
Základní škola Horní Lideč, okres Vsetín 
 756 12 Horní Lideč 200 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

 
ředitelky školy o činnosti 
za školní rok  2020/2021 

 

 
 

Zpracována na základě § 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 



Základní škola Horní Lideč, okres Vsetín                             Výroční zpráva ŘŠ o činnosti za školní rok 2020/2021 
 

 2 

 
OBSAH: 
 

   
A. Základní údaje o škole ……………………………………………………………………………… str. 3 
B. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje………………….…………………………. str. 5 
C. Přehled pracovníků školy…………………………………………………………………..………. str. 6 
D. Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní docházce …………………… str. 7 
E. Údaje o výsledcích vzdělávání …………………….………………….…………..……………… str. 8 
     Problematika výchovného poradenství ……………………………………………………... str. 9 
     Minimální preventivní program ………………………………………………………………… str. 10 
F. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ……….……………..….…… str. 13 
G. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti…………………….………..……. str. 17 
H. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ……………………….……….. str. 17 
I.  Základní údaje o hospodaření školy……………………………..………….…..……….…… str. 17 
Závěr ……………………………………………………………………………………………………..……… str. 18 
Údaje o poskytování informací dle zákona š. 106/1999 Sb. ……………………..…….. str. 23 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Základní škola Horní Lideč, okres Vsetín                             Výroční zpráva ŘŠ o činnosti za školní rok 2020/2021 
 

 3 

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 2020/2021 (k 30. 6. 2020) 

 

        
Počet tříd 

/skupin 
Počet 
žáků 

Počet žáků 
na 

třídu/skupinu 

Přepočtený počet 
ped. prac.(vč. AP, 

PSY) 
/prac. ŠJ 

1. stupeň 5 100 20 5,0 

2. stupeň 10 214 21,4 19,4 

Školní družina 1 30 30 1,0 

Školní klub 1 26/190  (+ 190  průběžných/týden) 0,8 

Školní jídelna X 330 x 5,7 

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 2020/2021: 2 
 

Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole 

 Nadační fond 

 Školní sportovní klub 
 

 

Nadační fond – školní rok 2020/2021 

Počáteční stav v pokladně k 1. 9. 2020 9.678,-- Kč 

Příjmy celkem 

   z toho: 

 doplatky žáků na filmové představení 

 příspěvky od žáků 

 doplnění hotovosti v pokladně z BÚ 

 zálohy od žáků na lyžařský výcvik     

 zůstatek z lyžařského výcviku                                       

 

                                         17.470,-- Kč 

 

 

2.790,- Kč 

14.680,- Kč 

          ,- Kč                              

,- Kč 

,- 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 

 

20.213,-- Kč 

 

661,- Kč 

,- Kč 

6.552,- Kč 

,- Kč 

,- Kč 

 

,- Kč 

 

13.000,- Kč 

,- Kč 

,- Kč 

 

Zůstatek v pokladně k 31. 8. 2021 6.935,-- Kč 
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Počáteční stav účtu  k 1.9.2020 20.759,78 Kč 

Příjmy celkem 

   z toho: 

 vklad hotovosti 

 zálohy na lyž. výcvik 

 zúčtování kladných úroků 

13.000,77 Kč 

 

 

13.000,- Kč 

,- Kč 

0,77 Kč 

Výdaje celkem 

z toho: 

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

 poplatek za vedení účtu 

 výběr šekem 

 platba za doklady 

6.590,- Kč 

 

6.510,- Kč 

80,- Kč 

,-Kč 

                                                      ,- Kč 

Zůstatek na účtu k 31. 8. 2021 27.170,55 Kč 

 

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

Vzdělávací program  Školní rok 2020/2021 

  v ročnících počet žáků 

ŠVP ZV Otevřená škola x 1. - 9. 314 

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 

 příprava na přijímací zkoušky 

 sportovní hry 

 míčové hry 

 výtvarný kroužek 
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C) PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

 
Údaje o pracovnících školy ve školním roce 2020/2021 (k 30. 6. 2021) 

Pedagogičtí pracovníci  

 

 
Počet fyzických 

osob 
Přepočtené 

úvazky 

Interní pracovníci 41 (vč. 5 MD) 29,2 

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 26 

2. GD ředitelka školy 1,0 vysokoškolské 27 

3. SF učitel ll. stupně 1,0 vysokoškolské 11 

4. JG  učitelka II. stupně 0 vysokoškolské 12 

5. HK vychovatelka 0,8 vysokoškolské 1 

6. PH učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské 17 

7. JH učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské 9 

8. MH učitelka I. stupně 0,91 vysokoškolské 11 

9.  MCH učitelka I. stupně 1,0 vysokoškolské 23 

10. ACH učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské 35 

11. MJ učitelka I. stupně 1,0 vysokoškolské 31 

12. RK  učitelka II. stupně 0 vysokoškolské 17 

13. D JK učitelka II. stupně 0,5 vysokoškolské 45 

14. JL učitelka I. stupně 1,0 vysokoškolské 15 

15. HM (MD) učitelka II. stupně 0 vysokoškolské 7 

16. BN učitel II. stupně 1,0 vysokoškolské 15 

17. PP učitelka I. stupně 1,0 vysokoškolské 12 

18. LP vychovatelka 1,0 středoškolské 31 

19. IP učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské 34 

20. LP učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské 15 

21. JP učitel II. stupně 0,73 vysokoškolské 11 

22. LS učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské 10 

23. D AS učitelka II. stupně 0,73 vysokoškolské 47 

24. MS zástupkyně ředitelky 1,0 vysokoškolské 24 

25. MS (MD) učitelka II. stupně 0 vysokoškolské 20 

26. PS (MD) učitelka I. stupně 0 vysokoškolské 11 

27. D MŠ učitelka II. stupně 0,36 vysokoškolské 49 

28. D  AT učitelka II. stupně 0,68 vysokoškolské 45 

29. IT (MD) učitelka II. stupně 0 vysokoškolské 4 

30. LT učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské 22 

31. MŠ (MD) vychovatelka 0 vysokoškolské 4 
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32. MS katechetka 0,5 vysokoškolské 6 

33. ZV učitelka l. stupně 1,0 vysokoškolské 11 

34. PT učitelka II. stupně 0,96 vysokoškolské 12 

35. MK psycholožka 0,5 vysokoškolské 10 

36. MB asistentka pedagoga 0,64 středoškolské 1 

37. EB asistentka pedagoga 0,5 vysokoškolské 0 

38. LČ asistentka pedagoga 0,75 úplné střední odborné a vyšší odborné  5 

39. OD asistentka pedagoga 0,75 středoškolské 10 

40. JK asistentka pedagoga 0,89 úplné střední odborné 4 

41. LV asistentka pedagoga 1,0 středoškolské 7 

 
 
Nepedagogičtí pracovníci  
 

 počet fyzických 
osob 

přepočtené 
úvazky 

Interní pracovníci 15 12,34 

Externí pracovníci 0 0 

 
 
Další údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Poř. 
č. 

Ostatní 
pracovníci 
- poř. číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1. JV účetní 1,0 vysokoškolské  

2. MV administrativní pracovnice 0,7 úplné střední odborné 

3. RK školník 1,0 vysokoškolské 

4. LS  uklizečka 0,7 střední odborné 

5. LJ uklizečka 0,7 střední odborné 

6. MK uklízečka 0,64 střední odborné 

7. AV uklízečka 0,7 střední odborné 

8. VL uklízečka 0,7 střední odborné 

9. JK vedoucí ŠJ 1,0 vysokoškolské 

10. LT vedoucí kuchařka 1,0 střední odborné 

11. MK kuchařka 1,0 střední odborné 

12. HB pomocná pracovnice ŠJ 1,0 středoškolské 

13. AZ pomocná pracovnice ŠJ 1,0 střední odborné 

14. MM sanitární pracovnice 0,7 středoškolské 

15. DOH LH pomocná pracovnice ŠJ 0,5 středoškolské 
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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 

Počet u zápisu 
8. – 15. 4. 2020 

Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupili do 1. 
třídy 1. 9. 2020 

Počet u zápisu 
6. – 16. 4. 2021 

Počet žádostí 
o odklad 

Předpoklad nástupu  
1. třída 1. 9. 2021 

27 5 22 22 4 18 

 

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2020/2021: 

Maturitní obory Výuční obory 

přihláš. přijatí přihláš. přijatí 

41 41 9 9 

 
 

 
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 2020/2021  (2. pololetí): 

 

Ročník 
Počet 
žáků 

celkem 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 
Hodnoceno 

slovně 

1. 22 21 1 0 0 

2. 13 12 1 0 0 

3. 16 16 0 0 0 

4. 23 20 3 0 0 

5. 26 21 5 0 0 

Celkem 
1. stupeň 100 90 10 0 0 

6. 58 37 20 1 0 

7. 46 23 22 1 0 

8. 61 29 32 0 0 
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9. 49 27 22 0 0 

Celkem  
2. stupeň 214 116 96 2 0 

Škola 
celkem 314 206 106 2 0 

 

Údaje o žácích s podpůrným opatřením 

Školní rok Stupeň ZŠ Počet žáků 

2020/2021 1. – 5. ročník 12 

 6. – 9. ročník 32 

Celkem 1. – 9. ročník 44 

 

Problematika výchovného poradenství na škole 

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

prevence 
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) 
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4. Vedení dokumentace žáků se 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 

Minimální preventivní program – vyhodnocení škol. roku 2020/2021 
z pohledu školního metodika prevence 
 
Letošní školní rok byl více než neobvyklý. Rozhodujícím způsobem ovlivnila nejen výuku, 

prevenci, chod školy jako celku i celé společnosti pandemie COVID 19. 

Na začátku školního roku jsme měli před sebou velké množství aktivit a úkolů, kterým jsme 

chtěli v rámci prevence dostát. Viz dokument „NÁMĚTY NA PRÁCI ŠMP VE ŠKOLNÍM ROCE 

2020/2021 

To jsme ještě vůbec netušili, jak velkou část školního roku strávíme on–line výukou, jak 

výrazným způsobem bude ovlivněn chod školy, jaká režimová opatření nás čekají, jak se školy 

„uzavřou třetím osobám, které nemohou vstupovat na půdu škol. 

A přesto se i za takovýchto opatření podařilo odvést velký kus práce. 

Škola má nastaveny jak cíle dlouhodobé, tak krátkodobé. S potěšením mohu konstatovat, že 

z hlediska cílů dlouhodobých se nám plán práce výrazným způsobem neokleštit. Budování 

pozitivního školního klimatu lze i v čase distanční výuky, jenom se musí přizpůsobit 

prostředky, metody a formy jak s žáky pracovat. Podařilo se nám v rámci distanční výuky 

zůstat v kontaktu třídních učitelů a jejich tříd a to formou pravidelných třídnických hodin, 

které byly realizovány nejméně jednou v měsíci, ale třídní učitelé často volili variantu 

častějších neformálních schůzek, sledovali stav žáků, jejich potřeby a vhodně reagovali. 

Velkou pomoc pro nás představuje v práci s třídními kolektivy naše paní psycholožka, která 

spolupracovala s učiteli, zapojovala se třídnických hodin, poskytovala konzultace jak žákům, 

rodičům či pedagogickým pracovníkům. 

Vedení školy je vůči aktivitám v oblasti prevence, klimatu a vztahů otevřené ke spolupráci, ke 

sdílení problémů. Podařilo se včas reagovat na signály, které by mohly v budoucnu pro žáky 

představovat zvýšenou míru ohrožení (viz samostatné zprávy). 

Z plánu, který byl v září nastaven, se nám podařilo zrealizovat (ať už prezenční nebo 

distanční formou) následující body: 

 Úspěšná integrace žákyně 4. třídy – cizinky, která se v září vůbec nedomluvila 

v češtinou, do třídního kolektivu. Žákyně je velmi oblíbená, našla si kamarádky, se 

kterými tráví čas jak ve škole, tak mimo ni. Výborně zvládla češtinu, je nesmírně pilná 

a pracovitá. Dosáhla skvělých výsledků. 
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 Další úspěšnou integrací  prošla žákyně 6. ročníku, která přišla do naší školy ze ZŠ 

Lidečko. Spolu s TU a AP, díky školní psycholožce není vyčleňována z kolektivu i přes 

dg: Aspergerův syndrom. Velký dík zaslouží AP!! 

 Sledovaly se nové kolektivy 6. ročníků. Za pomoci školní psycholožky probíhaly aktivity 

na stmelení kolektivů, nastavení pravidel, monitoring vztahů. 

 Třídním kolektivům byla zvýšená pozornost věnována po návratu do škol po DV. 

 Škola se zaměřila zejména v hodinách VKZ, informatiky, prvouky – na témata spojená 

s rizikovým chováním na internetu, kybersextingu, kybergroomingu – zejména na 2. 

stupni. 

 Podařilo se připravit žáky 8. a 9. ročníků na promítání filmu V SÍTI 12+, rozvinout 

diskuzi a pracovat dlouhodoběji s uvedenými tématy. V této oblasti bychom rádi 

pokrčovali i v následujícím školním roce, považujeme ho za velmi aktuální. 

 Poskytování podpory a konzultací školní psycholožkou. 

 

Co se naopak díky dlouhodobě uzavřeným školám nezdařilo zrealizovat, jsou následující 

témata: 

 Proškolení pedagogického sboru v oblasti kyberšikany – projekt E – bezpečí pod 

záštitou UP Olomouc. 

 Nebyly realizovány tzv. Orientační dny ve Fryštáku – určeno pro žáky 6. ročníků 

 Příliš se nemohla rozvinout spolupráce -  KAŽDÝ DEVÁŤÁK MÁ SVÉHO PRVŇÁČKA 

 

ŠMP – se v průběhu roku vzdělávala v oblasti rizikového chování prostřednictvím webinářů. 

Např. Cyklus 3 webinářů na téma: Bezpečnost na internetu, kybergrooming, kyberšikana (pod 

záštitou UPOL doc. Kamil Kopecký – E-BEZPEČÍ). 

Účast na setkání metodiků prevence, na seminářích zaměřených na vybraná aktuální témata. 

Např. Trestní odpovědnost mládeže.  

Využívání literatury: TŘÍDNÍ UČITEL, PREVENCE  (časopisy – periodika) 

 

V následujícím roce 2021/2022 bychom rádi pokračovali v již fungujících třídnických hodinách 

a více se zaměřili na problematiku bezpečnosti v kyberprostoru, a to již od prvního stupně. 

Jako velmi užitečné se nám její věnovat prostor a čas na adaptaci jak nových žáků, tak žáků 

se spec. problémy a třídních kolektivů jako celku. 

Vypracovala: Mgr. Martina Slováčková, ŠMP, ZŘ 

 
Minimální preventivní program – vyhodnocení škol. roku 2020/2021 
z pohledu školního psychologa 
 

Školní rok 2020/2021 byl výrazně ovlivněn epidemií covid -19 a distanční výukou. 
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V září jsme se zaměřili v rámci třídnických hodin zejména na 1. třídu, kde proběhl tzv. 

„adapťáček“- několik třídnických hodin, kde proběhly seznamovací aktivity pro děti, 

seznámení s pravidly třídy. Dále pokračovaly třídnické hodiny v režimu 1x měsíčně. Při hrách a 

různých aktivitách jsme sledovaly s TU adaptaci dětí, průběžně jsme konzultovaly s TU během 

školního roku. Ke konci školního roku jsme se zaměřily na nácvik spolupráce. 

V ostatních třídách 1. i 2. stupně probíhaly třídnické hodiny v režimu 1x měsíčně. Na podzim 

v době prezenční výuky jsme se věnovali zejména nastavení pravidel třídy, rozvoji spolupráce 

a dobré atmosféry ve třídě. 

V 6. ročnících proběhl, ještě před uzavřením škol, jednodenní adaptační program, kde jsme se 

zaměřili na seznamovací aktivity a hry podporující týmovou spolupráci. Ihned po uskutečnění 

programu začala distanční výuka. 

V 9.A  i  9.B  probíhaly  konzultace  k volbě povolání osobně nebo on-line (v době distanční 

výuky). Hlavními tématy TH byly příprava na přijímací zkoušky, volba povolání a témata 

osobnostního rozvoje. 

Během distanční výuky TU pokračovali v realizaci třídnických hodin. Obsahem bylo zejména 

sdílení zkušeností, týmová spolupráce, udržení motivace, příprava na přijímací zkoušky atd. 

Ke konci distanční výuky se TU snažili, aby děti byly více venku, zadávaly různé úkoly 

v přírodě, aby alespoň tímto způsobem dostali děti od počítačů. 

Po návratu 1. stupně k prezenční výuce ve všech třídách proběhly třídnické hodiny, kde pod 

vedením třídních učitelů a školního psychologa probíhaly aktivity z programu Společně si 

zvykáme-např. v kruhu si povídáme o tom, co nám pomáhalo během karantény, přiřadíme k 

emoci, jak se cítíme. Pojmenujeme si pět emocí. Potom čteme dětem slovní spojení, které se 

týkají období distanční výuky a návratu do škol a oni se přesouvají po třídě k jednotlivým 

emocím. Cílem těchto aktivit je usnadnit dětem adaptaci na návrat do školy, zmapovat 

atmosféru ve třídě, možnost si uvědomit vlastní emoce, vytvořit návod „první pomoci“ (co 

nám pomáhá lépe zvládnout návrat do školy). 

Většina dětí se do školy těšila- zpátky mezi kamarády. Objevovaly se různé obavy z toho, zda 

učení doženou, z testů a zkoušení.  Ke známkování se proto přecházelo postupně. Některé 

predisponované děti (horší adaptace na změnu, introvertní atd.) potřebovaly více času, třídní 

učitelky si je sledovaly a pomáhaly jim. Pokud někdo z dětí zažil ztrátu v rodině, či tam 

proběhla rodinná krize- učitelé byli o této skutečnosti se souhlasem rodičů informováni a ti 

pak děti podporovali a věnovali jim zvýšenou pozornost 

Po návratu žáků 2. stupně proběhl ve většině tříd třídnický den. Náplní byl pobyt v přírodě a 

skupinové hry na podporu spolupráce a vzájemného naladění. Děti se svými učiteli dostaly 

možnost spolu strávit čas a v klidu si popovídat. Třídnický den a jeho časová dotace byl 

důležitý zejména pro 6. ročníky, kde bylo díky  distanční výuce narušeno adaptační období 

třídy.  V 6. C třídě, kde byl nově vytvořený kolektiv, jsem třídní učitelce pomohla s vytvořením 

a vedením programu. Zaměřily jsme se na seznamovací a kooperační hry. Vytvořily jsme zde i 

skupinku- 5 vybraných dětí, kteří budou podporovat vztahy zevnitř- tzv. peer skupinka. Bude 
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fungovat i příští školní rok. V ostatních třídách si program tvořili sami učitelé, některým jsem 

pomáhala s výběrem a přípravou vhodných aktivit.  

U citlivějších dětí, které mají v důsledku distanční výuky potíže a docházejí ke mně, jsem 

s jejich souhlasem kontaktovala vyučující, aby měly podporu i od nich.  

Hodnocení: Je pozitivní, že třídnické hodiny se podařilo realizovat i v době on-line výuky. 

Pomohlo to alespoň částečně udržet kontakt mezi učiteli a žáky a mezi žáky navzájem. 

Přínosem byly i programy po návratu do škol- třídnický den i TH na 1. stupni. Stejně je však 

zřejmé, že rok distanční výuky se na dětech negativně podepsal. U predisponovaných jedinců 

se prohloubily různé negativní nálady- sklíčenost, obavy. U dětí zdrženlivější povahy pak 

obavy ze soc. kontaktu a u dětí vznětlivějších pak sklon k agresivnímu chování. V příštím 

školním roce bychom se opět v rámci prevence zaměřili zejména na 1. stupeň a 6. třídy.  

Vypracovala: Mgr. Markéta Křížková, školní psycholožka 

 

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

Datum Účastník Název akce Částka 

18. 9. 2020 Mgr. MJ Distanční vzdělávání v MS Teams - webinář 0,- Kč 

30. 9. 2020 Mgr. LT Úspěšná výuka online formou - webinář 0,-Kč 

30. 9. 2020 Mgr. GD 
4. jednání Řídícího výboru „MAP rozvoje vzdělávání 

Vsetínsko II“ 
0,- Kč 

říjen 2020 Mgr. MCH 
Jak na Teams – základy pro učitele - webinář 

0,- Kč 

říjen 2020 Mgr. LP 
Aby online výuka nebyla jen frontální - webinář 

0,- Kč 

8. 10. 2020 Mgr. ZV 
Distanční vzdělávání v Microsoft Teams - webinář 

0,- Kč 

15. 10. 2020 Mgr. GD Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince IV - 
webinář  

0,- Kč 

16. 10. 2020 Mgr. RK 
Nejlepší přítel učitele, Appky kam se podívám - webináře 

0,- Kč 

20. 10. 2020 OD 
S asistenty k lepší škole - webinář 

0,- Kč 

21. 10. 2020 Mgr. LS OneNOte: Online poznámkový sešit pro práci učitele i žáka 
- webinář 

0,- Kč 

27. 10. 2020 Mgr. PT 
Přírodopis a zeměpis online - webinář 

0,- Kč 

28. 10. 2020 pedagogičtí zaměstnanci 
Online výuka 2020 - webinář 

0,- Kč 

listopad 2020 Mgr. LP 
Jak vyučovat dějepis distančně? - webinář 

0,- Kč 
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2. 11. 2020 Mgr. GD 
Právo v časech online výuky – speciální webinář 

700,- Kč 

2. 11. 2020 Mgr. BN 
MS Teams (otázky a odpovědi), Office 365 - webinář 

0,- Kč 

5. 11. 2020 pedagogičtí zaměstnanci 
Kahoot a Quizizz - webinář 

0,- Kč 

9. 11. 2020 Mgr. GD Podpora žáků cizinců s odlišným mateřským jazykem 
v praxi - webinář 

0,- Kč 

10. 11. 2020  Mgr. GD 
Legislativní novinky šk. roku 2020/2021 – webinář  

0,- Kč 

11. 11. 2020 Mgr. RK 
Jak na třídnické hodiny v této době - webinář 

0,- Kč 

13. 11. 2020 Mgr. BN Google Chrome vychytávky, Kybernetická bezpečnost, TOP 
20 tips and tricks for MS Outlook - webináře 

0,- Kč 

19. 11. 2020 OD Dítě s poruchou pozornosti ve škole i doma, Neklid a 
nepozornost u dětí, ADHD ve školní praxi - webináře 

0,- Kč 

19. 11. 2020 Mgr. BN 
How to make interactive worksheets in Word, How to 
make fillable forms in Word, Top 15 Youtube tips and 
tricks, How to use Shotcut free video editor - webináře 

0,- Kč 

24. 11. 2020 Mgr. ZV 
Práce s chybou ve výuce matematiky na 1. st. ZŠ - webinář 

0,- Kč 

24. 11. 2020 Bc. JK Krajská konference hromadného stravování „Podzim 2020“ 
- webinář 

0,- Kč 

26. 11. 2020 
Mgr. GD 
Mgr. MS 

Společné vzdělávání a kultura školy pro management - 
webinář 

0,- Kč 

27. 11. 2020 Mgr. BN 

Úkoly a testy v online výuce, Window 10 performance tips 
to speed up your PC, 10 tips to make Windows faster, 

Rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou, Největší 
překladatelské perly českého dabingu, 10 anglických 

předložek, které všichni pletou - webináře 

0,- Kč 

30. 11. 2021 Mgr. RK Vytváříme chatbota - webinář 0,- Kč 

3. 12. 2020 Mgr. GD Jak zvládat vyhrocenou komunikaci s rodiči 700,- Kč 

3. 12. 2020 Mgr. RK Školní elektronická tabule – vy ji nemáte? - webinář 0,- Kč 

9. 12. 2020 Ing. JV 
Příprava a sestavení účetní závěrky u VÚJ k 31. 12. 2020 - 

webinář 
1.190,- Kč 

leden 2021 Mgr. MCH Slovní hodnocení – proč a jak? - webinář 0,- Kč 

leden 2021 Mgr. JL 
Úkoly a testy v online výuce, které baví učitele i děti - 

webinář 
0,- Kč 

leden 2021 Mgr. LP 
Tipy do on-line třídnických hodin, Beyond Motivation: 

engaging students (online and offline) - webináře 
0,- Kč 

5. 1. 2021 
10. 2. 2021 

Mgr. LS 
Tvořivá práce s uměleckým textem: Erbenova Polednice – 

1.a 2. díl - webinář 
0,- Kč 

6. 1. 2021 Mgr. LS Jak na tvorbu zábavných online cvičení - webinář 0,- Kč 

11. 1. 2021 Mgr. BN 
TOP 20 Microsoft Teams Meetings tips and tricks, How to 
new Breakout rooms in MS Teams? Microsoft – otázky a 

odpovědi k MS Teams - webináře 
0,- Kč 

13. 1. 2021 Mgr. GD 
Praktický průvodce novelou Zákoníku práce platnou  

od 1. 1. 2021 se zaměřením na školství - webinář 
1.300,- Kč 

13. 1. 2021 Mgr. PT Neviditelná jinakost zvaná Aspergerův syndrom - webinář 0,- Kč 
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18. 1. 2021 Mgr. BN 
TOP 10 New features in MS Teams, Properly share your 
screen in a MS Teams meeting, Top 10 tips and tricks to 

boost your internet speed - webináře 
0,- Kč 

20. 1. 2021 pedagogičtí zaměstnanci Novinky v Microsoft Teams - webinář 0,- Kč 

20. 1. 2021 Mgr. MJ Jak na třídnické hodiny v době distanční výuky - webinář 0,- Kč 

21. 1. 2021 OD Podpora asistentů - webinář 0,- Kč 

25. 1. 2021 Mgr. BN 

Tipy a trikyk zabezpečení domácího PC, Top 10 Microsoft 
ONeDrive Tips and Tricks, Top 8 Free Powerpoint Add-ins, 

Top 5 Best free Screen Recorders, How to use OBS for 
screen recording - webináře 

0,- Kč 

30. 1. 2021 pedagogičtí zaměstnanci Edupage – tvorba kategorií - webinář 0,- Kč 

únor 2021 Mgr. LP 
Využití filmu v distanční výuce dějepisu, Teaching English 

online to young learners - webinář 
0,- Kč 

1. 2. 2021 pedagogičtí zaměstnanci Novinky v Teams - webinář 0,- Kč 

1. 2. 2021 Mgr. BN 
How to disable chat in MS Teams meetings, 10 practical 
rules to follow when teaching online, How to speed up 

Windows 10 PC - webináře 
0,- Kč 

1. 2. 2021 Mgr. LT Úspěšné učební strategie - webinář 0,- Kč 

3. 2. 2021 
11. 2.2021 

Mgr. PP 
English Vocabulary – Jak si poradit se slovní zásobou 

v angličtině – Šablony ZŠ – Cizí jazyk 
1.400,- Kč 

4. 2. 2021 OD 
Prevence a řešení problémového chování ve škole, 

Hodnotové vzdělávání jako nástroj spolupráce pedag. 
sboru a AP - webináře 

0,- Kč 

10. 2. 2021 OD Dospívání bez obav - webinář 0,- Kč 

15. 2. 2021 OD Respektovat a být respektován - webinář 0,- Kč 

15. 2. 2021 Mgr. BN Využití výukové sady Bloggers (učebnice AJ) - webinář 0,- Kč 

16. – 17. 2. 2021 
Mgr. PT 

LV 
Metodické postupy pedagogů vzdělávajících žáky s PAS a 

AS v běžné třídě ZŠ - webinář 
2.500,- Kč 

17. 2. 2021 Mgr. JL Hrajeme si v matematice (nejen) na 1. stupni ZŠ - webinář 750,- Kč 

18. 2. 2021 OD 
Vhled do jednání dětí v náročných životních situacích, 

zvláště v sociální sféře - webinář 
0,- Kč 

22. 2. 2021 Mgr. BN 
Wocabee – praktické tipy pro distanční výuku cizích 

jazyků, Microsoft – práce s aplikací Malování 3D a editace - 
webináře 

0,- Kč 

23. 2. 2021 Mgr. LS Praktické tipy na distanční výuku cizích jazyků - webinář 0,- Kč 

24. 2. 2021 Mgr. GD 
Konzultace pro žadatele k výzvám Šablony III (seminář) - 

MŠ, ZŠ 
0,- Kč 

24. 2. 2021 pedagogičtí zaměstnanci LearningApps – návod na použití aplikace 0,- Kč 

24. 2. 2021 OD Jak podporovat úspěšnost dítěte ve vzdělávání - webinář 0,- Kč 

25. 2. 2021 Mgr. LS 
Jak na synchronní e-learning – tipy pro výuku českého 

jazyka a literatury - webinář 
0,- Kč 

březen 2021 Mgr. MCH 

Zápis do 1. ročníku ZŠ a jeho úskalí z hlediska matematické 
gramotnosti 

Úkoly a testy v online výuce, které baví učitele i děti 
Hry v hodinách matematiky 

Aktivizační metody na začátek metody 
Jak na třídnickou hodinu - webináře 

0,- Kč 

březen 2021 OD 
Žák s ADHD v prostředí běžné ZŠ, Legislativní ukotvení 

vzdělávání dětí, žáků se se SVP - webináře 
0,- Kč 

březen 2021 Mgr. JL Školní zralost, Příprava na zápis do 1. ročníku - webináře 0,- Kč 

1. 3. 2021 Mgr. BN 

Wocabee – digitální technologie ve výuce CJ, Top 10 Tips 
in MS Teams, 9 new features in MS Teams meetings for 

2021, Free-online-screen-recorder-and-editor-no-
download-required, Microsoft-forms-9-new-features-for-

2021, MS Teams update - webináře 

0,- Kč 

2. 3. 2021 Mgr. LS 
Jak připravit pětiminutovou aktivitu pro žáky?, Digitální 

technologie ve výuce cizích jazyků - webináře 
0,- Kč 
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3. 3. 2021 Mgr. MJ Hodnocení při online výuce - webinář 0,- Kč 

3. 3. 2021 Mgr. LT Jak řešit konfliktní situace mezi dětmi - webinář 0,- Kč 

8. 3. 2021 Mgr. MJ Zápis do 1. ročníku ZŠ a jeho úskalí - webinář 0,- Kč 

9. 3. 2021 Mgr. LS 
Slovíčka s aplikací WocaBee rychle, jednoduše a efektivně 

- webinář 
0,- Kč 

10. 3. 2021 Mgr. ZV Leváci a příprava na psaní - webinář 746,- Kč 

15. 3. 2021 Mgr. BN Jarní novinky v MS Teams - webinář 0,- Kč 

15. – 16. 3. 2021 Mgr. SF 
Jak rozumět porozumění a jak jej pěstovat – Šablony ZŠ – 

Matematika - webinář 
1.300,- Kč 

18. 3. 2021 Mgr. ZV Psychohygiena učitele – jak předejít vyčerpání - webinář 0,- Kč 

23. 3. 2021 Mgr. GD 
Kolokvium ředitelů: Prevence syndromu vyhoření a stresu 

v týmu – Jak efektivně vést svůj tým - webinár 
800,- Kč 

24. 3. 2021 Mgr. RK Jak přežít pubertu aneb 50 odstínů dospívání - webinář 0,- Kč 

25. 3. 2021 
Mgr. GD 
Mgr. MS 

Plán pedagogické podpory jako nástroj pomoci žákovi pro 
management - webinář 

0,- Kč 

26. 3. 2021 Mgr. BN 
Aby výuka nebyla jen frontální, Kybernetická bezpečnost 

ve vzdělání - webináře 
0,- Kč 

27. 3. 2021 Mgr. LT Konference OUP - webinář 0,- Kč 

29. 3. 2021 Mgr. PT Pomůcky pro žáky se SPU - webinář 0,- Kč 

6. 4. 2021 
Mgr. GD 
Mgr. PP 

Hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským 
jazykem - webinář 

0,- Kč 

19. 4. 2021 Mgr. MCH 
Amos – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník - 

weibnář 
0,- Kč 

14. 4. 2021 
 22. 4. 2021 

Mgr. LP 
English Pronunciation aneb výslovnost je potřeba 

pěstovat – Šablony ZŠ – Cizí jazyk - webinář 
760,- Kč 

19. 4.2021 
 22. 4. 2021 

Mgr. IP 
Rozvoj čtenářské gramotnosti – Šablony ZŠ – český jazyk - 

webinář 
2.025,- Kč 

23. 4. 2021 pedagogičtí zaměstnanci Syndrom vyhoření v pedagogické profesi 0,- Kč 

26. 4.2021 
 27. 4. 2021 

Mgr. MJ 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole - 

webinář 
1.600,- Kč 

28. 4. 2021 Ing. JV 
Aktuality a novelizace právních předpisů v účetnictví VÚJ 
v roce 2021, Problematické účetní případy - videoseminář 

1.000,- Kč 

29. 4. 2021 pedagogičtí zaměstnanci 
Role školního poradenského pracoviště pro pedagogy - 

webinář 
0,- Kč 

5. 5. 2021 
Mgr. GD 
Ing. JV 

Pedagogická intervence ve výkazu P1c-01 – záznam 
webináře 

1.500,- Kč 

5. 5. 2021 Mgr. BN 
Krajský workshop ICT - Revize RVP ZV, základy 

algoritmizace a programování - webinář 
0,- Kč 

6. 5. 2021 
Mgr. GD 
Mgr. MS 
Mgr. IP 

Práce s Doporučením pro vzdělávání žáků a studentů se 
SVP - VPP 

0,- Kč 

6. 5., 13. 5., 20. 5., 
27. 5. 2021 

Mgr. BN 
Programování v jazyku Scratch pro začátečníky – Šablony 

ZŠ – ICT - webinář 
1.800,- Kč 

14. 5. 2021 
20. 5. 2021 

MB Vývojová disfázie a její přesah do SVP učení - webinář 2.178,- Kč 

18. 5. 2021 pedagogičtí zaměstnanci Podpora při vzdělávání dětí, žáků s SPU a NKS - webinář 0,- Kč 

19. 5. 2021 Mgr. GD 
Konzultace pro příjemce k výzvám 02_18_063 a 

02_18_064 Šablony II - hromadná 
0,- Kč 

24. 5. 2021 
25. 5. 2021 

Mgr. GD Myšlenkové mapy ve výuce - webinář 1.390,- Kč 

25. 5. 2021 
Mgr. ZV 
Mgr. LS 

Krajský workshop MAT – Formativní hodnocení v praxi - 
webinář 

0,- Kč 

26. 5. 2021 Mgr. BN Canva pro základní a mateřské školy - webinář 2.286,90 Kč 

27. 5. 2021 
 31. 5. 2021 

Mgr. JG 
Rozvoj čtenářské gramotnosti – Šablony ZŠ – český jazyk - 

webinář 
2.025,- Kč 

31. 5. 2021 Mgr. JL Zkusíme učit geometrii jinak – Šablony ZŠ – matematika - 1.460,- Kč 
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1. 6. 2021 webinář 

8. 6. 2021 pedagogičtí zaměstnanci 
Plán pedagogické podpory jako nástroj pomoci žákovi pro 

pedagogy - webinář 
0,- Kč 

23. 6. 2021 zaměstnanci ŠJ Hygiena potravin – on-line seminář 1.500,- Kč 

26. 8. 2021 pedagogičtí zaměstnanci Autorita učitele a řešení konfliktních situací ve třídě  17.000,- Kč 

30. 8. 2021 Bc. JK Hygiena potravin – on-line seminář 300,- Kč 

  CELKEM ZA ŠKOLNÍ ROK 2020-2021 48.210,90 Kč 

 

 

G) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

Webové stránky školy (www.zshl.cz), splňují v rámci propagace a informovanosti svůj účel.   
Stránky jsou stále aktualizovány a doplňovány o nové oblasti, které by mohly veřejnost 
zajímat. Navštěvovaná je i facebooková stránka školy, která byla zprovozněna v roce 2016 
(https://www.facebook.com/zshl.cz/). Ve školním roce 2020/2021 byla oblast aktivit a 
možnost prezentovat žáky školy a jejich úspěchy na veřejnosti značně oslabena v souvislosti 
s epidemií koronaviru – většina akcí se nekonala. 

 

H) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 
ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok: 

Ve školním roce 2020/2021 bylo dne 2. 6. 2021 provedeno šetření ČŠI on-line formou přes 
aplikaci Teams. Předmětem inspekční činnosti bylo získávání a analyzování informací o 
činnosti školy v období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání. Kontrola probíhala formou 
řízeného rozhovoru s ředitelkou školy. Z této inspekční činnosti nebyl škole poskytnut písemný 
výstup. 

 

I) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2020 

 Výnosy: 

VÝNOSY CELKEM 28.531.475,93 Kč 

Prostředky získané vlastní činností 897.161,32 Kč 

Prostředky od zřizovatele celkem 

z toho: 

 obec 

 krajský úřad (UZ 33353, UZ 33079) 

 Projekt Šablony MŠ a ZŠ – OP VVV Inkluze II 

27.257.901,30 Kč 
 

2.580.000,- Kč 

24.336.672,- Kč 

341.229,30 Kč 

 

http://www.zshl.cz/
https://www.facebook.com/zshl.cz/
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VÝNOSY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI CELKEM 376.135,- Kč 

Ostatní výnosy 278,31 Kč 

PROSTŘEDKY FONDŮ  

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

 

1.074.637,46 Kč 

 

 Náklady: 

Investice celkem 99.994,- 

NÁKLADY CELKEM 28.487.759,43 Kč 

Neinvestiční náklady celkem 

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

24.336.672,- Kč 

 

24.336.672,- Kč 

Projekty 

 Projekt Šablony MŠ a ZŠ – OP VVV Inkluze II (platy, zákonné 
odvody, kurzovné, knihy-čtenářská gramotnost) 

341.229,30 Kč 

 

341.229,30 Kč 

 

 

Provozní náklady celkem 

z toho: 

 údržba a opravy 

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

 náklady z drobného dlouhodobého majetku 

 energie (elektrická energie, plyn, voda) 

 náklady na reprezentaci  

 služby (telekomunikace, výkony spojů, pojištění, jiné 
finanční náklady, drobný nehmotný majetek, kurzovné, 
poplatky za školení…) 

 platy a odvody hrazené zřizovatelem 

 ostatní náklady 

 odpisy 

3.445.689,65 Kč 

 

489.116,34 Kč 

1.154.964,47 Kč 

 

373.493,13 Kč 

622.649,29 Kč 

6.476,69 Kč 

 

739.686,83 Kč 

26.355,96 Kč 

28.781,94 Kč 

4.165,- Kč 

NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI CELKEM 364.168,48 Kč 

 



Základní škola Horní Lideč, okres Vsetín                             Výroční zpráva ŘŠ o činnosti za školní rok 2020/2021 
 

 19 

 
Závěr výroční zprávy 

Výchovně vzdělávací oblast 

Vzdělávání žáků probíhalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání Otevřená škola. Školní rok 2020/2021 ukončilo 312 žáků s dobrým 
prospěchem a úspěšně postoupilo do vyšších ročníků nebo na střední školy a učiliště. 
Zvládnout učivo z některých povinných předmětů se nepodařilo dvěma žákům. Jeden si učivo 
v daném ročníku zopakuje, jeden žák úspěšně zvládl opravné zkoušky a postupuje do dalšího 
ročníku. 

Školní rok jsme ukončili s počtem žáků 314. Vyplnila se demografická předpověď z let 
minulých: po výrazném poklesu ze školního roku 2019/2020 (cca 15 žáků minus) by se počty 
žáků měly i v budoucnu pohybovat kolem čísla 315. 

Celý školní rok 2020/2021 byl pro všechny žáky i zaměstnance školy rokem mimořádně 
náročným. Po celou dobu jsme se potýkali s epidemií nemoci Covid-19.  
 
Škola vstoupila v září do svého začátku s nadějí, že situace s jarním uzavřením škol v roce 
2020 v souvislosti se šířením nákazy Covid-19 se nebude opakovat. V průběhu prvního měsíce 
nám všem již bylo jasné, že ač jsme plnili všechna přísná hygienická opatření a náš region 
nebyl koronavirovou infekcí příliš zasažen,  stav počtu nakažených v rámci celé ČR dospěl do 
fáze, kdy musely být základní školy uzavřeny.  
 
V průběhu října přešly všechny třídy na tzv. distanční výuku (učení na dálku), se kterou se 
museli smířit a popasovat všichni učitelé, žáci i jejich rodiče. 
 
Od druhé poloviny listopadu se nám postupně děti do školy vracely: nejdříve 1. a 2. třídy, 
následně celý 1. stupeň a 9. ročníky, rotačním způsobem začaly fungovat i 6., 7. a 8. ročníky.  
 
Těšili jsme se, že po Vánocích se sejde k běžné prezenční výuce celá škola. Od ledna byla 
ovšem povolena přítomnost ve škole pouze žákům 1. a 2. ročníku, zbytek tříd se vzdělávalo 
distančním způsobem. Nejmenší školáci však svou docházku museli ukončit ke konci února, 
kdy přešli i oni na plně distanční výuku. 
 
Výuka ve škole byla částečně obnovena v polovině dubna 2021, kdy se rotační formou mohli 
ve škole vzdělávat žáci 1. stupně. Starší děti dále pokračovaly v učení přes aplikaci Teams, 
mohly se taktéž individuálně přihlásit na konzultace. Děti zaměstnanců vybraných profesí 
(zdravotnictví, školství, sociální oblast…) mohly docházet do školní družiny, kde o ně pečoval 
pedagogický personál. Zabezpečena byla potřebná IT technika a dohled nad dopoledním 
vyučováním na dálku.  
 
S rotačním návratem žáků 1. stupně 12. dubna 2021 začala platit také povinnost testování 
žáků antigenními testy – absolvování testování bylo podmínkou přítomnosti každého jednoho 
žáka ve škole. I tuto situaci jsme zvládli, i když všechna nová a další opatření a neustálé 
změny nebyly v dostatečném časovém předstihu školám z MŠMT avizovány. Mnohdy nám 
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muselo stačit pár hodin k tomu, abychom nastudovali mnohostránkové dokumenty, 
vyselektovali z nich nejpodstatnější informace a tyto následně předali ve srozumitelné formě 
rodičům. 
 
Od 10. května se k docházce do budovy školy mohli střídavě vrátit žáci 2. stupně, o týden 
později se prvostupňové třídy dostaly k plnohodnotné každodenní výuce, téhož se dočkali ke 
konci května i doposud rotující žáci stupně druhého. 
 
Škola se maximálně držela pokynů státní hygieny a pokynů MŠMT. Dbala na přísnou 
desinfekci rukou, veškerých ploch a časté větrání v učebnách, žáci se vyučovali striktně 
v homogenních skupinách, provoz jídelny fungoval na základě přesného harmonogramu. 
Škola zakoupila z provozních financí bezdotykové desinfekční stojany na nejfrekventovanější 
místa v budově školy, byla vybavena jednorázovými utěrkami a osoušeči rukou, nakupovala 
neustále antibakteriální mýdla a desinfekční prostředky, aby byly dostupné v každé místnosti 
školy. Velkou oporou nám byla Obec Horní Lideč, která rozuměla celé situaci a chápala 
celkové nemalé finanční výdaje, které byly spojeny s epidemiologickou situací a nutností 
dodržovat přísné hygienické normy. 
 
Škola neustále apelovala na všechny aktéry, aby dodržovali pravidla a nařízení, které byla 
povinna škola v této době vyžadovat. Opakovaně jsme vyzývali a prosili zákonné zástupce o 
to, aby s jakýmkoliv nachlazením, kýcháním, kašláním, rýmou či mírnou bolestí hlavy děti do 
školy neposílali.  
 
V průběhu školního roku jsme vzhledem k hygienickým pravidlům a z preventivních důvodů 
nerealizovali exkurze, výlety, besedy či projekty, nenavštěvovali jsme kulturní představení a 
další programy běžně zajišťované externími osobami. Pozastaveny byly sportovní a 
vědomostní soutěže a olympiády v běžném režimu, mnohé se nekonaly vůbec nebo jen 
dálkovým způsobem. 

I přes složitost situace jsme intenzivně pracovali na dobrém klimatu školy. Třídní učitelé za 
podpory školní psycholožky pravidelně pracovali na třídnických hodinách, které byly 
zaměřeny na aktuální koronavirovou situaci, ve které se některé děti nemusely cítit 
komfortně.  

Byli jsme ochuzeni i o tradiční akce: mikulášskou obchůzku, vánoční jarmark a akademii, 
pohádkování, dětský den, taneční… 

Školní klub a školní družina obstarávala mimoškolní a odpočinkovou aktivitu dětí tak, jak to 
hygienická pravidla a omezení dovolila. Činnost družiny i klubu byla zaměřena pouze na děti 
1. – 4. třídy z důvodu nutnosti dodržovat homogenní skupiny dětí a z důvodu personálního.   

Úplně byla zastavena činnost zájmových kroužků – opět byla důvodem přísná hygienická 
opatření. 

Zápis dětí k povinné školní výuce probíhal již druhým rokem bez přítomnosti dětí ve škole, a to 
dálkovým přístupem. Rodiče přihlásili své děti do školy on-line formou. Na osobní setkání 
s budoucími prvňáčky došlo až na konci června 2021, kdy škola pro všechny zájemce 
zorganizovala tzv. Školičku před školou. Děti a jejich rodiče si společně mohli prohlédnout 
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školní budovu, zkusit si sedět ve školní lavici, komunikovat s paní učitelkou a pohrát si ve 
školní družině. 
 
Personální oblast 
V personální oblasti došlo během školního roku 2020/2021 došlo k menším změnám. 
Po rodičovské dovolené se vrátila Mgr. Radka Kouřilová a Mgr. Jana Gajdošová, naopak 
mateřské povinnosti si odešla plnit Mgr. Miloslava Smítková. Novou pedagogickou posilou se 
stala Lenka Valová na postu asistentky pedagoga, v průběhu roku ji následovala Bc. Eva 
Brhlová.  
Odborná kvalifikovanost všech pedagogických pracovníků je 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. 
Nejvyšší finanční částky byly tradičně vynaloženy na energie a na údržbu školy, postoupili 
jsme další kroky v inovaci a modernizaci. Ukončila se postupná rekonstrukce a obnova 
školního inventáře ve velkých kabinetech, které financuje škola z prostředků od zřizovatele 
určených na provoz školy. Velkou investicí bylo pořízení nového sporáku do školní kuchyně, 
obnovována byla dosluhující technika v technickém úseku školy potřebná k opravám a 
údržbě: sekačka, křovinořez, pračka aj. 
 
Velkou vnější proměnou prošla celá budovy školy, kdy byla vyměněna střešní krytina na všech 
pavilonech. Tato velká akce byla financována z prostředků zřizovatele mimo zaslané 
prostředky na provoz školy.  
 
Vzhledem k přechodu na distanční způsob výuky škola využila účelově vázaných prostředků 
od MŠMT na nákup potřebné ICT techniky  (notebooky, mikrofony, kamery, reproduktory, 
software…). Ze svých starších notebooků byla schopna vytvořit  „banku přístrojů“, ze které 
mohla zapůjčit notebooky rodinám, kterým tato technika chyběla k distanční výuce dětí. 
 
Projektová oblast 
Projekt "Dílny ZŠ HL" - spolufinancováno Zlínským krajem 
V rámci programu MaS05-20 jsme 15. 6. 2020 podali žádost o poskytnutí dotace z Fondu 
Zlínského kraje (sekce Mládež a sport) na "Podporu vybavení dílen v základních školách". 
Žádost byla schválena a projekt s názvem "Dílny ZŠ HL" byl podpořen. Celková částka 
neinvestičního charakteru na vybavení dílen činila 100.000,- Kč, kdy 70% této částky tvořila 
dotace od Zlínského kraje a 30% financovala škola z prostředků od zřizovatele určených na 
provoz školy.  
Potřebnost realizace projektu shledáváme především v posílení manuální zručnosti žáků,          
v posílení rukodělných činností v rámci základní školní přípravy a v motivaci žáků k volbě 
dalšího studia v technických oborech. Vybavení školních dílen vnímáme jako významnou 
pomoc při řešení problematických míst v oblasti polytechnického vzdělávání žáků, která 
přispěje k posílení zájmu žáků o jejich budoucí studijní cesty v oborech technického zaměření.  
Cílovou skupinou jsou žáci 1. i 2. stupně základní školy.  
Přínos pro žáky 1. stupně: vnímání pracovních činností (výchovy) jako součást polytechnické 
výchovy s propojením jejich tří složek - přírodovědecké, technické a environmentální.  
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Přínos pro žáky 2. stupně: motivace k dalšímu studiu především v technických oborech 
středních škol, osvojení si základních postupů při práci s různými materiály, manipulace se 
základním vybavením pracovní dílny (pilka, pilník, kleště...).  
 
Projekt „OP VVV Inkluze II“ 
V rámci projektu „OP VVV Inkluze II“ se podařilo zrealizovat  hodiny doučování (M, Čj), 
kantoři si navzájem sdíleli zkušenosti s vedením výuky a prošli si společným vzděláváním, 
pořídili jsme novou notebookovou učebnu. Z projektu byla  financována školní psycholožka. 

Pokračovali jsme v projektu „Mléko a ovoce do škol“, pro potřebné žáky jsme vyřídili dotaci 
na školní obědy u obecně prospěšné společnosti Women for Women. 
 
Sociální oblast 
Dobrá byla komunikace a spolupráce se zřizovatelem – Obcí Horní Lideč. Během 
„koronavirového školního roku“ proběhlo sice méně osobních schůzek a setkání, komunikace 
však probíhala efektivně dle potřeby. Vedení školy pravidelně informovalo zřizovatele o 
situaci ve škole vzhledem k epidemii Covid-19 a souvisejících provozních záležitostech. 
Starosta obce se aktivně zajímal o situaci ve škole, vynakládal velkou snahu, ochotu a 
porozumění při řešení mnohdy problematických a komplikovaných situací. 
 
Další spolupráce, která má pro školu velký význam, je spolupráce se zákonnými zástupci žáků. 
V loňském roce byla omezena osobní přítomnost třetích osob ve školní budově, a to se 
projevilo také na organizaci tradičních třídních schůzek. I tuto situaci jsme museli vyřešit a s 
rodičovskou veřejností jsme komunikovali při on-line třídních schůzkách prostřednictvím 
aplikace Microsoft Teams. Rodiče (a také žáci) mohli vyjádřit svůj názor na průběh distanční 
výuky formou ankety. Na jejím základě pak vedení školy mohlo reagovat na podněty a 
požadavky rodičů a žáků a přizpůsobit další organizaci výuky na dálku jejich požadavkům.   
 
Rodičům patří velké poděkování za práci, kterou přispěli ke zdárnému fungování celého 
systému vzdělávání na dálku, za čas, který mu věnovali, za podporu, kterou jsme si navzájem 
předávali, a tím zvyšovali kvalitu výuky i komunikace v rámci celé školy. 
Děkujeme všem rodičům i žákům, kteří v minulém školním roce chápali nutnost dodržovat 
preventivní opatření (roušky, testování). Jen díky jejich zodpovědnému přístupu a nastavení 
pravidel ve škole se podařilo zabránit šíření nákazy v našich kolektivech. Vážíme se toho. 
 
Na závěr si dovolím zmínit akci „Místo květiny učitelům příspěvek pro postižené tornádem“. 
Díky výzvě vedení školy směrem k rodičovské a učitelské veřejnosti se podařilo při této 
charitativní akci shromáždit 67.702,- Kč.  
Hlasováním bylo jednoznačně rozhodnuto, že vybrané peníze poputují na transparentní účet 
do obce HRUŠKY. Za projev solidarity a štědré příspěvky, které děti v den vysvědčení do školy 
přinesly, patří všem obrovský dík. 
 
 
 
 
 
Datum zpracování zprávy:     30. srpna 2021 
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Datum předložení ředitelkou školy:    11. října 2021 

Datum projednání a schválení ve školské radě:  13. října 2021 

 

 

 

 

Podpis ředitelky a razítko školy     Mgr. Gabriela Daňková, v. r. 

 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.,  

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 
 

 

Počet podaných žádostí o informace 

V roce 2020 nebyla podána žádná odpověď na vyžádanou informaci ve znění zákona č. 

106/1999 Sb. 

 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

V roce 2020 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí. 

 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 

V roce 2020 nedošlo k žádnému soudnímu přezkoumání. 

 

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona  

V roce 2020 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 30. 8. 2021 
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Mgr. Gabriela Daňková, ředitelka školy 


