na tvorbě mnoha pomůcek se podílejí i sami žáci. 
Svým uspořádáním naše zařízení plně vyhovuje především dětem, pro které je vhodná výuka 
a pobyt v menším kolektivu, v klidném a tichém prostředí. Pozornost věnujeme také žákům 
s přiznanými podpůrnými opatřeními. Dle potřeby pracují na základě individuálního 
vzdělávacího plánu či plánu pedagogické podpory. 
 
 

Charakteristika pedagogického sboru 
Pedagogický tým tvoří ředitelka, další dva učitelé a vychovatelka školní družiny. Sbor je 
smíšený s většinovou převahou žen. Věkový průměr pedagogického sboru je 55 let. Všichni 
jsou plně kvalifikovaní zkušení pedagogičtí pracovníci. Ředitelka je absolventkou 
Pedagogické fakulty Hradec Králové, absolvovala jednoroční kurz pro řídící pracovníky škol. 
Učitelé jsou absolventy Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Jeden z pedagogů 
je metodikem, vytváří vlastní výukové programy a specializované internetové stránky určené 
k výuce na 1. stupni. 
Všichni pedagogičtí pracovníci se účastní 
různých forem dalšího vzdělávání, všichni 
absolvovali školení k využití ICT při výuce. 
Další vzdělávání zaměřujeme na poznávání 
a další možné uplatnění různých didaktických 
metod na prvním stupni. Většina pedagogů 
ovládá alespoň jeden cizí jazyk. 
Ve škole pracuje metodik prevence sociálně 
patologických jevů a specialista pro 
ekologickou výchovu. Učitelé prošli kurzy 
kritického myšlení a autoevaluace školy. 
Všichni učitelé jsou proškoleni v problematice 
ochrany při mimořádných událostech a mají 
základní kurz první pomoci. 
 
 

Charakteristika žáků 
Školu navštěvují děti z Lukavice a vzhledem k dobré dopravní dostupnosti také děti 
z okolních obcí. Vzhledem ke klidnému prostředí a práci v menším kolektivu vyhovuje také 
dětem s přiznanými podpůrnými opatřeními. 
 
  

Dlouhodobé projekty 
Celým edukačním procesem prolíná poznávání české historie a významných osobností 
českých dějin v evropském kontextu. Seznamování s českou historií není faktografické, ale je 
zaměřeno především na emocionální prožitek dětí. Dlouhodobě se věnujeme projektům 
spojených s českými pověstmi a naší historií, které jsou prezentovány na námi vytvářených 
internetových stránkách. V těchto projektech se prolínají vzdělávací cíle s etickými. Děti 
samy připravují a zpracovávají kapitoly z naší historie, připravují si kulisy, kostýmy, dialogy, 
hrají či recitují monology a dialogy z kronik a pověstí, malují a tvoří vlastní pověsti, které se 
vztahují k našemu regionu. Do školy si pravidelně zveme do pořadu Lavice pro hosty místní 
pamětníky, aby dětem přiblížili život v naší obci v minulosti. 
Škola získala mezinárodní certifikát „Ekoškola“. Ekologická výchova prolíná ve škole 
s českou historií do 18. století, kdy sepětí našich předků s přírodou bylo těsnější než dnes. 
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Třídní kolektivy vyjíždějí na řadu exkurzí, pobyty věnované osobnostní výchově, pracují na 
projektech zaměřených na utužení týmu a respektování druhých. Žákům nabízíme každoročně 
týdenní pobyt ve škole v přírodě. 
 
 
Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími subjekty 
Neustále rozvíjíme spolupráci se zákonnými zástupci našich žáků. Rodiče, prarodiče i další 
zájemci mohou školu navštívit kdykoli po dohodě s vyučujícím. Při základní škole pracuje 
občanské sdružení rodičů s názvem Klub rodičů, který se schází minimálně dvakrát ročně na 
pravidelných celoškolních schůzkách. 
S vyučujícími se zákonní zástupci setkávají podle potřeby, dvakrát ročně je realizováno 
konzultační odpoledne, kam jsou zváni zákonní zástupci společně se svým dítětem. Všechny 
důležité informace mohou zájemci dále získat na webových stránkách školy. Ty jsou 
pravidelně aktualizovány. 
O škole a její činnosti stručně informujeme v místním Lukavickém zpravodaji a na webových 
stránkách obce Lukavice. 
Pro zájemce pořádá škola semináře zaměřené na vánoční a velikonoční vazby či na oblast 
informačních technologií. 
Základní škola spolupracuje se Sborem dobrovolných hasičů v Lukavici. Většina žáků se 
v rámci mimoškolní činnosti zúčastňuje aktivit kroužku mladých hasičů. 
Rodiče, kteří projeví zájem, mohou společně s dětmi vystupovat v divadelním souboru 
Lukavánek, který vznikl při mateřské škole v roce 1998. Spolupráce s místní kulturní 
a školskou komisí umožňuje těsné vazby mezi obcí a školou. Tím se škola stává skutečnou 
kulturní a sociální kotvou obce, například při pořádání kulturních vystoupení žáků či výstav, 
na které zveme širokou veřejnost. 
Zaměření školy na českou historii podporujeme spoluprací s Městskou knihovnou Chrudim a 
Slatiňany či se Státním archivem i muzeem v Chrudimi. Tato spolupráce nám pomáhá ve 
vytváření vztahu žáků k místu bydliště a širšímu sociálnímu okolí včetně historické 
ukotvenosti. 
Spolupráce s Radou školy se odvíjí především v oblasti tvorby dlouhodobých dokumentů, 
povinné dokumentace školy a jejím schvalování. Dále v oblasti koncepce, tvorby 
a schvalování výroční zprávy školy.  
Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Chrudimi probíhá v několika 
rovinách. Na základě doporučení třídních učitelů navštěvují děti spolu se zákonnými zástupci 
poradnu, kde probíhá jejich vyšetření, rozhovor s rodiči, je nastíněn další vývoj a možnosti 
edukačních možností dítěte. Poradna pomáhá dětem, zákonným zástupcům i pedagogickým 
pracovníkům naší školy ve společném cíli – tj. rozvoji žáků s přiznanými podpůrnými 
opatřeními. 


