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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:   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).  

 

Za zřizovatele:   Za rodiče:   Za pedagogy: 

Dana Navrátilová  Martina Dohnalová  Mgr. Eva Mikešková 

Mgr. Ondřej Vlček   Lucie Pospíšilová  Mgr. Petr Václavek 

 

Funkční období stávajících členů bylo do 31. 12. 2020, přičemž bylo kvůli epidemiologické 

situaci prodlouženo.  Nové volby do školské rady byly vyhlášeny na červen 2021. 

 

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 
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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. 

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 

se od zavedení těší u žáků stále 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 2020/2021 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.  

V průběhu školního roku byla zahájena práce na kompletní revizi ŠVP tak, aby byl od 

školního roku 2021/2022 k dispozici nový program, který bude splňovat nejnovější úpravové 

požadavky MŠMT včetně začlenění digitální kompetence a konceptu nové informatiky. 

 

b) Přehled počtu žáků: 

POČET ŽÁKŮ – CELKOVÝ PŘEHLED* 

 Počet žáků Počet tříd Počet žáků na třídu 

I. stupeň 196 10 19,6 

II. stupeň 176 7 25,14 

CELKEM: 372 17 21,88 
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POČET ŽÁKŮ – PŘEHLED TŘÍD* 

Třída Počet žáků Počet chlapců Počet dívek 

1. A 21 11 10 

1. B 20 9 11 

2. A 24 13 11 

2. B 22 10 12 

3. A 18 9 9 

3. B 19 11 8 

4. A 20 8 12 

4. B 18 11 7 

5. A 14 5 9 

5. B 20 8 12 

    6. A 24 12 12 

6. B 24 12 12 

7. A 28 16 12 

8. A 25 16 9 

8. B 26 12 14 

9. A 26 15 11 

9. B 23 15 8 

*Statistiky jsou tvořeny ke dni 1. 9. 2020.  

 

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. 
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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 13 15 

VIII. ročník 20 31 

IX. ročník 22 27 

 

 

d) Dálkové vzdělávání: 

Celý školní rok byl do velké míry poznamenán současnou epidemiologickou situací a z toho 

vyplývajícími opatřeními vlády. Podstatná část školního roku tak proběhla formou 

distančního vzdělávání. Mimo to nemohly být realizovány plánované zájmové útvary, 

soutěže, výlety, besedy, přednášky a workshopy v rámci prevence sociálně-patologických 

jevů či další akce.  

Při samotném distančním vzdělávání škola využila již zavedené a ozkoušené metody – školní 

informační systém edupage, školou vytvořené žákovské maily, pro nejmladší ročníky třídní 

složky na cloudovém úložišti google disk a vyšší ročníky pak opět využívaly platformu 

virtuálních učeben google classroom. Jelikož jsme na tuto možnost žáky od začátku školního 

roku připravovali, následný přechod na distanční výuku byl takřka bezproblémový. 

Třídní učitelé opět sledovali aktivitu žáků a následně zjišťovali situaci v rodinách, jejichž děti 

se do výuky nemohly plnohodnotně zapojit, například z důvodu chybějícího vybavení. Byly 

jim nabídnuty alternativy, např. pravidelný tisk potřebných materiálů, které si pak mohli 

rodiče vyzvednout v budově školy. Stejně tak byla pro zájemce připravena k vypůjčení 

počítačová technika.  

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.  

Distanční vyučování bylo pro všechny žáky povinné, přičemž však došlo k částečné redukci 

rozvrhu. Cílem bylo, aby se žáci necítili v nezvyklé situaci přetíženi a neztráceli motivaci 

k učení. Zapojovány tedy byly i různé úkoly formátu „výzev“, za které mohli žáci získat 

zajímavé odměny.  

Od 15.března pak z pověření hejtmana Olomouckého kraje škola vykonávala činnost 

pověřené školy, čímž jsme přispěli k péči o zaměstnance krizové infrastruktury. Této role 

jsme se rovněž zhostili s maximálním úsilím a zodpovědností.  
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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 72 3 24 

 

 

ŠKOLNÍ KLUB 

 Celková 

kapacita: 

Počet žáků: Počet oddělení: Počet žáků na 

oddělení: 

CELKEM:  30 12 1 12 

 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA* 

 Průměrný počet stravovaných: 

Žáci školy:  272 

Zaměstnanci školy: 45 

Mateřská škola:  152 

Gymnázium: 124 

Cizí strávníci: 204 

CELKEM: 797 

* 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 nepatrnému snížení počtu stravovaných o počet 13 lidí. 
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b) Zájmové kroužky ve školním roce 2020/2021 

 

Ve školním roce 2020/2021 škola původně plánovala realizaci celkem devatenácti zájmových 

kroužků se sportovním, jazykovým, hudebním i výtvarným zaměřením. Protiepidemiologická 

nařízení vlády však neumožnilo kroužky prakticky realizovat.  

 

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 uplynulém školním roce nemohl být klub Sovička rovněž plnohodnotně realizován.  

 

 

d) Akce školního klubu a družiny 

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

poučné besedy, ale i různé výlety a dobročinné sbírky. Každoročně je školní družinou a 

klubem rovněž pořádán Letní tábor, přičemž poslední roky je k jeho realizaci využívána 

Lovecká chata v Horce nad Moravou. 
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4. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 

Všechny uvedené statistiky jsou analyzovány ke dni 30. 6. 2021 

 

a) Celkový přehled zaměstnanců školy 

 

Druh pracovníka: Počet osob: 

Pedagogičtí pracovníci:  31 

 z toho     - učitelé 25 

                 - vychovatelky 3 

                 - asistenti pedagoga 2 

                 - speciální pedagogové  1 

Nepedagogičtí pracovníci:  14 

CELKEM: 45 

 

b) Přehled pedagogických pracovníků  

 

Na škole se dále daří udržovat a dokonce rozšiřovat zastoupení mužských členů 

v pedagogickém sboru, nyní v celkovém počtu sedmi vyučujících.  

 

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 1. st 1 

4 Učitel VŠ 1. st 1 

5 Učitel VŠ 1. st 1 

6 Učitel VŠ 1. st 1 

7 Učitel VŠ 1. st 1 

8 Učitel VŠ 1. st 1 

9 Učitel VŠ 1. st 1 

10 Učitel VŠ 1. st 1 

11 Učitel VŠ 1. st 1 

12 Učitel VŠ 1. st 1 

13 Učitel VŠ Tv - Bv 0,9 

14 Učitel VŠ Aj - Ov 1 

15 Učitel VŠ Čj - Rj - D 1 

16 Učitel VŠ Aj - Vz 1 

17 Učitel VŠ Čj - Vv 1 
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18 Učitel VŠ Ch 0,6 

19 Učitel VŠ Inf 0,9 

20 Učitel VŠ Čj - Hv 0,5 

21 Učitel VŠ Aj - Ov 1 

22 Učitel VŠ M - D 1 

23 Učitel VŠ M - Pč 1 

24 Učitel VŠ Př - Z - Tv 0,9 

25 Učitel VŠ Tv - Ov 1 

26 Vychovatel SŠ --- 1 

27 Vychovatel SŠ --- 1 

28 Vychovatel SŠ --- 1 

29 Asistent pedagoga SŠ --- --- 

30 Asistent pedagoga SŠ --- --- 

31 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 1 

26 – 30 let 3 41 – 45 let 5 56 – 60 let 7 

31 – 35 let 2 46 – 50 let 3 nad 60 let  1 

 

Na škole jsou nejvíce zastoupeni učitelé ve věkové kategorii mezi 56 a 60 lety. Oproti 

minulému školnímu roku došlo k výraznému poklesu vyučujících nad 60 let.  

 

Pozn: V tabulce jsou zahrnuti pouze učitelé.  
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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 

11 Uklízečka VL 1 

12 Uklízečka VL 1 

13 Uklízečka VL 1 

14 Uklízečka VL 1 

 

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 2020/2021 

 

Počet dětí zapsaných do první třídy: 56 

Počet dětí, které požádaly o odklad:  13    

Počet dětí, které nastoupily do první třídy: 41 

 

b) Přehled zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 

 

Počet dětí zapsaných do první třídy: 49 

Počet dětí, které požádaly o odklad:  9    

Počet dětí, které nastoupí do první třídy: 40 

 

c) Přehled žáků přijatých ke studiu na střední školu 

 

Povinnou školní docházku ukončilo 50 žáků 9. ročníku.  

 

Ve školním roce 2020/2021 měli žáci možnost podat 2 přihlášky na SŠ 
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Na SŠ a SOŠ bylo přijato 50 žáků devátého ročníku. 

Na SŠ zakončenou maturitní zkouškou (MT) bylo přijato 36 žáků – 72 %.  

Na SŠ zakončenou výučním listem (VL) bylo přijato 14 žáků – 28 %. 

4 žáci pátého ročníku byli přijati na osmileté gymnázium v Lipníku nad Bečvou. 

1 žákyně osmé třídy ukončila povinnou školní docházku. 

 

 

PŘEHLED ŽÁKŮ PŘIJATÝCH KE STUDIU NA STŘEDNÍ ŠKOLU 

Typ školy Počet přijatých žáků 

Osmileté gymnázium - žáci 5. třídy 4 

SŠ zakončená MT - žáci 9. třídy 36 

SŠ zakončená VL - žáci 9. třídy 14 

SŠ zakončená VL - žáci 8. třídy 1 

 

 

Žáci 5. třídy - přehled škol:   

GYMNÁZIUM LIPNÍK NAD BEČVOU  

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Gymnázium - osmileté MZ 4 (2+2) 

 

 

Žáci 9. třídy - přehled škol: 

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Dopravní prostředky MT 2 (2+0) 

Automechanik VL 1 (1+0) 

Obráběč kovů VL 1 (1+0) 

 

GYMNÁZIUM J. BLAHOSLAVA A STŘEDNÍ PEDAG. ŠKOLA, PŘEROV 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 

MT 1 (0+1) 

Gymnázium MT 1 (0+1) 

Pedagogické lyceum  MT 1 (1+0) 

 

OA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZ. ZKOUŠKY, PŘEROV 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

OA – firemní management MT 2 (0+2) 
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OA – manažer informačních 

technologií 

MT 1 (1+0) 

 

SOU VELKÝ ÚJEZD 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Zahradnické práce VL 1 (1+0) 

 

SPŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Stavebnictví (pozemní 

stavitelství) 

MT 1 (1+0) 

 

SPŠ STAVEBNÍ, LIPNÍK NAD BEČVOU 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Architektura a pozemní 

stavitelství 

MT 1 (0+1) 

Inženýrské a pozemní stavby MT 3 (2+1) 

 

 

SPŠ A OA, BRUNTÁL 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Dopravní prostředky MT 1 (1+0) 

 

SŠ ELEKTROTECHNICKÁ, LIPNÍK NAD BEČVOU 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Informační technologie MT 2 (2+0) 

Elektrotechnika MT 2 (2+0) 

Elektrikář VL 2 (2+0) 

 

SPŠ PŘEROV 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Eletrotechnika MT 3 (3+0) 

 

TAUFEROVA SOŠ VETERINÁRNÍ, KROMĚŘÍŽ 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Veterinářství MT 1 (0+1) 
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SŠ GASTRONOMIE A SLUŽEB, PŘEROV 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Cukrář VL 3 (0+3) 

Hotelnictví MT 1 (0+1) 

 

SŠ ZEMĚDĚLSKÁ, PŘEROV 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Opravář zemědělských strojů VL 4 (4+0) 

 

SZŠ HRANICE 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Praktická sestra MT 3 (0+3) 

Ošetřovatel VL 2 (0+2) 

 

SPŠ HRANICE 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Aplikovaná chemie MT 1 (1+0) 

Nábytkářská a dřevařská 

výroba 

MT 1 (0+1) 

STŘEDNÍ ŠKOLA LESNICKÁ 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Lesnictví MT 2 (2+0) 

 

SŠ ZEMĚDĚLSKÁ A ZAHRADNICKÁ, OLOMOUC 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Zahradnictví MT 1 (0+1) 

 

SŠ TECHNICKÁ A OBCHODNÍ, OLOMOUC 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Elektrikář - silnoproud VL 1 (1+0) 

 

SŠ POLYTECHNICKÁ, OLOMOUC 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Mechanik opravář mot. voz. VL 1 (1+0) 

 

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY, PŘEROV 
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Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Gymnázium MT 1 (1+0) 

 

SOŠ OBCHODU A SLUŽEB, OLOMOUC 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Kuchař - číšník VL 1 (0+1) 

Aranžér – propagační 

výtvarník 

VL 1 (0+1) 

 

 

Žáci 8. třídy - přehled škol: 

SOU VELKÝ ÚJEZD 

Obor Ukončení Počet žáků (H+D) 

Kuchař - číšník VL 1 (0+1) 
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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 2020/2021 

PŘEHLED PROSPĚCHU – CELÁ ŠKOLA 

Prospěch 1. pololetí 

počet žáků 

1. pololetí 

% zastoupení 

2. pololetí 

počet žáků 

2. pololetí 

% zastoupení 

Prospěli s vyznamenáním 275 70,69% 276 72,06% 

Prospěli 113 29,05% 106 27,68% 

Neprospěli 1 0,26% 1 0,26% 

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 189 86 176 100 

Prospěli 23 90 31 75 

Neprospěli 1 0 1 0 

Nehodnoceni 0 0 0 0 

 

Dle uvedených přehledů a následujících grafů je vidět, že většina žáků školy v uplynulém 

školním roce prospěla s vyznamenáním, přičemž vyšší procentuální zastoupení takových žáků 

je na prvním stupni školy, kde je takových žáků přes 80%. Na druhém stupni se pak počet 

žáků s vyznamenáním pohybuje okolo 50%.  

V každém pololetí neprospěl jeden žák školy, přičemž se v obou případech jednalo o žáka 

prvního stupně.  
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b) Grafický přehled prospěchu ve školním roce 2020/2021 
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Přehled prospěchu jednotlivých tříd ve školním roce 2020/2021 

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 / 23 20 1 0 22 1 0 

1. B 22 / 21 22 0 2 19 2 0 

2. A 25 / 24 23 1 1 22 2 0 

2. B 27 / 26 24 3 0 24 2 0 

3. A 21 / 20 18 3 0 16 4 0 

3. B 20 / 20 19 1 0 17 3 0 

4. A 24 / 20 22 2 0 17 2 1 

4. B 20 / 20 16 4 0 14 6 0 

5. A 14 / 14 11 3 0 9 5 0 

5. B 19 / 20 14 5 0 16 4 0 

 

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 24 / 25 13 11 0 12 13 0 

6. B 24 / 24 16 8 0 14 10 0 

7. A 27 / 26 9 18 0 14 12 0 

8. A 25 / 24 13 12 0 19 5 0 

8. B 26 / 26 12 14 0 17 9 0 

9. A 26 / 26 14 12 0 15 11 0 

9. B 24 / 24 9 15 0 9 15 0 

 

c) Přehled hodnocení chování žáků ve školním roce 2020/2021 

PŘEHLED HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLY 

 Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 

1. pololetí 389 0 0 

2. pololetí 382 0 1 
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Přehled absence žáků ve školním roce 2020/2021 

ABSENCE ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020 / 2021 

Třída Počet všech hodin Celý 

den 

Přítomný Chybí Typ absence Má 

zpoždění 

Zpoždění 

(minut) 

Chybí 

(dny) 

1. A 13 576 1 186 Omluvená hodina (1 186) 0 0 279 

1. B 12 808 1 451 Omluvená hodina (1 451) 21 290 344 

2. A 16 000 1 278 Omluvená hodina (1 278) 0 0 297 

2. B 13 412 1 650 Omluvená hodina (1 650) 2 0 385 

3. A 11 417 908 Omluvená hodina (908) 12 215 182 

3. B 11 152 2 062 Omluvená hodina (2 062) 14 150 505 

4. A 13 029 1 021 Omluvená hodina (1 021) 2 15 207 

4. B 11 197 1 421 Omluvená hodina (1 419) 

Reprezentace (5) 

7 95 283 

5. A 9 284 950 Omluvená hodina (950) 0 0 191 

5. B 12 838 1 490 Omluvená hodina (1 485) 0 0 318 

       6. A 14 344 1 674 Omluvená hodina (1 674) 

Reprezentace (12) 

63 775 339 

6. B 14 283 1 125 Omluvená hodina (1 118) 32 440 177 

7. A 17 513 1 710 Omluvená hodina (1 710) 33 580 278 

8. A 17 126 975 Omluvená hodina (975) 

Reprezentace (5)  

19 345 129 

8. B 17 519 2 233 Omluvená hodina (2 233) 47 615 348 

9. A 19 479 1 707 Omluvená hodina (1 707) 

Reprezentace (3)  

34 585 199 

9. B 18 304 1 213 Omluvená hodina (1205) 

Reprezentace (19) 

Neomluvená hodina (8) 

83 1320 124 

CELKEM 243 281 24 054  369 5425 4585 

 

d) Přehled úspěchů žáků školy ve školním roce 2020/2021 

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.  

V uplynulém školním roce se většina soutěží bohužel z důvodu uzavření škol a karanténní 

situace neuskutečnila, takže jsme mnohdy neměli možnost obhajovat dřívější úspěchy. I tak 
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jsme nachystali pro žáky alespoň školní soutěže, a to i v online podobě. Takto probíhala 

například i recitační soutěž. V červnu pak proběhl například školní turnaj v badmintonu nebo 

soutěž v anglickém cookingu.  

Online formou pak probíhala i tradiční regionální přírodovědná soutěž Naší přírodou, ve které 

naši žáci dokázali opět opanovat přední příčky v různých kategoriích a uspěli následně i ve 

finálovém kole.  

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. 

 

INDIVIDUÁLNÍ SOUTĚŽE 

Třída Příjmení a jméno Soutěž Umístění 

8.A Matoušková, Michaela Naší přírodou 1. 

7.A Vočková, Pavlína Naší přírodou 1. 

8.B Škanderová, Natálie Naší přírodou 3. 

8.A Matoušková, Michaela Naší přírodou – finálové kolo 1. 

7.A Vočková, Pavlína Naší přírodou – finálové kolo 2. 

8.B Škanderová, Natálie Naší přírodou – finálové kolo 2. 

7.A Zverbík, Tadeáš Naší přírodou – finálové kolo 4. 

8.A Omasta, Zdeněk Naší přírodou – finálové kolo 5. 

 

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

 

e) 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. 

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. 

Žáci i rodiče měli možnost využívat konzultačních hodin výchovné poradkyně, která 

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

o přijímacím řízení na SŠ.  

Žákům byl nabídnut projekt ,,Kariérové poradenství“ (nabídka Republikového centra 

vzdělávání). Dále výchovná poradkyně doporučovala testy na profesní orientaci v PPP Přerov. 
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Žáci devátého ročníku se mohli zúčastnit prezentace SŠ v online podobě. Odkaz VP posílala 

rodičům i žákům. Taktéž v tomto školním roce Dny otevřených dveří byly v online podobě. 

Navštívit IPS ÚP v Přerově jsme nemohli z důvodu nouzového stavu. 

 

Školy byly uzavřeny z důvodu mimořádného opatření (Covid – 19). Probíhala výuka on-line. 

Žáci s podpůrným opatřením byli ve spojení s učiteli. Kdo potřeboval, dostával materiály 

k dispozici v tištěné formě. Asistentka pedagoga byla v hodinách s vyučující 3. A, nabídla 

pomoc žákovi a rodičům s podpůrným opatřením a vytvářela pracovní listy. AP v 6. A při 

distanční výuce byla společně s žákyní a pomáhala jí doma. 

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

pozváni v květnu na vyšetření do poradny. 

V tomto období bylo posunuto i přijímací řízení.  

Jakmile situace umožňovala individuální a skupinové konzultace, docházeli žáci s PO do 

školy. Zároveň jsme připravovali i deváté ročníky na přijímací zkoušky ve skupinách po šesti.   
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7. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 

a) Zhodnocení metodika prevence za školní rok 2020/2021 

K našim prioritám dlouhodobě patří snížení výskytu rizikového chování žáků především 

v oblasti agrese, šikany, kyberšikany, záškoláctví a požívání návykových látek. Dále také 

podpora aktivit, vedoucích ke zlepšení vzájemných vztahů mezi žáky, ale i mezi žáky a 

učiteli. 

Základem prevence na naší škole byla opět úzká spolupráce ŠMP  s výchovným poradcem, 

vedením školy, pedagogy, žáky naší školy a jejich rodiči. ŠMP úzce spolupracoval s TU při 

řešení problémů, dle potřeby navštěvoval třídnické hodiny či třídy s výskytem rizikového 

chování žáků, kde vedl skupinové diskuze. Na poradách pedagogických pracovníků ŠMP 

seznamoval TU s důležitými informacemi a dokumenty v oblasti prevence RCH. Školní 

poradenské pracoviště se scházelo dle potřeby. Zápisy TU z TH shromažďoval u sebe VP, 

který byl zároveň i ZŘŠ.  

ŠMP se v tomto roce stala nově Mgr. Suchánková, která nahradila ve funkci Ing. 

Hlavičkovou, jež odešla do důchodu. Mgr. Suchánková absolvovala specializační studium pro 

ŠMP v P-centru v Olomouci v rozsahu 250 hodin. Závěrečné zkoušky  složila  26.6.2021 a 

14.7.2021.  

Bohužel pandemie covid-19 nám neumožnila realizovat všechny naplánované aktivity, neboť 

žáci velkou část školního roku strávili doma na distanční výuce a veškerá výuka v  tuto dobu 

probíhala online.  Přehled realizovaných programů je uveden níže. Po absolvování programů 

žáci a učitelé vyplnili evaluační dotazník, případně sdělili své hodnocení programu slovně 

ŠMP. Nejlépe byly žáky hodnoceny programy Rodinného a trestního práva, Dospívání a 

Vztahy ve třídě. Nelze říct, že by některých z absolvovaných programů žáky vůbec nezaujal.  

Specifická prevence v ŠVP je na naší škole realizována v doporučeném rozsahu cca. 56 hodin 

pro 1. – 9. ročník, což se jeví jako dostačující. Na 1. stupni je prevence dle ŠVP integrována 

do výuky předmětů prvouka, přírodověda, vlastivěda, český jazyk, tělesná výchova, výtvarná 

a hudební výchova a samozřejmě i třídnických hodin. Primární prevence je zaměřena 

především na posilování kamarádských vztahů ve třídě, zdravý životní styl a ochranu zdraví a 

nácvik odmítání návykových látek (NL). Učitelé je informují o jejich právech i povinnostech.  

Prevence na 2. stupni je dle ŠVP nedílnou součástí předmětů výchova k občanství, výchova 

ke zdraví, přírodopis, zeměpis, dějepis, chemie, tělesná, výtvarná a hudební výchova, dále 

český jazyk a cizí jazyky, pracovní činnosti a informační a komunikační technologie. 

Pedagogové prohlubují u žáků znalosti zdravého způsobu života, ochrany zdraví, chování 

v dopravě i k ostatním osobám, života bez NL a odpovědnému chování.   

Pro žáky byl od letošního roku k dispozici Školní koutek důvěry, zřízený nově v 2. patře na 2. 

stupni.  V něm mohou žáci využívat schránku důvěry, knihovničku ŠMP s nabídkou různých 

informačních letáků, tablet s elektronickou schránkou důvěry a online hrami z oblasti 
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prevence rizikového chování a na nástěnce ŠMP se mohou dovědět další aktuální informace 

případně rady z této oblasti.  

Pro volnočasové aktivity je našim žákům k dispozici ŠD pro žáky 1. stupně a ŠK pro žáky 2. 

stupně a také široká nabídka různých sportovních i uměleckých či tvořivých zájmových 

kroužků. Aktivity pro rodiče v oblasti PPRCH probíhají na naší škole hlavně formou třídních 

schůzek. Letošní situace bohužel nebyla příznivá pro pořádání školních akcí. 

 

b) Závěry hodnocení metodika prevence za školní rok 2020/2021 

Během školního roku byly na 1. stupni se zákonnými zástupci (ZZ) řešeny nejčastěji 

problémy s včasným omlouváním dětí, případně neúčastí či pozdními příchody na distanční 

výuku, která je dle novely zákona pro žáky povinná. Po návratu žáků do školy docházelo k 

neshodám mezi dětmi, které byly vyřešeny. Děti byly poučeny o správném chování a tato 

skutečnost byla zapsána do třídní knihy (TK). 

Na II. stupni došlo v letošním školním roce k nárůstu rizikového chování v souvislosti 

s dlouhodobou distanční výukou. Žákům chyběl osobní kontakt a trávili příliš mnoho času na 

počítačích. To se projevilo zvýšeným výskytem případů kyberšikany, nevhodného chování ke 

spolužákům i učitelům po návratu do školy a také  sebepoškozování. Všechny přestupky proti 

ŠŘ byly řešeny s TU a zákonnými zástupci. 

Do budoucna se budeme snažit posilovat dobré mezilidské vztahy na všech úrovních - 

žák/žák, žák/pedagog, pedagog/pedagog, pedagog/VŠ. Zaměříme se kromě toho především na 

prevenci šikany a kyberšikany, ale také na záškoláctví a odmítání NL spolu se zdravým 

životním stylem. K tomu by mohla dopomoci zvýšená frekvence třídnických hodin, kde 

budou třídní učitelé se svými svěřenci intenzivně pracovat na zlepšení třídního klimatu a 

vzájemných vztazích. Zlepšit situaci by mohlo také zlepšení komunikace a prohloubení 

spolupráce mezi ŠMP a TU. Doporučila bych také školení pro celou sborovnu pro třídní 

učitele, jak se žáky pracovat na třídnických hodinách (nabízí např. P-centrum Olomouc). Dále 

by bylo dobré zařadit také více programů pro žáky na téma kyberšikana a agrese. 

 

c) Uskutečněné akce na I. stupni 

 

USKUTEČNĚNÉ AKCE NA I. STUPNI 

Třída Název akce Lektor Poznámka 

5.A, 5.B Dopravní výchova Průkaz cyklisty 2.10.2020 

5.A, 5.B Dospívání Stojanová 11.6.2021 

 

*Poznámka: Zapsány jsou pouze reálně uskutečněné akce 
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d) Uskutečněné akce na II. stupni 

 

USKUTEČNĚNÉ AKCE NA II. STUPNI 

Třída Název akce Lektor Poznámka 

6.A, 6.B Sportovně-adaptační kurz 6.tříd --- Akce školy 

8.A, 8.B Adam a Eva MP Education 1.10.2020 

7.A Dospívání MP Education 1.10.2020 

9.A, 9.B Trestní a rodinné právo Mgr. Svatoň 30.11.2020 

8.A, 8.B  Trestní a rodinné právo Mgr. Svatoň 9.12.2020 

9.B Třídnická hodina - Kyberšikana ŠMP + TU 17.3.2021 

6.B Workshop - kyberšikana ŠMP 12.5.2021 

7.A Vztahy ve třídě PPP Přerov 21.5.2021 

6.B Diskuze – nevhodné chování ke 

spolužákům 

ŠMP 9.6.2021 

9.A, 9.B Prevence sex. Rizikového chování Stojanová 11.6.2021 

 

* Poznámka: Zapsány jsou pouze reálně uskutečněné akce 
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8. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

a) Přehled DVPP za školní rok 2020/2021 

 

Měsíc 

a rok 

Název  

akce 

Počet 

účastníků 

Celý školní rok Strategické řízení a plánování ve školách 1 

Celý školní rok Vedení školy a jeho role v adaptačním období 1 

Srpen Zákon o pedagogických pracovnících v praxi 2 

Březen 2021 Třídní učitel jako Leader 31 

Březen 2021 Psychologické souvislosti v komunikaci 1 

Duben 2021 Ředitel leader v době Covidové 1 

Červen 2021 Nová Informatika - Revize RVP 5 

 

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.  

Období distanční výuky pak vyučující využívali k návštěvě různých webinářů s cílem dalšího 

zdokonalení online vyučování.   
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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 

- Slavnostní zahájení v prvních třídách,  

- Recyklování, aneb ukliďme si svět, 

- Charitativní akce Vánoční hvězda, 

- Charitativní akce Vánoce v krabici od bot,  

- Ponožková výzva,  

- Letní tábor – Horka nad Moravou. 

 

b) Další uskutečněné akce školy 

- Turnaj ve stolním tenise, 

- Turnaj v badmintonu,  

- Pasování žáků na čtenáře,  

- Beseda se spisovatelkou Eliškou Fojtovou,  

- 31. Výročí sametové revoluce,  

- Pohybové projekty – BPO, Jumanji,  

- Den slabikáře,  

- Workshop se spisovatelkou Klárou Smolíkovou,  

- Tour for the future,  

- Wi-Fi stipendium pro podporu distančního vzdělávání,  

- Online recitační soutěž,  

- Lovci kachen,  

- Zimní fotovýzva,  

- Online beseda s lékařkou Veronikou Bláhovou – Křiváčkovou,  

- Workshop „Zahrajme si pohádku“ 

- Jahůdkob(h)raní.  

* Podrobnější popis proběhlých akcí je k přečtení v příloze. 

mailto:zsosecka@zsosecka.cz


Základní škola Lipník nad Bečvou 
Ulice Osecká 315, Lipník nad Bečvou 751 31, okres Přerov, 

příspěvková organizace 
tel. 581 292 029 - IČ 44940343 – www.zsosecka.cz - e-mail: zsosecka@zsosecka.cz 

 

 

28 

 

10. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 

ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

 

Během školního roku 2020/2021 na škole neproběhla žádná standardní inspekční činnost ČŠI. 

Ve dnech 29.-30.3.2021 však proběhla tematická inspekce (observace) se zaměřením na 

způsoby vedení distanční on-line výuky pro další postupy MŠMT.  

 

Byly provedeny observace u 15 členů pedagogického sboru, a to včetně následného rozboru.  

Z této observační činnosti nebyla škole dána žádná oficiální závěrečná zpráva. Závěry však 

byly diskutovány předsedou inspekčního týmu s ředitelem školy, Mgr. Lukášem Rejzkem.  
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11. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

a) Hodnotící zpráva o činnosti za rok 2020 

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 2020: 

Výchova a vzdělávání žáků  

Školu v roce 2020 (k 1. 9. 2020) navštěvovalo 373 žáků, z toho 196 chlapců a 177  dívek. 

Pro školní rok 2020/2021 bylo do 1. ročníku zařazeno41 žáků. Na střední školy a učiliště bylo 

umístěno 42 žáků 9. ročníku a 2 žáci 8. ročníku. Mzdové náklady činily 15 398 028,- Kč. 

 

Školní družina a školní klub 

Školní družinu a klub navštěvovalo 83žáků ve 4 odděleních. 

Žáci pracovali v 17 zájmových útvarech při ŠD a ŠK do 11.3.2020. Celkem zájmové útvary 

navštěvovalo189 žáků školy. V dalších měsících již zájmové útvary nemohli být otevřeny 

vzhledem k pandemii Covid 19.   

Mzdové náklady činily 1 290 425,- Kč 

 

Školní jídelna 

Školní jídelna připravovala stravu pro 319 žáků naší školy, pro 189 žáků MŠ Lipník, 128 žáků 

Gymnázia Lipník, pro47 zaměstnanců školy a 171 cizích strávníků. 

Celkový počet míst v jídelně 144, počet vydaných jídel v roce 2020 činil 69 164 obědů a 
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29 557 svačinek. 

Mzdové náklady činily 2 051 707,- Kč. 

Schválený rozpočet pro rok 2020 byl ve výši 30 356 386,-Kč, z toho příspěvek Města 3 380 

443,- Kč, příspěvek ze státního rozpočtu  26 975 943,- Kč.  

 

Čerpání (hlavní činnost) 

501 spotřeba materiálu 1 971 933,37  Kč, z toho 1 293 608,10 Kč potraviny, 16 601,58 Kč 

materiál školní jídelna, učebnice a učební pomůcky 200 267,34  

502 energie 941 326,80 Kč, z toho teplo 542 765,32 Kč, elektřina 261 649,67 Kč, vodné, 

stočné 92 391,87 Kč a srážková voda 44 519,94 Kč 

511 opravy, údržba 709 894,17Kč 

512 cestovné 16 467,- Kč 

518 ostatní služby 843 225,51 Kč, z toho poštovné 7 477,- Kč, revize 35 318,46 Kč,  plavecký 

kurz (výuka)  24 789,- Kč, plavání (pomůcky, vstupné), pronájem 15 919,-, roční udržovací 

poplatky a licence 77 760,-Kč, ostatní služby 249 282,96 Kč, školení 45 192,90  Kč, odvoz 

odpadu 48 176,05 Kč, telefonní poplatky, internet 38 910,- Kč  

549 ostatní náklady 295 973,44, z toho neuplatněná část DPH 216 518,15 Kč, pojištění 

automobilu8 388,-a majetku 65 067,29 Kč, spoluúčast pojistných událostí 6 000,- Kč 

551 odpisy995 284,- Kč 

558 náklady z DDHM 1 131 866,89  Kč z toho notebooky 562 180,-  Kč,- , PC sestavy, sety 

71 632,- Kč, tablety 135 520,- Kč, tiskárna 21 780,- Kč, interaktivní panely 119 970,- ostatní 

majetek 150 962,39 Kč, software 69 822,50 Kč  

 

Celkem náklady 32 686 198,45  Kč  

 

602 tržby z prodeje služeb 1 946 588,38 Kč, z toho stravné 1 431 632,- Kč, věcná režie 

362 147,10 Kč, poplatky ŠD+ŠK 95 414,- Kč 

Celkem výnosy 32 676 428,71 Kč 

 

Hospodářský výsledek    - 9 769,74 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 539 440,67 Kč, z toho potraviny 3 485 399,63 Kč 

502 energie 164 830,55 Kč 

504 prodané zboží 33 752,08 Kč 

511 opravy, údržba 18 653,71 Kč 

518 ostatní služby 90 197,25 Kč 

Celkem 1 063 968,02 Kč 

 

602 tržby z prodeje služeb 1 181 879,60 Kč, z toho stravné 1 170 152,33 Kč 

604 tržby za prodaného zboží 41 615,58 Kč 

Celkem1 223 495,18 Kč 

 

Hospodářský výsledek 159 527,16 Kč 

 

ÚZ 33 353 – Přímé náklady na vzdělávání 

 Poskytnuto Použito Vráceno Ol. kraji 

Platy 18 740 160,00 18 740 160,00  0,00 Kč 

OON 11 760,00 11 760,00  0,00 Kč 

mailto:zsosecka@zsosecka.cz


Základní škola Lipník nad Bečvou 
Ulice Osecká 315, Lipník nad Bečvou 751 31, okres Přerov, 

příspěvková organizace 
tel. 581 292 029 - IČ 44940343 – www.zsosecka.cz - e-mail: zsosecka@zsosecka.cz 

 

 

32 

 

Odvody 6 712 952,00 6 712 952,00  0,00 Kč 

ONIV 949 053,00 949 053,00  0,00 Kč 

Celkem 26 413 925,- 26 413 925,-  0,00 Kč 

 

ÚZ 33 070 – Podpora výuky plavání v ZŠ 

 Poskytnuto Použito 

Dotace 18 328,00 18 328,00 

 

ÚZ 33 063 – Šablony III 

 Poskytnuto Čerpáno 

Dotace 792 998,00 543 690,00 

 

Stanovené závazné ukazatele byly dodrženy. 

Celkové vyhodnocení činností školy je uvedeno v roční rekapitulaci čerpání rozpočtu  

roku 2020. 
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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 se zapojovali 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 účastnili i pracovníci školy. Z důvodu malého zájmu však 

byla tato akce v tomto školním roce ukončena.  

Již více let se škola zapojuje to programu Vánoční hvězda, kdy výtěžek z prodejů této 

ikonické vánoční květinové dekorace putuje pro podporu onkologicky léčených pacientů. 

V uplynulém školním roce jsme pomohli zakoupením 173 kusů této vánoční květiny. 

Myslíme i na opuštěné mazlíčky z přerovského útulku. Před Vánoci proběhla finanční i 

materiální sbírka, jejíž výtěžek pak směřovala právě na pomoc této důležité instituci.  

Nově jsme se v uplynulém školním roce zapojili do akce Vánoce v krabici od bot. Jejím cílem 

bylo vytvořit dárkové balíčky pro děti z chudých rodin a zpříjemnit jim tak prožití vánočních 

svátků. Celkem se nám díky solidárnímu cítění zaměstnanců, žáků a jejich rodinných 

příslušníků podařilo vytvořit 29 takových dárků.  

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.  

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.  

 

 

 

 

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. 6 500,- Kč 1 789,- Kč Turnaj ve stolním 

tenisu 

Město Lipník n.B. 8 000,- Kč 2 184,- Kč Soutěž ve vaření - 

Cooking 

Město Lipník n.B. 3 000,- Kč 1 104,- Kč Turnaj v badmintonu 

 

Pozn: Seznam byl vyhotoven za kalendářní rok 2020. Akce konané v kalendářním roce 2021 

budou uveřejněny ve výroční zprávě za šk. rok 2021/2022. Uvedeny jsou pouze získané 

granty, které byly vyčerpány a prakticky realizovány.  
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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. Jediným příjmem spolku 

jsou členské příspěvky od rodičů a případné sponzorské dary. 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. V rámci této spolupráce 

byly v uplynulém školním roce realizovány čtyři workshopy projektu IKAP II, jejímž cílem 

byl probudit v žácích zájem o moderní technologie. Žáci si tak mohli projít základy 3D 

modelování, vizualizace, programování modulu Arduino nebo práci v programu Scratch.  

 

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 2020 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ V PRVNÍCH TŘÍDÁCH 

1. září bylo venku deštivo, ale v naší škole vládla pohodová atmosféra. Prvňáčci s úsměvem 

na tváři, s aktovkou na zádech a v doprovodu svých blízkých, statečně vykračovali ke svým 

prvním třídám. Tam na ně čekaly jejich paní učitelky, které pro ně krásně vyzdobily třídy a 

nachystaly dárečky. Pozdravit nové žáčky přišel i pan ředitel s paní zástupkyní. Všichni si 

moc přejeme, aby prvňáčkům jejich úsměv vydržel nejméně po celý školní rok. 

 

   

 

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 velmi přálo, sluníčko 

svítilo, takže jsme do tábora nakonec dorazili unaveni, ale ve skvělé náladě.  

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. 
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TURNAJ VE STOLNÍM TENISE  

Dne 15. 9. 2020 uspořádala naše škola ZŠ  Lipník nad Bečvou, Osecká 315 turnaj ve stolním 

tenise – dvouher. Na turnaj se přihlásilo celkem 32 žáků. 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 A. Vyhlídka ze třídy 5. A, na druhém místě skončil D. 

Přikryl a 1. místo vybojoval T. Haluška, oba ze třídy 4. A. 

Ve II. kategorii získal 3. místo R. Bortl z 8. A, 2. místo obsadil Š. Koláček z 9. A a vítězem se 

stal F. Přikryl ze 7. A. Nejlepší hráči byli odměněni prostřednictvím pana místostarosty Mgr. 

Ondřeje Vlčka taškami s upomínkovými předměty, diplomy, medailemi a poháry. 

  

Velký dík patří Městu Lipníku nad Bečvou, statutárnímu orgánu, které nám umožnilo 

prostřednictvím grantu tento turnaj zafinancovat, ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 315, panu J. 

Frankovičovi, jakožto hlavnímu rozhodčímu, TJ Sokolu Jezernice za zapůjčení 

pingpongových stolů a všem, kteří se na organizaci turnaje podíleli. 
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TURNAJ O PŘEBORNÍKA ŠKOLY V BADMINTONU 

Dne 16. 9. 2020 se uskutečnil turnaj O přeborníka školy v badmintonu – dvouher. Tento 

turnaj uspořádala naše škola ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 315. Do turnaje se přihlásilo 

celkem 26 žáků. 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 J. Šatánek ze třídy 5. A, na druhém místě skončil F. Šuver 

z 5. B a 1. místo vybojoval A. Vyhlídka z 5. A. 

Ve II. kategorii získal 3. místo O. Kalivoda, 2. místo obsadil D. Dohnal, oba ze třídy 9. A  

a celkovým vítězem se stal po dramatickém boji J. Macháček z 9. B. Většina zápasů měla 

kvalitní úroveň, nechyběla bojovnost a houževnatost. Všechna utkání byla odehrána v duchu 

fair play. Výherci byli odměněni diplomy, medailemi a krásnými poháry. 

Poděkování patří ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 315, Městu Lipníku nad Bečvou, které nám 

prostřednictvím grantu turnaj zafinancovalo a všem žákům a kolegům, kteří se na organizaci 

turnaje podíleli. 
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UŽ JSME ČTENÁŘI – SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ DRUHÉHO ROČNÍKU 

Dne 23. 9. se žáci 2. A a 2. B zúčastnili v nádvoří Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou 

slavnostního pasování. Patronem naší školy se stal pan místostarosta Ondřej Vlček, který 

každého žáka oficiálně pasoval na čtenáře. Na této události se podílela královna Knihovna, 

lipová víla Tilinka a vodník Kašňák, od kterých žáci dostali upomínkové dárky v podobě 

knížky a odznaku „Už jsem čtenář“. Děti také slíbily, že budou všechny knížky opatrovat a 

hezky s nimi zacházet. Následně proběhlo vyhodnocení soutěže ve sběru vagónků, kterou z 2. 

A vyhrál Péťa Čech a z 2.B Kubík Netopil. Výhercům srdečně blahopřejeme. Mockrát 

děkujeme Městské knihovně za neobyčejný zážitek a příjemně strávené ráno. 

  

 

b) Říjen 2020 

BESEDA SE SPISOVATELKOU ELIŠKOU FOJTOVOU 

"Tajemství staré pumpy" je název knihy spisovatelky Elišky Fojtové, která za námi přijela v 

pondělí 5. 10. 2020 do školy na besedu. Povídali jsme si o práci spisovatele, o svých přáních a 

užili jsme si i autorské čtení. Na závěr paní spisovatelka ocenila 6 dětí svou knihou i 

s věnováním a přáním splnění snů. 

 

Děkujeme Městské knihovně Lipník nad Bečvou za tento pěkný nevšední zážitek. 
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c) Listopad 2020 

31. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE 

V listopadu jsme si připomněli 31. výročí sametové revoluce. Události 17. listopadu 1989 

ztvárnili žáci 8. a 9. tříd.  

  

 

POHYBOVÉ PROJEKTY  

V měsíci listopadu jsme spustili dva pohybové projekty, jejichž cílem bylo zvednout děti od 

počítačů, u kterých museli při výuce trávit netradičně mnoho času. Oba projekty byly pojaty 

co nejzábavnější formou, aby žáky maximálně motivovali do aktivní účasti. Součástí tak byly 

i atraktivní ceny „na míru“ přímo od jednotlivých vyučujících nebo přístup ke školní Wi-Fi 

síti po návratu do školy. 

mailto:zsosecka@zsosecka.cz


Základní škola Lipník nad Bečvou 
Ulice Osecká 315, Lipník nad Bečvou 751 31, okres Přerov, 

příspěvková organizace 
tel. 581 292 029 - IČ 44940343 – www.zsosecka.cz - e-mail: zsosecka@zsosecka.cz 

 

 

42 

 

    

 

 

d) Prosinec 2020 

VÁNOCE V KRABICI OD BOT 

Naše škola zprovoznila tabletovou učebnu s dvaceti tablety. Po tabletech však zbyly prázdné 

krabice a tak jsme si říkali, co s nimi? Nebylo by pěkné, je něčím naplnit a udělat někomu 

radost? Ano, bylo. A proto jsme se rozhodli zapojit do celostátní akce "krabice od bot" v 

našem případě od tabletů.  

Celkem jsme dárky naplnili 29 krabic pro děti různého věku i pohlaví. 
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VÁNOČNÍ HVĚZDA 

I letos jsme se zapojili do charitativní akce Vánoční hvězda pomáhá nemocným dětem - 

sdružení Šance. Zakoupením 173 ks vánočních hvězd jsme pomohli naplnit sny nemocných 

dětí z Hematoonkologického oddělení Dětské kliniky v Olomouci. 

Děkujeme všem žákům a jejich rodinám za účast v těchto dobročinných projektech.  

 

 

 

DEN SLABIKÁŘE 

Čtvrtek 10. prosince byl pro všechny prvňáčky slavnostní den. Navštívila nás totiž sova a 

přinesla nám dopisy a slabikáře. 

Kdo chtěl získat slabikář, musel, tak jako v pohádce, splnit tři úkoly. Všichni byli moc šikovní 

a vše zvládli. K novému slabikáři tak žáci dostali i sladkou odměnu. 

Byl to zkrátka prima den! 
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WORKSHOP SE SPISOVATELKOU KLÁROU SMOLÍKOVOU 

V prosinci nás navštívila známá spisovatelka, lektorka a scénáristka Klára Smolíková. Žákům 

první a páté třídy představila komiksy, které děti znají, ale i žhavé novinky. Při workshopu 

žáci dokreslovali, spojovali, navrhovali, vymýšleli, tvořili a hlavně se bavili a dopoledne si 

moc užili. Za splněné úkoly si odnesli mnoho příjemných zážitků, vědomostí a dárků. Žáci si 

mohli zakoupit knihu paní spisovatelky a nechat si ji podepsat. 

Děkujeme MAP Lipník nad Bečvou za zprostředkování této besedy a za zakoupení knih pro 

naši školu. 

   

 

 

TOUR FOR THE FUTURE NA ZŠ LIPNÍK NAD BEČVOU, OSECKÁ 315 

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. října 

2020 odstartovalo projekt Tour For The Future, jehož cílem je seznámit žáky napříč 

republikou s technikou a novými technologiemi. 

Mezi pouhých 35 zastávek se v celé České republice podařilo zařadit i naši školu. Jakmile se 

rozplynuly obavy o tom, jestli se vůbec kamion na náš školní dvůr dostane, mohly začít dva 

plánované workshopy pro žáky devátých tříd.   

Z epidemiologických důvodů jsme museli vybrat ze dvou devátých tříd pouze jednu. Výběr 

proběhl losováním a do kamionu na první workshop mohla vyrazit třída 9. A. 

Žáci se v mobilní učebně seznámili s 3D tiskem, s rozšířenou realitou a také zlehka s 

pneumatickými zařízeními. Při praktickém workshopu si žáci vyrobili na 3D tiskárně přívěšek 

na klíče, kolečko do vozíku a modely dle vlastní fantazie. 

Součástí této akce bylo i kariérové poradenství. Zkušený tým lektorů pomáhal s volbou 

povolání našim žákům, aby co nejvíce odpovídalo jejich přáním, zájmům, schopnostem a 

dovednostem. K tomu lektoři využili dotazníky, které žáky příjemnou a zajímavou 

formou provedly volbou povolání. Dozvěděli se, která povolání jsou pro ně vhodná, která 
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střední škola je dokáže na vybrané povolání připravit a jakou mají šanci uplatnit se na trhu 

práce. 

Odpolední program byl určen pro dospělé. Pod vedením speciálního týmu lektorů se 

workshopu zúčastnili i zástupci okolních škol, MAS a také pan místostarosta Lipníku nad 

Bečvou Mgr.  Ondřej Vlček. V rámci odpoledního programu dostala škola jednoduchý úkol, 

pokud ho splní, obdrží v rámci projektu jednu ze 3D tiskáren zdarma. Na 3D tiskárnu se už 

těšíme a připravujeme jí místo v právě rekonstruované PC učebně. Další tiskárny se nám 

následně podařilo pořídit i z jiných zdrojů.  

   

 

 

e) Únor 2021 

Online recitační soutěž 

Dne 18. 2. 2021 proběhla na naší škole ZŠ Osecká 315 online RECITAČNÍ SOUTĚŽ žáků 1. 

stupně. 

Prostřednictvím videohovoru recitovalo čtrnáct žáků 3. - 5. ročníků, jejich kamarádi z 1. třídy 

měli možnost přednést básničky před porotou přímo ve škole. Žáci druhé třídy se bohužel 

vzhledem k nevlídné epidemiologické situaci tentokrát nezúčastnili, ale budeme se na ně těšit 

příští rok v této tradiční soutěži. 

Recitátoři byli velmi dobře připraveni a porota stála před těžkým úkolem, obsadit stupně 

vítězů. Po náročném rozhodování byli v online kategorii vyhodnoceni tito žáci: 

1. místo Elen Holubová (5. B) 

2. místo Kristýna Linhartová (5. B) a Barbora Miklasová (3. A) 

3. místo Elen Hubálovská (5. A) a Dominika Václavíková (4. A) 

Diplomy a ceny budou předány po návratu do školy. 

 

 

Stupně vítězů v první třídě obsadili: 
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1. místo Klára Kovářová (1. B) 

2. místo Hynek Kotek (1. A) 

3. místo Ladislav Metelka (1. B) a Sabina Mia Roché (1. A) 

 

Vítězům moc GRATULUJEME! 

Poděkování a pochvalu si však zaslouží všichni zúčastnění za snahu v této nelehké době, 

kterou jsme si recitací krásně zpříjemnili. 

 

  

 

f) Březen 2021 

SOUTĚŽ NAŠÍ PŘÍRODOU 

Tadeáše a Teodora Zverbíka, Pavlínu Vočkovovou ze 7.A, Karolínu Kulhánkovou ze 6.A., 

Michaelu Matouškovou, Zdeňka Omastu a Andreu Netopilovou z 8.A a Natálii Škanderovou 

z 8.B jsme nemuseli přemlouvat k soutěžení ani při distanční výuce. 

Těchto 8 žáků reprezentovalo 24. 2. naši školu v soutěži Naší přírodou, která proběhla, jak už 

jsme si v době covidové zvykli, online formou. Poctivá příprava se jim vyplatila. Pět z nich 

postoupilo do finále soutěže, které se bude konat 21.4. opět online. Největší pochvalu a náš 

dík si zaslouží Michaela Matoušková a Pavlína Vočková, které obsadily 1. místo ve svých 

kategoriích a Natálie Škanderová, která získala ve své kategorii bronz. Gratulujeme! 
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PONOŽKOVÁ VÝZVA – LETOS OPĚT TROCHU JINAK 

21. březen je Světovým dnem Downova syndromu. Pro rozšíření povědomí, že každý z nás je 

jedinečný, se právě v tento den nosí každá ponožka jiná. Na ZŠ Osecké se tento rok sešlo přes 

80 fotek od dětí, žáků, rodičů a učitelů. Děkujeme za to! Žáci i učitelé posílali fotky paní 

učitelce Schwanzerové a ta z nich udělala krásnou barevnou koláž. 
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LOVCI KACHEN NA ZŠ OSECKÁ 315 

Dezinformace, hoaxy a konspirační teorie, které se týkají epidemie onemocnění covid-19, 

jeho léčby či očkování, si bere na paškál iniciativa lékařů, vědců a studentů Univerzity 

Palackého nazvaná Lovci kachen. Na sociálních sítích uvádí ve spolupráci s dalšími 

odborníky nepravdivé informace na pravou míru a prostřednictvím přednášek pak informuje 

širokou veřejnost. Jedné z těchto online přednášek se měli možnost zúčastnit také žáci 9. 

ročníku  ZŠ Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315. 

Přednáška nebyla určena pouze žákům školy, ale účastnili se jí také pedagogové a volně 

příchozí. Celkem se na přednášce potkalo 80 lidí z různých míst. Pokud bychom mohli na 

dnešní elektronické době hledat něco pozitivního, tak právě toto. 

Všichni ve škole doufáme, že tato přednáška nás bude nutit přemýšlet o informacích, které se 

k nám prostřednictvím médií dostávají, nezůstaneme u pouhého čtení titulků a vytváření 

rychlých soudů. 

 

 

g) Duben 2021 

ZIMNÍ FOTOVÝZVA 

Vzhledem k tomu, že při distanční výuce trávíme spoustu času doma u počítačů, rozhodli 

jsme se naše žáky motivovat k pobytu venku pomocí fotosoutěže. Jejich úkolem bylo vyfotit 

zimní přírodu. V dubnu jsme pak všechny fotky vyhodnotili a vyhlásili vítěze.  
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Do soutěže se zapojilo 87 žáků druhého stupně. Z 221 zaslaných fotek žáci vybrali 12 

nejhezčích, které postoupily do finále. Všichni autoři finálových fotek dostanou od školy jako 

ocenění za jejich snahu wifi stipendium.  

Ve finále soutěže obdržely nejvíce hlasů fotografie Nely Janišové (30 hlasů), Terezy 

Fiuráškové (23 hlasů) a Terezy Stloukalové (20 hlasů). 

Výhercům gratulujeme a mohou se těšit na drobné dárky od naší školy. Zároveň děkujeme 

všem žákům, kteří se do soutěže zapojili. 

  

    

OPĚT VÍTĚZNĚ V SOUTĚŽI NAŠÍ PŘÍRODOU 

Ve středu 22.dubna se konalo online finále soutěže Naší přírodou, v němž naši žáci 

opět potvrdili výbornou úroveň znalostí. Michaela Matoušková se radovala z vítězství v 

kategorii společenství lidských sídel. Natálie Škanderová obsadila krásné 2. místo v kategorii 

společenství vod a 2. místo se podařilo získat i Pavlíně Vočkové v kategorii společenství 

louky, pole a pastviny. "Bramborovou medaili" získal Tadeáš Zverbík a s 5. místem se musel 

spokojit Zdeněk Omasta. Všichni jmenovaní získali možnost, zúčastnit se v červnu exkurze 

do národní přírodní rezervace v pralese Mionší. 

Všem našim soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy. 
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ONLINE BESEDA S LÉKAŘKOU 

Dnes 23. 4. 2021 jsme si ve 3. A užili distanční výuku opravdu naplno! 

Pozvání přijala paní doktorka Veronika Blahová - Křiváčková a v podobě velmi příjemné 40 

minutové besedy nám vyprávěla o první pomoci. 

Dozvěděli jsme se například, co dělat, když se někdo řízne, popálí, omdlí, krvácí, dostane 

křeč, zvrtne si kotník apod. Bedlivě jsme poslouchali, hodně se toho dozvěděli a také jsme 

měli spoustu dotazů. 

 

Paní doktorce moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 

 

 

h) Květen 2021 

ZAHRAJME SI POHÁDKU 

Během května se postupně všechny třídy prvního stupně Základní školy Lipník nad Bečvou, 

Osecká 315 zúčastnily v rámci polytechnického vzdělávání workshopu „ZAHRAJME SI 

POHÁDKU“, kterou připravil místní výrobce textilních hraček a kostýmů firma Noe ve 

spolupráci s MAS Moravská Brána. 

V rámci workshopu si žáci pod vedením lektorky Elišky Beckertové vyrobili jednoduché 

kulisy, aby si na závěr společně zahráli známou pohádku “O Červené Karkulce“. Během 

dvouhodinových bloků si jednotlivé třídy dotvořily předem připravené ilustrace za pomoci 

šablon různých tvarů a s využitím dodaných barevných látkových výseků. Zručnější děti si 

tvary samy vystřihly. Jednotlivé tvůrčí týmy popustily uzdu své fantazii a vytvořily krásné 

koláže. 

Starší žáci prvního stupně se navíc dozvěděli, jakým způsobem se jednotlivé textilní materiály 

vyrábějí a využívají v praxi. Také se nově seznámili s termínem UPCYKLACE, tedy 
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způsobem přeměny odpadového či nepotřebného materiálu na něco nového užitečného, na 

jehož principu je založen i tento workshop. V závěru programu si každá třída „za odměnu“ 

zahrála pohádku v nových kulisách látkového divadla a s pomocí pohádkových maňásků 

firmy Noe s.r.o. Vzhledem k tomu, že žáci byli zároveň i účastníky vystoupení, často se 

stávalo, že si vytleskali reprízu pohádky. 

   

 

JAHŮDKOB(H)RANÍ 

Žáci pátých ročníků se v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ zúčastnili 

„JAHŮDKOB(H)RANÍ“. V pracovních činnostech obdržel každý žák pracovní sadu se 

semínky měsíčních jahod. Nedílnou součástí této sady byl pracovní list s návodem, 

skládankou, vystřihovánkou a hrami.  

Děti si nejprve naplnily svůj květináč substrátem, vysely semínka a zalily vodou. Poté si 

vyrobily zapichovátko, označily si svoji jahůdku a květináč ještě přizdobily přiloženými 

samolepkami. Pak už jen budou čekat až jahůdky vyrostou a dají své první plody. Celý proces 

růstu pozorují a dokumentují. Fotografie svých výpěstků pak mohou sdílet na Instagramu a 

účastnit se zajímavých soutěží s pěknými výhrami. 
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Červen 2021 

RECYKLOHRANÍ 

Společně s dalšími 177 školami jsme se zúčastnili a zapojili do tradiční jarní sběrové kampaně 

ve sběru vybitých baterií. 

V kampani se podařilo vysbírat 8 498 kg vybitých baterií. Pro vaši představu jde přibližně o 

340 000 kusů tužkových baterií. Pokud bychom všechny tyto baterie položily vedle sebe, tak s 

poslední baterií urazíme téměř 17 km!! 

Veškeré odevzdané baterie budou dál roztříděny a předány k dalšímu zpracování. 

Děkujeme, že pomáháte chránit životní prostředí. 
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VZPOMÍNKA NA DISTANČNÍ VÝUKU 

Distanční výuka byla velmi dlouhá a náročná. I když jsme ji zvládali vcelku dobře bez větších 

problémů, obohatili jsme si ji o zajímavé hosty, kterým tímto moc děkujeme. 

Prvním hostem byla paní doktorka Blahová-Křiváčková a v úplném závěru distanční výuky 

přijal naše pozvání do online výuky samotný pan starosta Lipníka nad Bečvou Ing. Miloslav 

Přikryl. Vyprávěl nám zajímavosti o našem krásném kovářském městě, jaké je to být starostou 

a o co vše se musí starosta starat. Například o školy, památky, dopravu, přírodu, volný čas, 

seniory v našem městě apod. Zkrátka o to, aby se nám tu všem dobře žilo. Pozorně jsme 

poslouchali, ptali se i odpovídali na otázky pana starosty, který nás pochválil, že toho o 

Lipníku už docela dost víme.  

 

     

TURNAJ V BADMINTONU 

Období postupného rozvolňování protiepidemických opatření dovolilo uspořádat naší škole 

ZŠ Osecké 315 turnaj O přeborníka školy v badmintonu – dvouher. Tento turnaj se 

uskutečnil dne 16.6.2021 v tělocvičně I. stupně. 

 Do turnaje se přihlásilo celkem 22 žáků. 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 J. Šatánek ze třídy 5. A, na druhém místě skončil F. Šuver 

z 5. B a 1. místo vybojoval s přehledem A. Vyhlídka z 5. A. 

Ve II. kategorii získal 3. místo O. Kalivoda z 9.A, 2. místo obsadil D. Simon z 6.A a 

celkovým vítězem se stal po vyrovnaném boji D. Dohnal z 9. A. Většina zápasů měla kvalitní 

úroveň, nechyběla bojovnost a houževnatost. Všechna utkání byla odehrána v duchu fair play. 

Tři nejlepší z každé kategorie byli odměněni diplomy a krásnými poháry, všichni zúčastnění 

pak sladkostmi. 
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Poděkování patří ZŠ Osecká 315, Městu Lipníku nad Bečvou, které nám prostřednictvím 

grantu turnaj zafinancovalo a všem žákům a kolegům, kteří se na organizaci turnaje podíleli. 

 

 

 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE 

Na středu 23. 6. se děti moc těšily. Na nádvoří Městské knihovny se zúčastnily slavnostního 

Pasování prvňáčků na čtenáře. Děti přivítala Královna Knihovna v doprovodu princezny, 

víly Tilinky, vodníka Kašňáka a rytíře Brtníka. Patronem naší školy byla paní ředitelka MŠ 

Lenka Kašíková. Všechny děti složily čtenářský slib a kromě slavnostní nálady si každý 

odnesl i drobné dárky. Děkujeme za příjemně strávené dopoledne. 

 

   

 

SOUTĚŽ V COOKINGU 

V měsíci červnu jsme rovněž uspořádali druhý ročník soutěže v anglickém cookingu. V jejím 

průběhu nám žáci osmého ročníku předvedli, co se v průběhu netradičního školního roku 

naučili. Tentokrát jsme se s tématem vydali do slunné Itálie a žáci měli za úkol připravit asi 

ten nejikoničtější pokrm této krásné země – křupavou a voňavou pizzu.  

K dispozici měli nachystáno vše potřebné, a to včetně pizza kamenů, díky kterým bylo těsto 

upečeno opravdu výborně. Na hodnocení pak byla přizvána nejpovolanější porota z kanceláře 

jídelny a školní kuchyně.  
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Všem soutěžícím velice děkujeme za účast. Stejný dík pak patří městu Lipník nad Bečvou za 

pomoc s uspořádáním soutěže prostřednictvím uděleného grantu. 

  

Červenec - Srpen 2021 

LETNÍ TÁBOR 

Na naše žáky nezapomínáme ani o letních prázdninách. Školní družina opět pořádala tábor 

v Horce nad Moravou, kde našli útočiště v Lovecké chatě. Děti si užily vycházky po okolí, 

spoustu her a soutěží. Také si stihly vyrobit dárečky pro rodiče a sourozence a projet se na 

koních. Jeden den pak strávili v blízkém Sluňákově.  

Uteklo to jako voda a najednou byl konec. Všem se to moc líbilo a příští rok pojedeme určitě 

znovu! 
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