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INKOUST A KŘÍDA 

Jan Brzechwa 

( Ostrov, kde rostou housle) 

„Pořád jsem bílá,“křída se přela.                      

„Nechci být bílá!“ Zčernala celá. 

Inkoust zase vzdychal: „Osude perný, 

Pořád jsem černý, úplně černý, 

Jako bych černou smolu měl v těle. 

„Nechci být černý! Dost už!“ A zbělel. 

Teď celá škola doslova šílí.                                               Jak můžeš vědět, že všechno vyšlo, 

Úkazy hrozné! Inkoust je bílý.                                         nepoznáš ani jediné číslo. 

Kdo pak ho přečte na bílých stránkách?                       Učitel s to to pochopit není. 

Ztratí se písmo, ztratí se kaňka.                                      Divné to, divné podivné změny.  

Nač potom úkol domácí řešit,                                         Roztáhne potom strašlivě chřípí: 

Zmizelo písmo, čistý je sešit.                                           „Víme, kdo dělá takové vtipy!“ 

Učitel zbledl, neví jak začít,                                             A při těch slovech odhodí křídu, 

K tabuli s křídou pomalu kráčí,                                       hrozným pohledem přejede třídu,    

Nic nelze napsat, ach to je bída,                                    a mně, ač sotva mohl být v právu, 

Tabule černá, černá jak křída!                                       Nasolil klidně dvojku – z mravů.                                                              
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Název organizace:  Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, 

Osecká 301 

Adresa organizace: 751 31, Lipník nad Bečvou, Osecká 301 

Organizační forma: od 1. 1. 1995 příspěvková organizace 

Zřizovatel: Olomoucký kraj 

Adresa zřizovatele: 779 00, Olomouc, Jeremenkova 40a 

Telefon školy / fax: 581 773 766 

e-mail: 

datová schránka: 

zslipnik@zslipnik.cz 

zamfc 63 

Vebové stránky školy: www.zslipnik.cz 

IČO: 

IZO: 

61985953 

600027058 

Číslo účtu: 194273450267/0100 

Adresa peněžního ústavu: Komerční banka Lipník nad Bečvou 

Křížkovského 53, 751 31 

Adresa příslušného finančního 

úřadu: 

FÚ Hranice, Nádražní 332, 753 01 

Statutární zástupce školy: Mgr. Miluše Juráňová 

Funkce: Ředitelka školy 

Kontaktní adresa: Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, 

Osecká 301 

Telefon: 581 773 766, 733 171 806 

580 582 983, 607 052 355 

Součásti školy: Základní škola – kapacita 105 žáků 

Střední škola – kapacita 28 žáků 

Školní družina – kapacita 20 dětí 

Školní jídelna – kapacita 80 dětí 

Přípravná třída pro děti s odkladem školní docházky 

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O 
ŠKOLE 

 

mailto:zslipnik@zslipnik.cz
http://www.zslipnik.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Juráňová Miluše,  ředitelka školy 

 

 
 

Mgr. Mádrová Jana , statutární zástupce, výchovná poradkyně 

 

 
 

 
UČITELÉ: 

Mgr.  Bednářová Markéta 

Mgr. Dohnalová Zdenka 

Mgr. Gaďourková Jindřiška 

Mgr. Horáková Petra 

 

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 



Mgr. Koláček Vít 

Mgr. Musilová Táňa 

Mgr. Nepustil Rostislav, metodik PP 

Mgr. Novák Ladislav 

Mgr. Nováková Jana 

Mgr. Odstrčilová Hana 

Mgr. Peterková Taťána 

Mgr.  Stiborková Pavla 

Mgr. Zavadil Josef  

Mgr.       Zemánek Kamil 

Mgr. Zemánková Kateřina 

NETŘÍDNÍ UČITELÉ:   

Mgr.  Koláček Vít 

Mgr. 

Mgr. 

Mgr. 
ŠKOL.PSYCHOLOG: 

Mgr. 

Odstrčilová Hana                                                                                                                                    

Suchánková Martina 

Urbánková Helena 

 

Prvá Marcela 

VYCHOVATELKY, ASISTENTKY PEDAGOGA: 

 Doležalová Alžběta 

Bc. 

 

 

 

 

 

Bc. 

Bc. 

 

Mgr. 

 

 

Mgr.  

 

Kovaříková Elena 

Knotová Martina 

Kratochvílová Renáta 

Krejčiříková Martina 

Kreselová Vladislava 

Kunovská Alena 

Lenertová Pavlína 

Lošťáková Jana 

Plesová Martina 

Prudilová Blanka 

Tomková Lucie 

Vinklárková Alena 

Voldánová Helena 

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI: 

                                  Labská Petra, účetní 

 Juráň Radoslav, školník 

 Cabuková Tatiana, uklízečka 

 Vilišová Ludmila, uklízečka 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 má právní subjektivitu (příspěvková 
organizace). 

Součástí školy jsou: 
Základní škola (kapacita 105 žáků), Střední škola (kapacita 28 žáků), školní družina (kapacita 20 žáků) a 
školní jídelna-výdejna (kapacita 80 žáků). Celková kapacita školy je 133 žáků. 

Základní škola 
Poskytuje vzdělávání žákům, u kterých byly zjištěny speciálně vzdělávací potřeby na základě speciálně 
pedagogického, popř. psychologického vyšetření školským poradenským zařízením a jejich rozsah 
závažnosti je důvodem k zařazení do režimu speciálního vzdělávání. Vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami se uskutečňuje s využitím vyrovnávacích a podpůrných opatření. 

Bližší informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 
upřesňuje vyhláška č.27/2016 Sb.- vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných, ve znění účinném od 1. 9. 2017 (MŠMT ČR). 

Střední škola 
Od 1. 9. 2011 součástí naší školy je i střední vzdělávání. 
- obor Praktická škola dvouletá ( 78-62-C/02) ŠVP č.j. 450/2014 „Klíč do života“ 
- obor Praktická škola jednoletá ( 78-62-C/01) ŠVP č.j. 760/2014 „Malý klíč do života“ 

Délka vzdělávacího programu a forma studia: 

• Praktická škola dvouletá - 2 roky studia 

• Praktická škola jednoletá - 1 rok studia 

• denní studium 

Školní družina 
Je koncipována jako doplněk rodinné výchovy, především u dětí, které pocházejí z rodin neúplných či 
dysfunkčních. Úkolem ŠD je především zájmová činnost, rozvoj citových a osobnostních vztahů a 
návyk na soužití v kolektivu. Ve školní družině pracují s vychovatelky se souhrnným úvazkem 1,00 ve 2 
odděleních s kapacitou 20 dětí. 

Přípravná třída 
Každoročně je se souhlasem zřizovatele otevírána přípravná třída. Od 1. 9. 2017 je přípravná třída 
určena výhradně žákům s odkladem školní docházky. Do přípravné třídy jsou vřazovány děti v 
posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti se u nás připravují na bezproblémový 
vstup do prvního ročníku běžné základní školy. 
Ve třídě pracuje speciální pedagog a asistentka pedagoga. 

 

O NÁS 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301  
 

 

 
 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných 
prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 48/2005 o základním vzdělávání a některých 
náležitostech plnění povinné školní docházky, vyhl. č.13/2005 o středním vzdělávání, vyhláška č. 
147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 
speciálními vzdělávacími potřebami, zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve 
znění pozdějších přepisů; zákona č. 94/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 
379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami; Listiny základních práv a svobod; Úmluvy o právech 
dítěte a dalších zákonných předpisů ČR.  
Školská rada projednala nový školní řád dne 28. 8. 2017  
Platnost školního řádu od 1. září 2017  
Zpracovala: Mgr. Miluše Juráňová  
DOKUMENT JE K NAHLÉDNUTÍ V ŘEDITELNĚ ŠKOLY 

ŠKOLNÍ ŘÁD 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Školní parlament 
 
Při SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou byl zřízen žákovský parlament ve školním roce 2013 – 2014 jako 
žákovská zastupitelská organizace. Smyslem fungování parlamentu bylo zajištění vlivu žáků na 
rozhodování o záležitostech školy a získávání důležitých informací.  
Zástupci žáků se v parlamentu pravidelně setkávají, přednášejí návrhy a připomínky spolužáků ke 
vzdělávacímu procesu, prostředí, školním akcím, vzájemnému soužití. Společně je projednávají a 
vyjadřují se k nim. Školní parlament dává podněty, otázky a návrhy vedení školy, učitelům, kteří 
na ně reagují, probíhá dialog pro nalezení řešení.  
 

Svou činnost parlament zaměřuje na:  
 

 zlepšení postoje každého žáka ke školní práci a vzájemnou pomoc žáků  

 hygienu a bezpečnost ve škole, pomoc při zajišťování čistoty a pořádku s cílem 
odstraňovat lhostejnost a nezájem  

 pomoc při organizování sběrových aktivit  
 

Školní parlament má právo zejména:  
 

 vyjadřovat se k pravidlům školy a mimoškolní činnosti  

 podílet se aktivně na veškerém životě školy  

 přednést své návrhy vedení školy a učitelům  
 

Školní parlament má povinnosti:  
 

 spolupracovat prostřednictvím svých zástupců s vedením školy, učiteli i ostatními 
zaměstnanci školy a vycházet přitom ze závazných pravidel Školního řádu  

 respektovat společenská pravidla a zásady slušného chování  

 dbát na tradici školy a její dobrou pověst  

 přijmout plnou odpovědnost za své iniciativy  

 správně reprezentovat školu  
 

ŠKOLNÍ 
PARLAMENT 



Cíle školního parlamentu:  

 

 chceme být prostředníky mezi vedením školy, učiteli, žáky, zaměstnanci a zajišťovat 
zpětné vazby  

 chceme předcházet negativním jevům  jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení 

školního majetku  

 chceme dohlížet na dodržování školního řádu, pomoci při zajišťování čistoty a pořádku  

 chceme připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd  

 chceme řešit připomínky a návrhy žáků, pomáhat při organizaci chodu školy a vytvořit tak 

příjemné klima školy  

 chceme umožnit žákům uplatnění svých dovedností, schopností  

 prezentovat svoji činnost na webových stránkách, školním časopise i v místním tisku  

 

Zástupci  parlamentu : školní rok 2017-2018 

třída zástupce třídy 

6. Marejková Martina 

7. Halušková Miriam 

8. Podepřelová Veronika 

9. Rýdl Lukáš 

SpCH 1 Krybusová Silvie 

SpCH 2 Bučíková Lucie 

PRŠ 1 Skácel Tomáš 

PRŠ 2 Astalošová Petra 

 

Stanovy školního parlamentu :  

 
 členové školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky jednou ročně na začátku 

školního roku  

 svou funkci zastávají v příslušném školním roce, v případě nutnosti mohou být 

nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní 

zástupce  

 zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech jednání školního parlamentu, v 

případě nutnosti se omluvit a sjednat za sebe náhradu (zvoleného zástupce)  

 všichni členové školního parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení, v 

případě hlasování platí 1 člen = 1 hlas  

 přítomní dospělí hlasovací právo nemají  

 povinností každého člena parlamentu je informovat pravdivě své spolužáky o průběhu 

jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým dospěl  

 rozhodnutí parlamentu jsou pro všechny žáky závazná  

 parlament nemá právo zasahovat do záležitostí, jejichž řešení a posuzování patří do 

pravomoci vedení školy  

 rozhodnutí ředitelky školy a vedení školy je povinen respektovat  

 ředitelka školy může činnost ŠP kdykoliv ukončit  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Školní poradenské pracoviště při SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301 
nabízí rodičům integrovaných žáků setkávání v 

 

KLUBU RODIČŮ 
 

Jedná se o skupinu rodičů žáků školy, které spojuje fakt, že pečují o děti s postižením. 
Cílem KLUBU je vytvořit prostor pro společné setkávání těchto rodičů, kde si budou moci předávat 
vlastní zkušenosti, rady, nápady. Prostor, kde mohou sdílet vlastní témata vyplývající z řešení 
každodenních situací rodiče postiženého dítěte. KLUB je i místem, kde mohou rodiče získat tolik 
potřebnou podporu a povzbuzení (tzv. svépomocná skupina). 
 
KLUB RODIČŮ zahájil činnost v únoru 2014. Na základě podnětů a přání rodičů jsme se zpočátku 
věnovali přednáškové činnosti. Své rady a poznatky nám prezentovala např. naše paní učitelka Mgr. 
Petra Horáková (včetně ukázky rehabilitační péče a nácviku techniky Míčkování). Dále jsme si pozvali 
příslušníky Městské policie z Lipníka n. Beč. k zodpovězení praktických otázek. Pozvání přijala i 
pracovnice Úřadu práce. O své zkušenosti a poznatky se s námi podělily i maminky, např. paní 
Pelzová, která se věnuje tradiční čínské medicíně a paní Šlosarová, která se nás snažila zasvětit do 
výtvarné techniky zvané Enkauistika. Závěr školního roku jsme si pak zpříjemnili společným výletem 
do vyhřívaného bazénu v lázeňském domě Moravan v Teplicích (financováno ze sponzorského daru). 
Zajímavou aktivitou toho školního roku bylo společné dekorování krabic darovaných Kazetem Přerov, 
které jsme pak s ostatními výrobky školy prodávali na Vánočních trzích. 

Možnosti náplně KLUBU jsou široké, nebráníme se dalším nápadům. Aktuálně plánujeme společné 
výlety s dětmi. 

Účast na klubu je dobrovolná. Scházíme se 1x za měsíc, rodiče jsou vždy informováni pozvánkou. 
K dispozici máme kávu a čaj. 
 
KLUB RODIČŮ vede: Mgr. Marcela Prvá, školní psycholog a rodinný terapeut 

 

 
KLUB RODIČŮ 

 



5.3.2014 
Ukázka rehabilitace - protahování (provádí učitelka rehabilitační tělesné výchovy Mgr. Petra 
Horáková) 
 
Co jsme se jako rodiče postižených dětí naučili (závěr z jednoho našeho sezení): 

 Trpělivosti 

 Skromnosti 

 Třídit důležité věci a nedůležité 

 Jsme více komunikativní 

 Zůstali jen ti praví kamarádi… 
 

Během naší činnosti jsme oslovili některé firmy a občany o příspěvek. 
Za příspěvky k činnosti KLUBU RODIČŮ tímto velice děkujeme sponzorům: 
 

 Panu Vasilu Mádrovi 

 Kazetu Přerov 

 Firmě OMO, panu ing. Jaroslavu Číhalovi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCHRÁNKA DŮVĚRY 



 

 

 

 

 

 

 

Z Á Ř Í 
 

 
 

 
Září, září, na léto jde stáří,                           Švestky modrají, 
Zlaté slunce září                                            jablka sládnou, 
Malátně a s únavou.                                    Podzim jde po kraji, 
                                                                        rybníky chladnou. 
Žáci, žáci, ve slohové práci     
Píšou, jak nám ptáci                                    Obal se, pavoučku, 
Mizí nad hlavou.                                          hedvábnou nití, 
                                                                       Ulétni podzimu, 
                                                                       nebo tě chytí. 
 
                                                                                       (Zdeněk Svěrák)    

 
Ř Í J E N 

 

 

Žáci Praktické školy dvouleté – 2. ročník absolvovali tradiční praxi – sklizeň podzimního 
ovoce. Tentokrát pod vedením paní Ludmily Vilišové česali jablka v sadu v Lipníku nad 
Bečvou, který patří pod správu zemědělského družstva „Podhradí Týn nad Bečvou“. 
Stejně jako vloni bylo počasí velmi nevlídné, což narušilo průběh praxe.  
 

 

 
AKCE ŠKOLY V 1. POLOLETÍ 

4.září 2017 zahájení školního roku 

2. října – 6. října 2017 – Praxe PRŠ 2 – sklizeň podzimního ovoce 
 

 



 

 

Naše škola se v termínu od 9. 10. do 13. 10. 2017 zúčastnila školy v přírodě v Novém 
Hrozenkově v horském hotelu Permoník. Do školy v přírodě vyjelo 20 žáků a 4 pedagogičtí 
pracovníci. Před odjezdem byli všichni žáci poučeni o bezpečnosti a vhodném chování 
v objektu školy v přírodě. 
Cílem tohoto adaptačního pobytu bylo, aby si děti vytvořily nebo utužily přátelské vztahy, 
naučily se pracovat ve skupině a pro skupinu, zkusily si tíhu odpovědnosti za sebe i jiné, 
slabší a mladší kamarády. 
 Nemoci a úrazy se nám naštěstí vyhýbaly a všechny děti prožily celý týden bez zdravotních 
potíží. Jedinou drobnou kaňkou letošní školy v přírodě bylo téměř podzimní deštivé počasí. 
Přesto děti zažily plno dobrodružství a legrace ve zdravém prostředí přírody.  
Navštívili jsme muzeum sklářství v Karolince, vyrazili jsme na celodenní výlet na Kohútku, kde 
cílovou odměnou pro děti byl nadýchaný borůvkový knedlík. Pokud nám počasí přálo, trávili 
jsme co nejvíce času v přírodě. Když nepřálo, využívali jsme společenské místnosti a 
hotelovou tělocvičnu, kde žáci plnili úkoly prověřující jejich odvahu, týmovost a vědomosti. 
Na závěr pobytu byl každý účastník odměněn diplomem, drobnými dárky a sladkou 
odměnou. 
Hlady tu nikdo netrpěl, kuchyně byla výtečná a i známí vybíravci jedli s chutí. 
Vedoucí: Mgr. Kateřina Zemánková 

 

    

 

 
 

9. října – 13. října 2017-  Škola v přírodě 

 



 

 

V rámci akce „Den otevřených dveří HZS Lipník nad Bečvou“ jsme využili možnost společně 
s ostatními místními školami a navštívili jsme prostory požární stanice HZS Lipník nad 
Bečvou.  
Žákům se nabídla mimořádná možnost vidět zblízka požární techniku, osahat si vybavení 
hasičů a požární techniku. Celá akce byla doprovázena odborným výkladem zástupce HZS. 
Bylo to pro žáky velmi poučné a zajímavé. 
 

      
 

 

 

 
V okružním terénním závodě na 7 km obsadil Jan Sochůrek 5. místo, v závodě dívek Marie 
Cinová  4. místo. Náš další závodník Lukáš Rýdl závod pro zdravotní potíže nedokončil.  
 

 

 

 
 
Od 17. října do 19. prosince 2017 absolvovali žáci 3. a 4. ročníku naší školy plaveckou výuku 

v Plavecké škole Lumíra Zátopka v Hranicích na Moravě. Plavecká výuka byla zaměřena na 

výuku základních plaveckých dovedností, plaveckých způsobů prsa a znak, startovních skoků 

a plavání pod vodou. To vše pod vedením zkušených instruktorek a s využitím různých 

pomůcek doporučených metodikou plavání. Cílem tohoto kurzu bylo nejen seznámit děti s 

vodním prostředím, naučit je potápět se, skákat do vody a orientovat se v ní beze strachu, 

ale také vytváření kladného vztahu k plavání, zlepšení fyzické kondice a rozvoj pohybových 

dovedností. K odpočinku, relaxaci a prohřívání dětí byla využita vířivá vana, pára a teplý 

dětský bazén. Po ukončení kurzu dostal každý žák mokré vysvědčení dle jeho nejlepších 

plaveckých dovedností. Doprava do Hranic byla hrazena z projektu „Podpora výuky plavání 

v ZŠ.“ 

Vedoucí: Mgr. Pavla Stiborková 

13. října 2017 – Dopoledne u hasičů 
 

14. října 2017 – Mistrovství ČR v závodě horských kol – Sruby 
v Orlických horách 

 
 

17. října 2017 – Plavecký výcvik 
 
 



     

 

 

 

Dne 18. 10. 2017 se uskutečnilo ve školní tělocvičně naší školy vystoupení interaktivního 
hudebního divadla ABRAKA MUZIKA, které bylo zaměřeno na primární prevenci negativních 
sociálně patologických jevů u žáků základních škol, zejména na prevenci drobné kriminality, 
ale i na závažnější negativní jevy, například na projevy vandalství a agresivity. Děti se 
zábavnou hudební formou učily rozpoznat a pojmenovat jevy, které jsou v rozporu se 
společenskou normou, se školním řádem. Všem zúčastněným žákům i pedagogům se 
podnětné vystoupení hudebního divadla velmi líbilo a bylo oceněno závěrečným bouřlivým 
potleskem a skandováním. 

 

           

 

 

 

Prostřednictvím nabízených aktivit se žáci přípravné třídy a jejich rodiče  seznámili 
s některými druhy zeleniny a ovoce. Své znalosti předvedly  při plnění  úkolů na interaktivní 
tabuli. Podařilo se nám procvičit téměř všechny smysly – zrak, chuť, hmat, čich Nabízené hry 
děti zaujaly a s radostí se jich zúčastnily. Děti a maminky nás také mile překvapily při 
poznávání druhů ovoce či zeleniny podle chuti a hmatu. V závěru projektu rodiče společně s 
jejich dětmi vyřezávaly dýně na Halloween, které si po skončení projektového dne odnesly 
domů. Kreativita s fantazií opravdu nechyběla. S dětmi a rodiči  jsme prožili příjemné 
dopoledne a těšíme se na příští setkání.  

 

18. října 2017 – ABRAKA MUZIKA 

 

24. října 2017 – projektový den v přípravné třídě „Plody podzimu“ 
 



 
 

 
 
Naši mladí vyznavači zelených stolů Jaroslav Sivák, Josef Ždanov a Patrik Cina zde obsadili 1., 
5. a 6. místo. První dva jmenovaní se kvalifikovali na Mistrovství České republiky v Hradci 
Králové. 
Žákyně Petra Astalošová obhájila ve Šternberku své 1. místo z loňského roku a také se 
kvalifikovala na výše uvedené mistrovství republiky, kterého se bohužel nezúčastnila.  
 

 
 

L I S T O P A D 

 

 

 

 
Ve středu 15.11 2017 nás navštívila knihovnice místní městské knihovny paní Simona Ryšavá, 

aby naše žáky seznámila s knižními novinkami. Beseda byla obohacena o videoprojekci a 

četbu vybraných pasáží z knih. 

 

 
 

25. října 2017 - Mistrovství Moravy a Slezska ve stolním tenise – Šternberk 
 
 

15. listopadu 2017 - Beseda nad knihou 
 



 

 

 

 

 

Cílem projektového dne bylo zvyšování odolnosti u žáků školy vůči působení negativnívh 

soc.-patolog. Jevů, a to na bázi aktivního sociálního učení. Jedná se zejména o problematiku 

pozitivní komunikace mezi lidmi, zvládání konfliktních situací ( předcházení – zasady 

mírumilovné komunikace, praktické způsoby zvládání emocí – nástin) , dále problematiku 

šikany, kyberšikany (praktické způsoby jak se ochránit před jejich účinky). 

Vedoucí: Mgr. Rostislav Nepustil 

 

         

      
 

 

P R O S I N E C 

 

 

 
 
Ve středu 6. prosince nás ve škole poctil svou návštěvou sám Mikuláš. Spolu s ním přišli i tři 
čerti a krásný anděl. Děti se po celý týden na tuto návštěvu pečlivě připravovaly. Učily se 
nejrůznější rozverné čertovské písničky a říkanky, které se hodily hlavně ve chvíli, kdy si čert 
chtěl odnést pár hříšníků s sebou do pekla. Naštěstí si čert nikoho neodnesl, naopak Mikuláš 

16. listopadu 2017 – Projektový den „Prevence negativních soc. 

patologických jevů  „ 

 
 

6. prosince 2017 – Mikuláš 
 



děti odměnil sladkou nadílkou. A pak už nastal čas se rozloučit a nám nezbývá nic jiného, než 
si na tuto vzácnou návštěvu celý rok počkat.  
Vedoucí: Mgr. Jindřiška Gaďourková 

 

      

 

 

 

 

V úterý 12. prosince 2017 se odehrálo školní kolo florbalového turnaje, kterého se zúčastnili 
žáci 6.+7.tř., 8.+9.tř., SpCH1 s SpCH2. Hrálo se systémem „každý s každým“ po dobu 2 x 8 
minut a družstva byla složena ze 3 hráčů a 1 brankáře. 

Pořadí turnaje: 

1.místo – 8.+9. třída 

2.místo – 6.+7. třída 

3.místo – třída SpCH2 

4.místo – třída SpCH1 

Nejlepším střelcem turnaje se stal Sivák Jaroslav a nejlepším brankářem byl vyhlášen Tomáš 
Švrček. 
Vedoucí: Mgr. Kamil Zemánek 

      

12. prosince 2017 - Florbalový turnaj - školní kolo 

 



 

 
 

 

Dne 14. prosince 2017 se již tradičně konal na naší škole florbalový turnaj, kde se našimi 
soupeři staly týmy ze ZŠ Osecká 315, Lipník n/B, SŠ, ZŠ a MŠ Přerov a SŠ a ZŠ Prof. Z. 
Matějčka, Olomouc. Hrálo se systémem každý s každým po dobu 2 x 10 minut. 
Naše družstvo, ve složení Lukáš Rýdl, Jaroslav Sivák, Patrik Patkaň Cina, Jan Sochůrek a 
Ondřej Sochůrek obsadilo celkové třetí místo. 
 
Pořadí turnaje: 
1.místo – SŠ, ZŠ a MŠ Přerov 
2.místo – SŠ a ZŠ Prof. Z. Matějčka, Olomouc 
3.místo – SŠ a ZŠ Lipník n/B, Osecká 301 
4.místo – ZŠ Lipník n/B, Osecká 315 
 
Nejlepším střelcem turnaje se stal Sergio Mazanik (SŠ, ZŠ a MŠ Přerov) a nejlepším 
brankářem Křížek David (SŠ, ZŠ a MŠ Přerov). 
Vedoucí: Mgr. Kamil Zemánek 

 

 

 

 
 
 
Již čtvrtým rokem se scházejí v naší škole maminky a babičky postižených žáků v Klubu rodičů. 
Hlavním smyslem našeho klubu je předávání si zkušeností týkajících se problémů s péčí o 
postižené děti. Při posezení u kávy a občerstvení se kromě povídání věnujeme různým 
výtvarným technikám, vzdělávacím aktivitám a organizování společných výletů. Klub vytváří 
přátelskou a otevřenou atmosféru mezi rodiči a školou. V roce 2017 byly hlavní náplní klubu 
rodičů tyto aktivity: rehabilitačně - terapeutické aktivity v bazální dílně, arteterapie v 
keramické dílně a výtvarném ateliéru. V rámci projektu nám byl poskytnut grant od města 
Lipník nad Bečvou. Za finanční obnos jsme nakoupili materiál do výtvarného ateliéru i 
keramický materiál. Během realizace projektu proběhla dne 20. 12. 2017 ke Dni otevřených 
dveří v prostorách školy výstava výrobků a výtvarných prací pro širokou veřejnost. Rovněž 

14. prosince 2017- Florbalový turnaj – okresní kolo 
 

20. prosince 2017 -  Projekt „Tréninková pracoviště – sociálně aktivizační 
služby pro rodiny žáků s těžkým postižením“ 

 



jsme se zúčastnili se svým stánkem prodejního vánočního jarmarku v Lipníku nad Bečvou, kde 
jsme nabízeli výrobky vytvořené v rámci projektu, zejména v keramické dílně. Projekt byl 
určen pro žáky s těžkým tělesným postižením, rodiče a prarodiče těchto žáků a další 
rodičovskou veřejnost. Velmi děkujeme za poskytnuté finanční prostředky. 
Mgr. Taťána Peterková  
 

 

 

 

 

 
Dne 21.12.2017 jsme s vybranými žáky navštívili vánoční trhy v Olomouci, které se konaly na 
Horním náměstí. Děti si zde mohly připomenou vánoční tradice, nakoupit vánoční dárky a 
ochutnat spoustu vánočních dobrot. 

 

 

 

 

 

 

22.12.2017 byl poslední den vyučování v roce 2017. Žáci i učitelé si tento den zpříjemnili 
vánoční besídkou. Samozřejmě nechyběly zářící vánoční stromečky, všude vonělo cukroví, 
děti si rozdávaly dárky. Jenom škoda, že „Ježíšek je jen jednou za rok“. 

 

21. prosince 2017 – Vánoční trhy 
Olomouc 

 

22. prosince 2017 – Vánoční besídka 
 



    

   

L E D E N 
 

Zima 
 

Hned když přijde tuhá zima,                                      Pár prkýnek neubude, 
Do dílny si vezmu syna.                                               Nasytit je, to je radost, 

Budku ptáčkům postavíme,                                        A sýkorkám dobře bude. 
Celou zimu je krmíme.                                                  Nebudem mít o ně starost. 

 
Semínka i různé plody 

Nasypem jim do zásoby. 
Aby hlady netrpěly, 

Jako my se dobře měly. 

 



 
 

 

 

Dne  17.1.2018 se v rámci prevenčních aktivit uskutečnil na naší škole projektový den 

zaměřený na zdravý životní styl, prevenci kouření a zneužívání návykových látek. Hlavním 

cílem projektového dne byla především propagace zdravého životního stylu - motivovat naše 

žáky k tomu, aby žili zdravě, aby si uvědomili svoji osobní zodpovědnost za své zdraví,  

chování a jednání, zároveň také  posilovat u dětí a mládeže jejich sociální kompetence a 

dovednosti ve zvládání emocí, negativních projevů chování vůči okolí, učit žáky zvládat 

projevy a formy sebedestrukčního chování a jednání. Na závěr projektového dne jako výstup 

projektu vytvořili žáci jednotlivých tříd naší školy plakát, který propagoval zásady zdravého 

životního stylu, upozorňoval na problematiku kouření a zneužívání návykových látek u dětí a 

mládeže v naší společnosti.  

(školní metodik prevence)  Mgr. Rostislav Nepustil 

 

  

 

       

 

17. ledna 2018 - Primární prevence negativních sociálně patologických 
jevů  

 



 

 

 
Ve čtvrtek 18. ledna 2018 se zúčastnily dívky naší školy turnaje ve stolním tenisu v Přerově. 
V konkurenci škol z Hranic, Přerova a Kojetína se dívky umístily na 1. místě v soutěži 
družstev.  
Petra Astalošová získala pro naši školu 1. místo v kategorii „junior“ a Marie Cinová 2. místo 
v kategorii „žáci“. 
Vedoucí : Mgr. Ladislav Novák 
 

 
 
 

 

Ve středu 31.ledna 2018 bylo žákům naší školy rozdáno pololetní vysvědčení 

 
 

Vysvědčení 
 

Na Pepíka došlo brzy,                                   Stále se jen poškleboval 
Vyrušoval a byl drzý.                                     Jazýček svůj vyplazoval. 
Ozýval se jen, když neměl,                           A pak přišlo vysvědčení- 

U tabule vždy oněměl.                                Jednička tam z mravů není. 
 

To je ale mizérie, 
Doma si to kluk vypije. 
To je pěkné nadělení, 

teď už mu do smíchu není. 
 

 

V pátek 2. února 2018 následovalo jednodenní pololetní volno 

18. ledna 2018 – Stolní tenis dívek 
v Přerově 

 
 



 

 

 

Dne 24. 1. 2018 se na naší škole uskutečnila interaktivní beseda s MUDr. Dvořákovou na 

téma ,,Problémy dospívání“, které se zúčastnili žáci a žákyně 6. - 9. tříd základní školy a žáci 

a žákyně tříd střední školy. Paní doktorka se věnovala tématu dospívání nejdříve z pohledu 

zdravotního, poté i z pohledu sociálního. Věnovala se i možným rizikům a zdravotním 

problémům, které jsou s tímto obdobím spojené, nastínila možnosti, jak těmto problémům 

předcházet a jak je i správně řešit. Časté dotazy žáků během besedy na paní doktorku svědčily 

o tom, že žáky toto citlivé téma zaujalo, a že samotná beseda byla pro ně velmi zajímavá, a 

také přínosná. 

Vedoucí : Mgr. Rostislav Nepustil 

 

 

 

 

 

 

24.ledna 2018 – beseda s MUDr. Dvořákovou  „Problémy dospívání“ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Operační program Výzkum, vývoj a zdělávání  
 

Jako již v minulých letech, tak i v letošním školním roce se naši pedagogičtí pracovníci zapojili 
do evropského projektu Operační program „ Výzkum, vývoj a vzdělávání“. 
V rámci harmonogramu „ Rozvoj školy jako centra celoživotního vzdělávání „ se jedná o tyto 
aktivity: 
 
 PROJEKT – ROZVOJ ŠKOLY JAKO CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ JE 

SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.  

 

Informace o projektu 

 
Číslo operačního programu:  

 

 
02  

Název operačního programu:  Operační program Výzkum, vývoj a 

vzdělávání  

Číslo prioritní osy:  02.3.68  

Název prioritní osy:  Omezování a prevence předčasného 

ukončování školní docházky a podpory 

rovného přístupu ke kvalitním programům 

předškolního rozvoje, k primárnímu a 

sekundárnímu vzdělávání.  

Číslo výzvy :  02_16_035  

Název výzvy :  Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ 

a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní 

ose 3 OP  

Název projektu:  Rozvoj školy jako centra celoživotního učení  

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005977  
Datum zahájení projektu:  1.9.2017  

Datum ukončení projektu:  31.8.2019  

Výše dotace:  235.816,- Kč  

 
Cíl projektu:  

Hlavním cílem projektu je rozvoj žáků prostřednictvím realizace tandemové výuky a zapojení 
odborníků z praxe do výuky. Součástí projektu je také další vzdělávání pedagogů v oblasti ICT a 
kariérového poradenství a vzájemné návštěvy pedagogů SŠ. 

Operační program 
„Výzkum, vývoj a 

vzdělávání“ 



Škola v rámci realizace projektu průběžně čerpá finanční prostředky na realizaci níže 

uvedených šablon: 

 

 
III/2.3  Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ 

– DVPP v rozsahu 24 hodin  

(varianty: ICT + Kariérové poradenství)  

III/2.7  Sdílení zkušeností pedagogů z různých 

škol prostřednictvím vzájemných návštěv ( 

pro SŠ )  

III/2.9  Tandemová výuka na SŠ  

III/2.10  Zapojení odborníka z praxe do výuky na 

SŠ  

 
 

PROJEKT – ROZVOJ ŠKOLY JAKO CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ JE SPOLUFINANCOVÁN 
EVROPSKOU UNIÍ 
 

 
 

 

 Informace o projektu 

 
Číslo operačního programu:  02  
Název operačního programu:  Operační program Výzkum, vývoj a 

vzdělávání  

Číslo prioritní osy:  02.3.68  

Název prioritní osy:  Omezování a prevence předčasného 

ukončování školní docházky a podpory 

rovného přístupu ke kvalitním programům 

předškolního rozvoje, k primárnímu a 

sekundárnímu vzdělávání.  

Číslo výzvy :  02_16_022  

Název výzvy :  Podpora škol formou projektů 



zjednodušeného vykazování – šablony pro 

MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v 

prioritní ose 3 OP  

Název projektu:  Podpora rozvoje čtenářských a 

matematických  

dovedností žáků ZŠ  

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003410  
Datum zahájení projektu:  1.9.2017  

Datum ukončení projektu:  31.8.2019  

Výše dotace:  361.874,- Kč  

 

 

Škola v rámci realizace projektu průběžně  čerpá  finanční prostředky na realizaci 

níže uvedených šablon: 

 

 

II/2.1  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 

– DVPP v rozsahu 16 hodin  

(varianty: Čtenářská gramotnost a 

Matematická gramotnost)  

II/2.9  Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ 

(varianty: Matematická gramotnost)  

II/2.10  Sdílení zkušeností pedagogů z různých 

škol prostřednictvím vzájemných návštěv ( 

pro ZŠ )  

II/3.1  Čtenářský klub pro žáky ZŠ  

II/3.2  Klub zábavné logiky a deskových her pro 

žáky ZŠ  

II/3.4  Příprava na vyučování žáků ZŠ 

ohrožených školním neúspěchem  

II/4.1  Odborně zaměřená tematická setkávání a 

spolupráce s rodiči žáků ZŠ  

 

 

PODPORA ROZVOJE ČTENÁŘSKÝCH A MATEMATICKÝCH DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ ZŠ JE 
SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ú N O R  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne 19. 2. 2018 navštívily děti z mateřského centra Pohádka v Lipníku nad Bečvou žáky 
přípravné třídě SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301. Děti ukázaly své zkušenosti a znalosti, 
kterých již dosáhly za prvního půl roku působnosti ve škole. Jak v rozvoji komunikačních 
schopností (cviky pro rozvíjení mluvidel, nosní dýchání) tak i při společném dění, které 
proběhlo ve třídě, před interaktivní tabulí. Všechny děti se zapojily do výukového programu 
„Těšíme se do školyˇ, kde přiřazovaly předměty podle zvuku, doplňovaly tvary, zazpívaly si 
písničky a zahrály pexeso. Ve volné chvilce si vyzkoušely pobyt v bazénku s míčky i 
snoezelenu .Čas rychle utíkal a děti nestačily vše poznat, proto se již těší na další brzká 
společná setkání. Tato návštěva byla inspirativní pro obě třídy. 
Vedoucí: Mgr. Jindříška Gaďourková 
 

      

 
AKCE ŠKOLY VE  

2. POLOLETÍ 

19. února 2018 – Návštěva mateřského centra 

v Lipníku nad Bečvou, práce s interaktivní tabulí 

2. února 2018 – Návštěva mateřského centra 

v Lipníku nad Bečvou, logopedická prevence 



 
 
 
 
 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005977 
„Rozvoj školy jako centra celoživotního učení“ 
Lektor: Miluše Hlavinková 
Metodik školy: Mgr. Hana Odstrčilová 
Čas: 4 vyučovací hodiny 
Místo konání: Střední školy a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 
 
 
 
 
 
 
 
Stejně jako předchozí léta se po školní budově pohybovaly podezřelé postavy vypadající jako 
princezny, upíři, strašidla, loupežníci, vodníci a další pohádkové bytosti.  
Co by to asi mohlo znamenat? 
No přece tradiční maškarní karneval pro děti z přípravné třídy a 1.-4. ročníku.  
Vedoucí : Mgr. Jindřiška Gaďourková 
 

 
 
 

16.listopadu 2017 a 21. února 2018 – Účast odborníka z praxe v praktické 
výuce žáků SŠ 

 

21. února 2018 - Karneval 



B Ř E Z E N 
 

 
 
 
 
Ve čtvrtek 1. března 2018 se na naší škole konala beseda s policistkou OTP Krajského 
ředitelství Policie Olomouckého kraje podporučík Mgr. Miluší Zajícovou na téma „Používání 
sociálních sítí a možná rizika z nich plynoucí, kyberšikana, právní vědomí a trestní 
odpovědnost“. Akci organizoval primární preventista na naší škole Mgr. . Rostislav Nepustil 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
V úterý 20. března 2018 se žáci naší školy zúčastnili na ZŠ Hranická, Lipník nad Bečvou 
výtvarné soutěže „Barevná pastelka“.  
 
Kategorie III (6.,7. ročník) 
Krybusová Sylva (6. ročník) 
Záboj Ondřej (6. ročník) 
 
Kategorie IV (8., 9. ročník) 
Pajtášová Alena (8. ročník) 
Bučíková Lucie (9. ročník) 
Švrčková Simona ( 9. ročník) 
Patkaň Cina Patrik (9. ročník) 
 
   

1. března 2018 – Beseda s Policií 
 

20. března 2018 – Barevná pastelka 



   
 
 
 
 
 
 
 

23. března 2018 se v Kojetíně konal turnaj ve stolním tenisu hochů.  
Naši školu reprezentovali tito žáci: 
Jaroslav Sivák         9. tř. 
Patrik Patkaň cina  9. tř. 
Josef Ždanov           9. tř. 
Ondřej Sochůrek   4. tř. 
Jaroslav Sivák se v kategorii „starší žáci“ umístil na třetím místě. 
Vedoucí : Mgr. Ladislav Novák 
 
 
 
 
 
 
 

28. března 2018 se na naší škole konalo okresní kolo ve vybíjené dívek. Turnaje se zúčastnila 
družstva škol Hranice, Lipník, Přerov a Kojetín. 
Naši školu reprezentovali tito žáci: 
Simona Švrčková 
Šárka Astalošová 
Natálie Glonerová 
Miriam Halušková 
Marie Cinová 
Martina Marejková 
Julie Ždanovová 
Celkové pořadí:                        1. místo – Lipník 
                                                    2. místo – Hranice 
                                                    3. místo – Přerov 
                                                    4. místo – Kojetín 
Vedoucí : Mgr. Kamil Zemánek 

23. března 2018 – Stolní tenis Kojetín 

28. března 2018 – Vybíjená dívek 

 



 

        
 

                                                                        

D U B E N 
 
 
 
 
 
Žáci Praktické školy dvouleté absolvovali jarní praxi v sadu v Lipníku nad Bečvou (Zemědělské 
družstvo Podhradí – Týn nad Bečvou). Žáci měli ideální počasí , takřka letní.  
Vedoucí projektu: Mgr. Taťána Peterková. 
 

  
 
 

 

18.4.-24.4.2018- Jarní praxe praktické školy dvouleté 



 

 
 
 
 
 
18. duna 2018 proběhlo na naší škole školní kolo dopravní soutěže, kterého se zúčastnili žáci 
SPCH1, SPCH2, 6.+7. třídy a 8.+9. třídy. V kategorii tříd zvítězilo družstvo SPCH2. V kategorii 
chlapců byl nejlepší Josef Ždanov – 8. tř. (SPCH2). V kategorii dívek byla nejlepší Marie 
Cinová (8.tř.). 
Vedoucí: Mgr. Vít Koláček 
 

 
 
 

 

18.dubna 2018 – Školní kolo dopravní soutěže 



 
 
 
 
 
Mezinárodní „ Den Země" jsme oslavili již tradičně projektovým dnem v pátek 20. 4.2018. 
Mladší děti z přípravné třídy a děti z 1. stupně naší školy si procvičily a upevnily zásady 
třídění odpadů, zabývaly hlavními úkoly při ochraně přírody a s nově nabytými poznatky se 
vypravili na procházku po okolí Lipníka. Děti pozorovaly a určovaly jarní rostliny, učily se 
určovat léčivky. Žáci 2. stupně a PrŠ dvouleté si při procházce po městě zdokumentovali 
umístění kontejnerů na tříděný odpad. Se zájmem si prohlédli v doprovodu vyučujících 
čistírnu odpadních vod, která chrání řeku Bečvu před znečištěním. Poučným zážitkem byla 
návštěva sběrného dvora. Děti se při komentované prohlídce dověděly, k čemu sběrný dvůr 
slouží a co všechno je do něj možno uložit. Od rána bylo krásné počasí, a tak jsme si všichni, 
žáci i učitelé, projektový den řádně užili. 
Vedoucí : Mgr. Zdenka Dohnalová 
 

  

 

20. dubna 2018- Den Země 



 
 
 
 
 
V úterý 24. dubna 2018 se vítězové školního kola v dopravní soutěži zúčastnili okresního kola 
dopravní soutěže, které se konalo v Přerově.  
Naši školu reprezentovali: Marie Cinová (8. tř.) 
                                                Simona Švrčková )9.tř.) 
                                                Ondřej Vinkrálčik (7.tř.)     
                                                Lukáš Rýdl (9.tř.) 
Výsledky:                                1. místo Přerov 
                                                 2. místo Lipník n.B. 
                                                 3. místo Kojetín 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ve středu 25. dubna 2018 proběhl zápis žáků do 1. třídy pod vedením 
 p. uč. Mgr. Dohnalové. 

24. dubna 2018 – Okresní kolo dopravní soutěže 



 
 
 
 
26. dubna 2018 proběhla beseda s MěP Lipník n.B. (p. Tomková a P. Gottwaldová).  
Tématem byla dopravní výchova – bezpečně na kole. Žáci si společně zopakovali zásady 
bezpečné jízdy na kole, dopravní značky a dopravní situace. Beseda byla určena pro žáky 1. a 
2. stupně. 
 

      
 

K V Ě T E N 
 
 
 

 
 
V pátek 4. května 2018 jsme využili možnosti, v rámci „Dne otevřených dveří VÚ Lipník n.B.“, 
navštívit místní vojenský útvar. Návštěvníci měli možnost si osahat vojenskou techniku, 
policejní techniku a požární techniku. Dále si mohli zastřílet z malorážní pušky, vyzkoušet si 
protichemický a pyrotechnický oblek, který vážil 30 kg. Dále mohli shlédnout ukázky 
bojových umění a zásah přepadoví jednotky. Měli možnost ochutnat speciality místní polní 
kuchyně (buchtičky se šodó) a další atrakce. Jednalo se o velmi povedenou akci. 
 

   

26. dubna 2018 – Beseda s MěP Lipník n.B. 

4. květen 2018 – Den otevřených dveří VÚ Lipník n.B. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne 10. května 2018 jsme organizovali pro naše žáky na městském stadionu lehkoatletický 
čtyřboj. Žáci soutěžili v běhu, skoku, a hodu kriketovým míčkem. 
 
 

 
 
 

  

10. květen 2018 – Školní kolo v lehké atletice 



 
 
 
 
 
Na úterý 15. května 2018 připadl školní výlet na Pustevny. Tentokrát jsme se autobusem 
vypravili na Pustevny a horskou túrou dále kolem sochy Radegasta až na Radhošť. Bohužel 
nám tentokrát nepřálo počasí – bylo chladno a cestou zpět nás překvapila vydatná dešťová 
přeháňka. 
 
 

   
 
 

 

15. květen 2018 – Školní výlet na Pustevny 



 
 
 
 
 
 

14. května 2018 žáci 2. stupně absolvovali interaktivní besedu týkající se drogové 
problematiky v podání pracovníků „KAPPA-HELP“. 
Garantem akce : Mgr.  Rostislav Nepustil 
 
 
 
 
 
 
 

16. května 2018 jsme se zúčastnili pěvecké soutěže „Skřivánek“ na Základní škole Osecká 
315, Lipník n.B. 
Vedoucí: Mgr.. Rostislav Nepustil 
 
 

 
 
 
 

Dne 29. 5. 2018 proběhlo krajské kolo atletického čtyřboje Základních škol praktických a 
speciálních, které se konalo v Hranicích za účasti žáků z pěti okresů (Jeseník, Šumperk, 
Olomouc, Prostějov a Přerov). Z naší školy se do tohoto kola probojovali Sochůrek Jan, 
Marejková Martina a Halušková Miriam. Všechny žáky bych chtěl jménem naší školy 
pochválit za vzornou reprezentaci, především Jana Sochůrka, který se stal vítězem a tím si 
vybojoval postup do národního finále atletického čtyřboje, které se koná v Karlových Varech 
od 13. do 15. června. 

Umístění: 

Kategorie chlapci: 1. místo – Jan Sochůrek 

Kategorie dívek:    7. místo – Martina Marejková 

         9. místo – Miriam Halušková 

Družstvo chlapců okres Přerov: 1. místo 

Družstvo dívek okres Přerov:     2. místo 

Vedoucí : Mgr. Kamil Zemánek 

 

29. květen 2018 – Atletický čtyřboj (krajské kolo) 

14. květen 2018 – Drogy ( Kappa Help) 

16. květen 2018 – Skřivánek (pěvecká soutěž) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čtyři absolventi ukončili Praktickou školu jednoletou současně se šesti absolventy Praktické 

školy dvouleté se zaměřením na lidová řemesla závěrečnou zkouškou. Praktická část se 

konala 4. června 2016. Sestávala se z upletení košíku, zhotovení výrobku šitou technikou a 

přípravy pokrmu podle receptu. Teoretická část proběhla 12. června, kdy si žáci vylosovali 

otázku ze dvou a pěti okruhů. Poté proběhlo slavnostní předávání vysvědčení za účasti 

rodičů. Všem absolventům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším životě. 

 Mgr. Táňa Musilová 

 

 
 
 

4. června 2018  Střední škola- závěrečné zkoušky – část praktická 
 

12. června 2018  Střední škola- závěrečné zkoušky – část ústní 



 
 
 

 
 
13. čevna 2018 jsme se v Přerově zúčastnili vědomostní soutěže „Moudrá sova – bystrá liška 
– zvídavý Neználek“. Soutěž se konala za účasti žáků z Hranic, Lipníka n.B., Přerova a 
Kojetína. Naši školu reprezentovalo 9. žáků. Nejlépe se umístila Miriam Halušková ze 7. třídy, 
která obsadila dvě první místa. V družstvech mladších žáků naše škola obsadila 2. místo.  
Vedoucí akce: Mgr. Pavla Stiborková 
                           p. AS. Lucie Tomková 
   
 
 
 
 
 
13. května 2018 jsme na naší škole pořádali interaktivní besedu s Městskou Policií na téma 
„Chování a trestní právo“.  
Garantem: Mgr. . Rostislav Nepustil  
 
 
 
 
 
 
21. června 2018 se konal tradiční turnaj v malé kopané, kde naše škola nemohla samozřejmě 
chybět. Turnaje se zúčastnili žáci z Přerova, kteří postavili dva týmy A a B, žáci z Olomouce a 
naši žáci. Družstvo naší školy tvořili žáci Ondra Sochůrek, Ondra Vinkrálčik, Patrik P. Cina, 
Ivan Macko a Patrik Gloner.  
Bohužel nás tento turnaj nezastihl v nejlepší formě, takže jsme v konečném účtování obsadili 
4. místo. Vítězem turnaje se stal tým z Přerova.  
Garantem akce: Mgr. K. Zemánek 
 
 

    
 

13. června 2018 – „Moudrá sova – bystrá liška – zvídavý Neználek“ 
 

13. června 2018 – beseda s Městskou Policií 

21. června 2018 – Malá kopaná 
 



 
 

 
 
 
Ve čtvrtek 28. června 2018 se v tělocvičně naší školy konala tradiční závěrečná „Školní 
akademie“ kde jsme zhodnotili uplynulý školní rok, pochválili ty nejlepší a slavnostně se 
rozloučili s vycházejícími žáky. 
 

 
 
Celá akce byla doprovázena bohatým kulturním programem, kde se jednotlivé třídy a žáci 
prezentovali básničkami, písničkami, scénkami a tanečním vystoupením. 
 

    
 
 

 
 
 
 
V pátek 29. června 2018 se žáci dočkali dne „D“, tedy rozdávání vysvědčení. Učitelé svým 
žákům rozdali vysvědčení a jako poděkování byli od svých žáků podarováni záplavou květin. 

28. června 2018 – Školní akademie 

29. června 2018 – VYSVĚDČENÍ 



     
 

 
 

 
29. června 2018 ukončení školního roku 2017/2018 

 
 
                                                                              Někdo jede na tábor, 
                                                                              jiný učí zpívat sbor, 
                                                                              lesních ptáků na palouku,  
Slunce svítí, řeka volá:                                       hlavně že jsme přitom venku. 
Dneska už nám končí škola. 
Vyrazíme na prázdniny, 
Teď z nás bude někdo jiný.                              Někdo letí do dálek, 
                                                                              chce  poznávat celý svět. 
                                                                              Jiný jede k babičce, 
Nebudem psát úkoly,                                        Která žije v chatičce.      
nemusíme do školy. 
Dva měsíce volna máme, 
co s tím časem uděláme?                                Ať je to tak nebo tak, 
                                                                             budeme si užívat.   
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tak si ty prázdniny všichni hezky užijme! 


