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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 

druhým 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 2019/2020 řídila dle ŠVP pro základní vzdělávání, který  

je zpracovaný podle RVP pro základní vzdělávání. Aktuálně je platná verze č. 6, a to od  

1. 9. 2019. Tato verze byla projednána školskou radou podle §168 zákona č. 561/2004 Sb. na 

jejím pátém zasedání dne 12. 9. 2019, 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 223 10 22,3 

II. stupeň 173 7 24,7 

CELKEM: 396 17 23,3 

 

POČET ŽÁKŮ – PŘEHLED TŘÍD* 

Třída Počet žáků Počet chlapců Počet dívek 

1. A 27 13 14 

1. B 26 13 13 

2. A 19 10 9 

2. B 20 11 9 

3. A 19 7 12 

3. B 18 11 7 

4. A 20 7 13 

4. B 20 8 12 

5. A 27 15 12 

5. B 27 13 14 

    6. A 28 16 12 

7. A 26 15 11 

7. B 26 14 12 

8. A 26 15 11 

8. B 25 17 8 

9. A 22 7 15 

9. B 20 10 10 

*Statistiky jsou tvořeny ke dni 2. 9. 2019.  
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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. 

Na druhém stupni je výuka anglického jazyka posílena v rámci odpolední Konverzace 

v anglickém jazyce, kde si žáci rozšiřují slovní zásobu v základních tématech a procvičují své 

konverzační dovednosti. Od školního roku 2019/2020 je rovněž v rámci praktických 

činností zaveden předmět Cooking pro žáky osmého ročníku, kde prakticky využívají 

své znalosti jazyka při přípravě jídel. 

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 20 32 

VIII. ročník 23 28 

IX. ročník 42 --- 

 

 

d) Dálkové vzdělávání: 

Od 11. 3. 2020 byla na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví zakázána 

osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Na tuto situaci škola okamžitě reagovala a již od 13. 3. 

2020 zavedla první verzi pro distanční vzdělávání pomocí třídních složek na cloudovém 

úložišti Google disk. Zde vyučující žákům zadávali pokyny pro práci, nahrávali vysvětlující 

zápisy, pracovní listy a různá opakovací cvičení.  

Vzhledem ke skutečnosti, že se situace ukázala jako dlouhodobá, byly následně pro žáky  

5. – 9. ročníků vytvořeny moderní virtuální učebny za pomocí platformy Google Classroom, 

kde jejich výuka pokračovala různorodou formou včetně video hovorů, interaktivních 

pracovních listů, procvičovacích formulářů, aj. Rovněž byl aktivně využíván školní systém 

Edupage, který umožňuje tvorbu interaktivních prezentací a dalších forem výuky.  
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Třídní učitelé sledovali aktivitu žáků a následně zjišťovali situaci v rodinách, jejichž děti se 

do výuky nezapojovaly. Byly jim nabídnuty alternativy, např. pravidelný tisk potřebných 

materiálů, které si pak mohli rodiče vyzvednout v budově školy. 

U veškeré výuky byl kladen důraz na maximální pozitivní motivaci, které napomáhal i 

vyhlášený program tzv. „Wi-Fi stipendia“. Tím byli odměňování nejaktivnější žáci, kteří 

poctivě plnili zadanou práci. Po celou dobu distanční výuky bylo pozastaveno klasické 

známkování, žáci si mohli svou pílí známky pouze vylepšit motivačními jedničkami za 

aktivitu.  

Postupně byla škola otevřena pro žáky 1. stupně, kdy byl umožněn vstup všem malým 

zájemcům – nikdo nebyl ze strany školy odmítnut. Rovněž žáci 9. ročníku začali navštěvovat 

školu za účel přípravy na přijímací zkoušky. Poslední týdny pak v omezeném režimu mohli 

školu navštívit i žáci ostatních ročníků druhého stupně, především v rámci socializačních 

aktivit.  
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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:  81 81 3 27 

 

 

ŠKOLNÍ KLUB 

 Celková 

kapacita: 

Počet žáků: Počet oddělení: Počet žáků na 

oddělení: 

CELKEM:  30 20 1 20 

 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA* 

 Průměrný počet stravovaných: 

Žáci školy:  306 

Zaměstnanci školy: 43 

Mateřská škola:  154 

Gymnázium: 113 

Důchodci ZŠ: 6 

Cizí strávníci: 188 

CELKEM: 810 

* Statistika za období 1. 9. 2019 - 30. 6. 2020. 

 

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. Oproti loňskému 

roku došlo k mírnému snížení počtu stravovaných. 
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b) Zájmové kroužky ve školním roce 2019/2020 

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 

Název: Počet žáků: 

(1. /2. pol.) 

Název: Počet žáků: 

(1. /2. pol.) 

Anglická konverzace (2.sk) 19 / 19 Kytara 13 / 13 

Badminton 13 / 9 Malý badatel 9 / 9 

Balet 15 / 15 Programování a robotika 8 / 6 

Divadelní kroužek 14 / 14 Sborový zpěv 9 / 10 

Florbal 18 / 13 Sportovní hry 18 / 19 

Gymnastická přípravka 15 / 15 Stolní tenis 13 / 11 

Keramika 13 / 11 Tvořivé dílny 10 / 9 

Kolektivní hry 15 / 15 Vaření a pečení 7 / 10 

 

I ve školním roce 2019 / 2020 nabídla škola žákům bohaté možnosti smysluplného trávení 

volného času v různorodých zájmových útvarech. Celkem bylo otevřeno 17 skupin kroužků 

(anglická konverzace hrou byla otevřena ve dvou skupinách). V prvním pololetí bylo zapsáno 

celkem 209 žáků, ve druhém pololetí pak jejich počet klesl na 198. O zájmové kroužky je 

stále zájem, především pak u žáků prvního stupně.  

 

c) Sovička 

Klub Sovička, založený v roce 2000, chce umožnit maminkám na mateřské dovolené vyjít z 

izolace a prožívat mateřskou dovolenou a volný čas aktivně. Snažíme se zaujmout nejen děti, 

ale i maminky.  

V letošním roce klub fungoval na principu vlastní aktivity, a podle toho se odvíjel i náš 

program a zájmové aktivity. Pozornost byla věnována společným činnostem z různých 

oblastí, např. pohybové, hudební, či výtvarné. Činnosti byly přizpůsobeny věku a zájmu dětí 

tak, aby podporovaly rozvoj osobnosti dítěte a podílely se na jeho zdravém citovém, 

rozumovém i tělesném vývoji.  

Snažili jsme se, aby děti navazovaly kontakty, domlouvaly se s vrstevníky a nenásilnou 

formou se seznámily s novým prostředím a pravidly, aby si v klidu pohrály s neokoukanými 

hračkami a naučili se si je půjčovat nebo uklízet. 

Scházeli jsme se 1x týdně, vždy ve čtvrtek od 10.00 hod. do 11.30 hod. 
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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. 

 

Akce ŠD a ŠK: 

 - Čertovské odpoledne 

 - Exkurze městské policie (uskutečněno 2x) 

 - Opičí dráha na čas (soutěž ŠD) 

 - Karneval s kouzelníkem DUO WALDINI 

 - Exkurze do firmy NOE 

 

Výlety: 

 - Herní centrum „Džungle“ Hranice 

 - Vánoční hrad Šternberk 

 

Sbírky:  

 - Celoroční sběr víček pro Tobiáše a Elenku 

 - Sběr kaštanů do obory (celkem vybráno 3551 kg) 

 - Pomoc vybavení dětské skupiny „Pohádka“ (sbírka hraček, knížek a stavebnic) 

 

Další akce:  

 - Letní družinový pobyt 12. 7. – 17. 7. 2019 (Lovecká chata Horka nad Moravou) 

 

 

* 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. 2020 

 

a) Celkový přehled zaměstnanců školy 

 

Druh pracovníka: Počet osob: 

Pedagogičtí pracovníci:  29 

 z toho     - učitelé 24 

                 - vychovatelky 3 

                 - asistenti pedagoga 1 

                 - speciální pedagogové  1 

Nepedagogičtí pracovníci:  14 

CELKEM: 43 

 

b) Přehled pedagogických pracovníků  

 

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

roce 2019/2020 působilo na škole celkem šest učitelů, což je v % zastoupení dobré číslo.  

 

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 

17 Učitel VŠ 1. st 1 
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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 Učitel VŠ CH 0,6 

25 Vychovatel SŠ --- 1 

26 Vychovatel SŠ --- 1 

27 Vychovatel SŠ --- 1 

28 Asistent pedagoga SŠ --- --- 

29 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 7 

26 – 30 let 3 41 – 45 let 4 56 – 60 let 6 

31 – 35 let 1 46 – 50 let 4 nad 60 let  5 

 

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

pokračuje a daří se snaha o postupné omlazování sbory novými pedagogy.  

 

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 

10 Kuchařka VL 1 
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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 2019/2020 

 

Počet dětí zapsaných do první třídy: 66 

Počet dětí, které požádaly o odklad:  13    

Počet dětí, které nastoupily do první třídy: 53 

 

b) Přehled zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 

 

Počet dětí zapsaných do první třídy: 56 

Počet dětí, které požádaly o odklad:  13    

Počet dětí, které nastoupí do první třídy: 41 

*2 přijaté děti na školu nenastoupily. 

 

c) Přehled žáků přijatých ke studiu na střední školu 

 

Povinnou školní docházku ukončilo 42 žáků 9. ročníku a 2 žáci 8. třídy.  

 

Ve školním roce 2019/2020 měli žáci možnost podat 2 přihlášky na SŠ 

Na SŠ a SOŠ bylo přijato 42 žáků devátého ročníku. 

Na SŠ zakončenou maturitní zkouškou (MT) bylo přijato 26 žáků – 62 %.  

Na SŠ zakončenou výučním listem (VL) bylo přijato 16 žáků – 38 %. 

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

2 žáci osmé třídy ukončili povinnou školní docházku. 

1 žákyně sedmé třídy byla přijata na šestileté gymnázium. 

 

 

PŘEHLED ŽÁKŮ PŘIJATÝCH KE STUDIU NA STŘEDNÍ ŠKOLU 

Typ školy Počet přijatých žáků 

Osmileté gymnázium - žáci 5. třídy 15 

SŠ zakončená MT - žáci 9. třídy 26 

SŠ zakončená VL - žáci 9. třídy 16 

SŠ zakončená VL - žáci 8. třídy 1 

Šestileté gymnázium – žáci 7. třídy 1 
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Žáci 5. třídy - přehled škol:   

GYMNÁZIUM LIPNÍK NAD BEČVOU  

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Gymnázium - osmileté MZ 15 (7+8) 

 

 

Žáci 9. třídy - přehled škol: 

SPŠ LIPNÍK NAD BEČVOU 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Stavebnictví MT 1 (1+0) 

Architektura a poz. stav. MT 2 (0+2) 

Grafický design MT 1 (0+1) 

 

SŠ ŘEZBÁŘSKÁ TOVAČOV 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Uměleckořem. zprac. dřeva MT 1 (0+1) 

 

SZŠ HRANICE 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Ortoricko-protetický technik MT 1 (0+1) 

Praktická sestra MT 2 (0+2) 

Záchranářství a ochr. obyv. MT 2 (1+1) 

Ošetřovatel VL 2 (0+2) 

 

SZŠ A VOŠ ZDRAV. E.PÖTTIGA A JAZ. ŠKOLA OLOMOUC 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Praktická sestra MT 1 (0+1) 

 

SSOŠ HRANICE 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Sportovní a rekondiční masér VL 1 (0+1) 

Bezpečnostně-právní činnost MT 2 (0+2) 

 

SŠ LESNICKÁ HRANICE 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Lesnictví MT 2 (0+2) 
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SŠ POLYTECHNICKÁ OLOMOUC 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Karosář VL 1 (1+0) 

 

OA PŘEROV 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Firemní management MT 2 (0+2) 

 

SPŠ HRANICE 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Nábytkářská a dřev. výroba MT 2 (2+0) 

Obráběč kovů VL 2 (2+0) 

 

SOŠ LITOVEL 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Elektrikář VL 1 (1+0) 

 

SŠ DESIGNU A MÓDY PROSTĚJOV 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Multimediální tvorba MT 1 (0+1) 

 

SPŠ PŘEROV 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Elektrotechnika MT 1 (1+0) 

 

MORAVSKÁ SŠ S.R.O OLOMOUC 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Grafický design MT 1 (0+1) 

 

SŠ OBCHODU A SLUŽEB OLOMOUC 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Aranžér VL 1 (0+1) 

 

 

 

 

 



 

 

17 

 

SŠ GASTRONOMIE A SLUŽEB 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Cukrář VL 1 (0+1) 

Kuchař - číšník VL 1 (0+1) 

 

SZEŠ PŘEROV 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Opravář zemědělských strojů VL 2 (2+0) 

Agropodnikání MT 2 (1+1) 

 

SŠ ELEKTROTECHNICKÁ LIPNÍK NAD BEČVOU 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Mechanik elektrotechnik MT 2 (2+0) 

Elektrikář VL 4 (3+1) 

 

 

Žáci 8. třídy - přehled škol: 

SOU KELČ 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Prodavačské práce VL 1 (0+1) 

 

Jeden žák osmé třídy, který ukončil povinnou školní docházku, nepodal přihlášku a nastoupí 

na úřad práce. 

 

 

Žáci 7. třídy - přehled škol: 

GYMNÁZIUM HRANICE 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Gymnázium - šestileté MZ 1 (0+1) 

 

 



 

 

18 

 

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 ve školním roce 2019/2020 

PŘEHLED PROSPĚCHU – CELÁ ŠKOLA 

Prospěch 1. pololetí 

počet žáků 

1. pololetí 

% zastoupení 

2. pololetí 

počet žáků 

2. pololetí 

% zastoupení 

Prospěli s vyznamenáním 226 58% 265 68% 

Prospěli 158 40% 125 32% 

Neprospěli 4 1% 0 0 

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 173 53 185 80 

Prospěli 43 115 30 95 

Neprospěli 0 4 0 0 

Nehodnoceni 0 0 0 0 

 

 

b) Přehled prospěchu jednotlivých tříd ve školním roce 2019/2020 

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 27 24 3 0 25 2 0 

1. B 25 21 4 0 21 4 0 

2. A 19 16 3 0 16 3 0 

2. B 20 16 4 0 17 2 0 

3. A 19 16 2 0 18 0 0 

3. B 18 15 3 0 16 2 0 

4. A 17 12 5 0 12 4 0 

4. B 20 15 4 0 16 4 0 

5. A 26 20 6 0 22 4 0 

5. B 27 18 9 0 22 5 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 28 7 20 1 15 15 0 

7. A 26 13 13 0 17 10 0 

7. B 26 8 17 1 14 12 0 

8. A 26 7 19 0 12 14 0 

8. B 24 4 18 2 7 17 0 

9. A 22 9 13 0 10 12 0 

9. B 20 5 15 0 5 15 0 

 

 

c) Přehled hodnocení chování žáků ve školním roce 2019/2020 

PŘEHLED HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLY 

 Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 

1. pololetí 389 0 0 

2. pololetí 390 0 0 

 

 

d) Přehled absence žáků ve školním roce 2019/2020 

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 730/330 730/330 0/0 27,04/12,22 

1. B 1063/388 1063/388 0/0 42,44/15,52 

2. A 736/326 736/326 0/0 38,74/16,95 

2. B 839/217 839/217 0/0 41,95/10,32 

3. A 651/242 651/242 0/0 34,21/12,74 

3. B 996/263 996/263 0/0 55,33/14,61 

4. A 1024/230 1024/230 0/0 55,29/14,06 

4. B 826/236 826/236 0/0 41,30/16,30 

5. A 1252/497 1252/497 0/0 45,19/19,12 

5. B 1120/406 1120/406 0/0 41,48/15,04 

     6. A 1213/480 1213/480 0/0 43,32/16,00 

7. A 1231/306 1222/306 9/0 47,69/11,33 

7. B 1700/520 1695/520 5/0 65,58/20,00 
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8. A 912/515 912/515 0/0 35,08/19,77 

8. B 1477/458 1477/458 0/0 61,17/16,46 

9. A 1360/259 1360/259 0/0 61,73/11,77 

9. B 1188/482 1188/482 0/0 58,00/24,10 

CELKEM 18318/6155 18304/6155 14/0  

 

 

e) Přehled úspěchů žáků školy ve školním roce 2019/2020 

Jako každý rok škola pořádala mnoho soutěžních akcí, kde mohli žáci prakticky uplatit své 

nabývané znalosti i dovednosti. Formou soutěží jsou však podporovány i různé 

environmentální akce, jako je například Recyklohraní.  

Stejně tak se žáci účastnili i meziškolních soutěží, kde bojovali nejen za sebe, ale 

reprezentovali tím i naši školu. Velmi si ceníme úsilí, které naši žáci na podobných akcích 

vyvíjí a maximálně je v tom podporujeme. Na všechny úspěchy našich žáků jsme velice hrdí. 

Velký počet soutěží se bohužel z důvodu uzavření škol a karanténní situace v tomto školním 

roce neuskutečnil, takže jsme mnohdy neměli možnost obhajovat loňské úspěchy.  

 

INDIVIDUÁLNÍ SOUTĚŽE 

Třída Příjmení a jméno Soutěž Umístění 

5. A Procházka, Matěj Turnaj v badmintonu – 1. kategorie 1. místo 

4. A Vyhlídka, Adolf Turnaj v badmintonu – 1. kategorie 2. místo 

5. A Březovský, Petr Turnaj v badmintonu – 1. kategorie 3. místo 

5. A Skopalík, Marek Turnaj ve stolním tenise 1. místo 

5. B Hájek, Ondřej Turnaj ve stolním tenise 3. místo 

8. B Anděl, Martin Dějepisná olympiáda – okresní kolo 2. místo 

9. B Knolová, Kristýna Naší přírodou – základní kolo 1. místo 

9. B Knolová, Kristýna Naší přírodou – finálové kolo 1. místo 
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TÝMOVÉ SOUTĚŽE 

Třída Příjmení a jméno Soutěž Umístění 

4. ročník E. Hubálovská 

H. Novosadová 

Dýňodlabání Olomouc 3. místo 

5. ročník Vybraní žáci Florbal – okresní kolo 3. místo 

5. ročník O.Hájek, M.Hanák, 

S.Sochůrková, 

M.Bílovská 

Lipenské koloběžky - štafeta 2. místo 

7.A, 9.AB Habermannová, J.  

Matoušková, M.  

Rýznarová, N. 

YPEF – místní kolo 2. místo 

7.A, 9.B Knolová, K.  

Petrželová, E. 

Omasta, Z. 

YPEF – místní kolo 3. místo 

1. stupeň Vybraní žáci Okresní kolo florbalové ligy ČEPS CUP 3. místo 

Starší 

žákyně 

Vybrané žákyně Okresní kolo v basketbale 3x3 5. místo 

Starší žáci Vybraní žáci Okrskové kolo ve fotbale, minikopaná 3. místo 

Starší žáci Vybraní žáci Okresní kolo ve fotbale, minikopaná 3. místo 

Starší žáci Vybraní žáci Okrskové kolo ve florbale 3. místo 

Starší žáci Vybraní žáci Okresní kolo ve florbale 4. místo 

Starší žáci Vybraní žáci ŠkoFL 2.kolo, okres 1. místo 

Starší žáci Vybraní žáci ŠkoFL, 3.kolo, kraj 2. 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. Žáci jsou posíláni do PPP, se kterou naše škola velmi úzce 

spolupracuje (bylo odesláno 14 pedagogických zpráv).  

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

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

Pedagogicko- psychologické poradny vypracovává výchovná poradkyně, 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. V 5. A je 1 nadaný žák, který má vypracovaný IVP a byl 

přijat 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. 

11. 3. 2020 se uzavřely školy z důvodu mimořádného opatření (Covid – 19). Probíhala výuka 

on-line. Žáci s podpůrným opatřením byli ve spojení s učiteli. Kdo potřeboval, materiály jsme 

mu tiskli. Asistentka pedagoga byla v hodinách s vyučující 2. A, nabídla pomoc žákovi a 

rodičům s podpůrným opatřením. Vytvářela pracovní listy. 

Vyhodnotili jsme IVP a podpůrná opatření. Žáci, kterým končilo Doporučení, byli pozváni v 

květnu na vyšetření do poradny. 

V tomto období bylo posunuto i přijímací řízení. Žáci měli jeden termín přijímacích zkoušek 

v červnu. 
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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 2019 - 2020 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, MP Education s.r.o. a studenti 

lékařské fakulty Ostravské univerzity – obor záchranář. 

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 nebyly na I. stupni řešeny žádné problémy se včasným omlouváním 

dětí, pouze 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 došlo v letošním 

školním roce k výraznému zlepšení všech žáků, jak ve školní docházce, tak i v chování žáků 

ke spolužákům i k zaměstnancům školy. Případné  přestupky proti ŠŘ řešili  TU se 

zákonnými zástupci. Nicméně se jednalo o jedince. 

V letošním roce jsme však nemohli pro žáky uskutečnit většinu plánovaných preventivních 

akcí vzhledem k tomu, že z důvodu koronavirové pandemie nebyli žáci od 11.3.2020 přítomni 

ve škole a veškerá výuka probíhala online. 

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

nejen ze strany spolužáků, ale i ze strany dospělých. V neposlední řadě rovněž 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. 
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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 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 Poznámka 

1.A Bezpečné chování – nová dopravní 

situace 

MPO Lipník n. B.  

1.B Bezpečné chování – nová dopravní 

situace 

MPO Lipník n. B.  

2.A Bezpečné chování – nová dopravní 

situace 

MPO Lipník n. B.  

2.A Protipožární ochrana HZS Lipník n. B.  

2.B Bezpečné chování – nová dopravní 

situace 

MPO Lipník n. B.  

2.B Protipožární ochrana HZS Lipník n. B.  

3.A Bezpečné chování – nová dopravní 

situace 

MPO Lipník n. B.  

3.A Na světě nejsi sám MP Education neuskutečněno 

3.B Bezpečné chování – nová dopravní 

situace 

MPO Lipník n. B.  

3.B Na světě nejsi sám MP Education neuskutečněno 

4.A Bezpečné chování – nová dopravní 

situace 

MPO Lipník n. B.  

4.B Bezpečné chování – nová dopravní 

situace 

MPO Lipník n. B.  

5.A Bezpečné chování – nová dopravní 

situace 

MPO Lipník n. B.  

5.B Bezpečné chování – nová dopravní 

situace 

MPO Lipník n. B.  

5. roč. (hoši) Dospívání Centrum zdraví 

Olomouc 

 

5. roč. (dívky) Dospívání Centrum zdraví 

Olomouc 
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5.A Jsi online I MP Education neuskutečněno 

5.B Jsi online I MP Education neuskutečněno 

 

*Poznámka: Označené akce se nekonaly pro nepřítomnost žáků ve škole 

 

 

c) Uskutečněné akce na II. stupni 

 

USKUTEČNĚNÉ AKCE NA I. STUPNI 

Třída Název akce Lektor Poznámka 

6.A Protipožární ochrana HZS Lipník n.B.  

6.A Jsi online II MP Education neuskutečněno 

6.A Přestupkové právo MPO Lipník n. B.  

6.B Protipožární ochrana HZS Lipník n.B.  

6.B Jsi online II MP Education neuskutečněno 

6.B Přestupkové právo MPO Lipník n. B.  

7.A Přestupkové právo MPO Lipník n. B.  

7.A Já a moje já I MP Education neuskutečněno 

7.B Přestupkové právo MPO Lipník n. B.  

7.B Já a moje já I MP Education neuskutečněno 

8.A První pomoc ČČK  

8.A Trestní a rodinné právo Mgr. Svatoň  

8.A Já a moje já II MP Education neuskutečněno 

8.B První pomoc ČČK  

8.B Trestní a rodinné právo Mgr. Svatoň  

8.B Já a moje já II MP Education neuskutečněno 

9.A Trestní a rodinné právo Mgr. Svatoň  

9.A Holky jsou z Venuše a kluci z Marsu MP Education neuskutečněno 

9.B Trestní a rodinné právo Mgr. Svatoň  

9.B Holky jsou z Venuše a kluci z Marsu MP Education neuskutečněno 

 

*Poznámka: Označené akce se nekonaly pro nepřítomnost žáků ve škole 

 

 

d) Další uskutečněné akce 

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

mimořádných situací. Vybrané třídy navštívily stanici HZS Lipník nad Bečvou v rámci dne 
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otevřených dveří. Jako každý rok byli žáci poučeni v oblasti dopravní bezpečnosti. 

Každoroční dopravní soutěž se však letos neuskutečnila z důvodu omezené školní docházky.  

Ze stejného důvodu nebylo provedeno ani plánované požární cvičení, které se předchozí 

školní rok setkalo s velkým nadšením ze strany žáků. 



 

 

27 

 

8. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

a) Přehled DVPP za školní rok 2019/2020 

 

Měsíc 

a rok 

Název  

akce 

Počet 

účastníků 

Srpen 2019 Jak připravit přípravný týden 2 

Srpen 2019 Nástroje zástupce ředitele 1 

Září 2019 Seminář pro začínající ŠMP 1 

Říjen 2019 Třídní učitel jako lídr 2 

Listopad 2019 Krajská konference EVVO 1 

 Setkání výchovných poradců 1 

 Krajská konference PPRCH 1 

 Mediální výchova 1 

 Robotika ve výuce – Ozobot a Bee-bot 1 

 Líný učitel 3 

Prosinec 2019 Pevnost poznání 3 

 Moderní a efektivní řízení školy s pomocí 

cloudových technologií 

2 

Únor 2020 Studium pro školní metodiky prevence „250“ 1 

 

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 školy v průběhu celého školního 

roku.  
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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, 

- Dýňodlabání 

- Podzimní radování 

- Sběr kaštanů 

- Charitativní akce Vánoční hvězda, 

- Vánoční koledování, 

- Vystoupení pěveckého sboru v Penzionu Souhradní, 

- Společenský večer, 

- Vybavení dětské skupiny Pohádka 

- Škola nanečisto (neuskutečněno), 

- Letní tábor – Horka nad Moravou. 

 

b) Další uskutečněné akce školy 

- Turnaj ve stolním tenise, 

- Turnaj v badmintonu,  

- Zájezd do německy-mluvících zemí (neuskutečněno), 

- Evropský den jazyků, 

- Pěšky do školy, 

- Den stromů, 

- Beseda k 17. Listopadu 1989, 

- Týden globálního vzdělávání, 

- Slavnostní předávání slabikářů, 

- Rozsvěcování vánočního stromu, 
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- Čertovský den, 

- Beseda o předvánočním čase, 

- Konverzační soutěž AJ, 

- Konverzační soutěž NJ, 

- Chemie jinak, 

- Recitační soutěž, 

- Beseda s Tomášem Vejmolou, 

- „Ponožková výzva“ – Den povědomí o Downově syndromu, 

- Wi-Fi stipendium – podpora dálkové výuky, 

- Kniha se nosí – fotosoutěž, 

- Soutěž v Cookingu. 

 

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

 

 

c) Mapa školy 2019/2020 

Jelikož dlouhodobým cílem školy je, aby se děti do školy těšily a cítily se zde bezpečně, 

snažíme se zjišťovat, v jakých oblastech se potřebujeme nejvíce posouvat. I z toho důvodu se 

v proběhlém školním roce realizovalo dotazníkové šetření Mapa školy, které zajišťuje 

společnost SCIO.  

Toto šetření probíhalo elektronickou formou a účastnili se jej žáci, jejich zákonní zástupci a 

zaměstnanci školy. V případě potřeby byly rovněž k dispozici i papírové formuláře. Vše bylo 

zcela anonymní, aby byla zajištěna maximální bezpečnost pro všechny zúčastněné 

respondenty.  

Z výsledků se následně vyselektovaly oblasti, na které se v dalších letech budeme zaměřovat. 

Zjištěné poznatky totiž byly podrobně analyzovány a následně byly i reflektovány 

v střednědobé koncepci rozvoje školy na léta 2020-2024, kterou zpracoval ředitel školy, Mgr. 

Lukáš Rejzek.  

 

*Základní analýza výsledků dotazníkového šetření je k přečtení v příloze.  
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10. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 

ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
 

Ve školním roce 2019/2020 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 2019 

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 2019: 

 

Výchova a vzdělávání žáků: 

Školu v roce 2018 (k 1. 9. 2019) navštěvovalo 396 žáků, z toho 202 chlapců a 194 dívek. 

Pro školní rok 2019/2020 bylo do 1. ročníku zařazeno 53 žáků. Na střední školy a učiliště 

bylo umístěno 23 žáků 9. ročníku a 3 žáci 8. ročníku. 

Mzdové náklady činily 13 083 561,- Kč. 

 

Školní družina a školní klub: 

Školní družinu a klub navštěvovalo 101 žáků ve 4 odděleních. 

Žáci pracovali v 17 zájmových útvarech při ŠD a ŠK. Celkem zájmové útvary navštěvovalo 

189 žáků školy. 

Mzdové náklady činily 1 314 114,- Kč 

 

Školní jídelna 

Školní jídelna připravovala stravu pro 396 žáků naší školy, pro 223 žáků MŠ Lipník, 145 žáků 

Gymnázia Lipník, pro 51 zaměstnanců školy a 201 cizích strávníků. 

Celkový počet míst v jídelně byl 144, počet vydaných jídel v roce 2019 činil 112 487 obědů 

a 43 148 svačinek. 

Mzdové náklady činily 1 960 682,- Kč. 
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Schválený rozpočet pro rok 2019 byl ve výši 26 433 527,04 Kč, z toho příspěvek Města  

3 591 931,12,- Kč, příspěvek od  KÚ 22 526 608,42,- Kč, projekt OP VVV „Inkluze I“ 

314 987,50,- 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 2 818 845,05 Kč 

- z toho 2 208 516,08 Kč potraviny, 13 886,34 Kč materiál jídelna, 145 826 Kč učebnice 

 

502 energie 1 093 006,91 Kč 

- z toho teplo 687 088 Kč, elektřina 241 127,25 Kč, vodné, stočné 126 812,12 Kč a srážková 

voda 51 780 Kč 

 

511 opravy, údržba 114 611,15 Kč 

 

512 cestovné 49 092 Kč 

 

518 ostatní služby 1 177 499,44 Kč 

- z toho poštovné 10 070 Kč, revize 40 887 Kč, plavecký kurz (výuka) 58 535 Kč, plavání 

(pomůcky, vstupné), pronájem 35 957 Kč, roční udržovací poplatky a licence 78 565,83 Kč, 

ostatní služby 680 773,05 Kč, školení 108 192,57 Kč 

 

549 ostatní náklady 502 948,49 Kč 

- z toho neuplatněná část DPH 431 166,74 Kč, pojištění automobilu 8 449 Kč a majetku 

50 362,50 Kč, spoluúčast pojistných událostí 9 000 Kč 

 

551 odpisy 923 128 Kč 

 

558 náklady z DDHM 827 840,01 Kč 

- z toho diaprojektory a tabule 230 334,53 Kč, notebooky 53 240 Kč, nábytek 182 338 Kč a 

policové regály 57 940 Kč. 

 

Celkem náklady: 30 022 622,96 Kč 

 

602 tržby z prodeje služeb 3 278 599,99 Kč, z toho stravné 2 129 096,05 Kč, věcná režie 

569 578,80 Kč, poplatky ŠD+ŠK 258 080 Kč 

 

Celkem výnosy: 30 099 320,40 Kč 

 

Hospodářský výsledek:    9 797,44 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 579 710,71 Kč 

- z toho potraviny 370 099,11 Kč 

 

502 energie 70 606,16 Kč 

 

504 prodané zboží 9 757,28 Kč 

 

511 opravy, údržba 88 739,23 Kč 

 

518 ostatní služby 13 591,14 Kč 

 

Celkem: 1 232 815,40 Kč 

 

 

602 tržby z prodeje služeb 1 192 757,10 Kč 

- z toho stravné 1 138 575,42 Kč 

 

604 tržby za prodané zboží 55 004 Kč 

 

Celkem: 1 247 761,10 Kč 

 

Hospodářský výsledek:  14 945,70 Kč 
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ÚZ 33 353 – Přímé náklady na vzdělávání 

 Poskytnuto Použito Vráceno Ol. kraji 

Platy 15 936 800,00 15 936 800,00 0,00 Kč 

OON 97 800,00 97 800,00 0,00 Kč 

Odvody 5 754 800,00 5 754 800,00 0,00 Kč 

ONIV 434 710,00 434 710,00 0,00 Kč 

Celkem 22 224 110,- 22 224 110,- 0,00 Kč 

 

ÚZ 33 076 – Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů  

 Poskytnuto Použito Vráceno Ol. kraji 

Platy 194 509,00 194 509,00  0,00 Kč 

Odvody 70 025,00 70 025,00  0,00 Kč 

Celkem 264 534,- 264 534,-  0,00 Kč 

 

 

ÚZ 33 077 – Podpora financování ZŠ a SŠ   

 Poskytnuto Použito Vráceno Ol. kraji 

Platy 138 082,00 9 694,00 128 388,00 Kč 

Odvody 49 433,00 3 470,42 45 962,58 Kč 

Celkem 187 515,- 13 164,42 174 350,58 Kč 

 

 

ÚZ 33 065 – Excelence ZŠ  

 Poskytnuto Použito Vráceno Ol. kraji 

Platy 1 767,00 1 767,00 0,00 Kč 

Odvody 633,00 633,00 0,00 Kč 

Celkem 2 400,00 2 400,00 0,00  Kč 
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ÚZ 33 070 – Podpora výuky plavání v ZŠ 

 Poskytnuto Použito 

Dotace 22 400,00 22 400,00 

 

 

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

 Poskytnuto Čerpáno 

Dotace 314 987,50  314 987,50 

 

Stanovené závazné ukazatele byly dodrženy. 

Celkové vyhodnocení činností školy je uvedeno v roční rekapitulaci čerpání rozpočtu  

roku 2019. 
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12. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 

PROGRAMŮ 
 

 

a) 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.  

Již více let se škola zapojuje to programu vánoční hvězdy, kdy výtěžek z prodejů této 

ikonické vánoční květinové dekorace putuje pro podporu onkologicky léčených pacientů. 

Pokračujeme také v zapojování se do mezinárodních dnů, které si kladou za cíl zvyšovat 

povědomí o různých málo diskutovaných nemocech, které mohou postihovat i děti. V rámci 

výuky jsme si tak opět připomněli Světový den porozumění autismu a Světový den Downova 

syndromu, které byly stylizovány do tematických dnů. Tuto tradici jsme udrželi i rámci 

distanční výuky, kdy vznikly krásné koláže z fotek, které nám žáci zasílali ze svých domovů.  

Pomocí všech těchto akcí se snažíme v žácích budovat empatické cítění a podporovat je 

v soucitu k lidem, kteří jsou různě znevýhodněni.  

Nově se škola zapojila do environmentální akce „Pěšky do školy“, jejímž smyslem je 

omezovat používání automobilů na dopravu do školy. Celý týden žáci i pedagogové místo 

toho byli motivování k používání alternativního způsobu dopravy – chůze, kola, či hromadné 

dopravy.  

 

Do rozvojových programů nebyla škola v uplynulém školním roce zapojena.  
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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 12 500,- Kč 3 189,- Kč Pohádka Šípková 

Růženka 

Město Lipník n/B 6 000,- Kč 4 092,- Kč Turnaj ve stolním 

tenisu 

Město Lipník n/B 5 000,- Kč 1 620,- Kč Florbalový turnaj 

Město Lipník n/B 5 000,- Kč 1972,- Kč Den pro přírodu 

Město Lipník n/B 2 000,- Kč 603,- Kč Soutěž Skřivánek 

Město Lipník n/B 4 000,- Kč 1 073,- Kč Turnaj v badmintonu 

Město Lipník n/B 5 200,- Kč 1426,- Kč Klub Sovička 

Olomoucký kraj 10 000,- Kč 534,- Kč Den stromů 

 

* Seznam byl vyhotoven za kalendářní rok 2019. Akce konané v kalendářním roce 2020 

budou uveřejněny ve výroční zprávě za šk. rok 2020/2021.  
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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 SRPŠ 

SRPŠ neboli Spolek rodičů a přátel školy funguje na naší základní škole již od roku 1991. 

Sdružuje osoby, které chtějí podporovat školu při vzdělávání a výchově dětí.  Členem se stává 

rodič (nebo jiný dárce), který uhradí členský příspěvek v minimální výši 100 Kč na dítě a rok. 

V roce 2009 byla předsedkyní zvolena paní Mgr. Hana Steinbachová a funkci hospodářky 

vykonává paní Jitka Vybíralová. V roce 2016 byl spolek zapsán u krajského soudu i s novými 

stanovami a názvem tak, aby splňoval zákonem stanovené podmínky. 

Spolek existuje a pracuje nezávisle na škole.  Pro školu je velmi důležitý a to hned ze tří 

důvodů: 

  

1. Zprostředkovává komunikaci mezi rodiči a školou – každá třída má svého zástupce 

(důvěrníka), který se účastní zasedání Rady SRPŠ. Zde přednáší otázky a návrhy rodičů své 

třídy. Naopak ostatním rodičům předává informace o dění ve škole, o akcích pořádaných či 

podporovaných spolkem, o hospodaření s příspěvky členů. Více informací o fungování SRPŠ 

naleznete ve stanovách spolku. 

 

2. Financuje činnosti – spolek proplácí jízdné dětem, které reprezentují školu v soutěžích 

mimo Lipník, kupuje odměny do soutěží pořádaných školou, přispívá dětem členů na školu v 

přírodě (4. ročník) a na lyžařský kurz (7. ročník). Na příspěvek mají nárok děti těch členů, 

kteří zaplatili členský poplatek  ve třech po sobě jdoucích letech. Mezi příjmy spolku patří 

hlavně členské příspěvky od rodičů, případné sponzorské dary a pro letošní školní rok také 

výtěžek ze školního společenského večera. Veškeré záznamy o příjmech a výdajích jsou k 

nahlédnutí pro členy spolku u paní Horké ve školním klubu. 
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3. Organizuje akce, kde společně tráví čas děti, rodiče i učitelé. Například ve školním roce 

2018/2019 proběhla v květnu akce Den pro rodinu v zámeckém parku. Ve školním roce 

2019/2020 pak proběhl první ročník obnoveného společenského večeru v KD Echo, který 

SRPŠ organizovalo. 

 

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 rámci spolupráce rovněž někteří pedagogové školy pomáhají s výukou Německého a 

Ruského jazyka na dalších městských školách. 

Se SŠE Lipník nad Bečvou probíhá spolupráce, jejímž cílem je posílit zájem žáků ZŠ o 

studium SŠE a rovněž připravenost žáků na toto případné studium. 

 

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 

2019/2020 

 
a) Září 2019 

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ  

V pondělí 2. září 2019 jsme v naší škole přivítali 53 prvňáčků, kteří před školou dostali šerpu 

„Jsem školák“ a uvítal je náš maskot – sovička. Slavnostní zahájení proběhlo v tělocvičně, 

kde s krátkým programem vystoupily děti ze sborového zpěvu pod vedením paní učitelky 

Zuzany Kovářové. Děti pozdravil i pan starosta Ing. Miloslav Přikryl a náš pan ředitel Mgr. 

Lukáš Rejzek. Po slavnostním zahájení si paní učitelky prvňáčky odvedly do krásně 

vyzdobených tříd, kde poprvé usedli do školních lavic. Všichni si přejeme, aby se prvňáčkům 

u nás líbilo! 
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SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ 6. ROČNÍKU  

V září proběhl kurz žáků 6. třídy 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 nám první den nepřálo, takže jsme se do 

tábora po celodenní túře dostali trochu promočení. Pak ale vysvitlo sluníčko, což umožňovalo 

dělat spoustu aktivit a pro mnohé z nich to byl úplně nový zážitek. Po pěti dnech 

nejrůznějších her, soutěží, kvízů, střelby a 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. 

 

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE  

Dne 18. 9. 2019 uspořádala naše škola ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 315 turnaj ve stolním 

tenise – dvouher. Na turnaj se přihlásilo celkem 46 žáků ze čtyř základní škol (ZŠ Osecká 

315, ZŠ Osecká 301, ZŠ Hranická 511 a ZŠ 1. máje, Hranice). 

Turnaj byl hrán systémem základních skupin a vyřazovacího „pavouka“ ve dvou věkových 

kategoriích:   I. kategorie – 1. - 5. ročník     II. kategorie – 6. - 9. ročník 

V I. kategorii se umístil na 3. místě O. Hájek, na druhém místě skončil J. Zamazal a 1. místo 

vybojoval bez ztráty setu M. Skopalík, všichni ze ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou.  

Ve II. kategorii získal 3. místo A. Sivák ze ZŠ Osecká 301, 2. místo obsadil M. Adámek a 

vítězem se stal J. Pavelka, oba ze ZŠ 1. máje, Hranice. 

Všichni soutěžící obdrželi drobné občerstvení, výherci pak byli odměněni prostřednictvím 

pana místostarosty Mgr. Ondřeje Vlčka diplomy, medailemi a vítězové jednotlivých kategorií 

získali poháry. 
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TURNAJ V BADMINTONU 

Dne 25. 9. 2019 se uskutečnil turnaj O přeborníka města v badmintonu – dvouher. Tento 

turnaj uspořádala naše škola ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou ve sportovní hale. Do turnaje 

se přihlásilo celkem 38 žáků ze dvou místních základní škol ( ZŠ Osecká 315 a ZŠ Hranická 

511.). Hrálo se systémem vyřazovacího „pavouka“ ve dvou věkových kategoriích:  

 I. kategorie – 1. - 5. ročník     II. kategorie – 6. - 9. ročník 

V I. kategorii se umístil na 3. místě P. Březovský, na druhém místě skončil A. Vyhlídka  

a 1. místo vybojoval přesvědčivě Matěj Procházka, všichni ze ZŠ Osecká 315, Lipník nad 

Bečvou. Ve II. kategorii získal 3. místo M. Kulifajt, 2. místo obsadil F. Vávra, oba ze ZŠ 

Hranická 511 a vítězem se stal zaslouženě Šimon Koláček z pořádající školy ZŠ Osecká 315, 

Lipník nad Bečvou.  

Většina zápasů měla vysokou úroveň, mnohým žákům nechyběla bojovnost a zarputilost. 

Všechna utkání byla odehrána v duchu fair play. Nakonec soutěžící obdrželi drobné 

občerstvení, výherci pak byli odměněni prostřednictvím pana místostarosty Mgr. Ondřeje 

Vlčka diplomy, medailemi a vítězové jednotlivých kategorií poháry. 

 

 

LIPENSKÉ KOLOBĚŽKY 

V září rovněž proběhla soutěž v závodní jízdě na koloběžkách, na které jsme samozřejmě 

nemohli chybět. Naše družstva vybraných žáků z pátých ročníků se mezi velkou konkurencí 

na závodě rozhodně neztratily.  

Štafeta s ročníkem narození 2009 (Hájek Ondřej, Hanák Mikuláš, Bílovská Monika, 

Sochůrková Sarah) získala krásné druhé místo. Štafeta, s ročníkem narození 2008 (Plachká 

Marie, Plachká Eliška, Marejka Jakub, Pokorná Kristýna), se neprobojovala do finále díky 

pádu Jakuba, který tím ztratil pár vteřinek, které dělily štafetu od postupové příčky do 

finálové rozjížďky. 
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b) Říjen 2019 

DÝŇODLABÁNÍ 

Dne 3.10.2019 se uskutečnil v Olomouci již 4. ročník soutěže v dlabání dýní. Tuto soutěž 

připravily společnosti Výstaviště Flora Olomouc a.s., Semo a.s. a sdružení OK4Inovace pod 

záštitou statutárního města Olomouce. Soutěže se zúčastnilo celkem 47 dvojčlenných týmů 

z různých škol Olomouckého kraje. Soutěžilo se v několika kategoriích. 

Naše škola vyslala do soutěže 3 dvojčlenné týmy složené z  žáků  4. ročníku, a to do kategorie 

A, ve které si žáci své dýně vypěstovali ze semínek v rámci pracovních činností v našem nově 

založeném pařeništi na školním dvoře sami. Přesto, že jsme byli v této soutěži nováčci, 

neodjeli jsme domů s prázdnou. Týmová dvojice ve složení Helena Novosadová a Elen 

Hubálovská obsadila ve své kategorii pěkné 3. místo. Všichni soutěžící obdrželi upomínkové 

tašky, výherci pak zaslouženě diplomy a ceny. Všechna vydlabaná díla byla vystavena 

v pavilonu H po dobu trvání výstavy na Výstavišti Flora Olomouc. 

Tato soutěž se naším žákům velmi líbila, neboť kromě soutěžení v „dýňodlabání“ si mohli 

také prohlédnout pavilony s expozicemi a nakoupit suvenýry. Už se těšíme na „Dýňodlabání 

2020". 
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OKRESNÍ KOLO V MINIKOPANÉ 

Po postupu z okrskového kolo nás 15.10.2019 čekalo v Přerově okresní kolo v minikopané 

starších žáků. Ve vzájemných utkáních každý s každým skončily tři školy s devíti body. 

Rozhodovala tak minitabulka, ve které jsme obsadili 3. místo za školou 1. Máje, přestože 

jsme je v utkání porazili a díky tomu vyhrála nakonec ZŠ U Tenisu, Přerov. Našimi 

nejlepšími střelci byli Šimon Koláček a Patrik Vybíral. 

 

 

PODZIMNÍ RADOVÁNÍ 

Ve středu 16. 10. se v areálu ZŠ Osecká 315 sešli děti, rodiče a přátelé školy, aby společně 

strávili odpoledne plné podzimních radovánek spojené s dlabáním dýní pod vedením pana 

učitele Rytíře, prodejem vyřazených knih ze školní knihovny, podzimní výstavou výrobků 

žáků 2. stupně a ochutnávkou sezónních dobrot. Nejen ty však mohly děti ochutnat, ale čekalo 

na ně občerstvení firmy Happy Snack, která dodává ovoce a zeleninu do škol.   

Vyvrcholením akce bylo ocenění nejkrásnějších dýní, což pro pořadatele nebylo vůbec 

jednoduché. Žáci si odnesli nejenom bohaté zkušenosti, zážitky, ale i ceny, diplomy a pamětní 

listy.  
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SBĚR KAŠTANŮ 

iž několik roků na naší škole k podzimu patří i soutěž ve sběru kaštanů. Této akce se zúčastní 

žáci I. i II. stupně. V letošním roce bylo celkem nasbíráno 3 551 kg kaštanů. Vítězem se stala 

třída 5. A s výsledkem 767 kg kaštanů.  2. místo obsadila třída 5. B s výsledkem  

708 kg kaštanů a na 3. místo se probojovala třída 2. B s výsledkem 492 kg. 

Nasbírané kaštany byly odvezeny do Obůrky pod Hůrkou, která se nachází na konci obce 

směr Horní Těšice. V této oboře se můžou děti seznámit s jeleny, daňky, muflony, divočáky a 

další zvěří. Návštěvu obory můžeme doporučit i jako rodinný výlet a podívat se jak naše 

kaštany zvířátkům chutnají.    

     

 

 

 

c) Listopad 2019 

ŠKOLSKÁ FUTSALOVÁ LIGA 

Vybraní žáci z 8. a 9. třídy se zúčastnili oblastního kola školské futsalové ligy pro osmé a 

deváté třídy. Hráli v domácím prostředí nové sportovní haly v Lipníku nad Bečvou. Zde 

uvítali tři soupeře (Přerov – ZŠ Trávník, Přerov – ZŠ U Tenisu, ZŠ a MŠ Nezamyslice.) 

V systému hry každý s každým jsme předvedli vyrovnanou hru se všemi soupeři a 

s výsledkem dvou výher a jedné prohry jsme se umístili na druhém postupovém místě.  
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BESEDA K 17. LISTOPADU1989-2019 

V tomto roce si připomínáme 30 let od chvíle, kdy padla železná opona, byla zbourána 

Berlínská zeď a komunistický totalitní systém ve střední Evropě se zhroutil. Tyto události 

jsme si připomněli v rámci projektu Paměť národa v diskuzi s přímým účastníkem a 

organizátorem změn v roce 1989 Tomášem Hradílkem. Tomáš Hradílek je bývalý český a 

československý disident, signatář Charty 77, po sametové revoluci politik Občanského fóra, 

ministr vnitra České republiky a poslanec Federálního shromáždění. 

 

 

OTEVŘENÍ NOVÉ KUCHYŇKY 

Nakonec jsme se dočkali a od posledního říjnového dne jsme mohli začít využívat novou 

cvičnou kuchyňku, ve které žáci mohou testovat a vylepšovat své kulinářské dovednosti. 

Hlavní roli zatím obstarávají žáci osmého ročníku, kteří zde mají výuku v rámci anglického 

cookingu (vaření podle anglických receptů, kdy i samotná výuka je vedena v anglickém 

jazyce). Žáci tak mají skvělou možnost prakticky využívat své získané znalosti angličtiny v 

reálných situacích při vaření. 

Stále se s novým prostředím trochu sžíváme, což s sebou nese i nějaké neúspěchy, ovšem i 

každá chyba nás posouvá dále. Při premiéře jsme se vrhli na přípravu typického britského 

dezertu, muffinů, které se nám povětšinou povedly na výbornou. 
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SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘŮ 

Žáci prvních tříd nemohli dočkat konce listopadu. Děti se těšily na nový slabikář, který jim 

přinesla školní sova. Ale nejdříve se musela přesvědčit, zda si děti slabikář zaslouží. V dopise, 

který přinesla, byly tři úkoly. Děti modelovaly písmena z "chlupatého" drátku, z kostek 

skládaly slova a psaly diktát písmen na tabulku. Sova i naši hosté vše bedlivě sledovali a 

zjistili, že si děti  slabikář opravdu zaslouží. Čeká nás zde hodně pěkných obrázků, ale hlavně 

nových písmen, slov a vět.  Jako odměnou byl pro všechny dort v podobě sladkého slabikáře. 

 

 

d) Prosinec 2019 

FUTSALOVÁ LIGA 

Žáci z 8. a 9. třídy se zúčastnili druhého kola školské futsalové ligy ve Velké Bystřici u 

Olomouce. Proti sobě měli družstvo domácích z Velké Bystřice a z Prostějova. V prvním 

zápase s Prostějovem po úžasném výkonu našeho družstva a s trochou štěstí jsme po 30 

minutách vyhráli 1:0. Druhý zápas s domácím družstvem nebyl nejlehčí, ale po chybě 

soupeřova brankaře jsme dali první gól. Družstvo se zklidnilo a do konce utkání vstřelilo další 

tři branky na skóre 4:0.  

Z prvního místa jsme tak postoupili dále do dalšího kola školské futsalové ligy. 
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ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU 

Dne 4. prosince 2019 uspořádala naše škola ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou na školním 

dvoře „Rozsvěcování vánočního stromečku“. Všichni žáci obstoupili stromeček a 

odpočítáváním napjatě očekávali zažehnutí svíček. Pod vedením paní učitelky Vlasty 

Kadaňkové společně navodili svým zpěvem vánočních koled slavnostní předvánoční 

atmosféru. Nedílnou součástí programu bylo vyhodnocení soutěže“ O nejkrásnější adventní 

věnec“. 

 

 

CHARITATIVNÍ AKCE „VÁNOČNÍ HVĚZDA“ 

Letos jsme se již podruhé zapojili do charitativní akce Vánoční hvězda pomáhá nemocným 

dětem, kterou pořádá sdružení Šance Olomouc již 22. rokem. Výtěžek je tradičně věnován 

hemato – onkologickému oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Každý, 

kdo si hvězdu zakoupil (prodáno bylo 178 hvězd), pomohl malým pacientům a jejich 

rodinám. 
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VÝLET ŠKOLNÍ DRUŽINY NA HRAD ŠTRAMBERK 

Kde se vzaly Vánoce? Proč se zdobí stromeček? Proč se chodí na koledu? Na všetečné otázky 

nás, malých návštěvníků trpělivě odpovídala paní kastelánka hradu Šternberk, kam jsme se ve 

čtvrtek vydali na výlet, abychom se vánočně naladili. 

Naše očekávání se vyplnilo. Krásně vyzdobený hrad na nás na každém kroku vánočně dýchal. 

Pocit umocnila i výtvarná dílnička, kde jsme si vyrobili vánoční dárek. 

 

 

VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ 

Již tradičně se žáci naší školy účastní vánočního vystupování na jarmarku. 13. 12. zpěvem 

lidových koled přispěly žákyně 9. A k předvánoční pohodě na náměstí T. G. M. v Lipníku nad 

Bečvou. 

Další předvánoční tradicí školy je, že na Vánoce chodí koledníčci  potěšit obyvatele našeho 

města zpěvem krásných koled. Lidé na ně opravdu s úsměvem čekají a rádi si také zanotují a 

zasní se. K nejvděčnějším  posluchačům  patří  senioři  v Penzionu  v Souhradní  ulici. 
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e) Leden 2020 

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 

Vynikajícího úspěchu v okresním kole Dějepisné olympiády (dříve Soutěž mladých historiků) 

dosáhl žák 8. B Martin Anděl. Okresní kolo se uskutečnilo dne 13. 1. 2020 v Přerově. Letošní 

téma: „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“ patřilo spíše mezi ty těžší. Martin se 

v konkurenci 30 nejlepších soutěžících okresu Přerov (žáci 8. a 9. ročníků ZŠ, 3. a 4. ročníků 

osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií) umístil na 

výborném druhém místě se ziskem 70 bodů (z 80 možných).  Tento úspěch v okresním kole 

znamená přímý postup do krajského kola. 

 

LYŽAŘSKÝ KURZ 

Výběr žáků ze 7. ročníku se první lednový týden vydal do krásného prostředí lyžařského 

centra Ramzová, kde se účastnil lyžařského výcvikového kurzu. Kurz celkem čítal 33 žáků, 

z toho byli 3 snowboardisti a zbytek lyžaři různých úrovní. 

Žáci si užili 4 dny lyžování. Dle individuální úrovně lyžařských dovedností byli rozděleni do 

tří skupin. Snowboardisti tvořili samostatný celek. Lyžaři začátečníci se naučili základní 

lyžařský styl a na konci kurzu byli všichni nováčci schopni samostatné jízdy na lanovce i 

následného sjezdu.  V nabídce bylo i lyžování na velké sjezdovce, kterou někteří žáci využili 

v úterý, ve středu a ve čtvrtek i za přítomnosti snowboardistů, kteří se velmi zlepšili. 

Během pěti dnů se žáci naučili nové sjezdové techniky a zdokonalili si již naučené 

dovednosti. Také si užili spoustu zábavy a získali mnoho krásných nezapomenutelných 

zážitků. 
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CHEMIE JINAK 

Dne 28. ledna 2020 navštívil naši školu student biochemie a popularizátor vědy Miroslav 

Peřina. Žáci nejen 8. ročníků tak měli možnost zažít chemii a fyziku v netradiční, praktické 

formě. Experimenty se jim velmi líbily a některé z nich si mohli sami vyzkoušet. Největší  

úspěch a zájem sklidilo zapalování rukou a pokusy pro malé děti. Vedle experimentů se také 

dozvěděli zajímavosti z oblasti biochemie, procesů v lidském organismu a nejnovějšího 

výzkumu protirakovinových látek. 

 

 

 

f) Únor 2020 

Soutěž YPEF 2020  

Dne 6. února se zúčastnili vybraní  žáci 7. a 9. 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 Zdeněk Omasta se podařilo po testu a praktickém poznávání přírodnin 

obsadit 3. místo. Družstvo ve složení Natálie Rýznarová,  Johanka Habermannová a Michaela 

Matoušková vybojovalo 2. místo, přičemž jim o jediný bod uniklo první místo a postup do 

regionálního kola v Hranicích.  
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FAKESCAPE 

Ve čtvrtek 13. 02. 2020 se na Základní škole Osecké uskutečnila úniková hra Fakescape., 

kterou financuje MAP Lipník nad Bečvou. Únikové hry se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníků. 

Fakescape je zajímavá úniková hra, kterou mohou učitelé zpestřit své hodiny, a především jim 

pomůže při vyučování mediální gramotnosti. Žáci byli rozděleni do několika skupin po 4, aby 

se mohli dostatečně zapojit. Úniková hra se skládala ze čtyř úkolů. Děti se postupně 

věnovaly následujícím tématům: čtení textu s porozuměním, manipulaci na fotografiích, 

rozpoznávání manipulativních titulků, vyhledávání a ověřování fakt na internetu a bezpečnost 

hesel na internetu. Na závěr děti čekala diskuse o problémech a zajímavostech, na které při 

hraní narazily. 

      

 

 

g) Březen 2020 

BESEDA S TOMÁŠEM VEJMOLOU 

e středu 04. 03. 2020 proběhla na naší ZŠ cestovatelská přednáška Tomík na cestách - 

Tuktukem z Thajska až na Moravu“. Cestovatel a vypravěč příběhů Tomáš Vejmola připravil 

pro žáky 8. ročníků přednášku, ve které vypráví o své bláznivé cestě z Bangkoku až na 

Moravu. Přednáška byla veselá, inspirujícího i motivujícího charakteru, která se nesla v 

duchu „Všechno jde, když se chce.“ O tom, jak zvládnout těžké situace, nebo jaký to je být 

sám jeden rok na dobrodružné cestě a mnoho barvitých historek plných neskutečných 

situacích, nabídek k sňatku, útěků před slonem, příšerných Indů ale i nádherného Íránu žákům 

Tomík s humorem a jistou nadsázkou povyprávěl za doprovodu fotografií, hudby a videí 

promítaných na plátně. 
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DĚTSKÁ SCÉNA PODĚS PŘEROV 2020 

Divadelní kroužek si pro letošní rok připravil pohádku Čertí mlýn aneb o malém městečku. 

Okolí tohoto města lemovaly krásné lesy, mezi kterými pyšně vyčníval tajemný hrad 

Helfštýn... Těmito slovy uvítal náš kroužek porotu a ostatní diváky a představil jim nejen naše 

město Lipník, ale i pohádku o čertech, strašidlech a lidské chamtivosti. 

V úterý 10. března 2020 divadelní kroužek zavítal do Přerova, kde se zúčastnil okresní 

přehlídky divadelních souborů Poděs 2020 v Klubu Teplo. Tříčlennou porotu představení 

velice zaujalo, pochválila dětem profesionální výkony a kulisy. Každý žák byl oceněn 

čestným uznáním a drobnými odměnami. Porota doporučila náš kroužek k postupu do 

krajského kola v Olomouci, které se koná v dubnu 2020. 

 

 

PONOŽKOVÁ VÝZVA 

21. 3. 2020 jsme si vzali každý jinou ponožku, abychom zvýšili povědomí našich žáků o 

Downově syndromu, i když jsou doma a komunikujeme s nimi na dálku. Symbol rozdílných 

ponožek nám má připomínat, že jsme každý jiný. Tento den jsme si udělali pestřejší a lepší. 

Fotky žáci i učitlé posílali paní učitelce Schwanzerové a ta z nich udělala krásnou barevnou 

koláž. 
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h) Duben 2020 

WI-FI STIPENDIUM 

Po uzavření škol jsme se žáky snažili co nejvíce motivovat do zapojování se do distanční 

výuky. Proto jsme přišli s nápadem na Wi-Fi stipendium, ve kterém mohli nejaktivnější žáci 

získat přístup na školní Wi-Fi síť, až se školy opětovně otevřou. Každý týden jsme vybírali 3 

nejsvědomitější žáky, a to až do otevření škol pro první stupeň. Malí snaživci si tak budou 

moci užívat volný internet jako odměnu za svou píli.  
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i) Květen 2020 

FOTOSOUTĚŽ „KNIHA SE NOSÍ“ 

Jelikož žáci stále byli odkázáni na distanční výuku, pokračovali jsme s nápady, jak jim tuto 

nepříjemnou zkušenost ozvláštnit. Proto jsme přišli se soutěží Kniha se nosí, kdy žáci měli 

posílat originální fotografie, jejímž tématem byly knihy a četba.  

Akce se setkala s velkým nadšením a nakonec musela porota vybírat z mnoha krásných 

fotografií od žáků i samotných pedagogů, kteří se rovněž zapojili. 

    

 

j) Červen 2020 

VÍTĚZSTVÍ V SOUTĚŽÍ „NAŠÍ PŘÍRODOU“ 

Ve finále přírodovědné soutěže Naší přírodou, která se kvůli pandemii covid-19 konala 

netradičně až 16. června v Biologické stanici v Přerově, vybojovala žákyně 9. ročníku ZŠ 

Osecká 315, Kristýna Knolová, 1. místo v kategorii vodní společenstva starších žáků.  

Kromě diplomu si ze soutěže odnesla také věcné ceny a samozřejmě mnoho nových poznatků, 

které bude moci využít při pobytu v přírodě, případně při dalším studiu.  

Děkujeme Kristýně za dlouhodobou úspěšnou reprezentaci naší školy v přírodovědných 

soutěžích a přejeme mnoho dalších úspěchů v příštím roce. 
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SOUTĚŽ V COOKINGU 

Dne 26.6.2020 uspořádala naše škola ZŠ Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315 plánovanou 

soutěž v anglickém cookingu, i když jsme museli měnit její podobu. Nakonec nás ani žáky 

však neodradila složitá situace posledních měsíců a poslední červnový pátek jsme se sešli, aby 

nám přihlášené týmy předvedly své dovednosti angličtiny a vaření. 

Soutěžní skupiny do poslední chvíle nevěděly, co je přesně čeká. Až na místě se dozvěděly, 

že jejich úkolem bude připravit hned dvě jídla podle anglických receptů v asijské tématice,  

a to klasické kuřecí kung-pao a jako dezert síťované palačinky roti jala. 

Všechny skupiny prokázaly, že jim angličtina ani vaření nedělají žádný problém a že 

připravená jídla by se nemusely stydět naservírovat ani doma nebo ve školní jídelně. Ze všech 

účastníků však nakonec podal nejlepší výkon tým děvčat ze třídy 8. A ve složení  

A. Siekliková, T. Stloukalová a N. Šromová. Velké poděkování, které bylo vyjádřeno  

i krásnými cenami, včetně kuchařek od Romana Vaňka, však patří všem soutěžícím. 
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k) Červenec - Srpen 2020 

LETNÍ TÁBOR 

Na naše žáky nezapomínáme ani o letních prázdninách. Rok se s rokem sešel a my jsme se 

vydali zpět na Loveckou chatu v Horce. Zde jsme opět strávili krásný týden se známými 

spolužáky, ale i s novými kamarády. Děti si užily spoustu zábavy a soutěží, vyráběly dárečky 

pro své rodinné příslušníky, protáhly si nohy na výletech a na závěr si užily i karneval. 
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17. PŘÍLOHA 2 – ZÁKLADNÍ ANALÝZA VÝSLEDKŮ MAPY ŠKOLY  

ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 
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