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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

a) Název:  

Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace 

IČ: 44940343 

 

b) Sídlo:  

Osecká 315/30, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou 

 

c) Zřizovatel školy: 

Město Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou, 751 31 

 

d) Údaje o vedení školy:  

Ředitel školy: Mgr. Lukáš Rejzek – jmenován od 1. 8. 2018 

Zástupkyně ředitele školy: Mgr. Denisa Koláčková 

  

e) Adresa pro dálkový přístup: 

www: zsosecka.cz 

e-mail: zsosecka@zsosecka.cz 

 

f) Údaje o školské radě: 

Na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. působí při škole školská rada. Ta má 6 členů 

(dva zástupci zřizovatele školy, dva zástupci rodičů žáků a dva zástupci pedagogů školy). 

Předsedou ŠR je Mgr. Petr Václavek (za pedagogické pracovníky). Funkční období 

stávajících členů je 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020.  

 

Za zřizovatele:   Za rodiče:   Za pedagogy: 

Dana Navrátilová  Martina Dohnalová  Mgr. Eva Mikešková 

Mgr. Ondřej Vlček   Lucie Pospíšilová  Mgr. Petr Václavek 

 

Zápisy z jednání Školské rady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách školy.  

 

g) Charakteristika školy: 

Škola poskytuje vzdělávání a školské služby v jedné budově, která je rozdělena na část 

prvního a druhého stupně. Podle platného Školního vzdělávacího programu se vyučovalo ve 

všech ročnících. 

Škola nabízí kvalitní základy všeobecného vzdělávání žákům 1. – 9. ročníku s cílem rozvíjet 

jejich individuální schopnosti a nadání, připravit je ke studiu na středních školách a do 

praktického života. Vzdělávací koncepcí navazuje na tradici a v souladu s aktuálními trendy 

klade důraz na výuku cizích jazyků a podporu počítačové gramotnosti a výchovu ke zdravému 

životnímu stylu. V rámci podpory výuky cizího jazyka se pořádají výjezdy do zahraničí. 
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Všichni žáci jsou od prvního ročníku vyučováni anglickému jazyku a od pátého ročníku 

informatice. V rámci druhého cizího jazyka nabízí škola německý a ruský jazyk. Ruský jazyk 

nabízí prvním rokem a u žáků se těší velké oblibě. Škola umožňuje vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) i žáků s nadprůměrnými studijními předpoklady. 

V rámci nadstandartní péče se mohou naši žáci věnovat mnoha činnostem v zájmových 

útvarech. Nemalou pozornost věnujeme i předškolákům, pro které organizujeme 

v předzápisovém období Školu nanečisto, kde se budoucí prvňáčci seznámí s chodem školy. 

Stravování je zajištěno v moderní školní jídelně s možností výběru až tří jídel s volným 

výběrem ze salátového baru. Školní jídelna poskytuje také stravování pro studenty víceletého 

gymnázia v Lipníku nad Bečvou a cizí strávníky.  

Škola je plně bezbariérová a poskytuje své prostory občanům města Lipník nad Bečvou, 

především pronájmy tělocvičen a sálu ve školní jídelně. 
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2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÁ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU 

SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU 
 

a) Obecné informace: 

Škola se ve školním roce 2018/2019 řídila dle ŠVP pro základní vzdělávání, který  

je zpracovaný podle RVP pro základní vzdělávání. Aktuálně je platná verze č. 5, a to od  

1. 9. 2018. Tato verze byla projednána školskou radou podle §168 zákona č. 561/2004 Sb. na 

jejím třetím zasedání dne 30. 8. 2018, kdy všechny novinky představil předseda Mgr. Petr 

Václavek, který zároveň s ředitelem školy zodpověděl dotazy dalších členů rady.  

 

b) Přehled počtu žáků: 

 

POČET ŽÁKŮ – CELKOVÝ PŘEHLED* 

 Počet žáků Počet tříd Počet žáků na třídu 

I. stupeň 204 9 22,67 

II. stupeň 170 7 24,29 

CELKEM: 374 16 23,38 

 

POČET ŽÁKŮ – PŘEHLED TŘÍD* 

Třída Počet žáků Počet chlapců Počet dívek 

1. A 20 10 10 

1. B 22 12 10 

2. A 19 7 12 

2. B 18 11 7 

3. A 16 5 11 

3. B 21 9 12 

4. A 29 15 14 

4. B 28 15 13 

5. A 31 16 15 

    6. A 25 14 11 

6. B 24 13 11 

7. A 26 15 11 

7. B 24 16 8 

8. A 24 8 16 

8. B 21 11 10 

9. A 26 12 14 

*Statistiky jsou tvořeny ke dni 3. 9. 2018.  
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c) Jazykové vzdělávání: 

Škola se snaží reflektovat na potřebnost jazykové výbavy žáků v budoucím životě a díky 

tomu jim nabízí nadstandardní možnosti pro získávání jazykových kompetencí. Již od prvního 

ročníku je zastoupena výuka anglického jazyka, a to v dotaci 1 hodiny týdně. Žáci pomocí 

hravé formy uskutečňují první krůčky v poznání cizího jazyka i kultury jako takové, zvykají si 

na nový jazyk a na úskalí způsobů anglické výslovnosti.  

Od třetího ročníku je pak výuka anglického jazyka zastoupena ve standardní dotaci 3 hodin 

týdně. Malí nadšenci mohou v rámci školní družiny navštěvovat kroužek anglická konverzace 

hrou. 

Žáci druhého stupně se rovněž mohou zapsat do volitelného předmětu konverzace 

v anglickém jazyce, kde si rozšiřují slovní zásobu v různých tematických oblastech, 

procvičují si schopnost komunikace a seznamují se s dalšími reáliemi.  

Od sedmého ročníku si žáci vybírají druhý cizí jazyk, kdy jim je od školního roku 2018/2019 

nabídnuta možnost volby mezi německým a ruským jazykem. Tato možnost je rovněž hojně 

využívána a nově zavedená ruština ihned získala množství zájemců. 

 

DRUHÝ CIZÍ JAZYK - POČET ŽÁKŮ (SKUPIN) 

 Německý jazyk Ruský jazyk 

VII. ročník 22 29 

VIII. ročník 45 --- 

IX. ročník 26 --- 
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3. ŠKOLNÍ KLUB, ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ JÍDELNA 

 
a) Kapacitní přehled 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 Celková 

kapacita: 

Počet žáků: Počet oddělení: Počet žáků na 

oddělení: 

CELKEM:  80 80 3 26,67 

 

 

ŠKOLNÍ KLUB 

 Celková 

kapacita: 

Počet žáků: Počet oddělení: Počet žáků na 

oddělení: 

CELKEM:  30 30 1 30 

 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA* 

 Průměrný počet stravovaných: 

Žáci školy:  307 

Zaměstnanci školy: 48 

Mateřská škola:  162 

Gymnázium: 124 

Důchodci ZŠ: 7 

Cizí strávníci: 232 

CELKEM: 880 

* Statistika za období 1. 9. 2018 - 30. 6. 2019. 

 

Ze statistiky je patrné, že školní jídelna je hojně navštěvována nejen ze strany žáků 

a zaměstnanců školy, ale rovněž ji ve velkém počtu využívají i cizí strávníci, a to včetně 

dalších vzdělávacích institucí města - Gymnázia Lipník nad Bečvou i MŠ.  
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b) Zájmové kroužky ve školním roce 2018/2019 

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 

Název: Počet žáků: 

(1./2. pol.) 

Název: Počet žáků: 

(1./2. pol.) 

Badminton 13/9 Malý badatel 10/8 

Anglická konverzace hrou 21/21 Deskové hry 13/13 

Flétna 7/6 Kytara 8/8 

Muzikálová přípravka 7/0 S počítačem hravě 10/0 

Stolní tenis 16/9 Balet I 9/9 

Gymnastická přípravka 19/13 Balet II 10/10 

Keramika 18/11 Florbal 13/11 

Divadelní kroužek 13/13 Práce s FIMO hmotou 12/0 

Vaření 9/7 Sportovní abeceda  26/24 

 

I ve školním roce 2018/2019 nabídla škola žákům bohaté možnosti smysluplného trávení 

volného času v různorodých zájmových útvarech. Celkem bylo otevřeno 19 skupin kroužků 

(anglická konverzace hrou a balet byly otevřeny po dvou skupinách). V prvním pololetí bylo 

zapsáno celkem 227 žáků, v druhém pololetí pak počet klesl na 172.  

 

c) Sovička 

Díky zájmu rodičů pracuje na naší škole již 19. rokem klub „Sovička“, který nabízí inspiraci 

a pobavení pro maminky na mateřské dovolené. Děti si mohou hrát v příjemném prostředí 

a nenásilnou formou navázat kontakt se svými vrstevníky. Maminky i s dětmi se mohou 

zapojit do různých zájmových aktivit, které podporují vzdělání, tvoření i schopnost 

spolupráce, soužití v kolektivu a hledání nových kamarádů.  

V letošním roce proběhly odborné přednášky a besedy: s dentální hygieničkou paní 

Krejčiříkovou, s paní Bc. Klárou Bouchalovou na téma „Jak připravit dítě do mateřské 

školky“, maminky zaujalo také povídání s Mgr. Alenou Spáčilovou „Jak u dětí pěstovat lásku 

k přírodě". Poslední schůzku jsme pojali netradičně a ve čtvrtek 30. 5. 2019 si děti zařádily 

v dětské herně „Džungle Hranice“, dostaly drobné dárky a pamětní listy poskládané 

z fotografií průběžně pořízených z činnosti klubu po celý rok. Na činnosti klubu se rovněž 

finančně podílelo město Lipník nad Bečvou.  
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d) Akce školního klubu a družiny 

Školní klub a družina průběžně po celý školní rok chystaly akce pro zapsané žáky. Nechyběly 

poučné besedy, kdy naši školu navštívila i sportovní legenda ČR Dominik Hašek, ale i různé 

výlety a dobročinné sbírky. Přehled uskutečněných akcí viz níže. 

 

Besedy: 

 - paní Tomková - canisterapie 

 - myslivci – příroda a zvěř 

 - městská policie 

 - knihovnice MK 

 - Dominik Hašek 

 

Výlety a exkurze:  

 - 17. 9. 2018 – Kukuřičné bludiště Olomouc 

 - 22. 10. 2018 – Džungle Hranice 

 - 17. 12. 2018 – Vánoční hrad Šternberk 

 - 4. 2. 2019 – Premiere Cinemas Olomouc  

 - 15. 4. 2019 – Džungle Hranice 

 - 7. 5. 2019 – Svíčkárna Rodas 

 

Sbírky:  

 - sběr kaštanů (celkem 1 693 kg) 

 - brýle pro Afriku 

 - víčka pro Elenku a Tobiáška 

 

Další akce:  

 - Halloweenská diskotéka 

 - Děti a příroda 

 - Letní tábor Cesta za poznáním 

 

* Podrobnější popis hlavních proběhlých akcí je k přečtení v příloze. 
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4. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 

Všechny uvedené statistiky jsou analyzovány ke dni 30. 6. 2019 

 

a) Celkový přehled zaměstnanců školy 

 

Druh pracovníka: Počet osob: 

Pedagogičtí pracovníci:  28 

 z toho     - učitelé 23 

                 - vychovatelky 3 

                 - asistenti pedagoga 1 

                 - speciální pedagogové  1 

Nepedagogičtí pracovníci:  14 

CELKEM: 42 

 

b) Přehled pedagogických pracovníků  

 

Na škole se daří udržovat zastoupení mužských členů v pedagogickém sboru. Ve školním 

roce 2018/2019 působilo na škole celkem šest učitelů, což se dá považovat v rámci celé 

republiky za nadstandardní.  

 

PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Číslo Funkce Vzdělání Aprobace Úvazek 

1 Ředitel VŠ INF – TV - PČ 1 

2 Zástupce ředitele  VŠ Z - Ov 1 

3 Učitel VŠ Ch 0,6 

4 Učitel VŠ ICT 1 

5 Učitel VŠ 1.st 1 

6 Učitel VŠ Čj - Hv 0,64 

7 Učitel VŠ 1.st 1 

8 Učitel VŠ 1.st 1 

9 Učitel VŠ Aj - Ov 1 

10 Učitel VŠ 1.st 1 

11 Učitel VŠ M - D 1 

12 Učitel VŠ 1.st 1 

13 Učitel VŠ M - Pč 1 

14 Učitel VŠ 1.st 1 

15 Učitel VŠ Tv - Bv 1 

16 Učitel VŠ Př - Z - Tv 1 
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17 Učitel VŠ 1.st 1 

18 Učitel VŠ Aj - Ov 1 

19 Učitel VŠ 1.st 1 

20 Učitel VŠ 1.st 1 

21 Učitel VŠ Čj - Rj - D 1 

22 Učitel VŠ Aj - Vz 1 

23 Učitel VŠ Čj - Vv 1 

24 Vychovatel SŠ --- 1 

25 Vychovatel SŠ --- 1 

26 Vychovatel SŠ --- 1 

27 Asistent pedagoga SŠ --- --- 

28 Speciální pedagog VŠ --- --- 

 

c) Věková struktura pedagogických pracovníků 

 

VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Věk Počet Věk Počet Věk Počet 

0 – 25 let 0 36 – 40 let 3 51 – 55 let 8 

26 – 30 let 2 41 – 45 let 5 56 – 60 let 5 

31 – 35 let 1 46 – 50 let 3 nad 60 let  5 

 

Na škole jsou nejvíce zastoupeni učitelé ve věkové kategorii mezi 51 a 55 lety. Postupně se 

však daří zapojovat i nově vystudované učitele mladší generace pro přirozenou generační 

obměnu a větší věkovou diverzifikaci.  

 

d) Přehled nepedagogických pracovníků 

 

PŘEHLED NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Číslo Pracovní pozice Vzdělání Úvazek 

1 Vedoucí školní jídelny ÚS 1 

2 Pokladní ÚS 0,8 

3 Ekonom ÚS 0,8 

4 Školník údržbář VL 1 

5 Kuchařka VL 1 

6 Kuchařka VL 1 

7 Kuchařka VL 1 

8 Kuchařka VL 1 

9 Kuchařka VL 1 
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10 Kuchařka VL 1 

11 Uklízečka VL 1 

12 Uklízečka VL 1 

13 Uklízečka VL 1 

14 Uklízečka VL 1 
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5. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ 

DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 
 

a) Přehled zápisu do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 

 

Počet dětí zapsaných do první třídy: 59 

Počet dětí, které požádaly o odklad:  14    

Počet dětí, které nastoupily do první třídy: 42 

 

b) Přehled zápisu do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 

 

Počet dětí zapsaných do první třídy: 67 

Počet dětí, které požádaly o odklad:  12    

Počet dětí, které nastoupí do první třídy (odhad): 55 

 

c) Přehled žáků přijatých ke studiu na střední školu 

 

Povinnou školní docházku ukončilo 24 žáků 9. ročníku a 3 žáci 8. třídy.  

 

Ve školním roce 2018/2019 měli žáci možnost podat si 2 přihlášky na SŠ.  

Na SŠ a SOŠ bylo přijato 24 žáků devátého ročníku. 

Na SŠ zakončenou maturitní zkouškou (MT) bylo přijato 20 žáků – 83 %.  

Na SŠ zakončenou výučním listem (VL) byli přijati 4 žáci – 17 %. 

5 žáků pátého ročníku bylo přijato na osmileté gymnázium v Lipníku nad Bečvou. 

3 žáci osmé třídy byli přijati na SOŠ. 

 

PŘEHLED ŽÁKŮ PŘIJATÝCH KE STUDIU NA STŘEDNÍ ŠKOLU 

Typ školy Počet přijatých žáků 

Osmileté gymnázium - žáci 5. třídy 5 

SŠ zakončená MT - žáci 9. třídy 20 

SŠ zakončená VL - žáci 9. třídy 4 

SŠ zakončená VL - žáci 8. třídy 3 

 

Žáci 5. třídy - přehled škol:   

GYMNÁZIUM LIPNÍK NAD BEČVOU  

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Gymnázium - osmileté MZ 5 (2+3) 
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Žáci 9. třídy - přehled škol: 

SŚ GASTRONOMIE A SLUŽEB PŘEROV 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Kuchař - číšník VL 1 (1+0) 

 

 

OA A JAZ. ŠKOLA S PRÁVEM ST. JAZ. ZKOUŠKY PŘEROV 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

OA - firemní management MT 4 (0+4) 

OA - zahraniční obchod MT 3 (2+1) 

 

 

SŠE LIPNÍK 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Mechanik elektrotechnik MT 1 (1+0) 

Elektrotechnika MT 1 (1+0) 

Elektrikář VL 1 (1+0) 

 

 

SPŠ HRANICE 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Obráběč kovů VL 1 (1+0) 

 

 

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A SPŠ ELEKTROTECHNICKÁ OL 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Elektrotechnika MT 1 (1+0) 

 

 

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA A SPŠ PŘEROV 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Pedagogické lyceum MT 1 (0+1) 

 

 

SZEŠ PŘEROV 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Agropodnikání MT 2 (0+2) 
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SZŠ HRANICE 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Zdravotnický asistent MT 1 (0+1) 

Bezpečnostně právní činnost MT 1 (1+0) 

 

 

SOŠ OLOMOUC S.R.O. 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Veřejnoprávní činnost MT 1 (0+1) 

 

 

SPŠ STAVEBNÍ LIPNÍK NAD BEČVOU 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Grafický design interiéru 

a exteriéru 

MT 3 (2+1) 

 

 

SPŠ PŘEROV 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Elektrotechnika poč. zařízení MT 1 (1+0) 

 

 

SŠ POLYTECHNICKÁ OLOMOUC 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Strojní mechanik VL 1 (1+0) 

 

 

 

Žáci 8. třídy - přehled škol: 

SŠ TECHNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Zedník VL 1 (1+0) 

 

 

SŠ GASTRONOMIE A SLUŽEB PŘEROV 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Prodavač VL 1 (0+1) 

Kadeřník VL 1 (1+0) 



 

 

16 

 

6. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ 

STANOVENÝCH VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO 

STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK, 

MATURITNÍCH ZKOUŠET A ABSOLUTORIÍ 
 

a) Přehled prospěchu školy 

 

PŘEHLED PROSPĚCHU – CELÁ ŠKOLA 

Prospěch 1. pololetí 

počet žáků 

1. pololetí 

% zastoupení 

2. pololetí 

počet žáků 

2. pololetí 

% zastoupení 

Prospěli s vyznamenáním 214 56,61% 157 42,55% 

Prospěli 158 41,80% 209 56,64% 

Neprospěli 6 1,58% 3 0,81% 

Nehodnoceni 0 0 0 0 

 

PŘEHLED PROSPĚCHU – I. a II. STUPEŇ 

Prospěch (počet žáků) 1. pololetí 

I. stupeň 

1. pololetí 

II. stupeň 

2. pololetí 

I. stupeň 

2. pololetí 

II. stupeň 

Prospěli s vyznamenáním 160 54 105 52 

Prospěli 43 115 98 118 

Neprospěli 2 4 2 1 

Nehodnoceni 0 0 0 0 

 

b) Přehled prospěchu jednotlivých tříd 

 

PŘEHLED PROSPĚCHU TŘÍD – I. STUPEŇ 

Třída Počet žáků 

(1./2. pol.) 

Vyznam. 

1. pol. 

Prospělo 

1. pol. 

Neprosp. 

1. pol. 

Vyznam. 

2. pol. 

Prospělo 

2. pol. 

Neprosp. 

2. pol 

1. A 21/18 19 2 0 16 2 0 

1. B 23/21 18 3 1 17 3 0 

2. A 1/18 19 0 0 17 1 0 

2. B 18/18 18 0 0 17 1 0 

3. A 17/17 14 3 0 0 17 0 

3. B 21/21 18 2 0 0 21 0 

4. A 30/30 23 7 0 18 8 0 

4. B 28/26 18 9 0 18 8 0 

5. A 31/30 13 17 1 0 30 0 
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PŘEHLED PROSPĚCHU TŘÍD – II. STUPEŇ 

Třída Počet žáků 

(1./2. pol.) 

Vyznam. 

1. pol. 

Prospělo 

1. pol. 

Neprosp. 

1. pol. 

Vyznam. 

2. pol. 

Prospělo 

2. pol. 

Neprosp. 

2. pol 

6. A 25/25 10 15 0 7 18 0 

6. B 25/25 8 17 0 7 18 0 

7. A 26/26 7 19 0 7 19 0 

7. B 25/25 6 18 1 4 20 1 

8. A 26/25 9 17 0 8 17 0 

8. B 21/21 4 16 1 9 15 0 

9. A 25/24 10 13 2 9 15 0 

 

c) Přehled hodnocení chování žáků školy 

 

PŘEHLED HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLY 

 Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 

1. pololetí 380 1 0 

2. pololetí 369 1 0 

 

d) Přehled absence žáků ve školním roce 2018/2019 

 

ABSENCE ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018 / 2019 

Třída Celková 

absence (hod.) 

1.pol/2.pol 

Omluvená 

absence (hod.) 

1.pol/2.pol 

Neomluvená 

absence (hod.) 

1.pol/2.pol 

Průměr na 

žáka (hod.) 

1.pol/2.pol 

1. A 763/686 696/686 67/0 36,33/38,11 

1. B 978/1195 978/1195 0/0 42,52/56,90 

2. A 326/386 326/386 0/0 17,16/21,44 

2. B 703/849 703/849 0/0 39,06/47,17 

3. A 678/1248 678/1248 0/0 39,88/73,41 

3. B 779/692 779/692 0/0 37,10/32,95 

4. A 797/1461 797/1461 0/0 26,57/48,70 

4. B 948/951 948/951 0/0 33,86/36,58 

5. A 1380/1436 1380/1436 0/0 44,52/47,87 

     6. A 755/1291 755/1291 0/0 30,20/51,64 

6. B 1199/1201 1199/1201 0/2 47,96/48,04 

7. A 836/862 836/862 0/0 32,15/33,15 

7. B 1135/1563 1123/1563 12/8 45,40/62,52 
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8. A 1127/1825 1127/1825 0/0 43,35/73,00 

8. B 1415/1541 1415/1539 0/2 67,38/73,38 

9. A 1459/2190 1459/2184 0/6 58,36/91,25 

CELKEM 15278/19377 15199/19359 79/18  

 

 

e) Přehled úspěchů žáků školy ve školním roce 2018/2019 

V uplynulém školním roce se žáci opět účastnily mnohých kolektivních i individuálních 

soutěží. V nich mnohdy dokázali dosáhnout velmi pěkného umístění. Je dobré, že zájem žáků 

o různorodé soutěže nadále přetrvává a zároveň i vizitkou vyučujících, kteří je pro účast 

motivují a případně jim pomáhají s přípravou.  

 

INDIVIDUÁLNÍ SOUTĚŽE 

Třída Příjmení a jméno Soutěž Umístění 

2. B Zamazalová, Tereza Pěvecká soutěž "Skřivánek" (1.-2. tř.) 2. místo 

3. B Linhartová, Kristýna Recitační soutěž (okresní kolo) 2. místo 

4. A Procházka, Matěj Matematická olympiáda (okresní kolo) 2. místo 

4. B Karbas, Martin Mokrá štafeta 1. místo 

4. B Hanák, Mikuláš Mokrá štafeta 2. místo 

4. B Hájek, Ondřej K-Tour koloběžkové závody 3. místo 

4. B Jurečková, Daniela Pěvecká soutěž "Skřivánek" (3.-5. tř.) 3. místo 

7. A Koláček, Šimon Okresní přebor škol v obřím slalomu 3. místo 

7. A Jureček, Filip K-Tour koloběžkové závody 1. místo 

7. A Stloukalová, Tereza Barevná pastelka 3. místo 

7. A Jureček, Filip O pohár primátora města Přerova 2. místo 

8. A Habermannová, Johana Naší přírodou BIOS Přerov (zákl. kolo) 1. místo 

8. B Knolová, Kristýna Naší přírodou BIOS Přerov (zákl. kolo) 1. místo 

1. místo 

8. B Knolová, Kristýna Naší přírodou BIOS Přerov (fin. kolo) 2. místo 

3. místo 

9. A Urban, Tadeáš Konverzační soutěž AJ (okresní kolo) 2. místo 

9. A Urban, Tadeáš Konverzační soutěž AJ (krajské kolo) 6. místo 

9. A Gondová, Kateřina O pohár primátora města Přerova 2. místo 
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TÝMOVÉ SOUTĚŽE 

Třída Příjmení a jméno Soutěž Umístění 

8. A Horáková, Alena 

Chlápková, Eliška 

Kunstovná, Denisa 

Szczyrbová, Hana 

Okresní kolo v basketbale  1. místo 

8. B Knolová, Kristýna 

Petrželová, Ela 

Rýznarová, Natálie 

YPEF (mladí lidé v evropských lesích) 3. místo 

1. -5. tř.  Florbalový turnaj škol (oblast) 1. místo 

1.-5. tř.  Školská florbalová liga ČEPS CUP, okres 1. místo 

6.-7. tř.  Florbalový turnaj škol (oblast) 1. místo 

8.-9. tř.  Florbalový turnaj škol (oblast) 2. místo 

Ml. žačky  Okresní finále v přespolním běhu 3. místo 

Ml. žáci  Okresní finále v přespolním běhu 3. místo 

Ml. žáci  Okrskové kolo ve florbale 1. místo 

Ml. žáci  Street hockey (oblastní kolo) 2. místo 

St. žáči  Okrskové kolo ve fotbale, Hranice 3. místo 

 

* Podrobnější popis hlavních proběhlých akcí je k přečtení v příloze. 

 

 

f) Zpráva výchovného poradenství 

V rámci výchovného poradenství naší školy je pravidelně prováděna kontrola žáků 

s podpůrným opatřením 1 - 3st. Žáci jsou posíláni do PPP Přerov, se kterou naše škola velmi 

úzce spolupracuje (bylo odesláno 25 pedagogických zpráv). Nyní je na naší škole 20 žáků 

s PO 1st., 27 žáků s PO 2st., 3 žáci s PO3st. 

 Dle Vyhlášky 27/2016 Sb. – Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných - zohledňujeme  žáky podle podpůrných opatření a z doporučení 

PPP vypracovává VP, školní speciální pedagog a třídní učitelé Plán pedagogické podpory 

a IVP určeným žákům.  

VP spolupracuje s učiteli, kteří vedou Pedagogickou intervenci a Předmět speciálně 

pedagogické péče. 

Věnujeme se i žákům nadaným. Ve 4. A je 1 nadaný žák, který má vypracovaný IVP 

a dochází na matematiku do vyššího ročníku. V okresním kole Matematické olympiády pro 

páté ročníky se umístil na 2. místě. 

V letošní velké konkurenci, kdy rozhodoval u přijímacího řízení počet získaných bodů při 

konání státní přijímací zkoušky, 5 našich žáků úspěšně složilo přijímací zkoušky a nastoupí 

od září ke studiu na osmileté gymnázium. 
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Žáci i rodiče měli možnost využívat konzultačních hodin výchovné poradkyně, která 

poskytovala informace o studiu na SŠ. Rodiče byli informováni na třídních schůzkách 

o přijímacím řízení na SŠ. V deváté třídě zástupci SŠ představili obory svých škol, rodiče 

získali propagační materiály. Žákům byl nabídnut projekt ,,Kariérové poradenství“ (nabídka 

Republikového centra vzdělávání). Dále výchovná poradkyně doporučovala testy na profesní 

orientaci v PPP Přerov – této nabídky někteří žáci využili. 

Žáci devátého ročníku se zúčastnili prezentace SŠ v Přerově. Navštívili jsme IPS ÚP Přerov, 

kde proběhla beseda s vedoucí odboru o volbě povolání. Pro zájemce SPŠ Hranice uspořádala 

,,Strojírenský den“. Zde zajímavou formou představila obory SPŠ Hranice.  

Výchovná poradkyně doporučovala žákům navštívit SŠ v době, kdy měla střední škola Dny 

otevřených dveří. 

Naše škola je zapojena v projektu EU - OP VVV. Součástí projektu je 6 skupin žáků, kteří 

jsou ohroženi školním neúspěchem a jsou 1 hodinu týdně pět po sobě jdoucích měsíců 

doučováni. 6 žáků naší školy navštěvovalo Čtenářský klub. V rámci projektu je v naší škole 

školní speciální pedagog. Služby školního spec. pedagoga využívají nejen žáci, ale i učitelé. 
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7. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 
a) Zhodnocení metodika prevence za školní rok 2018/2019 

Základními podklady pro tvorbu plánu prevence sociálně patologických jevů a PPŠ pro školní 

rok 2018 - 2019 byla Strategie prevence kriminality na léta 2016 - 2020, Krajský plán 

primární prevence na léta 2019 - 2022, Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na 

období 2019 - 2022. Základem prevence je v první řadě úzká spolupráce mezi metodikem 

prevence, výchovným poradcem, všemi vyučujícími, vedením školy a především rodiči 

a žáky naší školy. Důležitou součástí spolupráce je vzájemná důvěra žáků i rodičů, vedení 

školy a  pedagogického sboru.  

Na aktivitách prevence se během školního roku 2018/2019 podílela především Městská 

policie v Lipníku nad Bečvou, Národní centrum podpory zdraví Olomouc, Český červený kříž 

Přerov, HZS Lipník nad Bečvou, Mgr. R. Svatoň a MP Education s.r.o. 

Na I. stupni je prevence integrována do předmětů - prvouka, vlastivěda a přírodověda, 

výtvarná výchova a literární výchova. Vyučující zaměřují aktivity žáků především na 

posilování kamarádských vztahů nejen ve třídě, na chování vůči neznámým lidem, na nácvik 

odmítání cizích látek. Učitelé je informují nejen o jejich povinnostech, ale i o právech. Během 

letošního školního roku byly na I. stupni řešeny se zákonnými zástupci především problémy 

se včasným omlouváním dětí a drobné šarvátky mezi žáky, které byly vyřešeny a příslušná 

třída byla poučena o správném chování (stvrzeno zápisem v TK). 

Prevence na II. stupni je nedílnou součástí předmětů - Výchova ke zdraví (zdravý životní 

styl), Výchova k občanství (chování v kolektivu, respektování odlišností), Přírodopis (vývoj 

jedince), Chemie (návykové látky), Výtvarná výchova (vyjadřování vlastního „já“), Tělesná 

výchova (relaxace, tělesná cvičení) a Praktické činnosti (rodina). Ve všech  předmětech 

prohlubujeme u žáků znalosti zdravého způsobu života, správné výživy, ochraně vlastního 

zdraví, života bez návykových látek, chování v dopravě. Na II. stupni byla v letošním školním 

roce situace poněkud obtížnější, především se jednalo o školní docházku, neomlouvané 

hodiny absence a o nevhodné chování žáků jak ke spolužákům, tak i k zaměstnancům školy. 

Všechny přestupky proti ŠŘ byly řešeny s TU a zákonnými zástupci, resp. projednávány na 

PR. Nicméně se jednalo o jedince. 

Velmi důležitou součástí prevence jsou problémy šikany a kyberšikany, agresivity a týrání 

nejen ze strany spolužáků, ale i ze strany dospělých. A v neposlední řadě respektování 

odlišností každého jedince. Náznaky jakýchkoliv možných vznikajících problémů řeší ihned 

metodik prevence ve spolupráci s třídními učiteli ihned v příslušné třídě, což stvrzuje zápisem 

do třídní knihy. 

Pro žáky jsou ve škole na obou stupních k dispozici schránky důvěry. Ani v letošním školním 

roce se zde nevyskytla slova šikana, kyberšikana a drogy. 

Do budoucna se budeme i nadále zaměřovat na možné problémy žáků ve škole i v rodině 

a snažit se o nalezení nejlepšího řešení vzniklých situací především ve spolupráci se 
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zákonnými zástupci, respektive s příslušnými odborníky. Nadále budeme posilovat dobré 

mezilidské vztahy nejen mezi žáky, ale také na úrovni žák – pedagog. Samozřejmě i nadále 

chceme pokračovat ve spolupráci s výše jmenovanými organizacemi i odborníky. 

 

 

b) Uskutečněné akce na I. stupni 

 

USKUTEČNĚNÉ AKCE NA I. STUPNI 

Třída Název akce Lektor Datum 

1.A Bezpečné chování – nová dopravní 

situace 

MPO Lipník n. B. 1. 10.2018 

1.B Bezpečné chování – nová dopravní 

situace 

MPO Lipník n. B. 1.10.2018 

2.A Bezpečné chování – nová dopravní 

situace 

MPO Lipník n. B. 1.10.2018 

2.A Protipožární ochrana HZS Lipník n. B. 27.3.2019 

2.B Bezpečné chování – nová dopravní 

situace 

MPO Lipník n. B. 2.10.2018 

2.B Protipožární ochrana HZS Lipník n. B. 27.3.2019 

3.A Bezpečné chování – nová dopravní 

situace 

MPO Lipník n. B. 2.10.2018 

3.B Bezpečné chování – nová dopravní 

situace 

MPO Lipník n. B. 2.10.2018 

4.A Bezpečné chování – nová dopravní 

situace 

MPO Lipník n. B. 3.10.2018 

4.B Bezpečné chování – nová dopravní 

situace 

MPO Lipník n. B. 3.10.2018 

5.roč. Bezpečné chování – nová dopravní 

situace 

MPO Lipník n. B. 3.10.2018 

5.roč. (hoši) Dospívání Centrum zdraví 

Olomouc 

1.3.2019 

5.roč. (dívky) Dospívání Centrum zdraví 

Olomouc 

1.3.2019 

5.roč. Jsi online I MP Education 26.4.2019 
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c) Uskutečněné akce na II. stupni 

 

USKUTEČNĚNÉ AKCE NA I. STUPNI 

Třída Název akce Lektor Datum 

6.A Protipožární ochrana HZS Lipník n.B. 2.4.2019 

6.B Protipožární ochrana HZS Lipník n.B. 2.4.2019 

6.A Přestupkové právo MPO Lipník n. B. 15.4.2019 

6.B Přestupkové právo MPO Lipník n. B. 15.4.2019 

6.A Jsi online II MP Education 26.4.2019 

6.B Jsi online II MP Education 26.4.2019 

7.A Přestupkové právo MPO Lipník n. B. 16.4.2019 

7.A Já a moje já MP Education 26.4.2019 

7.B Přestupkové právo MPO Lipník n. B. 16.4.2019 

7.B Já a moje já MP Education 26.4.2019 

8.A První pomoc ČČK 13.3.2019 

8.B První pomoc ČČK 20.3.2019 

8.A Trestní a rodinné právo Mgr. Svatoň 6.3.2019 

8.B Trestní a rodinné právo Mgr. Svatoň 4.3.2019 

9.A Trestní a rodinné právo Mgr. Svatoň 8.3.2019 

9.A HIV / AIDS než začneš MP Education 26.4.2019 

 

d) Další uskutečněné akce 

Mimo již výše zmíněné proběhly i další akce, jejímž účelem byla ochrana člověka za 

mimořádných situací. Jako každý rok byli žáci poučeni v oblasti dopravní bezpečnosti, 

přičemž došlo jak k teoretické dopravní výchově, tak i k praktickým dovednostem žáků.  

V neposlední řadě je potřeba zmínit taktické cvičení HZS OK, které se na naší škole konalo  

4. 6. 2019. Ve škole byly použity dýmovnice pro simulaci kouře a byla vyhlášena evakuace, 

která proběhla zcela bezproblémově. Poté se žáci přesunuli do budovy KD Echo, kde 

následovala tematická beseda o požární prevenci.  
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8. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

a) Přehled DVPP za školní rok 2018/2019 

 

PŘEHLED DVPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

Měsíc 

a rok 

Název  

akce 

Místo  

konání 

Počet 

účastníků 

Září 2018 Práce s chybou Olomouc 1 

Říjen 2018 Jaký je ředitel, taková je škola Velehrad 2 

Říjen 2018 Roadshow pro školy Ostrava 2 

Listopad 2018 Soubor postupů pro žáky s SPU a pro 

žáky nadané 

Olomouc 1 

Listopad 2018 Hodnocení a sebehodnocení žáka Olomouc 2 

Listopad 2018 Krajská konference EVVO Sluňákov 1 

Listopad 2018 Vzdělávání managementu škol 

a školských zařízení 

Zlín 1 

Listopad 2018 Reedukace specifických poruch učení Praha 4 

Leden 2019 Pohybové hry pro děti školního věku Olomouc 1 

Leden - duben 

2019 

Studium pro ředitele škol a školských 

zařízení 

Olomouc 1 

Únor 2019 Stationenlernen jako cesta 

k efektivnímu osvojování jazyka 

Olomouc 1 

Duben 2019 DemoDays Olomouc 2 

Duben 2019 Pedagog a paragrafy ve škole Lipník n.B. 18 

Duben 2019 Škola v pohybu Prostějov 2 

Květen 2019 Zdravotník zotavovacích akcí Přerov 2 

 

Jako každý rok se pedagogičtí pracovníci školy účastnili akcí DVPP pro prohloubení svých 

profesionálních znalostí a dovedností, stejně jako pro získání inovativních způsobů výuky. 

Vedení školy se rovněž účastnilo akcí pro efektivnější vedení celé instituce. Rovněž došlo 

k proškolení dvou zaměstnanců školy pro vykonávání funkce zdravotníka. V neposlední řadě 

proběhlo přímo v prostorách školy velmi poutavé školení "Pedagog a paragrafy ve škole", 

kterého se zúčastnil celý pedagogický sbor.  
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9. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

Cílem naši školy mimo jiné je, aby celý výchovně - vzdělávací proces nebyl příliš 

jednotvárný, a proto se snažíme zapojovat a zároveň i vymýšlet různorodé akce, ať už v rámci 

výuky, tak i mimo ní. Žákům tak chceme nabídnout co nejvíce možností, jak využít získávané 

znalosti a dovednosti i v reálném světě. Také se tím snažíme zlepšovat image školy v očích 

veřejnosti, která se sama může mnohých uskutečněných aktivit zúčastnit. 

 

a) Akce školy, kterých se mohla účastnit veřejnost 

- Vítání prvňáčků, 

- Recyklování, aneb ukliďme si svět, 

- Charitativní akce Vánoční hvězda, 

- Beseda s Dominikem Haškem, 

- Vánoční zpívání koled v kostele sv. Františka, 

- Vystoupení pěveckého sboru v Penzionu Souhradní, 

- Škola nanečisto, 

- Šípková Růženka (vystoupení dramatického kroužku), 

- Pěvecká soutěž,  

- Den pro rodinu, 

- Ukázková hodina aneb "Ahoj 1. třído", 

- Cesta za poznáním (letní tábor). 

 

b) Další uskutečněné akce školy 

- kurz In-line bruslení, 

- Sportovně-turistický kurz 6. ročníku (Rajnochovice), 

- Soutěž ve sběru kaštanů, 

- Halloween na naší škole, 

- Škola v pohybu (ukázka netradiční výuky TV), 

- Plavecký kurz pro 3. a 4. ročníky, 

- Věnuj mobil a pojeď do ZOO, 

- Konverzační soutěž NJ, 

- Lyžařský kurz pro 7. ročník, 

- Konverzační soutěž AJ, 

- Recitační soutěž, 

- Lesní pedagogika na naší škole, 

- Ponožkový den (Světový den Downova syndromu), 

- Přeborník ve šplhu (27. ročník), 

- Den povědomí o autismu, 

- Zápis do 1. Třídy, 

- Den pro přírodu, 

- Pyžamový den, 

- Zájezd do Anglie, 
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- Florbalový turnaj škol, 

- Pěvecká soutěž Skřivánek, 

- Výtvarná soutěž "Naše rodina", 

- Pobyt v přírodě pro žáky 4. ročníku, 

- Exkurze do Prahy pro 6. a 7. ročníky, 

- T-mobile Olympijský běh, 

- Exkurze Osvětim a Krakow. 

 

* Podrobnější popis hlavních proběhlých akcí je k přečtení v příloze. 
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10. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 

ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
 

Ve školním roce 2018/2019 neproběhla na škole žádná inspekční činnost České školní 

inspekce.  
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11. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

a) Hodnotící zpráva o činnosti za rok 2018 

Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace, 

poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje stravování dětí, žáků a pracovníků předškolních 

zařízení, škol a školských zařízení. 

Součástí příspěvkové organizace je školní družina, školní klub, školní knihovna a školní 

jídelna. 

Výchovu vzdělávání poskytovalo celkem 25 pedagogických pracovníků, ve školní družině 

a školním klubu pracovaly 3 vychovatelky, provoz zajišťovalo 5 správních zaměstnanců a ve 

školní jídelně pracovalo 8 zaměstnanců.  

 

Příspěvková organizace v hlavní činnosti zajišťovala v roce 2018: 

 

Výchova a vzdělávání žáků:  

Školu v roce 2018 (k 1. 9. 2018) navštěvovalo 381 žáků, z toho 194 chlapců a 187 dívek. 

Pro školní rok 2018/2019 bylo do 1. ročníku zařazeno 43 žáků. Na střední školy a učiliště 

bylo umístěno 24 žáků 9. ročníku a 3 žáci 8. ročníku.  

Mzdové náklady činily 12 906 373,44 Kč. 

 

Školní družina a školní klub: 

Školní družinu a klub navštěvovalo 110 žáků ve 4 odděleních. 

Žáci pracovali v 19 zájmových útvarech při ŠD a ŠK. Celkem zájmové útvary navštěvovalo 

206 žáků školy. 

Mzdové náklady činily 577 129,- Kč 

 

Školní jídelna 

Školní jídelna připravovala stravu pro 348 žáků naší školy, pro 207 žáků MŠ Lipník, 130 žáků 

Gymnázia Lipník, pro 50 zaměstnanců školy a 253 cizích strávníků. 

Celkový počet míst v jídelně 144, počet vydaných jídel v roce 2018 činil 124 293 obědů 

a 43 109 svačinek. 

Mzdové náklady činily 971 816,78 Kč. 
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Schválený rozpočet pro rok 2018 byl ve výši 23 477 093,12 Kč, z toho příspěvek Města  

3 714 201 Kč, příspěvek od  KÚ 19 195 880 Kč, projekt OP VVV „Inkluze I“ 500 112,12 Kč 

a částka 66 900,-- Kč odpis technického zhodnocení tělocvičny z roku 2011 – Vybudování 

gymnastického centra Osecká, které bylo financováno z ROP. 

 

Čerpání (hlavní činnost) 

501 spotřeba materiálu 2 960 288,33 Kč 

- z toho 2 104 430,53 Kč potraviny, 35 241,07 Kč materiál jídelna, 97 710 Kč učebnice 

 

502 energie 1 070 591,07 Kč 

- z toho teplo 694 287,7 Kč, elektřina 265175,08 Kč, vodné, stočné 140 421,77 Kč 

 

511 opravy, údržba 173 414,74 Kč 

 

512 cestovné 24 458 Kč 

 

518 ostatní služby 851 183,54 Kč 

- z toho poštovné 11 243 Kč, revize 56 488,17 Kč, plavecký kurz (výuka) 30 205,93 Kč, 

plavání (pomůcky, vstupné), pronájem 52 373,00, roční udržovací poplatky a licence 

137 785,54 Kč 

 

549 ostatní náklady 543 671,20 Kč 

- z toho neuplatněná část DPH 503 082,52 Kč, pojištění automobilu 14 232,00 a majetku 

37 074,50 Kč 

 

551 odpisy 851 234 Kč 

 

558 náklady z DDHM 810 745,24 Kč 

- z toho dataprojektory 163 955,39 Kč, notebooky 54 337 Kč, tablet 19 990 Kč. 

 

Celkem: 26 765 102,32 Kč 

 

602 tržby z prodeje služeb 3 152 946,44 Kč, z toho stravné 2 160 820Kč, poplatky ŠD+ŠK 

192 650,00 Kč 

 

Celkem: 26 863 224,09 Kč 

 

Hospodářský výsledek:    39 779,49  Kč 
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Čerpání (doplňková činnost) 

 

ZŠ ve své doplňkové činnosti realizuje nájem nebytových prostor, hostinskou činnost  

(stravování osob mimo oblast školství), koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej.  

Od 1. 1. 2005 se stala škola plátcem DPH. 

 

501 spotřeba materiálu 777 217,08 Kč 

- z toho potraviny 695 504,88 Kč 

 

502 energie 78 078 Kč 

 

504 prodané zboží 68 859,42 Kč 

 

511 opravy, údržba 48 978,22 Kč 

 

518 ostatní služby 136 352,05 Kč 

 

551 odpisy 29 961,00 Kč 

 

Celkem: 1 628 115,52 Kč 

 

 

602 tržby z prodeje služeb 1 606 826,35 Kč 

- z toho stravné 1 574 338,04 Kč 

 

604 tržby za prodaného zboží 72 465,63 Kč 

 

Celkem: 1 679 291,98 Kč 

 

Hospodářský výsledek:  51 176,46 Kč 
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ÚZ 33 353 

 Poskytnuto Použito Vráceno Ol. kraji 

Platy 13 547 100,00 13 547 100,00  0,00 Kč 

OON 326 400,00 326 400,00  0,00 Kč 

Odvody 4 896 100,00 4 896 100,00  0,00 Kč 

ONIV 401 800,00 401 800,00  0,00 Kč 

Celkem 19 171 400,- 19 171 400,-  0,00 Kč 

 

ÚZ 33 070 – Podpora výuky plavání v ZŠ 

 Poskytnuto Použito 

Dotace 24 480,00 24 480,00 

 

ÚZ 33 063 – Projekt OP VVV „Inkluze I“ do roku 2019 

 Poskytnuto Čerpáno 

Dotace 500 112,12 500 112,12 

 

Stanovené závazné ukazatele byly dodrženy. 

Celkové vyhodnocení činností školy je uvedeno v roční rekapitulaci čerpání rozpočtu  

roku 2018. 
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12. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 

PROGRAMŮ 
 

a) Projekty z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání 

Od září školního roku 2017/2018 na škole probíhá realizace aktivit projektu zjednodušeného 

vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na 

základě výzvy MŠMT 02_16_022.  

Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, 

usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.  

Na základě projektu byla vytvořena nová personální podpora vytvořením funkce speciálního 

pedagoga, který asistuje učitelům při tvorbě a realizaci PLPP a IVP pro žáky s přiznanými 

podpůrnými opatřeními. Speciální pedagog rovněž s danými žáky pracuje na nápravě 

specifických poruch učení.  

Pedagogičtí pracovní se vzdělávali v oblasti inkluze, cizích jazyků nebo čtenářské či 

matematické gramotnosti pro zefektivnění práce s žáky ve výuce v rámci heterogenních tříd.  

Rovněž byl realizován čtenářský klub ve formě volnočasové aktivity, jehož cílem byl 

především rozvoj klíčových kompetencí žáků, zejména v oblasti čtenářských dovedností.  

V neposlední řadě probíhalo doučování žáků ZŠ, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. 

Smyslem doučování bylo podpořit žáky, kteří jsou tímto neúspěchem ohroženi, ke zlepšení 

jejich studijních výkonů a výsledků a pozitivně je tak motivovat do dalšího vzdělávání.  

Délka realizace projektu byla stanovena na 24 měsíců, tudíž ukončení projektu je v srpnu 

2019. 

 

b) Zapojení do mezinárodních a charitativních akcí 

Jako každý rok jsme se snažili zapojovat do různých mezinárodních akcí, včetně těch 

s charitativním podtextem. Jsme toho názoru, že v dnešní době, ve které dochází 

k propojování celého světa, je potřebné žákům tyto skutečnosti připomínat a pomáhat jim se 

do různých forem mezinárodní spolupráce zapojovat.  

Dlouhodobě jsme zapojeni do mezinárodního charitativního programu Adopce na dálku, ve 

kterém finančně pomáháme se vzděláním vybraného žáka z méně vyspělé části světa. Žáci 

měli možnost symbolickou částkou pomoci přispět na pokrytí výdajů spojených se vzděláním 

tohoto žáka. Této akce se rovněž účastní i pracovníci školy.  

Škola se také účastnila projektu organizace International Humanity, která organizuje 

celorepublikovou sbírku Brýle pro Afriku. Jejím cílem je vybírat a opravovat staré nepotřebné 

brýle a zasílat je do částí světa, kde mohou pomoci lidem, pro které by jinak bylo pořízení této 

potřebné zdravotní pomůcky jen těžko dostupným luxusem.  
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Nově jsme si také v rámci výuky připomněli Světový den porozumění autismu a Světový den 

Downova syndromu, které byly stylizovány do tematických dnů. Během nich jsme žákům 

vysvětlili tyto nemoci a připomněli si potřebu tolerance a odbourávání strachu z odlišností.  

Nezapomínáme rovněž vést děti ke sportu a snažíme se je vést k radosti z pohybu. Proto jsme 

se zúčastnili tematického programu při příležitosti mezinárodního Olympijského dne ve formě 

T-mobile olympijského běhu. Při něm se postupně žáci všech ročníků rozeběhli, mohli 

odhodit všechny ostatní starosti za hlavu a spojit se v jediné myšlence - dostat se se svými 

kamarády a spolužáky společně do cíle.  
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13. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 

CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
 

Škola neposkytovala žádné akce dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.  
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14. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 

PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 
 

a) Přehled dotací a grantů, které pomohly s uskutečněním akcí školy 

 

DOTACE A GRANTY, KTERÉ POMOHLY S USKUTEČNĚNÍM AKCÍ ŠKOLY 

Od koho Přispěná částka Jiné zdroje Akce 

Město Lipník n/B 5 000,- Kč 6 594,- Kč Pohádka Zlatovláska 

Město Lipník n/B 9 000,- Kč 3 019,- Kč Pohádka O Jírovi 

a Johance 

Město Lipník n/B 4 400,- Kč 1 629,- Kč Florbalový turnaj 

Město Lipník n/B 4 000,- Kč 1 020,- Kč Týden pro přírodu 

Město Lipník n/B 2 000,- Kč 685,- Kč Soutěž Skřivánek 

Město Lipník n/B 5 000,- Kč 6 968,- Kč Na křídlech ptáků 

Město Lipník n/B 5 200,- Kč 1 478,- Kč Klub Sovička 

 

* Seznam byl vyhotoven za kalendářní rok 2018. Akce konané v kalendářním roce 2019 

budou uveřejněny ve výroční zprávě za šk. rok 2019/2020.  
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15. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 

ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ 

ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 

a) Spolupráce s odborovými organizacemi 

Odborové organizace nejsou na škole zastoupeny, spolupráce neprobíhá.  

 

b) Spolupráce se zřizovatelem školy 

Spolupráce se zřizovatelem probíhá během celého školního roku. Několikrát do roka se konají 

porady ředitelů příspěvkových organizací, kterých se pravidelně účastníme, stejně jako porad 

svolaných odborem finančním, kterých se účastníme i s ekonomkou školy.  Pravidlem jsou 

také osobní schůzky s vedením města a s vedoucími odborů jak na půdě městského úřadu tak 

také na půdě školy. 

 

c) Spolupráce se SRPDŠ 

Účel spolku SRPDŠ je spolupráce zainteresovaných osob s vedením školy a učitelským 

sborem za účelem koordinace výchovného působení rodiny a školy. Spolek zprostředkovává 

komunikaci mezi školou, jejími žáky a jejich zákonnými zástupci. Finančně podporuje nákup 

odměn na soutěže, proplácí jízdné žáků, reprezentujících školu, mimo Lipník, přispívá členům 

na týdenní pobyt v přírodě 4. tříd a lyžařský výcvik v 7. třídě.  

V tomto roce SRPDŠ organizovalo „Den rodiny“. V programu byla vernisáž výtvarné soutěže 

„Naše rodina“, vystoupení dětí ze zájmových kroužků, kouzelnický program, hudební 

vystoupení sborového zpěvu, soutěže pro děti či stánky s tvořivými dílničkami nebo 

občerstvením. Akce byla určena pro širokou veřejnost a sklidila velký úspěch. 

 

d) Spolupráce s jinými školami 

Spolupráce s dalšími školami probíhá například při konání soutěží, ať už sportovního, či 

jiného charakteru. V tomto směru dlouhodobě trvá spolupráce se základními školami Osecká 

301, Sluníčko, Hranická 511 (vše Lipník nad Bečvou), ZŠ 1. máje Hranice či dalšími školami 

v regionu.  

V červnu 2019 se pak díky spolupráci se školou Hranická 511 a Gymnáziem Lipník nad 

Bečvou uskutečnila společná poznávací exkurze do polského města Krakow a do bývalého 

koncentračního tábora Osvětim. Další velkou akcí za účasti další školy byl pětidenní 

poznávací zájezd do Anglie (Londýn, Oxford).  
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e) Spolupráce s veřejností 

Kromě pořádání a zapojování se do akcí, kterých se může účastnit veřejnost (viz kapitola 9) 

škola dlouhodobě nabízí široké veřejnosti možnost stravování ve školní jídelně. Veřejnost má 

vyhrazenou samostatnou jídelní místnost, která je hojně využívána (viz přehled kapitola 3). 

jinými školami i dalšími strávníky. Škola rovněž nabízí možnost pronájmu tělocvičny pro 

zájemce z řad veřejnosti, což v uplynulém školním roce bylo opět využíváno.   
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16. PŘÍLOHA - POPIS HLAVNÍCH PROBĚHLÝCH AKCÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 

2018/2019 

 
a) Září 2018 

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ  

V pondělí 3. září 2018 jsme v naší škole přivítali 42 prvňáčků, kteří se už jistě nemohli 

dočkat, až poprvé usednou do školních lavic v krásně připravených prvních třídách. Před 

školou je přivítal školní maskot SOVA a dostali šerpu „Jsem prvňáček“. Tento první školní 

den byl slavnostně zahájen v tělocvičně, kde prvňáčky přivítal pan starosta Miloslav Přikryl, 

nový pan ředitel Lukáš Rejzek a žáci 4. třídy, kteří si pod vedením paní učitelky Jany 

Horalíkové připravili milé představení. Poté se již prvňáčci odebrali do svých nových tříd, kde 

je přivítala paní učitelka, a seznámili se s novými spolužáky. 

Přejeme našim prvňáčkům mnoho úspěchů, hodně sil, aby je škola bavila a byla pro ně 

místem, kde naleznou spoustu nových přátel a naučí se mnoho důležitých věcí. 
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SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ 6. ROČNÍKU  

V září proběhl kurz žáků 6. tříd se zaměřením na turistiku, orientaci v terénu podle mapy 

a podle turistických značek, branné a noční hry a první pomoc. Během pobytu jsme navštívili 

poutní místo Hostýn, prošli jsme větší část hlavního hřebenu Hostýnských vrchů, Skalný, 

Tesák, Kelčský Javorník i rozhlednu na Marušce. Žáci se také blíže seznámili s florou 

a faunou této chráněné krajinné oblasti. 

Žáci vytvořili výborný kolektiv. Pracovali v týmech, kde si museli vzájemně pomáhat, 

povzbuzovat se i spoléhat jeden na druhého. Počasí bylo celý týden nádherné a teplé, což 

umožňovalo dělat spoustu aktivit a pro mnohé z nich to byl úplně nový zážitek „takhle bez 

maminky, v noci, sám, v lese“. Po pěti dnech nejrůznějších pohybových aktivit, soutěží, 

kvízů, střelby, sportovních her se všichni ve zdraví přesvědčili o tom, že se dá venku užít 

spousty zábavy a legrace.  Nakonec mnozí překonali i svůj vlastní strach ze tmy při nočních 

hrách v lese. 

 Cíle kurzu byly splněny, žáci odjížděli spokojeni a příjemně unaveni s krásnými zážitky. 
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O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA PŘEROVA 

Dne 19. 9. 2018 proběhly atletické závody v běhu na 60 m a 800 m. Z našich žáků se nejlépe 

umístila Kateřina Gondová v běhu na 60 m za starší žačky, kdy skončila těsně druhá pouze 

o 8 setin sekundy a Filip Jureček v kategorii mladších žáků, který rovněž obsadil 2. místo. 

Další závodníci z 6. ročníků jeli poprvé a tedy na zkušenou.  

 

 

b) Říjen 2018 

OKRESNÍ KOLO PŘESPOLNÍHO BĚHU  

Druhý říjnový den byl věnován pohybu, neboť žákyně a žáci šestých a sedmých tříd se ve 

Všechovicích účastnili běžecké soutěže. Závodilo se v šestičlenných družstvech v každé 

kategorii a umístění čtyř nejlepších v jednom družstvu se sčítalo. Běželo se po loukách 

a lesních cestách, za velmi chladného a deštivého počasí. 

Družstva mladších žákyň a žáků obsadila v součtu pořadí krásná 3. místa a domů si tak 

odvezla poháry a diplomy. 
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c) Listopad 2018 

ŠKOLA V POHYBU  

Netradiční výuku tělesné výchovy vyzkoušeli v listopadu žáci tříd 3. A, 3. B a 5. A. Přestože 

hodina připomínala spíše trénink malých sportovců, jiné než obvyklé pohybové aktivity se 

dětem líbily. Na konci hodiny byly unavené, ale nadšené a spokojené. Jejich učitelé z těchto 

hodin odcházeli s novými nápady, jak zpestřit výuku v hodinách školní tělesné výchovy. 

 

 

d) Prosinec 2018 

BESEDA S DOMINIKEM HAŠKEM  

V pátek 7. 12. 2018 přivítalo gymnastické centrum ZŠ Osecké 315 brankářskou hokejovou 

legendu Dominika Haška. 

Toto příjemné setkání bylo určeno nejen žákům školy, ale i zájemcům z řad veřejnosti, prostě 

všem, kteří obdivují velmi úspěšnou kariéru „Dominátora“.  Dominik Hašek zavzpomínal na 

svoje začátky v Pardubicích i na působení v národním týmu a NHL. Fenomenální brankář 

trpělivě odpovídal na otázky malých i větších, ať se týkaly tréninků, zápasů, života v Americe 

nebo koníčků. Velkou radost udělaly besedujícím závěrečné focení a autogramiáda. Stejně 

jako nezapomenutelný podpis na ledové ploše zanechal Dominik Hašek podpis na zdi 

u gymnastického centra určené pro autogramy zajímavých hostů a na dresu bývalého 

hokejisty – pana ředitele. 
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Snad si hokejová legenda na naši školu vzpomene při ochutnávání lipnických Andělských 

pralinek s obrázkem školy, které obdržel spolu s dalšími regionálními produkty jako 

poděkování za mile strávené odpoledne. 
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CHARITATIVNÍ AKCE  

Vánoční čas je doba, kterou chceme strávit v kruhu svých bližních, v pohodě a ve zdraví. Ne 

všichni však berou svoje zdraví jako samozřejmost. Patří mezi ně například vážně nemocné 

děti s onkologickými onemocněními či s takzvanou nemocí motýlích křídel, kdy se na kůži při 

jakékoli mechanické zátěži vytváří puchýře a odřeniny. 

Žáci a učitelé  naší školy na tyto nemocné děti nezapomínají a zúčastnili se v letošním 

školním roce hned dvou charitativních akcí. 

 Začátkem prosince jsme se zapojili do charitativní akce sdružení Šance Olomouc – Vánoční 

hvězda pomáhá nemocným dětem. Letos se tato akce pořádá již 21. rokem. Výtěžek bude 

věnován Hemato – onkologickému oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. 

Každý, kdo si hvězdu zakoupil (prodáno bylo 168 hvězd), přispěl na humanizaci 

nemocničního prostředí, zajištění zdravotnických pomůcek, sociální a další pomoc dětským 

pacientům a jejich rodinám, organizaci ozdravných pobytů pacientů atd. 

V těchto dnech jsme zase nákupem dárkových předmětů přispěli na zdravotní pomůcky, 

ozdravné pobyty a rehabilitace nemocným dětem prostřednictvím organizace Život dětem 

o.p.s. Koupí magnetky, náramku, balíčku  kávy  či reflexního přívěsku jsme mohli pomoci 

potřebným a ještě potěšit pod stromečkem své nejbližší. 

Všem, kdo tyto akce podpořil, patří upřímné poděkování. 

 

 



 

 

44 

 

KOLEDY NA SCHODECH  

Po roce Vánoce děti i učitelé přivítali tradičním koledováním „na schodech“. Svatá trojice, 

prskavky, zvonkohra – to vše k tomu patří. Kouzlu koled podlehli všichni a společně si 

zazpívali naše krásné lidové vánoční písně pod taktovkou Mgr. Vlasty Kadaňkové. 

Zase za rok si určitě nikdo nenechá ujít tuto příjemnou záležitost. 

Jsme spolu rádi! 

 

ADVENTNÍ ČAS NA PRVNÍM STUPNI  

Vánoční čas učitele i žáky prvního stupně inspiroval k setkání v kostele Františka 

Serafínského. Pozvání přijali také mnozí z řad rodičů a prarodičů. A určitě nelitovali. Sbor 

pod vedením paní učitelky Zuzany Kovářové a děti s flétnami pod vedením paní vychovatelky 

Pavly Koláčkové všechny přítomné okouzlily zimními a vánočními písničkami. Děti prvního 

stupně zazpívaly vánoční koledy za zvuků varhan, na které je doprovodil pan Petr Tomáš. 

Koledy, vánoční promluva pana faráře a paní učitelky Evy Mikeškové a svátečně nazdobené 

prostředí kostela dotvořilo krásnou vánoční atmosféru. 
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e) Leden 2019 

LYŽAŘSKÝ KURZ 7. ROČNÍKŮ 

Chvíli po Ježíšku jsme se dočkali. „Plačící“ rodiče jsme nechali daleko za sebou  a vyrazili 

jsme vstříc novému dobrodružství. Protože většina z nás radost z lyžování ještě nezažila, 

napjatě jsme očekávali, zda to bude takové, jako  nám učitelé  slibovali. A BYLO!! Přes první 

pády, kotrmelce a hysterické záchvaty jsme se již v úterý stali zdatnými pluhaři. Moc jsme se 

nasmáli snowboardistům, kteří nám připomínali lachtany. Smích nás přešel ve středu, kdy 

nás  vyvezli na 2,5 km dlouhou sjezdovku a suše nám oznámili „tak tohle sjedeme'“. 

 Naštěstí pády nebolely, protože sněhu bylo tolik, že jsme padali jako do peřin. Bolest 

otlačených nohou jsme každý večer léčili v bazénu se slanou vodou. Po týdnu v Ramzové 

jsme se stali lyžaři nejen svými schopnostmi, ale i srdcem. 

 

 

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ NAŠÍ PŘÍRODOU - TROJNÁSOBNÉ VÍTĚZSTVÍ  

Dne 29. ledna 2019 se žáci naší školy zúčastnili základního kola soutěže Naší přírodou 

pořádanou Biologickou stanicí v Přerově a přivezli trojnásobné vítězství. V kategorii  starších 

žáků se dařilo Kristýně Knolové v oboru Společenstva vod a Společenstva lesa a třetí výhru 

nám zajistila Johanka Habermannová v oboru Společenstva polí, luk a pastvin. Vítězové si 

zajistili postup do finále, které se bude konat v březnu a také účast v odměnovém zájezdu na 

některou přírodovědecky cennou lokalitu v květnu. 

Soutěže se dále zúčastnili Natálie Tichavská, Ela Petrželová a Jaroslav Skála, kteří vybojovali 

pěkné 2. místo a dále Martin Anděl a Adéla Fridrichová, kteří se umístili na třetí příčce. 
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Děkujeme všem soutěžícím, kteří úspěšně reprezentovali naši školu,  gratulujeme vítězům 

a přejeme jim mnoho úspěchů ve finále. 

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA  

10 x (6 x 7 – 4 x 3) + 12 x 20  „Kdo spočítá první, dostane jedničku“ říká paní učitelka v páté 

třídě. Jak to, že se hlásí Matěj Procházka ze 4. A?? Přece proto, že Matěj je nadaný na 

matematiku a 2x týdně chodí o ročník výš, kde učivo zvládá úplně lehce. 

30. ledna 2019 zkusil Matěj porovnat své matematické znalosti a schopnosti v okresním kole 

Matematické olympiády. Počítal se staršími žáky z jiných škol a „propočítal se“ k 2. místu. 

Matějovi moc blahopřejeme!! 

 Z jeho matematických úspěchů máme radost a přejeme mu spoustu vyřešených příkladů. 

 

f) Únor 2019 

Soutěž YPEF  

Dne 7. února se zúčastnili naši  žáci 7. a z 8. tříd soutěže YPEF (mladí lidé v evropských 

lesích), která se konala v budově VLS v ulici Na zelince. Týmu ve složení Kristýna Knolová, 

Ela Petrželová a Natálie Rýznarová se podařilo po testu a praktickém poznávání přírodnin 

obsadit 3. místo. Družstvo ve složení Nikola Muchová, Adéla Fridrichová a Johana 
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Habermannová  obsadilo 4. místo a dvojice Martin Anděl a Štěpán Pospíšil, jejichž tým byl 

oslaben chřipkou, se musel spokojit s místem 5.  

 

OBLASTNÍ PŘEBOR ŠKOL V OBŘÍM SLALOMU  

7. 2. 2019 se naše škola poprvé zúčastnila závodů v lyžování. Jednalo se o Oblastní přebor 

škol v obřím slalomu, který se konal na velmi dobře připravené trati na Potštátě. Za 

slunečného počasí se na svahu sešla silná sestava žáků okolních škol, kdy všichni chtěli 

zvítězit. 

V této nabité konkurenci dosáhl obrovského úspěchu náš žák Šimon Koláček, který se 

v kategorii 6. – 7. tříd umístil na krásném 3. místě. Další náš závodník Ondřej Kalivoda jel 

mezi brankami poprvé a obsadil 12. místo. 

Klukům děkujeme za reprezentaci školy, moc blahopřejeme a těšíme se na další závody. 

 

 

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE  

Ve dnech 6. 2. a 13. 2. 2019 se v SVČ Atlas a BIOS Přerov tradičně konalo okresní kolo 

Konverzační soutěže    v anglickém jazyce. Jako každý rok nás zde uvítali milí organizátoři 

a příjemná porota. Celá akce se uskutečnila v poklidné atmosféře, kterou lehce 

znepříjemňovalo pouze delší čekání. 
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Naši školu na této akci reprezentovali vítězové školního kola. Jako první si své jazykové 

znalosti a komunikativní dovednosti ověřil žák Vojtěch Mastný ze třídy 7. B, který se stejně 

jako minulý rok  zapojil v kategorii I. A (6. - 7. třída). Zde nám štěstí moc nepřálo a Vojta 

obsadil 9. místo. Získal však další zkušenosti s jazykem a jistě i motivaci do dalšího studia 

jazyku. 

Na mnohem výraznější úspěch však dosáhl žák 9. A Tadeáš Urban, který soutěžil ve vyšší 

kategorii II. A pro žáky 8. a 9. tříd. I přes delší čekání předvedl Tadeáš ve velmi početné 

konkurenci výborný výkon, který mu vynesl skvělé druhé místo. Součástí tohoto velkého 

úspěchu je i postup do krajského kola soutěže. 

Oběma účastníkům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy :) 

 

 

g) Březen 2019 

OKRESNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE  

Okouzlit porotu se podařilo v okresním kole recitační soutěže 8. března 2019 v prostorách 

SVČ Atlas a Bios v Přerově žákyni 3. B Kristýně Linhartové s básní Jiřího Žáčka Hrnečku, 

vař!, která v konkurenci 27 recitátorů z celého okresu získala krásné 2. místo ve své kategorii 

a postupuje tak do krajského kola v Olomouci, které se uskuteční 5. dubna. 

Budeme jí držet palce! 

Naši školu vzorně reprezentovaly i žákyně Ella Sobotková, Gabriela Kovářová, Daniela 

Jurečková, Julie Vidrmanová, Kristýna Banarová, Kristýna Knolová a Dorota Bonková. 

Všem recitátorkám děkujeme za skvěle podané výkony!    
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ŠKOLA NANEČISTO  

Rozhodli jsme se budoucím prvňáčkům usnadnit první krůčky ve školní docházce a připravili 

jsme pro ně a jejich rodiče 15. 3. 2019 ŠKOLU NANEČISTO. 

Doprovázeni svými rodiči poprvé vkročili do tříd, kde usedli do školních lavic 

a vyzkoušeli si, jaké to asi bude, až budou opravdovými školáky. 

Zatímco rodičům pan ředitel představil koncepci školy a sdělil důležité informace týkající se 

zápisu do 1. třídy, děti si pod vedením učitelů prožily první vyučovací hodinu plnou aktivit 

jako je např. poznávání čísel, počítání, básnička s pohybem, práce s interaktivní tabulí, 

zahrály si pohádku O veliké řepě apod. 

Na závěr se rodiče přišli podívat na své děti, jak jim to v lavici sluší a co se za tuto krátkou 

chvíli naučily. Potleskem všichni nakonec vyjádřili, jak se jim ve škole líbilo. 
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ÚSPĚCH V BASKETBALU  

14. 3. 2019 proběhlo v Přerově na ZŠ U Tenisu okresní kolo v basketbale žáků a žákyň II. 

stupně. 

Naše starší  žákyně z 8. A (Szczyrbová, Chlápková, Horáková, Kunstovná) po urputných 

bojích vybojovaly ve skupině pěti základních škol krásné 1. místo. 

 Děvčatům blahopřejeme a děkujeme za krásný sportovní výkon. 

 

 

PONOŽKOVÝ DEN ANEB SVĚTOVÝ DEN DOWNOVA SYNDROMU  

Jednoho březnového dne jsme si oblékli každou ponožku jinou a podpořili tak nejen lidi 

s Downovým syndromem. Světový den Downova syndromu je letos věnovaný všem lidem, 

kteří jsou jiní. "Každý jsme jiný, ale každý výjimečný a jedinečný“. Ponožky symbolizují 

chromozomy - část buňky, jejichž anomálie způsobuje Downův syndrom. Učme nejenom 

děti, ale i nás samotné respektovat odlišnosti a mít solidaritu s těmi, kteří nemají v životě tolik 

štěstí.  
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MOKRÁ ŠTAFETA  

26. 3. 2019 se žáci čtvrtých tříd zúčastnili plaveckých závodů v Hranicích. Všichni 

předvedli úžasný plavecký styl a Martin Karbas a Mikuláš Hanák se kraulem proplavali 

k  1. a 2. místu.  

Blahopřejeme!!! 

    

 

XXVII. ROČNÍK VE ŠPLHU  

Již 27 let se žáci z okolních škol sjíždí do naší tělocvičny a měří své síly na šplhací tyči. 159 

„šplhounů“ se snažilo ve dvou kategoriích získat Putovní pohár ředitele školy a zapsat se do 

historie soutěže s nejlepším časem. 

Vítězům blahopřejeme! 
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h) Duben 2019 

DEN POVĚDOMÍ O AUTISMU  

2. dubna jsme přišli v modrém. 

Proč v modrém?? Protože modrá je barva komunikace a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, 

ve které mají lidé s autismem největší potíže. 

Cílem osvětové akce, do které se zapojili všichni učitelé i žáci naší školy, je proměnit 

povědomí o autismu a jeho přijetí natolik, aby se lidé s autismem mohli plně začlenit do běžné 

společnosti a nebyli diskriminováni na trhu práce či v oblasti vzdělání. 
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DEN PRO PŘÍRODU  

Oslavy Dne Země na naší škole letos proběhly již 17. dubna, jarní počasí nám přálo a celá 

akce se vydařila. 

Žáci 6. ročníku se díky  finanční podpoře Města Lipníka nad Bečvou mohli vydat do ZOO 

Zlín, kde nahlédli do tropického pralesa střední Ameriky, africké savany, asijské stepi či 

japonské zahrady. Navštívili také centrum Caudata, kde se zabývají ochranou a chovem 

obojživelníků a vzdělávací expozici o rostlinách éry dinosaurů s archeologickým nalezištěm. 

Největším zážitkem však pro ně bylo krmení rejnoků krevetami. Během návštěvy ZOO žáci 

vyplňovali pracovní listy ZOO RALLYE, které pro žáky základních škol připravila 

zoologická zahrada.  Nejšikovnější z nich obdrželi malou odměnu. 

Žáci sedmého ročníku navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně a Hranickou propast, která 

je nejhlubší v Evropě. V jeskyních se dozvěděli o principech vzniku jeskyní, krápníků 

a propastí. V lesích okolo propasti pak mohli obdivovat krásu mnoha jarních chráněných 

bylin. Někteří žáci jeli z Lipníka do Teplic na kole a díky pěknému počasí si vyjížďku do 

přírody opravdu užili. 

Osmáci  navštívili Záchranou stanici pro hendicapované živočichy, kterou provozuje 

Ornitologická stanice v Přerově. Žáci se dozvěděli, čím jsou ptáci ohroženi a kam hlásit 

případy zraněného či nemocného ptactva. Prohlédli si celý areál stanice, vyslechli si krátkou 

přednášku a byli přítomni také krmení poraněných živočichů. 

Deváťáci v tento den mohli proniknout do tajů přírody v Pevnosti poznání v Olomouci. 

Navštívili expozice Živá  voda, Věda v pevnosti, Rozum v hrsti a Světlo a tma. Prohlédli si 

modely lidského mozku a  oka, řešili logické úkoly, objevovali podstatu světelného záření 

a přečetli si dvanáctidílný komiks o vzniku olomoucké pevnosti. V korytě řeky, tůni 

a podmořské jeskyni obdivovali nekonečnou rozmanitost vodních živočichů a prohlédli si 

také funkční model přečerpávací elektrárny, čistírny odpadních vod či simulátor povodní. 

 



 

 

54 

 

Pozadu však nezůstali ani žáci a učitelé na prvním stupni. Naopak - ochranou přírody, 

problémy ekologie, tříděním odpadu a jeho významem se zabýváme po celý rok v různých 

předmětech. Nadcházející Den Země byl impulsem, kdy skoro všechny třídy 1. stupně 

vyrazily ve středu 17. dubna do přírody, kde strávily Den pro přírodu.  A jak se nám 

vydařil? 

Prvňáčci si se svou paní učitelkou vyšli na vycházku pozorovat jarní přírodu. 

Druháci si vyzkoušeli zábavné učení v parku. Trochu starší třeťáci se vydali na túru 

podél Bečvy, kde viděli život kolem vody. 

Žáci čtvrtých tříd se v rámci učiva o hospodářských zvířatech zašli podívat na malou místní 

farmu, kde si mohli nakrmit ovečky i s jehňátky. 

Páťáci tento den prožili při zajímavé besedě o historii a vývoji různých živočichů. 

Počasí nám přálo, děti si prohlédly kvetoucí stromy i květiny, slyšely jarní zpěv ptáků 

a pozorovaly život broučků v trávě. 

Všichni si uvědomili, že o přírodu musíme pečovat po celý rok, abychom si mohli užívat 

pobyt v ní. 
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NAŠÍ PŘÍRODOU - PODRUHÉ A OPĚT ÚSPĚŠNĚ 

Dne 23. dubna 2019 se žáci naší školy, kteří zvítězili v základním kole soutěže Naší přírodou 

v Přerově, zúčastnili finále této soutěže a opět potvrdili své kvality. V kategorii starších žáků 

vybojovala krásné 2. místo Kristýna Knolová v oboru Vodní společenstva a 3. místo 

v oboru Lesní společenstva. Bohužel Johanka Habermannová  již tak úspěšná nebyla 

a obsadila 5. místo v oboru Společenstva polí, luk a pastvin. Naše mladé přírodovědkyně se 

za odměnu mohou zúčastnit biologické exkurze do Beskyd, která se bude konat 4. června. 

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.  

 

 

DĚTI A PŘÍRODA  

Měsíc duben patřil z velké části přírodě a zahanbit se nenechaly ani paní vychovatelky ze 

školní družiny. V rámci Dne pro přírodu jsme si do školní družiny pozvali členy spolku „Děti 

a příroda“ na besedu pod názvem „Co se děje v lese“. 

Děti se dozvěděly řadu poznatků z oblasti lesa a myslivosti, formou „divadelního představení“ 

si zkusily souboj jelenů, osahaly si různé druhy opravdových kožešin. Největšímu zájmu se 

těšily praktické ukázky hry na lesnici a manipulace s opravdovou loveckou zbraní. 

V učebně výtvarné výchovy si členové spolku připravili výtvarné a poznávací činnosti např. 

razítkování, poznávání rostlin, zvěře, hub, nebo skládání puzzlí. 

Děti byly aktivní, všechny se spontánně staly součástí celého odpoledne věnovaného přírodě. 
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i) Květen 2019 

TŘISTAPATNÁCTKA V ANGLII  

V úterý 7. května vyrazili žáci ZŠ Osecká 315 v doprovodu pedagogů na jedno z jejich 

doposud největších dobrodružství. Plni nadšení a očekávání, které si nenechali zkazit ani 

celodenní jízdou autobusem, se vydali prozkoumat nejvýznamnější místa a památky 

Anglie.Do ulic Londýna se odebrali ihned po příjezdu a plni elánu zhlédli například 

Londýnské oko, Buckinghamský palác, rekonstruující se Big Ben a Národní galerii. 

Odpoledne je čekala návštěva Muzea voskových figurín Madame Tussaud, které se pyšní 

výstavou řady významných osobností, mezi kterými si každý našel svého oblíbence. Kdo by 

přeci nechtěl fotku po boku Angeliny Jolie, JohnnyhoDeppa nebo oblíbeného superhrdiny 

z Avengers? Ve večerních hodinách se kapku nervózní žáci shledali se svými dočasnými 

rodinami, které je přivítaly s otevřenou náručí a teplou večeří. 

Středa byla věnována prohlídce univerzitního města Oxford a návštěvě produkčního studia 

WarnerBros., které je domovem fiktivního světa HarryhoPottera. Zde jsme mymudlové 

podlehli čarovnému kouzlu přítomných replik, kulis a odhalených tajemství, která nám 

objasnila mnohé záhady z filmového plátna. 

Čtvrteční den byl zahájen u Královské greenwichské observatoře, kde se mimo jiné nachází 

také nultý poledník. Následoval přesun do centra hlavního města s prohlídkouPaláce 

a pevnosti Jejího Veličenstva, s procházkou podél Temže a přechodem přes Tower Bridge. 
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Poté se žáci konečně dočkali a vydali se na nákupy do proslulé Oxford Street, které se staly 

sladkou tečkou na této daleké cestě. 

 

 

 

FLORBALOVÝ TURNAJ ŠKOL  

Dne 10. 5. 2019 se uskutečnil 11. ročník florbalového turnaje pořádaný pro žáky oblastních 

škol. Letos poprvé si žáci zahráli v prostorách nové sportovní haly. Tradičně jako první se na 

palubovce představili nejmladší žáci v kategorii 1. - 5. třídy a i přes nízký věk hráčů byly 

k vidění podařené akce i góly. Vítězství nakonec získali hráči ZŠ Lipník, Osecká 315. 

Souboje ve střední kategorii byly velmi vyrovnané, rozhodovalo se vždy až v závěru utkání. 

Nakonec se z vítězství radovali sedmáci ZŠ Lipník, Osecká 315. 

Vítězství v nejstarší kategorii se stalo, stejně jako loni, kořistí Gymnázia Lipník, jehož 

družstvo většinu času na hřišti dominovalo. 

Děkujeme všem zúčastněným školám, sportovcům i organizátorům za další úspěšný ročník 

turnaje, fair-play hru a těšíme se příští rok na viděnou. 

Zvláštní poděkování patří Městu Lipník nad Bečvou, které celý turnaj podpořilo grantem. 
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ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA  

Jak ten čas letí… i v letošním roce jsme se sešli v Kulturním domě Echo, tentokrát 

s pohádkou O Šípkové Růžence, kterou na motivy Jiřího Žáčka zdramatizovala paní Markéta 

Dujsíková. 

Ve středu 15. května zaplnili sál Kulturního domu Echo děti z MŠ a ZŠ, rodiče i široká 

veřejnost, kteří se přišli podívat na vystoupení dramatického kroužku při ZŠ Osecká 315, 

který navštěvují nejen žáci školy, ale i studenti místního gymnázia.   

Naši mladí herci předvedli skvělé výkony, za které byli odměněni velkým potleskem. 

Velké díky patří hercům za skvělé výkony, autorce pohádky Markétě Dujsíkové za napsání 

scénáře, rodičům za pořízení krásných fotek, Elišce Plaché za videozáznam, firmě Noe s. r. o. 

a paní Gramerové za ušití kostýmů, paní Květě Kohoutkové za zapůjčení krojů, paní ředitelce 

Janě Kašpárkové a pracovníkům KD Echo, zejména paní Martě Bakešové, za osvětlení 

a ozvučení představení, městu Lipníku nad Bečvou a ZŠ Osecká 315 za finanční podporu 

a všem kolegům, zejména panu učiteli Pavlu Rytířovi, za pomoc při realizaci vystoupení. 
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PĚVECKÁ SOUTĚŽ SKŘIVÁNEK  

Ve čtvrtek 16. 5. 2019 se v naší škole celé dopoledne zpívalo a bylo veselo. 

Konal se již XXII. ročník pěvecké soutěže pro žáky 1. stupně „SKŘIVÁNEK“. 

V první kategorii si zazpívali žáci 1. a 2. ročníků, ve druhé kategorii žáci 3. – 5. ročníků ze ZŠ 

Osecká 315, ZŠ Osecká 301, ZŠ Hranická Lipník nad Bečvou a ZŠ Týn nad Bečvou. 

Odměnou pro vítěze byla medaile, dárková taška a diplom. Ostatní účinkující obdrželi 

pamětní list. Pro všechny bylo přichystáno drobné občerstvení. 

Vítězům GRATULUJEME a všem soutěžícím děkujeme za účast, odvahu a příjemné 

dopoledne. 

Velké poděkování patří také městu Lipník nad Bečvou za finanční podporu formou grantu. 
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DEN PRO RODINU  

Páteční odpoledne 17. 5. patřilo dětem, žákům, rodičům, učitelům a ostatním přátelům 

Základní školy Osecká 315 v Lipníku nad Bečvou. Díky krásnému počasí a spolupráci Spolku 

rodičů a přátel školy se celé odpoledne skvěle vydařilo. Po celém zámeckém parku byla 

rozmístěna různá stanoviště se soutěžemi a žonglérské dílny Jiřího Sadily, ve kterých si 

kdokoliv z návštěvníků mohl vyzkoušet žonglování s kruhy a kužely, diabolo, chůzi po laně, 

jízdu na jednokole, minikole, či různých šlapadlech. Na nádvoří zámku byly rozmístěny 

stánky s tvořivými dílničkami a s občerstvením. Děti si domů odnášely přívěšky na krk či 

klíče, náušničky, andělíčky, kolíčky se sovičkami nebo různé kytičky a smajlíky. Nekončící 

fronty byly také u velmi populárního malování na obličej. 

Součástí akce byla výstava 126 obrázků, které se zúčastnily soutěže „Naše rodina“. Vyhlášení 

výsledků této výtvarné soutěže se ujal pan ředitel Lukáš Rejzek, který předal diplomy 

a dárkové tašky výhercům. Gratulujeme! Před samotným oceňováním se celým parkem 

příjemně nesl zpěv pěveckého sboru při ZŠ Osecká pod vedením paní učitelky Zuzany 

Kovářové a následně i píseň v podání Veroniky Lívové. Vyvrcholením prima odpoledne byly 

ukázky bojového umění karate pod vedením pana Milana Ference a výrazového tance pod 

vedením paní Trotsenko. 

Celou akci moderoval pan Milan Nepustil a hudební doprovod zajistil pan Pavel Humplík. 

Akce proběhla za finanční účasti města Lipník nad Bečvou. Děkujeme. 

Děkujeme všem účinkujícím a v neposlední řadě rodičům, učitelům a ostatním přátelům školy 

za pomoc s přípravou této akce a věříme, že jsme tímto zahájili naše pravidelné každoroční 

setkávání. 
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POBYT V PŘÍRODĚ  

Od 27. 5. do 31. 5. se žáci čtvrtých tříd zúčastnili pobytu v přírodě v krásném areálu resortu 

Losinka ve Velkých Losinách. Během pobytu v rámci poznávání Olomouckého kraje 

navštívili zámek ve Velkých Losinách, muzeum a výrobnu ručního papíru, Pradědovo 

muzeum v Bludově a lyžařský areál Kouty nad Desnou, kde prošli Pohádkový les. Děti 

v průběhu pobytu poznávaly přírodu, místa našeho kraje, hrály míčové a pohybové hry, 

soutěžily v družstvech, plnily přírodovědné úkoly, malovaly trička a psaly si deník. Všem se 

pobyt líbil a proběhl bez úrazu a problémů v chování.   

 

j) Červen 2019 

ŠESŤÁCI A SEDMÁCI V PRAZE  

Na přelomu května a června navštívili postupně žáci šestého a sedmého ročníku naše hlavní 

město Prahu. Po dlouhé cestě vlakem následovala zastávka na Petříně, kde žáci bloudili mezi 

zrcadly a prohlídli si místní rozhlednu. Poté se vydali pěšky na Hrad, kde absolvovali 

komentovanou prohlídku Svatovítské katedrály, Vladislavského sálu, hradních nádvoří a Zlaté 

uličky. Přes Karlův most pokračovali na Staroměstské náměstí, prohlédli si orloj a přesunuli 

se na Václavské náměstí. Tady se tradičně vyfotili pod sochou sv. Václava. Spokojení, 

uchození a opálení se všichni vrátili ve večerních hodinách domů. 
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UKÁZKOVÁ HODINA, ANEB AHOJ 1. TŘÍDO  

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 byl pro prvňáčky velký den. 

Přišli se na ně do školy podívat rodiče, babičky a dědečkové, aby jim naši nejmladší žáci 

ukázali, co se ve škole za první rok naučili. 

I přes velké horko a odpolední hodinu se snažili pracovat s plným nasazením. Předvedli, jak 

pracují v hodinách českého jazyka, matematiky, angličtiny i hudební výchovy. Pochlubili se 

také, jak se učí s interaktivní tabulí nebo jak ovládají počítačové programy, které zpestřují 

výuku. Nechyběly ani milé básničky, písničky a poděkování rodičům za celoroční pomoc při 

učení. 

Doufáme, že jsme své rodiče i prarodiče mile překvapili a udělali jim radost. 
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BESÍDKA SBOROVÉHO ZPĚVU  

Teče voda, teče…. Vlaštovko, leť…. Ta naše písnička česká… a mnoho dalších písniček jste 

mohli zaslechnout v úterý 18. 6. odpoledne, pokud jste procházeli chodbami prvního stupně 

naší školy. Konala se zde besídka dětí, které od září navštěvovaly sborový zpěv. Jsou to děti 

z druhých, třetích a čtvrtých tříd, které si pro své rodiče a pozvané hosty přichystaly pásmo 

deseti písniček, které zvládly na výbornou. Po vystoupení si proto každý zasloužil nejen 

pochvalu, ale i sladkou odměnu. 

 Děkujeme všem účinkujícím za úžasný zážitek a také děkujeme paní Plaché za pořízení 

videa. 

 

 

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH  

Různí běžci, různá místa, jedna myšlenka. To je heslo, s kterým je propojen T-Mobile 

olympijský běh už několik let. Je jedno, jestli jsi závodník, nebo běháš jen občas, jestli jsi 

malý, nebo velký, jestli běháš radši ve městě, v přírodě, na louce nebo na dráze. Na T-Mobile 

olympijském běhu jde především o to se hýbat a hlavně pro radost. 

Na T-Mobile olympijském běhu oslavujeme radost z pohybu a sport jako takový. Akcí si totiž 

připomínáme mezinárodní Olympijský den, tedy založení Mezinárodního olympijského 

výboru. T-Mobile Olympijský běh je vůbec největší běžeckou událostí u nás. V jeden den, 

přesně v jeden čas vybíhá 75 tisíc běžců po celé České republice – ať už jako součást hlavních 

závodů, ve školních bězích nebo v rámci individuální výzvy v běžecké aplikaci. 

 Naši žáci se všichni takového běhu zúčastnili 19. 6. 2019 v lesoparku u Bečvy. 

Olympijský den byl tou nejlepší příležitostí, abychom rozhýbali celou školu. 

 Radost z pohybu, chování v rámci fair play, kamarádství, vzájemný respekt a překonání sám 

sebe jsou hlavní olympijské hodnoty, které je dobré uznávat, ctít a respektovat. 
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Děkujeme Technickým službám města Lipník nad Bečvou, že nám připravili prostor pro náš 

běh. 

 

 

OSVĚTIM - SPOLEČNÁ EXKURZE TŘÍ LIPENSKÝCH ŠKOL  

Žáci tří lipenských škol – ZŠ Osecké 315, ZŠ Hranické a Gymnázia v Lipníku nad Bečvou se 

20. června společně vypravili na jednodenní poznávací exkurzi k našim severním sousedům. 

Cílem bylo seznámení se s historickými památkami bývalého hlavní města polského 

království Krakova a prohlídka koncentračního tábora v Osvětimi. 

Procházka ranním slunečným Krakovem všechny potěšila. Žáci si prohlédli zámek Wawel, 

přešli po Královské cestě na Hlavní náměstí, kde se nachází bývalá tržnice se suknem – 

Sukenice, z věže Mariánského kostela si poslechli tradiční královský hejnal, melodii hranou 

trubačem každou celou hodinu do všech čtyř světových stran. Jelikož tento den slaví věřící 

církevní svátek Boží tělo, konalo se v ulicích Krakova ohromné procesí a na nádvoří Wawelu 

bohoslužba pod širým nebem. 

Po krátkém osobním volnu přejely autobusy se žáky do Osvětimi, kde následovala asi 

tříhodinová komentovaná prohlídka rozsáhlého areálu Auschwitz a Auschwitz – Birkenau 

v českém a slovenském jazyce. Po průchodu branou pod známým nápisem Arbeit macht frei 

všechny přepadl pocit smutku. Prohlídka budov s vystavenými fotografiemi a dochovanými 

předměty pak vyvolala pocit vzteku, že něco takového bylo vůbec možné. Zážitky z obou 

částí koncentračního tábora nevyprchaly ze žáků ani po příjezdu domů, debatovat o nich 

potřebovali i následující den ve vyučovacích hodinách. 
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Všichni se shodli, že návštěva tohoto místa je pro děti a mládež velmi přínosná a na hrůzy 

spáchané během válek se nesmí nikdy zapomenout. 

 

 

ROZLOUČENÍ ŽÁKŮ 5. A S PRVNÍM STUPNĚM ZŠ  

Koncem června jsme se shromáždili do tělocvičny, kde na žáky pátých tříd čekal velký 

okamžik. Loučili se zde s prvním stupněm - Pět let uteklo jako voda, spousta krásných zážitků 

v nich však zůstane navždycky. Budoucí noví členové druhého stupně si pro nás připravili 

různá vystoupení a za to obdrželi slavnostní šerpy. Bylo to krásné, dojemné, i slzičky byly… 

Zároveň jsme se rozloučili s těmi, kteří přestupují na osmileté gymnázium a které tak v naší 

škole od září již neuvidíme. Držíme palce, ať se vám nadále daří minimálně tak, jak dosud.  
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Rozloučení se školním rokem  

V závěru června jsme se opět sešli „na schodech“. Tam jsme se zpěvem loučili se školním 

rokem 2018/2019 a vítali jsme i prázdniny, na které se už všichni těší. Celou akci, kterou opět 

organizovala Mgr. Vlasta Kadaňková, příjemně zpestřili žáci deváté třídy, kteří si připravili 

vlastní krátké vystoupení za vlastního hudebního doprovodu. Budete nám chybět! 

 

 

k) Červenec - Srpen 2019 

CESTA ZA POZNÁNÍM  

Nakonec neleníme ani o letních prázdninách. Zatímco v budově školy probíhaly modernizační 

práce, školní klub zorganizoval letní tábor na Lovecké chatě v Horce nad Moravou. V termínu 

14. - 19. 7. 2019 si tak mohli žáci školy i další zájemci užít čerstvého vzduchu a krásné 

přírody. Na účastníky čekaly aktivní výlety do okolí, bohatý sportovní areál, lanová dráha, 

jízda na koních, různé soutěže a hry a především spousta zábavy a noví kamarádi.  

 


