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A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

Charakteristika školy 
 

Název školy, sídlo, odloučené pracoviště 
Základní škola Horní Lideč, okres Vsetín 
756 12 Horní Lideč 200 

Zřizovatel, adresa zřizovatele: 

Obec Horní Lideč, 756 12 Horní Lideč 292 

Právní forma školy  

Příspěvková organizace – právní subjekt od 1. 4. 1995 

Ředitelka školy 

Mgr. Gabriela Daňková 

Statutární zástupkyně ředitelky 

Mgr. Martina Slováčková 
 
Kontakt 
Telefon: 571 447 316, 702 008 833 
E-mail:  zs.hornilidec@seznam.cz 
web:  www.zshl.cz 

Datum zařazení do sítě:   18. února 1998 

Poslední aktualizace v síti:   1. září 1999 

Datum zařazení do rejstříku škol:  1. května 2006 

Identifikační číslo ředitelství v síti škol: 600 150 046 

Datum zřízení (založení) školy:  1. září 1968 

Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2017/2018 (k 30. 6. 2018) 

 

        
Počet tříd 

/skupin 
Počet 
žáků 

Počet žáků 
na 

třídu/skupinu 

Přepočtený počet 
ped. prac. 
/prac. ŠJ 

1. stupeň 6 120 20 6,0 

2. stupeň 8 213 26,6 16,54 

Školní družina 1 30 30 1,0 

Školní klub 1 30/193  (+ 193 průběžných/týden) 1,0 

Školní jídelna X 330 x 5,14 

mailto:zs.hornilidec@seznam.cz
http://www.zshl.cz/
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Školská rada  

Datum vzniku:    19. 9. 2005 
Počet členů:     9 
Počet jednání ve škol. roce 2017/2018: 2 
 

Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole 

 Nadační fond 

 Školní sportovní klub 
 

 

Nadační fond – školní rok 2017/2018 

Počáteční stav v pokladně k 1.9.2017 2.345,-- Kč 

Příjmy celkem 

   z toho: 

 doplatky žáků za autobus plav. výcvik+divadlo+kino 

 příspěvky od žáků 

 doplnění hotovosti v pokladně z BÚ 

 zálohy od žáků na lyžařský výcvik     

 prodej starých učebnic      

 zůstatek z lyžařského výcviku                                       

 

                                        144.250,-- Kč 

 

 

25.650,- Kč 

29.100,- Kč 

          5.000,- Kč                              

71.500,- Kč 

1.697,- Kč 

11.303,- Kč 

Výdaje celkem 

z toho: 

 občerstvení – sportovní i nesportovní akce 

 ceny – sportovní akce 

 ceny  - nesportovní akce 

 jízdné na sportovní a vědomostní soutěže 

 vrácení zůstatku v hotovosti ze záloh na lyžařský výcvik 

 doplatky na koncerty, divadla, přednášky, preventivní 
a protidrogové programy 

 odvod na BÚ 

 startovné 

 příspěvek do klubu AŠSK 

 nákup kreativních sešitů 

 

146.156,-- Kč 

 

2.187,- Kč 

2.254,- Kč 

6.010,- Kč 

8.977,- Kč 

11.303,- Kč 

 

3.570,- Kč 

 

108.300,- Kč 

2.700,- Kč 

480,- Kč 

375,- Kč 

Zůstatek v pokladně k 31.8.2018 439,-- Kč 
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Počáteční stav účtu  k 1.9.2017 17.349,08 Kč 

Příjmy celkem 

   z toho: 

 vklad hotovosti 

 zálohy na lyž. výcvik 

 zúčtování kladných úroků 

108.303,19 Kč 

 

 

36.800,- Kč 

71.500,- Kč 

3,19 Kč 

Výdaje celkem 

z toho: 

 platby faktur (plavání, kino, divadlo, lyž. výcvik) 

 poplatek za vedení účtu 

 výběr šekem 

 platba za doklady 

107.034,40 Kč 

 

90.086,40 Kč 

570,- Kč 

16.303,-Kč 

75,- Kč 

Zůstatek na účtu k 31.8.2018 18.617,87 Kč 

 

 
B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE 
     A JSOU ZAŘAZENY VE ŠKOLSKÉM REJTŘÍKU 
 
Vzdělávací programy školy 
 

Vzdělávací program  Školní rok 2017/2018 

  v ročnících počet žáků 

ŠVP ZV Otevřená škola x 1. - 9. 333 

 

Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání 

Nabídka volitelných a nepovinných (zájmových) předmětů 

 
Volitelné předměty: 

 německý jazyk 

 ruský jazyk 
Nepovinné a zájmové předměty: 

 náboženství 

 doučování z českého jazyka, matematiky 

 sportovní hry 

 výtvarný kroužek 
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 klub deskových her 

 hry v přírodě 

 vaření 
 
 

C) PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

 
Údaje o pracovnících školy ve školním roce 2017/2018 (k 30. 6. 2018) 

Pedagogičtí pracovníci  

 

 
Počet fyzických 

osob 
Přepočtené 

úvazky 

Interní pracovníci 34 (vč. 4 MD) 26,15 

Externí pracovníci 0 0 

Další údaje o pedagogických pracovnících  

Poř. 
č. 

Ped. pracovníci 
 

Pracovní zařazení, 
funkce 

Úvazek Stupeň vzdělání, 

 

Roků 
ped. 

praxe 

1. MB  učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské 23 

2. MC učitel l. stupně 1,0 vysokoškolské 14 

3. GD ředitelka školy 1,0 vysokoškolské 24 

4. SF učitel ll. stupně 1,0 vysokoškolské 8 

5. JG (MD) učitelka II. stupně 0 vysokoškolské 9 

6. PH  vychovatelka ŠD 1,0 úplné střední odborné 23 

7. PH učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské 14 

8.  MCH učitelka I. stupně 1,0 vysokoškolské 20 

9. ACH učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské 32 

10. MJ učitelka I. stupně 1,0 vysokoškolské 30 

11. RK (MD) učitelka II. stupně 0 vysokoškolské 14 

12. D JK učitelka II. stupně 0,59 vysokoškolské 42 

13. JL učitelka I. stupně 1,0 vysokoškolské 12 

14. JM učitelka I. stupně 1,0 vysokoškolské 31 

15. HM (MD) učitelka II. stupně 0 vysokoškolské 4 

16. BN učitel II. stupně 1,0 vysokoškolské 12 

17. D JP učitelka ll. stupně 0,82 vysokoškolské 32 

18. IP učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské 31 

19. LP učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské 12 

20. JP učitel II. stupně 0,82 vysokoškolské 8 

21. LS učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské 7 

22. D AS učitelka II. stupně 0,41 vysokoškolské 44 

23. MS zástupkyně ředitelky 1,0 vysokoškolské 21 

24. MS učitelka II. stupně 0,27 vysokoškolské 17 

25. PS učitelka I. stupně 1,0 vysokoškolské 8 
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26. D MŠ učitelka II. stupně 0,68 vysokoškolské 46 

27. D  AT učitelka II. stupně 0,5 vysokoškolské 42 

28. IT učitelka II. stupně 0,91 vysokoškolské 1 

29. LT učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské 19 

30. MŠ vychovatelka 1,0 vysokoškolské 1 

31. LV katechetka 0,45 vysokoškolské 30 

32. ZV (MD) učitelka l. stupně 0 vysokoškolské 8 

33. LČ asistentka pedagoga 1,0 úplné střední odborné a vyšší odborné  2 

34. JK asistentka pedagoga 0,75 úplné střední odborné 1 

 
 
Nepedagogičtí pracovníci  
 

 počet fyzických 
osob 

přepočtené 
úvazky 

Interní pracovníci 13 12,19 

Externí pracovníci 0 0 

 
 
Další údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Ostatní pracovníci 
- poř. číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1. MB pomocná pracovnice ŠJ 1,0 základní 

2. ACH  uklizečka 0,7 střední odborné 

3. LJ uklizečka 0,7 střední odborné 

4. MK kuchařka 1,0 střední odborné 

5. MK uklizečka 0,63 střední odborné 

6. JK vedoucí ŠJ 1,0 vysokoškolské 

7. VL uklizečka 0,7 střední odborné 

8. LT vedoucí kuchařka 1,0 střední odborné 

9. AV uklizečka 0,7 střední odborné 

10. JV účetní 1,0 vysokoškolské  

11. MV administrativní pracovnice 0,70 úplné střední odborné 

12. AZ pomocná pracovnice ŠJ 1,0 střední odborné 

13. AZ školník 1,0 střední odborné 

 
 
D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ 
DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉ PŘIJETÍ DO ŠKOLY 
 

Údaje o zařazování dětí a žáků 
 
Zapsaní a zařazení žáci a děti 
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Počet u zápisu 
5. 4. 2017 

Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupili 
do 1. třídy 
1.9.2017 

Počet u zápisu 
11. 4. 2018 

Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupí do 
1.třídy 1. 9. 2018 

28 7 20 
 

23 5 18 

 

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2017/2018: 

 

Gymnázium Maturitní obory Výuční obory 

8 leté 6 leté 4 leté 

přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihláš. přijatí 

0 0 0 0 9 9 31 31 16 16 

 
 

E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ 
STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE 
POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ 
 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

 
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2017/2018  (2. pololetí): 

 

Ročník 
Počet 
žáků 

celkem 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Neklasifikováno 
Hodnoceno 

slovně 

1. 19 18 1 0 0 0 

2. 23 22 1 0 0 0 

3. 32 27 5 0 0 0 

4. 20 14 5 1 0 0 

5. 26 16 10 0 0 0 

Celkem 
1. stupeň 120 97 22 1 0 0 

6. 53 19 33 1 0 0 

7. 47 18 29 0 0 0 

8. 57 23 31 3 0 0 

9. 56 16 39 1 0 0 

Celkem  
2. stupeň 213 76 132 5 0 0 

Škola 
celkem 

333 173 154 6 0 0 
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Údaje o žácích s podpůrným opatřením 

Školní rok Stupeň ZŠ Počet žáků 

2017/2018 1. – 5. ročník 12 

 6. – 9. ročník 16 

Celkem 1. – 9. ročník 28 

 

Problematika výchovného poradenství na škole 

VNITŘNÍ ČINNOST 
1. Spolupráce s vedením školy, TU, asistentkami pedagoga, školním metodikem 

prevence, dětskou lékařkou, orgány péče o dítě a Policií ČR 
2. Sledování změn v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného 

poradenství 
3. Předávání informací ostatním pedagogickým pracovníkům 
4. Spolupráce při vyhodnocování výsledků přijímacího řízení 
5. Zabezpečování a pořizování inventáře, pomůcek, programů – v kanceláři výchovného 

poradce 
6. Koordinace poradenských služeb, prevence 

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 
1. Zjišťování zájmu žáků o studium ve středních školách 
2. Evidence nabídky studia ve středních školách a dalších informací důležitých pro volbu 

střední školy 
3. Vedení nástěnky s aktuálními informacemi pro vycházející žáky 
4. Poradenská činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání 
5. Zajišťování účasti na informačních akcích  - Dny otevřených dveří, Dny řemesel 
6. Informování žáků o přípravných kurzech k přijímacímu řízení a tzv. zkouškách 

nanečisto 
7. Vedení administrativy související s přihláškami žáků 
8. Získávání a vyhodnocování zpětnovazebných informací o úspěšnosti žáků 
9. Poskytování informací pro případná odvolací řízení 

ŽÁCI VYŽADUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ POZORNOST 
1. Pomoc třídním učitelům při vyhledávání, sledování a evidenci žáků, jejichž vývoj a 

vzdělávání vyžaduje zvláštní péči 
2. Metodická pomoc vyučujícím při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
3. Podíl na zpracování individuálního plánu a další dokumentace pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami (SVP) 
4. Vedení dokumentace žáků s SVP, shromažďování zpráv o žácích se speciálními 

vzdělávajícími potřebami, o žácích v poradenské péči 
5. Individuální konzultace se zákonnými zástupci (+ třídní učitel) 

VNĚJŠÍ VZTAHY 
1. Účast na Dnech otevřených dveří 
2. Přímá spolupráce s poradnami, IPS, úřady, institucemi 
3. Účast na informativních schůzkách organizovaných středními školami 
4. Účast na vzdělávacích akcích pro výchovné poradce 
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Minimální preventivní program – vyhodnocení škol. roku 2017/2018 
A: Preventivní programy, besedy 

 Zdravá 5 – program zaměřený na zdravé stravování a osvojení racionálního přístupu 

k výživě. 

 Zdravé zuby – program zaměřený na osvojení dovedností směřující ke správné péči o 

chrup. 

 Dentální hygiena – akce, která byla zaměřena na osvojení techniky čištění zubů a 

prevenci zubního kazu.  Realizována studentkami stomatologie UP Olomouc. 

 Programy etické výchovy – realizováno Centrem pro rodinu Valašské Klobouky a 

Vizovice 

 Dopravní výchova – naplňuje získání kompetencí v oblasti osobního bezpečí, snižuje 

míru výskytu rizikového chování v silničním provozu. 

 Sex, AIDS, VZTAHY – lektor Tomáš Řehák 

 Život v závislosti – Roman Povala 

 Sociální klima třídy – zjišťování pozice v kolektivu, prevence šikany  

 Šikana – lektor Vaneta Zvoníčková, preventivní akce pro žáky 8. ročníků 

 Program Výživa a poruchy příjmu potravy – lektorka Petra Dvořáková 

 E – bezpečí – rizika sociálních sítí. Akce pro žáky7. a 8. ročníků. Lektor Slavoj Raszka 

 Kreativita – lektor Vaneta Zvoníčková, cílová skupina: žáci 8. ročníků 

 www.nntb.cz – Projekt k prevenci šikany “Nenech to být” je internetový systém a 

mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR 

B: Exkurze 

 Osvětim – svědomí lidstva 

 Dukovany 

 Anthropos Brno + planetárium 

 Archeoskanzen Modrá 

 Okresní soud Vsetín apod. 

C: Volný čas 

 Kurz společenské výchovy a tance – pro žáky 8. ročníků 

 Zájmové kroužky dle nabídky 

 Soutěže sportovní, vědomostní, kulturní 

 Dětský karneval 

 Pravidelné měsíční akce konané školní družinou a školním klubem (námořnický den, 

indiánský den, italský den…) 

 Žáci se podílí na realizaci školního jarmarku – jak svými výrobky, tak také organizací 

 Pravidelné akce pro rodiče – školní akademie, vánoční program 

D:  Podporované sbírky a nadace 

 Vánoční hvězda 

 Sidus 

 Liga proti rakovině 

 Nemocniční klaun 

Škola se snaží svojí dlouhodobou preventivní strategií aktivity plánovat a uskutečňovat tak, 
aby byly smysluplné a realizovatelné, odpovídaly kulturním, sociálním a místním specifikům a 

http://www.nntb.cz/
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naplňování klíčových kompetencí. Zajišťuje informovanost žáků, vede žáky k přijetí 
zodpovědných rozhodnutí za své zdraví ve všech jeho rovinách. Snaží se odhalovat a snižovat 
výskyt sociálně patologických jevů, zvyšovat schopnosti žáků činit zodpovědná rozhodnutí, 
podporuje zdravý životní styl. Vedení školy podporuje spolupráci všech členů pedagogického 
sboru v oblasti prevence. 

Stanovený cíl – a to implementace třídnických hodin- se podařilo naplnit. V průběhu školního 
roku byli proškoleni vybraní pedagogičtí pracovníci v práci s třídními kolektivy. 
V letošním školním roce se poprvé žáci 6. ročníků zúčastnili tzv. „Orientačních dnů“ ve 
Fryštáku. Tato akce zaznamenala u dětí i u rodičů velký pozitivní ohlas. 
V rámci projektových dnů v červnu bylo naše zacílení nasměrováno na oblast mediální 
výchovy. 
V následujícím školním roce bychom ve spolupráci s organizací MADIO umožnili pedagogům 
pobytový seminář zaměřený na práci s třídními kolektivy, budování klimatu třídy. 
 
 

F) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
(DVPP) A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

Datum Účastník Název akce Částka 

19. 9. 2017 vedení školy Souhrn změn v právních předpisech v polovině roku 2017 2.160,- Kč 

19. 9. 2017 ŠMP 
I. pracovní porada školních metodiků prevence 

0,- Kč 

25. 9. 2017 

10. 10. 2017 
ŘŠ 

Čtenářská gramotnost a podpora čtenářství-OP VVV Inkluze 
1.700,- Kč 

27. 9. 2017 vedení školy 
Porada ředitelů 

Setkání školních metodiků prevence 
0,- Kč 

3. 10. 2017 GD, SF, IP 
Společné jednání pracovních skupin MAP VZDĚLÁVÁNÍ 

VSETÍNSKO 
0,- Kč 

10. 10. 2017 VP Regionální porada výchovných poradců ZŠ 0,- Kč 

10. 10. 2017 ICT BN Roadshow pro školy 2017 Zlín 0,- Kč 

11. 10. 2017 VP 
Prohlídka a seznámení se studijními obory SPŠ stavební Valašské 

Meziříčí 
0,- Kč 

průběžně ve šk. r. 
2017/2018 

ŘŠ Strategické řízení a plánování ve školách 0,- Kč 

17. 10. 2017 vedení školy, MJ Cesty spolu – Společně proti šikaně 0,- Kč 

25. 10. 2017 vedení školy Jak komunikovat s rodiči 2.400,- Kč 

25. 10. 2017 MB 
Vyučujeme závěr 1. světové války a vznik ČSR prostřednictvím 

netradičních didaktických pomůcek 
470,- Kč 

1. 11. 2017 ŠMP Pracovní workshop pro třídní učitele okresu Vsetín 100,- Kč 

3. – 5. 11. 2017 
10. – 12. 11. 2017 

JP Zdravotník zotavovacích akcí 2.000,- Kč 

5. – 8. 11. 2017 ICT BN Digital Skills 0,- Kč 

7. 11. 2017 účetní 
Účetnictví PO v roce 2017 s důrazem na majetek a účtování 

transferů 
870,- Kč 

9. 11. 2017 LP Motivační setkání vyučujících cizích jazyků angličtina 700,- Kč 

15. 11. 2017 ŘŠ Kolokvium ředitelů 600,- Kč 

29. 11. 2017 ŠJ Bidfood Expo 2017 0,- Kč 

6. 12. 2017 ŠMP Vedení třídnických hodin 0,- Kč 
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13. 12. 2017 účetní Účetní závěrku u VÚJ k 31.12.2017, rozpočet 2018 870,- Kč 

15. 12. 2017 ICT BN Rozvoj jazykových dovedností pomocí digitálních technologií 0,- Kč 

9. 1. 2018 ŠMP Specializační studium „Školní metodik prevence“ 16.000,- Kč 

10. 1. 2018 ŘŠ MAP rozvoje vzdělávání Vsetínsko II 0,- Kč 

11. 1. 2018 ŘŠ Seminář MŠMT k reformě financování regionálního školství 0,- Kč 

15. 1. 2018 
všichni pedagogičtí 

pracovníci 
Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 12.000,- Kč 

12. 2. 2018 LT Výtvarné inspirace (velikonoční krasličení) 750,- Kč 

26. 2. 2018 

26. 3. 2018 
PH, JM Vedení třídnických hodin 200,- Kč 

2. 3. 2018 ŘŠ 
Ochrana osobních údajů ve školství a nové obecné nařízení EU o 

ochraně osobních údajů (GDPR) 
1.050,- Kč 

16. 3. 2018 účetní 
Ochrana osobních údajů ve školství a nové obecné nařízení EU o 

ochraně osobních údajů (GDPR) 
1.000,- Kč 

20. 3. 2018 ŠMP 
Aktivizační metody a formy – od skupinové práce ke 

kooperativnímu učení 
600,- Kč 

21. 3. 2018 ŠMP II. pracovní setkání ŠMP 0,- Kč 

22. 3. 2018 MB Po stopách rasové perzekuce 0,- Kč 

28. 3. 2018 ŠJ Pracovní porada vedoucích školních jídelen 0,- Kč 

4. 4. 2018 PS Každé dítě se naučí číst 800,- Kč 

5. 4. 2018 ŠMP Management školní třídy 990,- Kč 

6. 4. 2018 ICT BN A Game of Phones 0,- Kč 

16. 4. 2018 ŘŠ Školní řád jako hlavní nástroj pravidel ve škole 600,- Kč 

18. 4. 2018 ICT BN Jarní DemoDays 2018 0,- Kč 

19. 4. 2018 SF, ACH 
Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a 

matematiky 
0,- Kč 

19. – 20. 4. 2018 ŘŠ Vzdělávání managementu škol a školských zařízení 1.400,- Kč 

25. 4. 2018 VP Regionální porada VP ZŠ ZK 0,- Kč 

26. – 27. 4. 2018 ŠMP Šikana ve školní třídě – prevence, diagnostika, intervence 1.990,- Kč 

16. 5. 2018 
všichni pedagogičtí 

pracovníci 
Spolupráce učitele a asistenta pedagoga 12.000,- Kč 

15. 6. 2018 IP, LS Čtenářské strategie: postupy promyšlené práce s textem 0,- Kč 

26. 6. 2018 ŘŠ Jak správně převzít školu a připravit školní rok 1.200,- Kč 

27. 8. 2018 ŠJ Hygienické minimum 1.250,- Kč 

  CELKEM ZA ŠKOLNÍ ROK 2017-2018 63.700,- Kč 

 

G) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

V minulém školním roce byly zprovozněny nové webové stránky školy (www.zshl.cz).  Nový 
design, struktura a přehlednost stránek přispěla k příjemnějšímu prostředí a větší 
sledovanosti aktuálního dění v základní škole. Stránky jsou stále aktualizovány a doplňovány 
o nové oblasti, které by mohly veřejnost zajímat. V prosinci 2016 vznikla facebooková 
stránka školy (https://www.facebook.com/zshl.cz/).  

 

H) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 
ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok: 

http://www.zshl.cz/
https://www.facebook.com/zshl.cz/
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Ve školním roce 2017/2018 nebyla na naší škole provedena kontrola ze strany ČŠI.  

 

I) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 
2017 

Výnosy: 

VÝNOSY CELKEM 21.034.960,61 Kč 

Prostředky získané vlastní činností 1.665.799,- Kč 

Prostředky od zřizovatele celkem 

z toho: 

 obec 

 krajský úřad 

 Projekt EU – OP VVV Inkluze 

19.368.828,- Kč 
 

2.600.000,- Kč 

16.729.822,- Kč 

  39.006,- Kč 

VÝNOSY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI CELKEM 421.754,- Kč 

Ostatní výnosy 331,61 Kč 

PROSTŘEDKY FONDŮ  

(fond investiční, fond odměn, FKSP, rezervní fond) 

 

1.115.744,77 Kč 

 

Náklady: 

Investiční náklady celkem 0,- 

NÁKLADY CELKEM 21.005.304,04 Kč 

Neinvestiční náklady celkem 

 (platy, zákonné odvody sociálního pojištění, zákonné 
odvody zdravotního pojištění, zákonné pojištění, příděly 
FKSP, náklady na učebnice, učební pomůcky…) 

16.729.822,- Kč 

 

16.729.822,- Kč 

Projekt EU 

 Projekt EU – OP VVV Inkluze (platy, zákonné odvody, 
kurzovné, cestovné) 

39.006,- Kč 

39.006,- Kč 

Provozní náklady celkem 

z toho: 

 údržba a opravy 

 materiální náklady (potraviny, všeobecný materiál – 
kancelářské potřeby, drobný hmotný majetek, drobný 
dlouhodobý majetek, prádlo, ostatní…) 

 energie (elektrická energie, plyn, voda) 

4.236.476,04 Kč 

 

293.186,10 Kč 

2.593.764,51 Kč 

 

618.378,31 Kč 
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 náklady na reprezentaci 

 služby (telekomunikace, výkony spojů, pojištění, jiné 
finanční náklady, drobný hmotný o nehmotný dlouhodobý 
majetek, kursovné, poplatky za školení…) 

 ostatní náklady 

4.201,97 Kč 

688.717,93 Kč 

 

38.227,22 Kč 

NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI CELKEM 402.743,34 Kč 

 
 

 

Závěr výroční zprávy 
 

Výchovně vzdělávací oblast 

Vzdělávání žáků probíhalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání Otevřená škola. Školní rok 2017/2018 ukončilo 327 žáků s dobrým 
prospěchem a úspěšně postoupilo do vyšších ročníků nebo na střední školy a učiliště. Šesti 
žákům se nepodařilo zvládnout učivo z několika povinných předmětů, proto si vzdělávání 
v daných ročnících v novém školním roce zopakují. Je nutné podotknout, že dva ze šesti žáků 
měli zcela nevyhovující domácí zázemí, tudíž svůj neprospěch mohli ovlivnit jen minimálně.  

Školní rok jsme začali i skončili s počtem žáků 333, což je o 20 méně než tomu bylo v roce 
předchozím. Pohledem do padesátileté historie školy jsme zjistili, že počet žáků i tříd dosáhl 
ve školním roce 2017/2018 opravdového historického minima (333 žáků, 14 kmenových tříd). 
Pro srovnání: ve školním roce 1978/1979 se ve škole vyučovalo žáků 674 ve 24 třídách, 
podobně tomu bylo o rok dříve, kdy bylo ještě o jednu třídu víc.  

Demografická křivka nám ukazuje, že další pokles žáků by neměl být již tak dramatický, měl 
by se ustálit na současném počtu.  

V průběhu školního roku jsme kromě klasické výuky realizovali velkou řádu exkurzí, výletů, 
besed a projektů, navštěvovali jsme kulturní představení a programy zaměřené na prevenci 
rizikového chování žáků. 

Žáci školy se pravidelně zúčastňovali sportovních a vědomostních soutěží a olympiád, ve 
kterých dosahovali výborných výsledků. Aktuálně byly výkony žáků prezentovány na 
webových stránkách školy. 
 
Začali jsme intenzivně pracovat na dobrém klimatu školy. Třídní učitelé se se svými svěřenci 
pravidelně jednou měsíčně scházeli na třídnických hodinách, které byly zaměřeny na 
budování pozitivních vztahů ve třídě. V letošním školním roce se poprvé žáci 6. ročníků 
zúčastnili tzv. „Orientačních dnů“ ve Fryštáku. Tato akce zaznamenala u dětí i u rodičů velký 
pozitivní ohlas a mohla být zrealizována jen za štědrého příspěvku sponzorů. Finanční 
náklady na zajištění kvalitních lektorů byly totiž vysoké.  
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Pokračovali jsme v započaté tradici a podruhé jsme ve vestibulu školy vztyčili velký vánoční 
strom. Celá škola se sešla na malé slavnosti, kde za zpěvu koled a povídání o obyčejích a 
zvycích, byl náš školní vánoční strom rozsvícen. 

Nejde opomenout tradiční mikulášskou obchůzku po naší škole a také po škole mateřské. 
V duchu spolupráce s místní mateřskou školou proběhly i další akce: „Pohádkování“, „Děti 
dětem“ a další. 

V rámci projektu „OP VVV Inkluze“ jsme mohli zrealizovat hodiny doučování (M, Čj), kantoři si 
navzájem sdíleli zkušenosti s vedením výuky, děti pravidelně hrály deskové hry a byly 
provázeny světem dětských knih ve čtenářských dílnách. 

Odpočinkovou aktivitu a zábavu dětí obstarávala školní družina a školní klub. Tradiční činnost 
byla i letos proložena většími motivačními akcemi. Zachovány byly odpolední venkovní 
pobyty, využívaný byl plně sportovní areál a venkovní herní prvky v blízkosti školy, 
pumtracková dráha, soutěžilo se v mnoha zábavných a sportovních odvětvích.   

Ranní provoz školní družiny, který byl zaveden prvně v minulém školním roce, se osvědčil, 
proto na přání zákonných zástupců nejmladších dětí bylo v této činnosti pokračováno.  

Tradiční akcí zajišťovanou školním klubem byl i letos Kurz společenské výchovy a tance pro 
žáky 8. ročníků. Poprvé se do organizace zapojili i rodiče mladých tanečníků, kteří zajistili 
pronájem sálu a provoz bufetu na slavnostním ukončení akce. 

V rámci možností jsme podporovali činnost žáků v zájmových kroužcích. Ty jsme částečně 
realizovali ze svých zdrojů, ale vyšli jsme vstříc i jiným subjektům a vytvořili podmínky pro 
jejich činnost. Pod hlavičkou školy fungoval výtvarný kroužek, sportovní hry, kroužek vaření, 
čtenářský klub, kroužek deskových her i her v přírodě. Vsetínské Alcedo provozovalo v budově 
školy keramickou dílnu a karate, ZUŠ Vsetín tradičně zajišťovala hudební výuku a Bc. 
Veronika Dittrichová využívala tělocvičnu k tanci s dětmi všech věkových kategorií. 

Ze strany České školní inspekce nebyla vykonána žádná inspekční činnost. Šetření ČŠI 
probíhalo formou dotazníkového šetření a šetření na místě v oblasti mediální výchovy. 
 
Personální oblast 
V personální oblasti došlo během školního roku 2017/2018 k několika změnám.  
Na první stupni jsme přivítali dvě posily: Mgr. Janu Liškovou a Mgr. Pavlu Struharňanskou, 
které k nám přišly ze ZŠ Střelná. Nově začala pracovat v naší škole Mgr. Lenka Salvétová, 
učitelka jazyka českého, anglického a také přírodopisu. Odborná kvalifikovanost všech 
pedagogických pracovníků je i nadále na stoprocentní úrovni, všichni splňují podmínky 
vzdělání dle Zákona o pedagogických pracovnících.  
 
Materiálně technická oblast  
Po ekonomické stránce byl provoz školy zajištěn dobře. Svěřené finanční prostředky jsme 
použili v souladu s rozpočtovými pravidly hospodárně, efektivně a racionálně. 
 
Tradičně nejvyšší finanční částky byly vynaloženy na energie a na údržbu školy. Opět jsme 
postoupili v inovaci a modernizaci tříd a učeben. Byla obnovována technická zařízení, která 
postupně dosluhují (dataprojektory, PC), dokoupena byla další část softwaru pro správu PC ve 
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škole. Do cvičné kuchyňky byly pořízeny moderní sporáky se sklokeramickou deskou, školní 
klub byl vybaven novým nábytkem, ve školní družině kromě výměny stolků a židlí proběhla 
částečná obnova podlahy a sanitárního zařízení. Na polovinu toalet byly namontovány 
elektrické vysoušeče rukou, s čímž souvisela další nutná investice, a to do již nevyhovující 
elektroinstalace.  
Proměnou prošly další kabinety (Cvk, ŠD), jejichž vybavení  bylo staré několik desítek let. 
Vyměněno bylo nevyhovující osvětlení, podlahová krytina, byly potřeba zvládnout zednické a 
malířské práce. Zrekonstruovány byly elektrické rozvody, rozmístil se nový nábytek. V dalších 
kabinetech bylo vytvořeno moderní a vkusné pracovní zázemí, také sborovna se stává 
postupnou výměnou inventáře důstojným místem setkávání kantorů nejen v rámci ryze 
pracovních debat, ale i kolegiálních. V dalším roce v tomto trendu budeme chtít pokračovat a 
zútulnit a zlepšit pracovní prostředí další skupině zaměstnanců.  
 
Velkou investicí byla oprava střechy nad správním pavilonem. Původní krytina již dosloužila, 
proto bylo nutné ji kompletně vyměnit. Bylo požadováno zhotovení díla z profilovaného 
plechu, čehož bylo úspěšně dosaženo. Jelikož má škola celkem pět pavilonů a stávající střešní 
plášť u všech dosluhuje, bude nutné postupně s překrytím střech u všech budov pokračovat. 
 
Sociální oblast 
Škola si váží tradičně dobré komunikace a spolupráce se zřizovatelem – Obcí Horní Lideč. 
Během roku proběhlo nespočet schůzek a setkání, které považujeme za efektivní a účelné. 
 
Další spolupráce, která má pro školu velký význam, je spolupráce se zákonnými zástupci žáků. 
I v loňském roce byla realizována primárně pravidelnými třídními schůzkami a formou 
konzultačních hodin či neformálních návštěv školy. Zákonní zástupci měli možnost navštívit 
akce, které byly směřovány právě k nim: přednášku „Mentální anorexie a bulimie“ a setkání 
rodičů v rámci projektu OP VVV Inkluze. 
 
Komunikace a spolupráce intenzivně probíhala se složkami v obci (Policie ČR, hasiči, 
sportovci, myslivci…). Stále za velmi významnou považujeme činnost a aktivitu obecní 
knihovny, která je se školní problematikou velmi úzce spjata, a to nejen v oblasti rozvoje 
čtenářské gramotnosti.  
 
Škola je součástí Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností Vsetín (MAS). Mgr. Gabriela Daňková, Mgr. Stanislav Fojtík, Mgr. 
Ivana Plátková, Mgr. Martina Slováčková byli opět aktivními členy Místních akčních skupin a 
účastní se praktické analýzy a plánování projektových záměrů. Mgr. Radka Kouřilová a Mgr. 
Gabriela Daňková byly členky Řídícího výboru MAP. 
 

Přehled významných akcí 
PROJEKTY 

- Projektové dny v rámci plnění ŠVP na konci školního roku pro všechny žáky – zaměření 

na mediální výchovu 

- Projektové dny anglického jazyka pro jednotlivé ročníky – English song, Tea time, How 

know…, My family…, Egg hunt…, Duolingo, Are you a healthy eater? 

- projekt „OP VVV Inkluze“ - doučování, sdílení zkušeností, čtenářský klub, deskové hry, 

setkávání s rodiči 
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- Keramický den 

- Den Země  

- Den stromů, Den pokusů, Zeměpisný projektový den 

- „Děti učí děti“ – první pomoc 

- projekt „Komenský“, „Sopky ve světě“ 

- „Obědy pro děti“ – zajištění obědů zdarma pro potřebné děti  

SPORTOVNÍ, VĚDOMOSTNÍ a UMĚLECKÉ SOUTĚŽE 
- Plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníků 

- Přespolní běh 

- Florbalová liga 

- Vánoční laťka 

- Turnaje a soutěže v kopané, vybíjené, florbalu, in line brusle 

- cyklistické závody 

- Ringo – ZŠ HL - Střelná 

- Atletické soutěže – čtyřboj, Pohár rozhlasu, atletická všestrannost I. stupně 

- Pěvecká soutěž Superstar, Lidečský slavík, Valašský slavíček 

- literární soutěže, komunikační, přírodovědné, zeměpisné…. 

- Olympiády (Čj, Aj, Z, D, Př, Ch, pythagoriáda) a soutěže komunikační, recitační 

- výtvarné soutěže – „Hasiči“, „Voda slovem i štětcem“(cena redakční rady!), 

„Scrapbooking“… 

- „Zlínský vorvaň“ (1. místo!) 

             Výsledky a umístění jsou zveřejňovány na webových stránkách školy 
 
SPOLEČENSKÉ A ŠKOLNÍ AKCE 

- Kurz společenské výchovy a tance 

- Pasování prvňáčků na čtenáře  

- Rozsvícení vánočního stromu 

- Mikulášská obchůzka 

- Vánoční jarmark s vánoční akademií 

- Maškarní karneval 

- Betlém Horní Lideč 

- Výchovné koncerty, divadelní a filmová představení 

- Návštěvy a programy ve spolupráci s obecní knihovnou 

- Výchovné využití státních svátků a významných dnů 

- Exkurze a školní výlety (Osvětim, Brno, Modrá….) 

- Účast na prezentaci středních škol a učilišť, volba povolání 

- Dopravní výchova – dopravní hřiště Vsetín 

- Setkání s rodiči a veřejností 

-  „Pohádkování“, spolupráce s mateřskou školou 

- „Děti dětem“ – oslava Dne dětí připravena žáky 9. ročníků pro prvostupňové žáky 

- „Já, čtenář…“, besedy se spisovateli 

- přednášky „Etiopie“, „Norsko“,… 

- „Den Země“ – tradiční oslava, včetně projektového dne 
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Datum zpracování zprávy:     4. září 2018 

Datum předložení ředitelkou školy:    10. října 2018 

Datum projednání a schválení ve školské radě:  11. října 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis ředitelky a razítko školy     Mgr. Gabriela Daňková, v. r. 
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POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.,  

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 
 

 

Počet podaných žádostí o informace 

V roce 2016 nebyla podána žádná odpověď na vyžádanou informaci ve znění zákona č. 

106/1999 Sb. 

 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

V roce 2017 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí. 

 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 

V roce 2017 nedošlo k žádnému soudnímu přezkoumání. 

 

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona  

V roce 2017 nedošlo k žádnému řízení, nebyly uděleny žádné sankce za nedodržování zákona. 

 

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 

Další informace nejsou známy. 

 

 

Horní Lideč dne 4. 9. 2018 

 

 

 

 

Mgr. Gabriela Daňková, ředitelka školy 


