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Nový školní rok 2018 / 2019 

Rok má dvanáct měsíců 

A začíná lednem. 

Školákům však začíná  

Na podzim, v září. 

Září 

Ladislav Dvořák 

Když j nám Petřín jablíčka kutálí 

Po stráni na Újezd, 

To už mu stromy svým listím vystlaly 

Výmoly pěšin a cest. 
 

Kutulúč, kutulúč, 

Jen nám je nenatluč. 
 

Když k nám je kutálí po stráni dolů, 

Sluníčko asi ví, že už mám školu, 

Proto se kutálí do jižní krajiny, 

kde mají děti prázdniny. 
 

Kutulúč, ať se nám nevrátíš s boulí.  

Pozdravuj černoušky na jižní polokouli. 

 

 

VSTUPNÍ STRÁNKY ŠKOLY 

 

www.bobecek.cz/2016/01/bydleni/hura-jdeme-do-skoly.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚŘEDNÍ DESKA ŠKOLY 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY 
Školní rok 2018 – 2019 (od 1.9.2018) 

 

STŘEDNÍ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPNÍK NAD 

BEČVOU, OSECKÁ 301 

Mgr. JURÁŇOVÁ MILUŠE 

Ředitelka školy 

ŠIRŠÍ VEDENÍ ŠKOLY 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

Mgr. Marcela PRVÁ 

Školní psycholog 

Mgr. Rostislav NEPUSTIL 

Metodik PP 

Mgr. Taťána PETERKOVÁ 

Zástupce pedagogů 

Alžběta DOLEŽALOVÁ 

Metodik asistentů pedagoga 

 

Učitelé ZŠ 

 

Vychovatelky ŠD 

Školník – údržbář 

Radoslav Juráň 

Mgr. Jana Mádrová 

Statutární zástupce 

Výchovná poradkyně 

ASISTENTKY PEDAGOGA 

Alžběta Doležalová, Bc. Kovaříková E., Krejčiříková M., 

Kreselová V., Křístková P., Kunovská A., Bc. Lenertová P., 

Lošťáková J., Plesová M., Mgr. Prudilová B., Ráczová I., 

Tomková l.,  

ŘEDITELKA ŠKOLY 

Uč. SŠ 

Uč. SpA,B, a SpCH1,2 tříd 

Uč. Přípr. tř. 

ICT koordinátor 

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI 
Účetní:      Petra Labská 
Uklízečky: Tatiana Cibulková 
                   Ludmila Vilišová 



 

 

 

 

 

 

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 

607 052 355 

Součásti školy: Základní škola – kapacita 105 žáků 

Sřední škola – kapacita 28 žáků 

Školní družina – kapacita 25 dětí 

Školní jídelna – kapacita 80 dětí 

Přípravná třída pro děti ze znevýhodněného 

sociálního prostředí 

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  

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


 

 

 

 

 

 

Mgr. Juráňová Miluše,  ředitelka školy 

 

 
 

Mgr. Mádrová Jana , statutární zástupce, výchovná poradkyně 

 

 
 

 

 

Mgr. 

 

 

Prvá Marcela,  školní psycholog 

 
 
 
 
 
 
 

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 



UČITELÉ: 

Mgr.                           Dohnalová Zdenka 

Mgr. Gaďourková Jindřiška 

Mgr. Nováková  Jana 

Mgr. Koláček Vít 

Mgr. Musilová Táňa 

Mgr. Nepustil Rostislav, metodik PP 

Mgr. Novák Ladislav 

Mgr.  Kramplová Daniela 

Mgr. Peterková Taťána 

Mgr.  

Mgr. 

Mgr.  

Mgr.   

Stiborková Pavla 

Zemánek Kamil 

Zemánková Kateřina 

Martincová Pavla 

   

NETŘÍDNÍ UČITELÉ:  

Mgr. 

Mgr. 

Mgr. 

Mgr.  

Odstrčilová Hana                                                                                                                                    

Suchánková Martina 

Voldánová Helena 

Škrancová Jana 

 

VYCHOVATELKY, ASISTENTKY PEDAGOGA: 

 Doležalová Alžběta 

 

 

 

 

Bc. 

Bc. 

 

Mgr. 

 

 

 

 

Gajdošíková Markéta 

Krejčiříková Martina 

Kreselová Vladislava 

Kunovská Alena 

Lenertová Pavlína 

Lošťáková Jana 

Plesová Martina 

Prudilová Blanka 

Tomková Lucie 

Ševelová Pavla 

Ráczová Ivana 

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI: 

                                  Labská Petra, účetní 

 Juráň Radoslav, školník 

 Cabuková Tatiana, uklízečka 

 Vilišová Ludmila, uklízečka 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Milí žáci! 

    Prázdniny končí a začíná zase škola. Léto bylo krásné. Chodili jsme na procházky, do lesa na 
borůvky, maliny a ostružiny, sbírali jsme houby. Když pršelo, hráli jsme různé hry, poslouchali 
rádio a dívali se na televizi. Na školu jsme moc nemysleli. 
     Co všechno jsme asi zapomněli? 

     Zkusíme to. 

Zopakujte si abecedu 

a, bé,cé,dé            kočka přede, 

e, ef, gé, há           pejsek běhá, 

chá, i, jé, ká           koza meká, 

pé, er, es, té,         hrušky jezte, 

ú, vé, y, zet            jsou jako med! 

 

Září 

Jindřich Bakalík 

 

 

 

 

Ú V O D 

Skončil srpen, 

Začlo září, 

Utrhnem listopad 

V kalendáři. 

 

Najdem klíče 

od školy 

a pár draků 

rozesmátých 

lítá mezi topoly. 

 

http://mojepoteseni.blog.cz/1509/1-zari-a-jdeme-zase-

do-skoly 



70 let od vzniku Zvláštní školy v Lipníku nad Bečvou, Osecká 301 

 

 
V tomto školním roce si naše škola připomíná významné jubileum.  Výnosem krajského 
národního výboru – referát pro školství, osvětu a tělesnou výchovu v Olomouci ze dne 23. 
března 1949, č. zn. 320 – 02/38-16/3. - IV s platností od 1. května 1949 byla v Lipníku nad 
Bečvou.  
Tímto výnosem byly přeměněny dosavadní dvě zvláštní školy při národní škole chlapecké na 
samostatnou školu: zvláštní školu.  
Zvláštní třídy (dříve pomocné) byly zřízeny již ve školním roce 1947/1948. Na konci školního 
roku 1946/1947 byly navrženy ( na návrh okresního školního inspektora Jaroslava Sťrance ) 
třídními učiteli děti z chlapecké a dívčí národní školy v Lipníku nad Bečvou pro pomocné 
třídy. Děti byly přezkoušeny ředitelkou pomocné školy (nyní zvláštní školy) v Hranicích 
Anežkou Šikulovou a komise jmenovaná okresním školním výborem je pro pomocné třídy 
uznala. Místní školní rada podala žádost zemské školní radě v Brně o povolení pomocných 
tříd při obou obecních školách.  
Výnosem ze dne 11. srpna 1947 číslo 51850/47-II/2 povolila zemská školní rada v Brně, aby 
byly zřízeny od 1. září 1947 jedna pomocná třída při dívčí škole obecné škole a jedna 
pomocná třída při chlapecké obecné škole. V pomocné třídě při chlapecké obecné škole bylo 
12 žáků a v pomocné třídě při dívčí obecné škole 14 žákyň. 
V pomocné třídě při dívčí obecné škole byla ustanovena učitelka Anastazie Hadašová, která 
doposud působila na dívčí obecné škole v Lipníku nad Bečvou (Dekret OŠV v Hranicích ze dne 
29.8.1947 č.j. 1870/47-Šk). 
V pomocné třídě při chlapecké obecné škole byla ustanovena učitelka Anastazie Kokešová 
z měšťanské školy v Oseku nad Bečvou (Dekret OŠV v Hranicích ze dne 19.8.1947 č.j. 
2079/47-Šk). 



 

Od 1. září 1950 bylo zavedeno střídavé pololetní vyučování. MNV proto přidělil zvláštní škole 
samostatnou budovu v Losertově ulici č. 627. Tato budova byla původně postavena pro 
židovskou školu (asi před 100 lety). Po zrušení židovské školy sloužila jako městský starobinec 
a pak jako mateřská škola. Aby byla budova způsobilá ke školním účelům bylo třeba provést 
naléhavé opravy. Porozuměním ředitelů škol v Lipníku n.B. byla uvolněna z jejich školních 
rozpočtů na opravy budov částka asi 80 tisíc na opravu zvláštní školy. Za tuto částku MNV 
provedl nejnutnější opravy jako oprava střechy, vybourání a zasazení nového okna, upravení 
školní kuchyně - elektrické osvětlení, malba všech místností, nátěr oken a dveří aj. KNV 
zakoupil otáčecí tabule. Ostatní potřebný školní nábytek (skříně, židle a stůl pro učitele) 
zapůjčila chlapecká národní škola. V takto upravené budově bylo zahájeno vyučování dne 27. 
listopadu 1950. O prázdninách v roce 1950 provedl MNV v budově další opravy (instalace 
splachovacích záchodů aj.). V samotné budově se tedy nacházely 3 učebny, kancelář, školní 
kuchyň, spíž a kabinet.  

 



 

 

Vzpomínka na významnou osobnost naší školy - bývalého ředitele 

 Mgr. Jaroslava Sedláka 

V letech 1983 -1999 byl ředitelem naší školy Mgr. Jaroslav Sedlák,  který i po dvaceti letech je 
pro nás učitele Střední školy a Základní školy Lipník nad Bečvou, Osecká 301 vzorem velice 
uznávaného pedagoga. 

Pan Mgr. Jaroslav Sedlák se významnou měrou zasloužil o rozvoj speciálního školství v našem 
městě – díky jeho usilovné iniciativě se podařilo zrealizovat nákladnou rekonstrukci a 
přístavbu školy, čímž naše zařízení získalo krásné, větší, moderní a účelně vybavené prostory 
pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Za svou celoživotní obětavou práci byl v roce 
2015  nominován na titul Pedagog Olomouckého kraje in memoriam.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ZÁŘÍ 

3. září 2018 zahájení školního roku 

3. září se sešli všichni žáci školy se svými rodiči v budově školy, aby zahájili nový školní rok 

2018/2019. V letošním školním roce je na naší škole zřízeno 12 tříd, 4 třídy pro žáky s lehkým 

mozkovým postižením, 2 třídy pro žáky s více vadami, 2 třídy ZŠ pro žáky s poruchami 

chování , 3 třídy střední školy, 1 přípravná třída. Celkem navštěvuje naši školu 94 žáků.  

 

Setkání s rodiči 

25. září 2018 proběhlo na naší škole setkání s rodiči žáků. Jako zajímavost a zpestření 

programu byly provedeny ukázky tejpování. 

 

ŘÍJEN 
 

Odborná praxe 
 

Na podzim absolvovali žáci 2. ročníku střední školy praktické školy odbornou praxi 
v ovocném sadu. Od 1. - 5. října trhali a sbírali jablka v sadu zemědělského družstva v Lipníku 
nad Bečvou. Jeden den bylo deštivo, ale to žákům nevadilo. Praxe v sadu šla při svitu slunce 
žákům pěkně od ruky. 
 

  
 
 

Akce v prvním pololetí školního roku 
2018/2019 



Mistrovství České republiky v závodech na horských kolech 

Ve dnech 12. - 13. října 2018 jako každým rokem se zúčastnili 3 žáci naší školy u obce Sruby 

v Orlických horách dvoudenního Mistrovství České republiky v závodě horských kol. Závod se 

skládal z horské časovky a z okružního terénního závodu. Po celkovém vyhodnocení obsadila 

Marie Cinová velmi pěkné 7. místo, Vojtěch Sehnálek 14. a Ondřej Vinkralčik 15. místo. I když 

tentokrát nedosáhli na stupně vítězů, je nutné je pochválit za snahu a bojovnost. 

   

  

   

   



Vystoupení skupiny ABRAKA 

V pondělí 22. října 2018 předvedla v tělocvičně naší školy svůj zábavně-výchovný program 

hudební skupina ABRAKA. 

 

 

Mistrovství Moravy a Slezska ve stolním tenise 

V úterý 23. října 2018 se hrálo ve Zlíně Mistrovství Moravy a Slezska ve stolním tenise.  Naši 

mladí vyznavači zelených stolů Patrik Gloner,                        

Ivan Macko a Marie Cinová se utkali se svými soupeři o účast na MČR konané v listopadu 

v Hradci Králové. První dva jmenovaní chlapci bohužel na své soupeře nestačili, výše 

jmenovaná žákyně se však svým 4. místem na mistrovství kvalifikovala.  

       



    LISTOPAD 

Festival malých scénických forem 

6. listopadu 2018 se žáci naší školy aktivně zúčastnili „Festivalu malých scénických forem“ 

pro žáky praktických škol v kulturním domě Rubín v Brně. Jednalo se o druhý ročník festivalu, 

konaný pro praktické školy dvouleté a jednoleté s příznačným názvem „Setkání“. Naši školu 

skvěle reprezentovalo 5 chlapců. Hoši si připravili hranou scénku se zpěvy v rolích policisty, 

muzikanta, kominíka, horolezce a kosmonauta. Jednu roli si střihla i asistentka Alena 

Kunovská jako zahradník. Celá scénka byla skvěle připravena  asistentkou Lucií Tomkovou, 

která na naší škole kromě canisterapie vede také dramatický kroužek. Akce byla ukončena 

diskotékou, kde mohli studenti navázat nová přátelství a naplnit tak poslání festivalu 

„Setkání“.  

 

Exkurze do podniku FERMAT STROJE Lipník nad Bečvou 

V pátek 2. listopadu 2018 se byli naši žáci podívat na výrobu frézek v podniku FERMAT 

STROJE v Lipníku nad Bečvou. Žáci se byli seznámit se strojírenskými profesemi jako je 

obráběč kovů, montér, kontrolor a programátor. Velký zájem byl o práci robota pro výměnu 

nástrojů. Žáci zde mohli vidět jeden z největších strojů v republice - portálová frézka 

s pojezdem 27 metrů. Exkurze byla zajímavá a poučná.  

 

Výstava „Oheň v domácnosti“ 

V pátek 9. listopadu 2018 navštívili žáci naší školy výstavu v Galerii Konírna s názvem „Oheň 

v domácnosti“. Výstava byla organizovaná k 110-ti  letému výročí založení sirkárny SOLO 

Lipník nad Bečvou.  

 

Stolní tenis Hradec Králové 

14. -15. listopadu 2018 se konalo v Hradci králové MČR ve stolním tenise žáků speciálních 

škol. Do soutěže v kategorii žákyně A se probojovala i naše reprezentantka Marie Cinová. 

První den mistrovství s přehledem vyhrála svou skupinu a probojovala se do tzv. pavouka. I 

druhý den ve vyřazovací části pokračovala ve výborných výkonech. V semifinále porazila 

loňskou vítězku MČR a ve finálovém boji si již 1. místo nenechala vzít. Marie Cinová, ze SŠ a 

ZŠ, Osecká 301 v Lipníku nad Bečvou, je tedy mistryní České republiky v uvedené kategorii. 

V turnaji čtyřher, který nebyl rozdělen dle věkových kategorií, obsadila se svou spoluhráčkou 

nečekané 3. místo. 



     

 

Exkurze do firmy NOE v Lipníku nad Bečvou 

16. listopadu 2018 navštívili žáci naší školy firmu NOE Lipník nad Bečvou, která vyrábí látkové 

hračky a kostými. Firma zde působí od roku 1993. Žáci mohli vidět práci návrhářek, střihaček, 

šiček a švadlen. 

Výlet „Pevnost poznání“ - 1. skupina 

28. listopadu 2018 absolvovali naši žáci výlet s názvem „Pevnost poznání“.  

    

 

Projektový den 

30. listopadu 2018 probíhal na naší škole projektový den. Jeho cílem bylo zvyšování odolnosti 
u žáků školy vůči působení negativních soc.-patologických jevů, a to na bázi aktivního 
sociálního učení. Jedná se zejména o problematiku pozitivní komunikace mezi lidmi, zvládání 
konfliktních situací (předcházení  - zásady mírumilovné komunikace, praktické způsoby 
zvládání emocí - nástin), dále o problematiku šikany, kyberšikany (praktické způsoby jak se 
ochránit před jejich účinky).  
Projektového dne se účastnili žáci střední školy, praktické a základní školy. realizátory byli 
učitelé jednotlivých tříd. Garantem projektového dne byl R. Nepustil a vedení školy. 
 

 
 



PROSINEC 
 

Výlet „Pevnost poznání“ - 2. skupina 
 

5. prosince 2018 absolvovali naši žáci výlet s názvem „Pevnost poznání“.   

    

 

Turnaj ve florbalu - školní kolo 

6. prosince 2018 se odehrálo školní kolo florbalového turnaje, kterého se zúčastnili žáci 5.+6. 

ročníku, 7. ročníku, SPCH1, 8.+9. ročníku. hrálo se systémem každý s každým po dobu 2x 12 

minut a družstva byla složena ze 3 hráčů a 1 brankáře + náhradníci. Vítězem se stalo družstvo 

8.+9. třídy. 

 

         

Mikulášská besídka 

6. prosince 2018 to v přípravné třídě hučelo už od rána. Vyzdobená třída, rozzářené oči dětí 

přípravné třídy, rodiče, učitelé, ti všichni čekali, jestli se po roce opět objeví Mikuláš, Anděl 

Hvězdička a čert Barnabáš s obrovským pytlem na zlobivé děti. A jak se říká „Kdo si počká, 

ten se dočká“ ozvalo se zachřestění řetězu a byli tady. Děti dostali za písničku či básničku 

dostali pamlsky a zlobivé děti byly pokárány. Kupodivu nikdo nakonec v pekelném pytli 

neskončil. 



    

Turnaj lipenských škol ve šplhu 

7. prosince 2018 se konal turnaj lipenských škol ve šplhu. Naši školu reprezentovali tito žáci: 

Marie Cinová              9. tř. 
Vojtěch Dohnálek      8. tř. 
Ivan Macko                 8. tř. 
Tamara Halušková    4. tř. 
Vedoucím akce byl: Mgr. Kamil Zemánek 
 
  

Florbalový turnaj 

14. prosince 2018 se konal turnaj ve florbalu. Našimi soupeři byli žáci ze SŠ, ZŠ a MŠ Přerov a 
SŠ, ZŠ a MŠ Prof. Vejdovského Olomouc. Družstvo naší školy tvořili žáci Ivan Macko, Patrik 
Gloner, Vojtěch Dohnálek, Adam Andrys a Ondřej Sochůrek. Družstvo našich žáků obsadilo 2. 
místo.  
Pořadí turnaje: 1. místo   Olomouc 
                            2. místo   Lipník n.B. 
                           3. místo    Přerov 
Nejlepším brankářem byl vyhlášen Vojtěch Dohnálek. 
Garantem akce byl p. uč. Mgr. Kamil Zemánek 
 

Návštěva Vánočního jarmarku 

14. prosince 2018 se konal na náměstí v Lipníku n.B. tradiční Vánoční jarmark. Náměstí bylo 
zaplněno stánky s vánočním i nevánočním zbožím, s občerstvením a celou akci doprovázel 
doprovodný program. Naše škola zde měla také svůj stánek, kde žáci nabízeli výrobky 
z keramické dílny naší školy. 
 

Okresní turnaj ve stolním tenisu dívek 

18. prosince 2018  se uskutečnil Okresní turnaj dívek ve stolním tenisu (družstev) v Přerově. 

Naše škola byla reprezentována žáky Marie Cinová, Martina Marejková, Valerie Halušková a 

Sandra Halušková. V hodnocení družstev jsme obsadili 2. místo. V jednotlivcích získala Marie 

Cinová rovněž 2. místo. 18. 12. 2018  Okresní turnaj dívek družstev ve stolním tenise v Přerově 



Den otevřených dveří 

Ve čtvrtek 20. prosince 2018 se naše škola otevřela široké veřejnosti v rámci tradiční akce 

„Den otevřených dveří“. Po celý den probíhaly ve třídách tvořivé vánoční dílničky s ukázkou 

rukodělných technik. 

      
 

      
 
Od 21.prosince 2018 do 3. ledna 2019 si děti užívali vánoční prázdniny 
spojené s oslavou Štědrého dne a Nového roku. 

 

LEDEN 

3.ledna 2019 začátek vyučování po vánočních prázdninách. 

Přednáška s Policií ČR – šikana a kyberšikana na školách 

V úterý 15. ledna 2019 naše škola absolvovala interaktivní přednášku s Policií ČR. Naši školu 

již tradičně navštívila tisková mluvčí Policie ČR podporučík Miluše Zajícová, z Krajského 

ředitelství Policie Olomouckého kraje. Hlavním tématem byla šikana na školách, kyberšikana 

a právní vědomí žáků. Beseda byla určena pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ a částečně i pro žáky SŠ. 

Organizátor akce : Mgr. Rostislav Nepustil 

31. ledna 2019 se rozdávalo pololetní vysvědčení a 1. února si žáci užívali 

pololetní volno. 



 

 

 

 

 

ÚNOR 

Projektový den 

V pátek 15.února 2019 proběhl na naší škole projektový den na téma „Zdravý životní styl“.  
Garantem projektu byl Mgr. Rostislav Nepustil 

 

18. února 2019 - 24. února 2019 - jarní prázdniny 

BŘEZEN 

Vybíjená - školní kolo 

6. března 2019 se v tělocvičně naší školy konalo školní kolo ve vybíjené. Garantem soutěže 

byla p. učitelka Mgr. Kateřina Zemánková. Vítězen se stalo družstvo spojené z žáků 8.+9. 

třídy.  

     

Akce ve druhém pololetí školního roku 
2018/2019 



Maškarní karneval 

Ve středu 13. března 2019 se konal maškarní karneval. Tento karneval byl určen pro děti 

nižších ročníků a přípravné třídy. Garantem akce byla p. učitelka Mgr. Jana Nováková. 

 

 

Vybíjená - okresní kolo 

Ve středu 20.března 2019 pořádala naše škola turnaj ve vybíjené - okresní kolo, kterého se 

účastnila děvčata ze škol z Hranic, Lipníka n.B., Přerova a Kojetína. Naši školu reprezentovala 

Marie Cinová, Miriam Halušková, Adéla Bartošková, Nikola Kopuletá, Julie Ždanovová a 

Martina Marejková.  

Celkové pořadí: 1. Lipník n.B. 
                             2. Přerov 
                             3. Hranice 
                             4. Kojetín       
Garantem akce byla p. učitelka Kateřina Zemánková. 
 

      

 

 



Ponožkový den 

Ve čtvrtek 21. března 2019 se naše škola zapojila do akce „Ponožkový den“ na podporu pro 

děti s Downovým syndromem. V tento den všichni kdo se chtěli zúčastnit přišli do školy 

s jinou ponožkou na každé noze. Garantem akce byla asistentka Alena Kunovská. 

 

 

Turnaj dětských domovů ve vybíjené 

V sobotu 23. března 2019 se žáci naší školy zúčastnili turnaje dětských domovů ve vybíjené. 

Akce se konala ve sportovní hale v areálu místního stadionu. V konkurenci deseti týmů jsme 

obsadili krásné 3. místo. 

Garantem akce : Mgr. Jana Mádrová 

 

DUBEN 

Turnaj ve stolním tenise v Kojetíně 

V pátek 5. dubna 2019 se v Kojetíně konal turnaj ve stolním tenise. Za zelenými stoly a 

v našich barvách bojovali Antonín Sivák, Ivan Macko a Vojtěch Dohnálek. Našimi soupeři byli 

žáci z podobného typu škol z Kojetína, z Přerova a z Hranic. Našim žákům se tentokrát příliš 

nedařilo a skončili v poli poražených.  

Pedagogický dozor zajišťoval p. uč. Mgr. Ladislav Novák. 

 

Barevná pastelka 

V pondělí 8. dubna 2019 se žáci naší školy Tamara Halušková, Dominik Cina, Adéla 

Bartošková, Martina Marejková, Nikola Kopuletá, Ondřej Záboj, Miriam Halušková  

a Alena Pajtášová zúčastnili výtvarné soutěže BAREVNÁ PASTELKA, která proběhla na 

Základní škole Hranická v Lipníku nad Bečvou. 

Volnou technikou se zde tvořilo na téma Moje město a okolí a to ve čtyřech kategoriích: 

I.   kategorie - 1., 2. ročník  



II.  kategorie - 3., 4., 5. ročník  
III. kategorie -  6., 7. ročník  
IV. kategorie - 8., 9. ročník 
 
Po ukončení soutěže obdržel každý účastník upomínkový list. 
Práci žáků bude hodnotit nezávislá komise. Nejlepší výtvory budou slavnostně vyhlášeny na 
vernisáži v aule ZŠ Hranická 17. 4. 2019 v 15, 30 hod. 
Děkujeme našim žákům za vzornou reprezentaci školy a držíme palce při vyhodnocování 
soutěže 
Garantem akce: Mgr. Pavla Stiborková 
 

 
 

 

     

Beseda na téma „Občansko – právní vědomí a právní odpovědnost“ 

Ve čtvrtek 11. dubna 2019 se konala beseda se zástupci Městské policie Lipník nad Bečvou 
na téma „Občansko -  právní vědomí a právní zodpovědnost“. Beseda byla určena pro žáky 
vyšších ročníků.  

 



     

Den otevřených dveří 

Ve středu 17. dubna 2019 pořádala naše škola tradiční Den otevřených dveří. Dopoledne na 
naší škole probíhaly velikonoční dílničky, kde žáci pletli pomlázku, zdobili velikonoční vajíčka 
a vyráběli jarní výzdobu. Škola byla široké veřejnosti přístupná do 16.00 hodin.  

    

    

Rekonstrukce školní budovy po 20. letech 

Na letošní rok byla naplánovaná rekonstrukce školní budovy. Konkrétně se jedná o výměnu 

oken, zateplení zdí, nová fasáda, revitalizace sklepních prostor a další vnitřní úpravy 

v celkové částce přibližně 14 milionů korun. Rekonstrukce začala 18. dubna 2019. Brzy ráno 



zaparkoval před naší školou kamion s novými okny, dodávky s dělníky a započalo 

vyměňování oken.   

 

      
 

 

Předtím jsme byli nuceni vyklidit školní třídy a další prostory, kde byla naplánovaná výměna. 

Protože rekonstrukce byla opravdu rozsáhlá a nebylo možno po určitou dobu realizovat 

výuku, žáci měli naplánovaný náhradní program (pobyt v přírodě, sportovní den) a také po 

několik dnů měli žáci ředitelské volno. 

 

       
 

Rekonstrukce bude opravdu rozsáhlá, proto měli děti po návratu z velikonočních svátků ještě 

v úterý 23. dubna 2019 naplánován pobyt v přírodě. 

 

          



      

 

KVĚTEN 

Oblastní kolo dopravní soutěže 
 
Ve čtvrtek 2. května 2019 proběhlo tradiční oblastní kolo v dopravní soutěži, které se 
tentokrát pořádalo na ZŠ Hranická, Lipník nad Bečvou. Zúčastnili se ho žáci ze ZŠ Osecká 301, 
Osecká 315, ZŠ Sluníčko, Gymnázium, ZŠ Hranická a ZŠ Osek nad Bečvou. Naši školu 
reprezentovali žáci : 
Vojtěch Dohnálek 
Ivan Macko 
Marie Cinová 
Miriam Halušková 
 

 

 
 

Turnaj ve florbalu 
 
V pátek 10. května 2019 se žáci naší školy zúčastnili turnaje ve florbalu, určeném pro žáky 
základních škol v Lipníku nad Bečvou a blízkého okolí. Akce se odehrávala v nově postavené 
sportovní hale, která je součástí areálu místního stadionu. Soutěžilo se ve dvou kategoriích  - 
mladší a starší žáci. Naši florbalisté v kategorii mladší žáci obsadili 3. místo.  
Garantem akce: Mgr. Kamil Zemánek 



 

      

 

Atletický čtyřboj 
 
Ve středu 15. května 2019 bylo na naší škole školní kolo v atletickém čtyřboji. 
Garantem akce byl : Mgr. Kamil Zemánek 
 

    
 
 
 



„Neboj se promluvit“ 
 

Ve čtvrtek 16. května 2019 navštívili naši školu zaměstnanci SDRUŽENÍ D  z Olomouce 
s programem „Neboj se promluvit“. Tato kampaň byla rozdělena do dvou bloků. Pro mladší 
žáky v časové dotaci 2 hodiny a pro starší žáky 3 hodiny. Náplní byl prožitkový program se 
zaměřením na komunikaci, vztahy, řešení situací, problémů, spolupráce, kreativita, škola, 
vzdělávání, kyberšikana.  

 

     
 

Dopravní soutěž  - školní kolo 
 

V pátek 17. května 2019  proběhlo na naší škole školní kolo v dopravní soutěži. Dopravní 
soutěž probíhala na místním stadionu.  
Garantem akce byl: Mgr. Vít Koláček 
 

     
 

 
Lehká atletika – okresní kolo 

 
Ve čtvrtek 23. května 2019 připadl termín na konání okresního kola v lehké atletice 
v Hranicích. Naši školu reprezentovali tito žáci: 
Martina Marejková 
Sylva Krybusová 
Ivo Golomb 
Ondřej Vinkrálčik 



Vojta Dohnálek 
Do krajského kola v Šumperku se kvalifikovali: Vojta Dohnálek a Martina Marejková. 
Garantem akce: Mgr. Kamil Zemánek 
 

 
 

Dopravní soutěž – okresní kolo 
 

V úterý 28. května 2019 proběhlo v Přerově okresní kolo v dopravní soutěži za účasti žáků 
naší školy, žáků z Přerova a  z Hranic. Naše barvy hájili:  
Ivan Macko 
Ondřej Záboj 
Sylva Krybusová 
Celkové umístění: 1. místo Přerov 
                                 2. místo Lipník 
                                 3. místo Hranice 
Garantem akce : Mgr. Ladislav Novák  
 

     
 

 

 



ČERVEN 

Vzpomínka na významnou osobnost naší školy 

4. června 2019 nám byla sdělena velmi smutná zpráva. Ve věku 67 let zemřela naše bývalá 
ředitelka školy Mgr. Jarmila Slezáčková. Ve funkci ředitelky školy působila v letech 2000-
2013. V dalších letech nadále spolupracovala s naší školou na projektech „ ROZVOJ ŠKOLY 
JAKO CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ“. 
 
 

      
 

Závěrečné zkoušky Praktická škola jednoletá 
 

V pondělí 3. června 2019 absolvovali žáci praktické školy jednoleté závěrečné zkoušky a to 1. 
část – praktické dovednosti 
 
 

Výlet do ZOO Lešná 
 

V úterý 4. 6. 2019 se žáci přípravné třídy, žáci tříd speciálních a žáci 1. stupně naší školy 

zúčastnili výletu do ZOO Zlín - Lešná. „ Zlínská ZOO je jedinečným místem, kde mohou 

návštěvníci vidět zvířata všech kontinentů. Zvířata tu žijí ve zdařilé napodobenině jejich 

původního prostředí. Krásu místa dotváří nádherný historický zámecký park starý více než 

200 let.“Počasí nám přálo, viděli jsme zvířata známá i neznámá, pohráli jsme si na krásném 

dětském hřišti, které je součástí areálu zoologické zahrady. Domů jsme se vrátili sice 

unavení, ale se spoustou nových zážitků. 

 



      
 

 

      
 
 

Výlet na Tesák 
 

Dne 11. června 2019 jeli žáci 2. stupně na výlet na Tesák. Zde podnikli výšlap z Tesáku na 
Troják.  
 
 

      
 



     
 

 
Závěrečné zkoušky Praktická škola jednoletá 

 
Dne 11. června 2019 absolvovali žáci praktické školy jednoleté závěrečné zkoušky a to 2. část 
– teoretické znalosti. 

 
Krajské kolo v lehké atletice Šumperk 

 
Ve středu 12. června 2019 se dva žáci naší školy Vojtěch Dohnálek a Martina Marejková 
zúčastnili krajského kola v lehké atletice v Šumperku.  
Garantem akce:  Mgr. Ladislav Novák 
 
 

Odborná praxe v sadu 
 

Ve středu 12. června 2019 začala žákům 2. ročníku střední školy týdenní odborné praxe 
v sadu zemědělského družstva v Lipníku nad Bečvou.  
 
 

Moudrá sova, chytrá liška, zvídavý Neználek 
 

Ve středu 12. června 2019 se naši žáci zúčastnili v Přerově vědomostní soutěže „Moudrá 
sova, chytrá liška, zvídavý Neználek“.  
Garantem akce: Mgr. Zdena Dohnalová 
 
 

„Nenávist na internet nepatří“ 
 

Ve čtvrtek 13. června 2019 naši školu navštívila sociální pracovnice z Městského úřadu Lipník 
nad Bečvou paní Jemelková. Ta žáky seznámila s projektem „Nenávist na internet nepatří“ 
s podtitulem „Neboj se promluvit „. Cílem tohoto projektu je pomáhat lépe se orientovat ve 
způsobu pomoci obětem kyberšikany se zaměřením na děti ve věku 12 – 16 let.  
garantem akce: Mgr. Rostislav Nepustil 



Školní akademie 
 

    
  
Ve čtvrtek 27. června2019 jsme s malým předstihem ve školní tělocvičně oslavili konec 
školního roku. „O jakou akci šlo?“. Tradiční závěrečnou školní akademii, kde jsme zhodnotili 
uplynulý školní rok. 
 

      
 
 

Pásmem písniček, básniček, scénkami a tanečky jsme pobavili jak sebe, tak především své 
hosty - převážně z řad rodičů našich žáků. Pochválili a ocenili jsme ty nejlepší žáky a také 
jsme se slavnostně rozloučili s vycházejícími žáky. 
 A to jsou oni: 
 
Tereza Grundzová 
Marie Cinová 
Alena Pajtášová 
Veronika Podepřelová 
Jan Sochůrek 
 



       
 

Konec školního roku a vysvědčení 
 

No a pak přišel toužebně očekávaný den pátek 28. června 2019, kdy jsme žákům rozdali 
vysvědčení, všichni jsme si popřáli klidné a pohodové prázdniny a rozešli se domů. 
 

      
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 29. června 2019 

Dnešním dnem byl oficiálně ukončen školní rok 2018 /2019 na naší škole. Všem žákům i 

učitelům začíná zasloužené volno po několikaměsíčním úsilí o dosažení co nejlepších 

výsledků vzdělávacích i výchovných.  

 

Na shledanou 
Josef Křešnička 

Čtu poslední stránku slabikáře 

a potom sklapnu lesklé desky. 

Sešity vypadají staře. 

Venku se slunce směje hezky. 

Prázdniny začnou zítra ráno. 

Tak, školo! V září na shledanou! 

 

 

(WWW.ouskripov.eu/aktualne/kalendar-akci/konec-skolniho-roku-280_132cs.html) 

ZÁVĚR 


