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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 2021/2022 (k 30. 6. 2022) 

 

        
Počet tříd 

/skupin 
Počet žáků 

Počet žáků na 
třídu/skupinu 

Přepočtený počet 
pracovníků (UČ, AP, PSY, 

ŠJ) 

1. stupeň 5 93 18,6 5,0 

2. stupeň 11 228 20,73 20,12 

Školní družina 1 30 30 1,0 

Školní klub 1 26/150  (+ 150  průběžných/týden) 0,8 

Školní jídelna X 286 x 5,7 

Školská rada  

Datum vzniku:    19. 9. 2005 
Počet členů:     9 
Počet jednání ve škol. roce 2020/2021: 2 

mailto:zs.hornilidec@seznam.cz
http://www.zshl.cz/
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Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole 

 Nadační fond 

 Školní sportovní klub 
 

 

Nadační fond – školní rok 2021/2022 
 

Počáteční stav v pokladně k 1. 9. 2021 6.935,-- Kč 

Příjmy celkem 
   z toho: 

 doplatky žáků na filmové představení, přednášky 

 příspěvky od žáků 

 doplnění hotovosti v pokladně z BÚ 

 zálohy od žáků na lyžařský výcvik     

 zůstatek z lyžařského výcviku                                       

                                        242.320,-- Kč 
 

 
4.500,- Kč 

14.310,- Kč 
          15.000,- Kč                              

185.000,- Kč 
23.510,- 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 

 pomůcky- ÚP 

 příspěvek do klubu AŠSK 
 

243.580,- Kč 
 

1.406,- Kč 
927,- Kč 

8.919,- Kč 
2.450,- Kč 

23.500,- Kč 
 

5.740,- Kč 
 

195.000,- Kč 
5.238,- Kč 

400,- Kč 

Zůstatek v pokladně k 31. 8. 2022 5.675,-- Kč 

Počáteční stav účtu k 1. 9. 2021 27.170,55 Kč 

Příjmy celkem 
   z toho: 

 vklad hotovosti 

 zálohy na lyž. výcvik 

 ÚP-učební pomůcky 

199.276,- Kč 
 
 

10.000,- Kč 
185.000,- Kč 

4.276,- Kč 

Výdaje celkem 
z toho: 

 platby faktur (plavání, přednášky, lyž. výcvik) 

 poplatek za vedení účtu 

 výběr šekem 

 platba za doklady 

 poplatky za poštovné 

 zůstatek – lyžařský výcvik 

208.598,92 Kč 
 

169.190,92 Kč 
740,- Kč 

15.000,-Kč 
                                                101,- Kč 

57,- Kč  
23.510,- Kč 

Zůstatek na účtu k 31. 8. 2022 17.847,63 Kč 
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B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE 
     A JSOU ZAŘAZENY VE ŠKOLSKÉM REJTŘÍKU 
 
Vzdělávací programy školy 
 

Vzdělávací program  Školní rok 2021/2022 

  v ročnících počet žáků 

ŠVP ZV Otevřená škola x 1. - 9. 321 

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 

 mažoretky 
 
 

C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 

 
Údaje o pracovnících školy ve školním roce 2021/2022 (k 30. 6. 2022) 

Pedagogičtí pracovníci  

Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

41 (vč. 4 MD) 31,95 

0 0 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících  

 
Ped. pracovníci 

 
Pracovní zařazení, 

funkce 
Úvazek Stupeň vzdělání 

Roků ped. 
praxe 

1. MB  učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské 27 

2. GD ředitelka školy 1,0 vysokoškolské 28 

3. SF učitel ll. stupně 1,0 vysokoškolské 12 

4. JG  učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské 13 

5. HK vychovatelka 0,8 vysokoškolské 2 

6. PH učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské 18 



Základní škola Horní Lideč, okres Vsetín                             Výroční zpráva ŘŠ o činnosti za školní rok 2021/2022 
 

 6 

7. JH učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské 10 

8. MH učitelka I. stupně 0,91 vysokoškolské 12 

9.  MCH učitelka I. stupně 1,0 vysokoškolské 24 

10. ACH učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské 36 

11. MJ učitelka I. stupně 1,0 vysokoškolské 32 

12. RK  učitelka II. stupně 1 vysokoškolské 18 

13. D JK učitelka II. stupně 0,18 vysokoškolské 46 

14. JL učitelka I. stupně 1,0 vysokoškolské 16 

15. HM  učitelka II. stupně 0,45 vysokoškolské 8 

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

17. PP učitelka I. stupně 1,0 vysokoškolské 13 

18. LP vychovatelka 1,0 středoškolské 32 

19. IP učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské 35 

20. LP učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské 16 

21. JP učitel II. stupně 0,63 vysokoškolské 12 

22. LS učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské 11 

23. D AS učitelka II. stupně 0,73 vysokoškolské 48 

24. MS zástupkyně ředitelky 1,0 vysokoškolské 25 

25. MS (MD) učitelka II. stupně 0 vysokoškolské 21 

26. PS (MD) učitelka I. stupně 0 vysokoškolské 12 

27. MS učitel II. stupně 0,86 vysokoškolské 0 

28. D  AT učitelka II. stupně 0,45 vysokoškolské 46 

29. IT (MD) učitelka II. stupně 0 vysokoškolské 5 

30. LT učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské 23 

31. MŠ (MD) vychovatelka 0 vysokoškolské 5 

32. MS katechetka 0,63 vysokoškolské 7 

33. ZV učitelka l. stupně 1,0 vysokoškolské 12 

34. PT učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské 13 

35. MK psycholožka 0,5 vysokoškolské 11 

36. MB asistentka pedagoga 0,64 středoškolské 2 

37. EB asistentka pedagoga 0,5 vysokoškolské 1 

38. LČ asistentka pedagoga 0,75 úplné střední odborné a vyšší odborné  6 

39. OD asistentka pedagoga 0,75 středoškolské 11 

40. JK asistentka pedagoga 0,89 úplné střední odborné 5 

41. LV asistentka pedagoga 1,0 středoškolské 8 

 
 
Nepedagogičtí pracovníci  

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 14 11,84 

Externí pracovníci 0 0 

 
 
Další údaje o nepedagogických pracovnících 

 Pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1. JV účetní 1,0 vysokoškolské  

2. MV administrativní pracovnice 0,7 úplné střední odborné 
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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. LH pomocná a sanitární pracovnice 0,7 středoškolské 

 
 

D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ 
DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉ PŘIJETÍ DO ŠKOLY 
 
Údaje o zařazování dětí a žáků ve školním roce 2021/2022 
 
Zapsaní a zařazení žáci a děti 

Počet u zápisu 
6. – 16. 4. 2021 

Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupili do 1. 
třídy 1. 9. 2021 

Počet u zápisu 
6. 4. 2022 

Počet žádostí 
o odklad 

Předpoklad nástupu  
1. třída 1. 9. 2022 

22 4 18 27 6 21 

 

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol: 

Maturitní obory Výuční obory 8 leté gymnázium 

přihlášení přijatí přihlášení přijatí přihlášení/přijatí 

 48 48 13 13 1/1 

 
 

E) STRUČNÉ VYHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ ŠKOLNÍHO 
VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 
 

Školní vzdělávací program je dokument, s nímž pedagogové, vychovatelé i asistenti pedagoga 
neustále pracují. Jeho cíle se nám daří naplňovat. Výuka je v souladu s obecnými cíli našeho 
ŠVP Otevřená škola. Přijatelným způsobem je nastavena vhodnost a přiměřenost 
stanovených cílů výuky s ohledem na aktuální stav tříd. Vyučující respektují individuální 
vzdělávací potřeby žáků, stanovují konkrétní dosažitelné cíle ve výuce a zajišťují návaznost 
probíraného učiva na předešlá témata. 
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Naplňování klíčových kompetencí a očekávaných výstupů se daří napříč všemi předměty. 
Tomuto faktu velmi napomáhá práce pedagogů v předmětových komisích, kde učitelé sdílí 
své zkušenosti, metody i formy práce, sdělují si, co se jim ve výuce osvědčilo a co se naopak 
neosvědčilo. 

Na počátku školního roku 2021/2022 došlo k reflexi dosažených vzdělávacích výsledků             
u jednotlivých žáků a zjištění aktuálního stavu znalostí po distanční výuce. Žáci ohrožení 
školním neúspěchem se účastnili Národního plánu doučování. Vzniklo několik doučovacích 
skupin, jejichž činnost byla úspěšná, což ocenili nejen pedagogové, nýbrž i sami žáci. 
 

Vypracovala: Mgr. Radka Kouřilová, koordinátorka ŠVP 

 
 
F) 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 2021/2022  (2. pololetí): 

 

Ročník 
Počet 
žáků 

celkem 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 
Hodnoceno 

slovně 

1. 17 16 1 0 0 

2. 22 20 1 1 0 

3. 14 13 1 0 0 

4. 16 16 0 0 0 

5. 24 16 7 1 1 

Celkem 
1. stupeň 94 81 10 2 1 

6. 60 30 30 0 0 

7. 60 32 27 1 0 

8. 47 22 25 0 0 

9. 61 28 33 0 0 

Celkem  
2. stupeň 228 112 115 1 0 

Škola 
celkem 321 193 125 3 1 
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G) ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ A ZAJIŠTĚNÍ 
PODPORY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP), 
NADANÝCH, MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH A S NÁROKEM NA 
POSKYTOVÁNÍ JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY 

 

Minimální preventivní program – vyhodnocení škol. roku 2021/2022 
z pohledu školního metodika prevence 
 
V letošním školním roce, který byl opět poznamenán dopady koronavirové infekce, jsme se 
primárně zaměřovali na naplňování dlouhodobých cílů, které jsou konkretizovány a 
nasměrovány k tématům bezpečnosti v kyberprostoru, ale zejména jsme od začátku školního 
roku pracovali na adaptaci žáků směrem do školy po dlouhé distanční výuce. Na jejich 
uvědomění si prostoru škola, třída, kolektiv a já. 

Dále jsme řešili aktuálně vyvstalá témata. 

Od září byla třídním učitelům opět k dispozici školní psycholožka a metodička prevence, 
jakožto stěžejní osoby, na které se kolegové obraceli v případě svých či třídních potřeb. 

Za klíčové a již v režimu usazené, považujeme třídnické hodiny, které jsou již trvalou součástí 
práce s třídními kolektivy. Díky této pravidelné práci se daří monitorovat proměnlivost 
třídního klimatu, zachycovat varovné signály již v jejich počátku a pružně reagovat. Výstupem 
třídnických hodin jsou písemně zpracované podklady, zprávy o dění v kolektivech a to 
s měsíční frekvencí. Zprávy jsou psány popisným, konkrétním jazykem a odrážejí dění ve 
třídách s jeho klady i zápory. 

Na prvním stupni se prevence napříč všemi ročníky zaměřovala na zdravé vztahy v třídních 
kolektivech. Pomocí měkkých technik se pracuje s dětmi v pravidelných třídnických hodinách, 
úzká spolupráce se školní psycholožkou, snaha odkryté problémy řešit a pracovat s dětmi 
kontinuálně. 

Druhé pololetí školního roku přineslo výrazný obrat v možnostech preventivních aktivit 
realizovaných externími lektory.  

Polevila přísná protikoronavirová opatření. Za zvýšených hygienických podmínek se začaly 
realizovat programy pro třídní kolektivy. 

V měsíci březnu( 1.3.2022) se podařilo zrealizovat program pro žáky devátých ročníků. 
Program byl zaměřen na téma: „Ukrajina.“  

Při domlouvání programu, jsme ale ani netušili, že se bude realizovat v čase, kdy na Ukrajině 
vznikl válečný konflikt. Mgr. Jiří Hanák, lektor, je dlouhodobým humanitárním pracovníkem a 
organizace, kterou zastupuje, se dlouhodobě věnuje pomoci na Ukrajině. 

Jeho osobní svědectví a bohaté zkušenosti byly natolik zajímavé, poutavé, že žáci vyjádřili 
zcela spontánně své poděkování, dokázali se velmi kultivovaně k dané situaci vyjadřovat a 
celkově hodnotili program jako velmi zajímavý, přínosný. 
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Jako vyučující předmětu Výchova ke zdraví jsem na daný program mohla navázat ve svých 
hodinách a mám velkou radost, že se podařilo otevřít diskuzi, naplnit klíčové kompetence 
z oblastí – sociálních, osobnostních, komunikačních atd. nemohu nezmínit ani přesah besedy 
jako prevenci v oblasti respektování a přijetí cizinců, ochotu pomoci, nabídnout svůj čas ve 
prospěch druhým lidí, kteří se ocitli v nouzi. 

O týden později dne 8.3.2022 k nám zavítala osvědčená lektorka paní Vaneta Zvoníčková 
(MOST) s programem určeným pro žáky osmých ročníků. Náplní interaktivního programu bylo 
téma RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ.  

Na programech, které realizují na naší škole externisté, se snažím být vždy přítomná, abych si 
mohla udělat představu o náplni, smysluplnosti a možnostech návaznosti na lektorovaná 
témata. Mohu si všímat projevů žáků, jejich vyjadřování a zachytit podněty, které by mohly 
zůstat pod povrchem. 

Realizovaný program bych hodnotila jako výborný, protože svým obsahem naplňuje či spíše 
doplňuje naši práci s třídními kolektivy, kterou realizujeme v třídnických hodinách. Programu 
se účastnila i školní psycholožka, která se zabývá vztahovou problematikou třídních kolektivů 
a citlivě ve spolupráci s učiteli reaguje na dění, či proměnlivost vztahů ve třídách. 

16. 3. 2022 program pro žáky šestých ročníků ZÁVISLOSTI NA ICT (lektor Radomír Palacký, 
KAM z.s.). Dále pro žáky 9. ročníků program NETOLISMUS A IDENTITA (R. Palacký) 

Na prvním stupni program VIRTUÁLNÍ ZOO – prevence v oblasti rizikového chování na 
internetu (Ing. Jan Plšek) 

Programy, které realizovala sama škola: 
INTERNETOVÍ ÚŽASŇÁCI – prevence v oblasti ICT, pro žáky 7. ročníků – časová dotace 10 
hodin na třídu. 
DOSPÍVÁME – pro žáky 6. ročníků 
PREVENCE SEXTING, RIZIKA INTERNETU, SOCIÁLNÍCH SÍTÍ… byly v časové dotaci 9 hodin na 
jednu třídu (7. ročníky) realizovány vyučujícími tohoto předmětu. Týká se i ročníků 6., 8.) 
PRAVIDELNÉ TŘÍDNICKÉ HODINY – ve všech třídách. 
TŘÍDY 1. stupně – VIRTUÁLNÍ ZOO, Ing. Jan Plšek a další návaznost v programech 
realizovaných TU. 
MOBILNÍ TELEFONY, CHYTRÉ HODINKY… programy vytvořené třídními učitelkami I. stupně) 
RIZIKOVÉ SPORTY – program pro žáky 9. ročníků. Lektor  Štěpán Volfík (červen 2022) 
 
VZDĚLÁVÁNÍ ŠMP ve školním roce 2021/2022 

 Neočekávané situace ve školním prostředí. Lektor PhDr. Jan Svoboda (18.10.2021) 

 Sebepoškozování a sebevražedné jednání a dospívajících a jejich prevence (NPI, 
10.11.2021) 

 Rizikové chování mládeže. Lektor PaedDr. Zdeněk Martínek (10.5.2022) webinář 

 30.5.2022 Mediace ve školním prostředí - webinář 

 Čerpání z odborné literatury (např. periodikum PREVENCE, TŘÍDNÍ UČITEL) 

 Odborné konzultace s lékaři v oblasti psychiatrie (např. Kroměříž- MUDr. Irena 
Sedlaříková, primářka psychiatrického oddělení Kroměříž, sdružení PERSEFONA (Brno)  
– pomoc obětem domácího násilí – konzultace v oblasti práva), MUDr. Jitka Norová – 
poruchy příjmu potravy. 
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 7.6.2022 webinář: Poruchy příjmu potravy a sebepoškozování (lektor: Kristina 
Csaderni –ANABELL) 

 DALŠÍ ČINNOSTI ŠMP 

 Záchyty rizikového chování – často s problémem přišli žáci sami, dokázali se sdílet 

 Následné řešení 

 Konzultace s odborníky 

 Konzultace se zákonnými zástupci 

 Práce s třídními kolektivy 

 Vedení zápisů 

 Metodické vedení učitelů 

 Vzdělávání 

 Organizace preventivních aktivit, jejich koordinace 
 

Ve školním roce jsme také řešili výskyt určitých forem rizikového chování u žáků. 

 Pořizování fotografií bez souhlasu spolužáků a jejich sdílení 

 Sebepoškozování 

 Obtěžování žákyně v autobuse neznámým mužem při cestě do školy 

 Opakující se ataky návalů vzteku u žáka 2. ročníku 

 Ostrakismus 

 Výskyt mentální anorexie -2 x 

 Mentální anorexie – náznaky, sebepoškozování a sdílení intimních fotek 

 Tabakismus – elektronická cigareta 

 Vnesení nebezpečného předmětu 

 Držení a šíření elektronické cigarety 

 Drobné fyzické potyčky –žák 5.ročníku 
 
Závěr:  V následujícím školním roce pokračovat v tom, co se osvědčilo, zachovat TH, dále 
zachovat práci oblasti ICT bezpečí v hodinách informatiky, výchovy ke zdraví. Jako nový cíl, 
který vystal v letošním školním roce bych zařadila problematiku tabakismu. 

Vypracovala: Mgr. Martina Slováčková, ŠMP, ZŘ 

 
Minimální preventivní program – vyhodnocení škol. roku 2021/2022 
z pohledu školního psychologa 

Školní rok 2021/2022  probíhal téměř celý v prezenční formě výuky, přesto se v preventivních 
aktivitách a v celkové náplni práce projevil vliv předchozího školního roku. 

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 6. ročnících jsme během září realizovali adaptační třídnický den, který jsme připravili 
společně s TU. 
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V ostatních třídách 1. i 2. stupně probíhaly třídnické hodiny v režimu 1x měsíčně. Třídnické 
hodiny realizovali TU sami nebo ve spolupráci se mnou.  

Hlavními tématy letošních třídnických hodin byl nácvik spolupráce a práce s emocemi. Obě 
tato témata odpovídala na aktuální potřeby dětí a třídních učitelů a také jako reakce na 
předchozí „ztracený“  školní rok. Nácvik sociálních dovedností probíhal v každé třídě jinak. Na 
prvním stupni jsme často tvořili skupinky, kde se míchali chlapci s děvčaty, abychom zlepšili 
jejich vzájemnou komunikaci. Také jsme vytvářeli cílené skupinky, zejména v těch kolektivech, 
kde jsme potřebovali vylepšit spolupráci mezi některými dětmi.  

To, aby si děti uvědomovaly více své emoce a mohly je zdravě vyjádřit, jsme také realizovali 
formou her na 1. i 2. stupni. 

Na 1. i 2. stupni proběhlo opakovaně mapování vztahů formou anket, či projektivních metod. 
Ve všech třídách proběhly hry typu „Jak přežít? “, kde si žáci mohou uvědomit, jaké strategie 
používají, jak mezi sebou komunikují a dostanou také návody, jak můžou vztahy ve třídě 
zlepšit.  

V 9.A, 9.B i 9.C jsme se do ledna 2022 zabývali zejména volbou povolání. Proběhlo zde i 
testování dětí a následné konzultace s dětmi i rodiči, letos už osobně. I letos využily děti i 
následné konzultace se svými osobními tématy.  Od února jsme se věnovaly v TH přípravě na 
přijímací zkoušky a osobnostnímu rozvoji.  

Hodnocení: Je pozitivní, že část třídních učitelů dokáže samostatně realizovat TH na velmi 
vysoké úrovni. Umí definovat cíle TH, využívají pestré aktivity a umí i TH vyhodnotit. Velmi 
pozitivně hodnotím i to, že na škole je několik třídních kolektivů, kde fungují „nadstandartní 
vztahy“ mezi žáky a děti jsou spolupracující a dokážou si pomoci, jak ve škole, tak i mimo 
školu.  Jako negativní hodnotím nárůst počtu dětí, které potřebují individuální péči. Jako 
hlavní problém vidím zvýšení počtu úzkostně laděných dětí, které nezvládají situace doma i 
ve škole. Další problém je negativní vztah k sobě (poruchy příjmu potravy, sebepoškozování) 
u citlivých jedinců. Jako obrovský problém vidím i množství času stráveného na mobilu i 
počítači a s tím spojených on-line rizik - nebezpečí na internetu, obtěžování, šíření fotek, on-
line komunikace v rámci třídních kolektivů atd. a také snížení sociálních a komunikačních 
dovedností zejména na 1. stupni a následně i na 2. stupni. Právě proto je důležité, že se 
uskutečnili preventivní programy na téma on-line bezpečí.  

Vypracovala: Mgr. Markéta Křížková, školní psycholožka 

 

Podpora žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami jsou poskytována podpůrná opatření 
k naplnění jejich vzdělávacích možností. 

Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů. Opatření 1. stupně realizuje škola i bez doporučení 
školského poradenského zařízení (ŠPZ). V rámci jednoho předmětu je úprava výuky založena 
na individuálním přístupu. V případě, že úpravy zasahují více předmětů, vypracovává škola 
Plán pedagogické podpory. Následně je jeho efektivita pedagogy vyhodnocena. Pokud 
nedošlo ve vzdělávání ke zlepšení, tzv. stav setrvalý nebo nastalo dokonce zhoršení, potom je 
zákonnému zástupci žáka doporučena návštěva ŠPZ, kterému jsou předány informace o 
doposud uplatňovaných opatřeních. 



Základní škola Horní Lideč, okres Vsetín                             Výroční zpráva ŘŠ o činnosti za školní rok 2021/2022 
 

 13 

Na základě doporučení ŠPZ, které obsahuje popis vzdělávacích potřeb žáka, zvolených 
podpůrných opatření, vhodných pomůcek, doporučení k poskytnutí asistenta pedagoga apod. 
jsou realizována podpůrná opatření 2. – 5. stupně. 

Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je jejich zapojení do výuky a maximální využití jejich 
vzdělávacího potencionálu. 

pro realizaci těchto cílů je důležitá spolupráce se zákonnými zástupci žáka, školskými 
poradenskými zařízeními a dalšími odbornými pracovníky. 

I pro žáky nadané (a mimořádně nadané) jsou vytvářeny podmínky pro rozvíjení jejich 
individuálních možností. Způsoby výuky podporují jejich nadání (využíváním podpůrných 
opatření) podle individuálních vzdělávacích potřeb.  

V posledním čtvrtletí nastoupila do naší školy skupinka dětí u Ukrajiny. Příchod do nového 
prostředí pro ně nebyl snadný. Po počátečním adaptačním období, ve kterém se seznamovali 
s prostředím školy, spolužáky, novým jazykem se začlenili do třídních kolektivů. Žákům byla 
poskytována jazyková podpora formou doučování 3 – 5 hodin týdně. 

       Vypracovala: Mgr. Ivana Plátková, výchovná poradkyně 

 

Údaje o žácích s podpůrným opatřením 1. – 5. stupně 

Školní rok Stupeň ZŠ Počet žáků 

2021/2022 1. – 5. ročník 16 

 6. – 9. ročník 29 

 žáci s odlišným mateřským jazykem 4 + 1 

Celkem 1. – 9. ročník 49 

 

 

H) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
(DVPP) A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A ODBORNÉHO ROZVOJE 
NEPEDAGOGICKCÝH PRACOVNÍKŮ 

Pedagogičtí pracovníci – přehled DVPP 

Datum Účastník Název akce Částka 

5. 10. 2021 Mgr. MJ Prvouka činnostně v 1. ročníku - webinář 850,- Kč 

14. 10. 2021 Mgr. BN Konference IT – Roadshow pro školy 0,- Kč 

18. 10. 2021 
Mgr. HK, LP, Mgr. MS 

 
Neočekávané situace ve školním kolektivu a jejich 

praktická řešení 
2.550,- Kč 

26. 10. 2021 Bc. JK Skladba jídelníčku dětí a žáků dle výživových doporučení 1.050,- Kč 

1. 11. 2021 Mgr. PT Přírodopis a digitální kompetence - webinář 0,- Kč 

2. 11. 2021 Mgr. ZV 
Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost-

Zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ - webinář 
500,- Kč 
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3. 11. 2021 Mgr. HM Motivační setkání vyučujících cizích jazyků - NJ 1.600,- Kč 

3. 11. 2021 
10. 11. 2021 

Mgr. GD, Mgr. MS 
Vzdělávání dětí, žáků s rizikovým chováním a agresivními 

projevy v chování - webinář 
0,- Kč 

9. 11. 2021 Mgr. MCH Práce s chybou - webinář 800,- Kč 

10. 11. 2021 Mgr. MS 
Sebepoškozování a sebevražedné jednání u dospívajících - 

webinář 
550,- Kč 

18. 11. 2021 Mgr. LS Autentické a smysluplné tvoření textu v praxi ZŠ - webinář 0,- Kč 

18. 11. 2021 Mgr. PP Spolupráce učitele a asistenta pedagoga II - webinář 1.000,- Kč 

7. 12. 2021 Mgr. BN Hry v cizích jazycích - webinář 800,- Kč 

15. 12. 2021 Mgr. MS 
Srozumitelné, funkční a v praxi ověřené návody, jak učit 

teorii umění - webinář 
1.000,- Kč 

27. 1. 2022 Mgr. LP 
Odboj a odpor proti komunistickému režimu – Případ 

Světlana 
0,- Kč 

3. 2. 2022 Mgr. MS Manipulace – jak ji odhalit a účinně se bránit - webinář 1.900,- Kč 

22. 2. 2022 
23. 2. 2022 

Mgr. GD 
Škola moderní didaktiky aneb alternativní a podporující 

moderní výukové metody - webinář 
1.680,- Kč 

3. 3. 2022 Mgr. PP 
Nápady do výuky nové informatiky pro 4. ročník ZŠ - 

webinář 
500,- Kč 

9. 3. 2022 Mgr. MJ Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ - webinář 850,- Kč 

14. 3. 2022 Mgr. BN Inovace ve výuce 0,- Kč 

24. 3. 2022 Mgr. SF 
Oblastní workshop MAT – Aktivity nejen do hodiny 

matematiky - webinář 
0,- Kč 

25. 3. 2022 Ing. MB Rozumět dějinám: Za císaře pána 1.050,- Kč 

28. 3. 2022 Mgr. PP Hry v hodinách matematiky - webinář 0,- Kč 

28. 3. 2022 Mgr. PP Aktivizace žáka v hodinách s využitím ICT - webinář 0,- Kč 

29. 3. 2022 Mgr. JL Řečová výchova u dětí – náměty a inspirace 1.500,- Kč 

30. 3. 2022 Mgr. GD Metodika výuky češtiny pro cizince - webinář 590,- Kč 

30. 3. 2022 Mgr. PT 
Krajský workshop PrV – Přírodovědné vzdělávání žáků pro 

budoucnost – metodická příručka - webinář 
0,- Kč 

4. 4. 2022 Mgr. PP Informatika 4. ročník ZŠ - webinář 500,- Kč 

5. 4. 2022 Mgr. JL Informatika 4. ročník ZŠ - webinář 500,- Kč 

8. 4. 2022 Mgr. BN 
Revize RVP ZV – Startovací balíček – Práce s daty, základy 

informatiky - webinář 
0,- Kč 

13. 4. 2022 Mgr. BN Stručný úvod do „nové informatiky“ - webinář 0,- Kč 

25. 4. 2022 Mgr. PP Piráti, mimozemšťani a pes. A co informatika? 0,- Kč 

25. 4. 2022 Mgr. BN, Mgr. RK 
Revize RVP ZV- Startovací balíček – Vzdělávání 

koordinátorů změny - webinář 
0,- Kč 

25. 4. 2022 Mgr. RK 
Revize RVP ZV – Startovací balíček – Vzdělávání 

koordinátorů změny 
0,- Kč 

27. 4. 2022 Mgr. BN 
Revize RVP ZV- Startovací balíček – Digitální technologie 

pro 2. stupeň ZŠ - webinář 
0,- Kč 

27. 4. 2022 Mgr. BN 
Robotika a LEGO Mindstorms – online škola SYPO  

Co je to ten 3D tisk – online škola SYPO  
Moderní výuka webu – online škola SYPO - webináře 

0,- Kč 

27. 4. 2022 Mgr. SF 
Workshop nová informatika – Zařazení robotiky a 
mikropočítačů do výuky na 2. stupni ZŠ - webinář 

0,- Kč 

27. 4. 2022 Mgr. GD, Mgr. PP Edu Days 0,- Kč 

28. 4. – 30. 6. 2022 Mgr. BN Revize RVP ZV – Konzultant revizí 0,- Kč 

2. 5. 2022 Mgr. BN Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro ředitele 0,- Kč 

2. 5. 2022 Mgr. MJ 
Revize RVP ZV – Startovací balíček – Práce s daty, základy 

informatiky 1. stupeň ZŠ - webinář 
0,- Kč 

3. 5. 2022 
17. 5. 2022 

Mgr. MK Poruchy chování I., II. – webinář – OP VVV Inkluze III 3.200,- Kč 

4. 5. 2022 Mgr. BN Rozvoj informatického myšlení pro II. stupeň ZŠ  0,- Kč 
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Robotika s WeDO 2.0 pro 1. stupeň ZŠ - webináře 

9. 5. 2022 Mgr. JL Nápady do výuky nové informatiky pro 4. ročník ZŠ 550,- Kč 

10. 5. 2022 Mgr. MS Rizikové chování mládeže  - webinář 0,- Kč 

10. 5. 2022 Mgr. GD, Mgr. PP 
Konference – Výuka „nové informatiky“ v podmínkách 

českého školství 
0,- Kč 

18. 5. 2022 Mgr. BN 
Oblastní workshop ICT – Základy 3D modelování pro 

pedagogy ZŠ 
0,- Kč 

19. 5. 2022 Mgr. PP 
Kulatý stůl NPI ČR – Hodnocení žáků-cizinců ve školním 

roce 2021/2022 - webinář 
0,- Kč 

19. 5. 2022 Mgr. ZV Integrovaná tematická výuka na 1. stupni - webinář 0,- Kč 

20. 5. 2022 Mgr. JH 
Revize RVP ZV – Startovací balíček – Práce s daty, základy 

informatiky 2. stupeň ZŠ - webinář 
0,- Kč 

23. 5. 2022 Mgr. RK 
Revize RVP ZV – Startovací balíček – Digitální technologie 

pro 2. stupeň ZŠ - webinář 
0,- Kč 

23. 5. 2022 Mgr. JH 
Workshop nová informatika – Základy programování ve 

Scratchi pro výuku na ZŠ pro 2. stupeň ZŠ - webinář 
0,- Kč 

24. 5. 2022 Mgr. PP 
Workshop nová informatika – Základy práce a 

programování s Microbitem na ZŠ pro 1. stupeň ZŠ - 
webinář 

0,- Kč 

26. 5. 2022 Mgr. RK Integrovaná tematická výuka na 2. stupni ZŠ - webinář 0,- Kč 

27. 5. 2022 Mgr. PP 
Revize RVP ZV – Startovací balíček – Základy algoritmizace 

a programování 1. stupeň ZŠ - webinář 
0,- Kč 

2. 6. 2022 Mgr. GD, Mgr. MH, Mgr. IP 
Mám ve třídě cizince, nevím, jak je podpořit a jak je vést 

v učení - webinář 
2.700,- Kč 

7. 6. 2022 Mgr. MS Poruchy příjmu potravy a sebepoškozování – webinář  600,- Kč 

8. 6. 2022 Mgr. GD 
Vzdělávání managementu škol a školských zařízení – 

právní předpisy (novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb.) 
1.550,- Kč 

14. 6. 2022 Mgr. PT 
Nech půdu žít! Náměty na projektovou a badatelsky 

orientovanou výuku - webinář 
0,- Kč 

24. 6. – 29. 6. 2022 Mgr. PP, Mgr. ZV 
Rozvoj informatického myšlení u žáků I. stupně – praktický 

kurz k nové informatice 
0,- Kč 

15. 8. 2022 Mgr. BN „LEGO® Education SPIKE Prime školení pro pedagogy“ 1.740,- Kč 

17. 8., 22. 8. 2022 Mgr. GD BALÍČEK – školní rok 22/23 v kostce 3.993,- Kč 

30. 8. 2022 Mgr. BN 
How to make grammar teaching a memorable experience 

- webinář 
0,- Kč 

  CELKEM ZA ŠKOLNÍ ROK 2021-2022 34.103,- Kč 

 

Nepedagogičtí pracovníci – odborný rozvoj 

 odborné semináře, webináře, konference (účetní, administrativa, vedoucí ŠJ) 

 sledování aktuální trendů (využití médií, odborných časopisů, publikací…) 

 periodická školení 

 

I) 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 a instagramová stránka školy. Obdobně jako 
v předešlém období, tak i ve školním roce 2021/2022 byla oblast aktivit a možnost 
prezentovat žáky školy a jejich úspěchy na veřejnosti značně oslabena v souvislosti s epidemií 
koronaviru – mnoho akcí se nekonalo. 

http://www.zshl.cz/


Základní škola Horní Lideč, okres Vsetín                             Výroční zpráva ŘŠ o činnosti za školní rok 2021/2022 
 

 16 

J) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 
ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

Ve školním roce 2021/2022 nebylo provedeno šetření ČŠI. 

 

K) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2021 

 Výnosy: 

VÝNOSY CELKEM 32.587.590,42 Kč 

Prostředky získané vlastní činností 1.286.750,13 Kč 

Prostředky od zřizovatele celkem 
z toho: 

 obec 

 krajský úřad (UZ 33353) 

 Projekt Šablony MŠ a ZŠ – OP VVV Inkluze II 

 Projekt Šablony MŠ a ZŠ – OP VVV Inkluze III 

 Dotace ZK – Dílny ZŠ HL 

30.845.654,88 Kč 
 

2.580.000,- Kč 
27.744.703,- Kč 

311.282,08 Kč 
139.669,80 Kč 

70.000,- Kč 

VÝNOSY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI CELKEM 455.175,67 Kč 

Ostatní výnosy 9,74 Kč 

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

 

1.398.969,08 Kč 

 Náklady: 

Investice celkem 0,- 

NÁKLADY CELKEM 32.562.429,31 Kč 

Neinvestiční náklady celkem 

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

27.744.703,- Kč 
 

27.744.703,- Kč 

Projekty 

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

 Projekt Šablony MŠ a ZŠ – OP VVV Inkluze III (platy, 
zákonné odvody) 

 Dotace ZK – Dílny ZŠ HL (pracovní stoly, nákup nářadí) 

520.951,88 Kč 
 

311.282,08 Kč 
 

139.669,80 Kč 
70.000,- 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, 

3.868.352,90 Kč 
 

497.667,14 Kč 
1.421.566,22 Kč 

 
390.537,99 Kč 
609.797,63 Kč 

2.007,15 Kč 
 

880.562,28 Kč 
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poplatky za školení…) 

 platy a odvody hrazené zřizovatelem 

 ostatní náklady 

 odpisy 

42.385,14 Kč 
14.666,35 Kč 

9.163,- Kč 

NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI CELKEM 428.421,53 Kč 

 
Závěr výroční zprávy 

Výchovně vzdělávací oblast 

Vzdělávání žáků probíhalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání Otevřená škola. Školní rok 2021/2022 ukončilo v červnu 315 žáků 
s dobrým prospěchem a úspěšně postoupilo do vyšších ročníků nebo na střední školy a 
učiliště. Zvládnout učivo z některých povinných předmětů se nepodařilo šesti žákům. Dva si 
učivo v daném ročníku zopakují, tři žáci úspěšně zvládli opravné zkoušky a postupují do 
dalšího ročníku. Poslední neúspěšný žák se vrátil do svého bydliště mimo území ČR, kde by 
v systému školství dané země měl taktéž ročník opakovat. 

Školní rok jsme ukončili s počtem žáků 321 (mírný nárůst). Plní se demografická předpověď 
z minulých let: počty žáků by se měly i v budoucnu pohybovat kolem čísla 310.  

Celý školní rok 2021/2022 byl pro všechny žáky i zaměstnance školy rokem opět mimořádně 
náročným. Téměř ¾ školního roku jsme se potýkali s epidemií nemoci Covid-19, která po 
dočasné stagnaci začala v podzimních měsících opět nabírat na síle a narušovat běžný chod 
školy.  
 
Všichni jsme zahajovali školní rok s nadějí, že situace v souvislosti se šířením nákazy Covid-19 
se nebude opakovat. Ve škole jsme přísně dodržovali veškerá hygienická opatření, ovšem již 
na konci října začalo docházet k problematickým situacím. Nemuseli jsme zavírat celou školu, 
ale třídy a skupiny, ve kterých se vyskytl žák nebo zaměstnanec s nákazou Covid-19, byly 
odesílány do karantény. Vzdělávány byly poté distančním způsobem. Karanténa neminula 
téměř žádnou třídu, někteří žáci se výuce na dálku museli přizpůsobovat i vícekrát v průběhu 
několika týdnů. 
 
Řadu měsíců platila povinnost testování žáků antigenními testy. Povinná byla také obsáhlá 
agenda ohledně výsledků a skladových zásob testů.  
 
Škola se držela pokynů státní hygieny a pokynů MŠMT. Dbala na přísnou desinfekci rukou, 
veškerých ploch a časté větrání v učebnách, žáci se vyučovali převážnou dobu v homogenních 
skupinách, provoz jídelny fungoval na základě přesného harmonogramu. Škola v maximální 
míře využila v loňském roce zakoupené bezdotykové desinfekční stojany na 
nejfrekventovanějších místech (vestibul, jídelna), nepřetržitě doplňovala jednorázové utěrky 
do učeben, využívala osoušeče rukou, nakupovala antibakteriální mýdla a desinfekční 
prostředky, aby byly dostupné v každé místnosti školy. Velkou oporou nám byla v tomto 
složitém roce Obec Horní Lideč, která rozuměla celé situaci a chápala celkové nemalé finanční 
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výdaje, které byly spojeny s epidemiologickou situací a nutností dodržovat přísné hygienické 
normy. 

Škola opakovaně apelovala na všechny aktéry, aby dodržovali pravidla a nařízení, která škola 
vyžadovala. V pravidelných intervalech jsme vyzývali a žádali 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 většinu exkurzí, besed či projektů, nenavštěvovali jsme kulturní představení a 
další programy běžně zajišťované externími osobami. V prvním pololetí byly pozastaveny 
sportovní a vědomostní soutěže a olympiády.  
 
Velkým rizikem bylo zorganizování lyžařských kurzů pro žáky 7. a 8. ročníků (hrozící vysoké 
stornopoplatky). Za přísných hygienických pravidel se nakonec uskutečnily oba turnusy, i když 
se neobešly bez následných karantén.   
 
S příchodem teplého počasí se situace začala lepšit a třídy mohly nakonec po dvou letech 
odjet na výlety. Zdařilou a velkou akcí, která úspěšně proběhla v jarních měsících, byl kurz 
společenské výchovy a tance. Závěrečný podvečer se konal v nově otevřeném kulturním domě 
Trezor přírody v příjemné a milé atmosféře.  
 
V průběhu školního roku jsme plně využili účelově vázaných finančních prostředků z MŠMT 
k doučování napřič ročníky a předměty. Cílem doučování bylo vyrovnat se u vybraných žáků s 
nedostatky, které se mohly objevit v souvislosti s častým přerušováním výuky v souvislosti 
s nákazou Covid-19.  
 

S ústupem „koronakrize“ jsme doufali, že se pomalu budeme dostávat do normálního běhu 
školního roku. Ovšem začala krize další v souvislosti s válkou na Ukrajině. Obec Horní Lideč se 
angažovala v sociální oblasti v souvislosti s ubytováním ukrajinských rodin, které musely 
opustit kvůli válce svou zemi. Pro naši školu to znamenalo nově začlenit do svých tříd 4 
ukrajinské žáky. Dvě děti byly zařazeny na první stupeň, dvě do tříd na stupni druhém. 
Ukrajinským dětem byla poskytnuta podpora 3 – 5 hodin týdně individuální výuky českého 
jazyka, byly pro ně upraveny výstupy ve školním vzdělávacím programu. Všichni učitelé, kteří 
s ukrajinskými žáky pracovali v běžných hodinách, byli poučeni a plně připraveni na každou 
jednotlivou hodinu. Vedení školy dbalo na to, aby nové děti neprocházely dalšími stresovými 
situacemi, které by jim mohla přinášet neznalost českého jazyka. Vyučující si připravovali 
speciální pracovní listy týkající se vyučované látky, ovšem s nižšími nároky a v přijatelném 
jazykovém obsahu. 

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.   

Na podzim a v zimě byla zastavena činnost zájmových kroužků – opět byla důvodem přísná 
hygienická opatření. V jarním období se děti mohly vrátit postupně ke sportovním a míčovým 
hrám, nově se děvčata nadšeně hlásila do kroužku mažoretek. 
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V tomto školním roce se vrátil k normálu zápis dětí do prvních tříd. Během uplynulých dvou 
let probíhal v souvislosti s nákazou Covid-19 bez přítomnosti dětí ve škole, a to dálkovým 
přístupem. Podařilo se zorganizovat také Školičku před školou – budoucí prvňáčci a jejich 
rodiče si společně mohli prohlédnout 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 2021/2022 ke dvěma změnám. Po několika 
desítkách let se rozhodla ukončit svou kantorskou kariéru Mgr. Marie Šenkeříková. Novou 
posilou pedagogického sboru se stal Mgr. Matěj Struhař, který svou učitelskou kariéru 
naopak zahájil svým prvním školním rokem. 
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. Pokračovali jsme ve výměně podlahových krytin 
v kmenových třídách, nutností bylo předláždění přízemí správního pavilonu. V souvislosti 
s obnovou výpočetní techniky vyvstávala nutnost zasáhnout do elektrických rozvodů, které 
prochází výměnou postupně dle potřeby. Zakoupen byl nářezový stroj do školní jídelny, vyšší 
finanční nároky na opravy začínají mít postupně všechna další kuchyňská zařízení.  
 
Postupně docházelo také k doplnění a výměně IT techniky, jejíž vývoj jde rychle kupředu. 
Obnoveny byly i další školní pomůcky a sbírky, investovalo se do sportovního vybavení. 
 
Projektová oblast 
Projekt „OP VVV Inkluze II“ - ukončení 
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. 
 
Projekt „OP VVV Inkluze III“ 
Před ukončením projektu OP VVV Inkluze II jsme se pilně připravovali na podání žádosti do 
projektu následného. Prioritou bylo získání finančních prostředků na plat psycholožky, kterou 
bychom si nemohli jinak dovolit. MŠMT vyzdvihuje tuto personální pozici, ovšem pokud se 
škole vůbec podaří psychologa zajistit, má problém s jeho financováním. V třetím běhu 
projektu Inkluze bylo k dispozici tak málo prostředků, že nepokryly plat psychologa v celém 
dvouletém období. Což je kuriózní situace – naše škola psychologa má, ale musí hledat další 
zdroje na jeho financování… 

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. 
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Sociální oblast 
Dobrá byla komunikace a spolupráce se zřizovatelem – Obcí Horní Lideč. Komunikace 
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 stále ještě omezena osobní přítomnost třetích osob ve školní budově, což  
se projevilo také na organizaci tradičních třídních schůzek. Pokračovali jsme tedy 
v komunikaci s rodičovskou veřejností prostřednictvím vnitřního školního systému Edupage a 
on-line třídními schůzkami prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.  
 
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 masivnímu šíření nákazy v našich kolektivech.  

V souvislosti s válkou na Ukrajině byla v průběhu března uspořádána sbírka hraček. 
Myšlenka, která vzešla z řad zákonných zástupců, byla cílena na žáky školy. Byla založena na 
pomoci DĚTÍ DĚTEM. Nešlo o to, aby děti hračky kupovaly, peníze byly potřeba na jiné věci, 
ale aby DĚTI DAROVALY NĚCO ZE SVÉHO NADBYTKU.  Sesbírané hračky (stavebnice, plyšáci, 
puzzle, kreslící potřeby, omalovánky apod.) byly věnovány Charitě do přijímacích center pro 
uprchlíky ve Zlínském kraji, ukrajinským dětem z Hornolidečska a rekreačnímu objektu 
ubytovávající ukrajinské matky s dětmi. Část psacích a kreslicích potřeb byla věnována 
Margaritě, Elizavetě, Vadimovi a Anastasii - čtyřem dětem z Ukrajiny, které jsme přijali do 
naší školy. 

Poděkování patří jak dětem a jejich rodičům, tak i zaměstnancům školy. Nejen, že donesli i 
oni nějaké hračky, ale nezištně  donesli či zakoupili potřebné oblečení a obutí pro „naše“ čtyři 
ukrajinské žáky, finančně podpořili jejich výlety či další potřebné školní pomůcky a podíleli se 
na nákupu zdravotnického materiálu zaslaného přímo na Ukrajinu.  

  

 
 
Datum zpracování zprávy:     30. srpna 2022 

Datum předložení ředitelkou školy:    11. října 2022 

Datum projednání a schválení ve školské radě:  12. října 2022 

 

 

 

 

 

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 2021 nebyla podána žádná odpověď na vyžádanou informaci ve znění zákona č. 

106/1999 Sb. 

 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

V roce 2021 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí. 

 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 

V roce 2021 nedošlo k žádnému soudnímu přezkoumání. 

 

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona  

V roce 2021 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. 2022 

 

 

 

 

Mgr. Gabriela Daňková, ředitelka školy 


