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Školní rok 2019/2020 

 

Začala škola 

Hej hou, hej hou,                                        Budu dělat češtinu, 

školáci jdou.                                                jedničku z ní dostanu. 

Těšíme se do školy,                                   Matika je mnohem lepší, 

na zádech máme batohy.                         učím se v ní mnoho věcí. 

V batohách máme sešity,                        Dělit, sčítat, odečítat, 

v sešitech zase úkoly.                               slovní úlohy vypočítat. 

(Vladimír Mach http://zskrouna.cz/jpg/skoncilyprazdniny/1.jpg) 

 

 

(https://cz.pinterest.com/pin/315955730086700294/) 

 

VSTUPNÍ STRÁNKY 
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    ÚŘEDNÍ DESKA ŠKOLY                     

 

Název školy: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 
 IČ: 61985953 
 IZO právnické osoby : 600 027 058  
Bankovní spojení Škola: 19-4273450267/0100 KB Lipník nad Bečvou  
Telefon: 581 773 766, 580 582 983, 581 200 279, 733 171 806 
 e-mail : zslipnik@zslipnik.cz  
Adresa internetové stránky : www.zslipnik.cz  
Právní forma :  Příspěvková organizace od 1. 1. 1995 
 Název zřizovatele : Olomoucký kraj  
Zařazení do školského rejstříku od 17. 5. 2006  
Vedoucí pracovníci: 
 
 Ředitelka : Mgr. Miluše Juráňová 
 Statutární zástupce : Mgr. Jana Mádrová  
 Ekonomický úsek : Petra Labská  

 Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny): 
1. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy a zajištění stravování.  
Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: 

 - mateřská škola  
 - základní škola 
 - střední škola 
 - školní družina  
 - školní jídelna - výdejna  

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a 
prováděcími předpisy ke školskému zákonu.  

2. Zařízení školního stravování je zřízeno také pro závodní stravování zaměstnanců příspěvkové 
organizace. 

ÚŘEDNÍ DESKA ŠKOLY 

mailto:zslipnik@zslipnik.cz
http://www.zslipnik.cz/
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ORGANIZAČNÍ 
STRUKTURA ŠKOLY 

Školní rok 2019 – 2020 (od 2.9.2019) 

 

ŠIRŠÍ VEDENÍ ŠKOLY 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ 

PRACOVIŠTĚ 

Mgr. Marcela PRVÁ 

Školní psycholog 

Mgr. Daniela KRAMPLOVÁ 

Metodik PP 

Mgr. Taťána PETERKOVÁ 

Zástupce pedagogů 

Alžběta DOLEŽALOVÁ 

 

Učitelé ZŠ 

 

Vychovatelky ŠD 

Školník – údržbář 

Radoslav Juráň 

Mgr. Jana Mádrová 

Statutární zástupce 

Výchovná poradkyně 

ASISTENTKY PEDAGOGA 

Alžběta Doležalová, Dittmarová M., Gajdošíková M., 

Kořístková Y., Krejčiříková M., Kreselová V., Křížová I., 

Kunovská A., Bc. Lošťáková J., Plesová M., Ráczová I., 

Stašková M., Ševelová P., Šlancarová M, Tomková l.,  

ŘEDITELKA ŠKOLY 

Uč. SŠ 

Uč. SpA,SpB B, SpCC a SpCH1,2 tříd 

Uč. Mateřské školy 

ICT koordinátor 

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI 
Účetní:      Petra Labská 
Administrativní  pracovnice: Iveta Macháčová 
Uklízečky: Tatiana Cabuková 
                   Ludmila Vilišová 

STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPNÍK NAD BEČVOU, OSECKÁ 301 

Mgr. JURÁŇOVÁ MILUŠE, ředitelka školy 



 

 

 

 

 

 

 

Něco o škole 

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

 Součástí školy jsou: 
Základní škola (kapacita 105 žáků), Střední škola (kapacita 28 žáků), Mateřská škola (kapacita 10 
žáků), školní družina (kapacita 40 žáků) a školní jídelna-výdejna (kapacita 80 žáků). Celková 
kapacita školy je 133 žáků. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

MŠ s kapacitou 10 dětí zahájila  provoz  1. září 2019. 

Přijímáme děti ve věku od 3 let do 6 let. 

 se zdravotním postižením, zejména s mentálním, souběžným postižením více vadami, 
poruchou autistického spektra a jinými speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16 odst. 
9 školského zákona. 

Děti budou vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „DUHA 
PRO ŽIVOT“, vycházejícího ze specifických potřeb dětí. Na základě přirozené zvídavosti dítěte se 
snažíme získávat poznatky a dovednosti dětí  přirozenou cestou, tedy hrou a napodobováním 
dospělých a vrstevníků. 

O zařazení dítěte do MŠ  nebo o odkladu školní docházky rozhoduje ředitelka školy na základě 
zápisu, doporučení lékaře, vyšetření SPC a žádosti rodičů. 

Dokumenty potřebné k zápisu: 
 vyplněná žádost k přijetí se stručným uvedením důvodu a vyplněný dotazník ( ke stažení 

na webových stránkách zslipnik.cz) 
 rodný list dítěte, zdravotní průkaz dítěte 
 občanský průkaz zákonného zástupce 
 doporučení školského poradenského zařízení 
 lékařská zpráva od odborného lékaře 
 potvrzení o očkování dle § 50 zákona č. 258/200 Sb. od dětského lékaře. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 O ŠKOLE  

 

http://www.zslipnik.cz/


 Cílem naší školy je podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dětí, vytvářet optimální 
podmínky pro individuální osobnostní rozvoj a základní předpoklady pro jejich pozdější 
vzdělávání. Zaměřujeme se především na oblasti jemné a hrubé motoriky, celkovou pohyblivost, 
prostorovou orientaci, časovou orientaci a rytmus,  zrakové rozlišování, vizuální paměť, sluchové 
rozlišování a paměť, pozornost, komunikační schopnosti, přípravu na matematiku, na ústní a 
grafické vyjadřování. 

Poslední rok před nástupem do základní školy jsou děti vedeny k přípravě na roli školáka plněním 
různých úkolů, cvičením paměti, pozornosti a soustředění na práci. 

ŠKOLA DĚTEM MATEŘSKÉ ŠKOLY NABÍZÍ: 

 Bezbariérový přístup s výtahem 
 Klidné a podnětné prostředí nově zrekonstruované a moderně vybavené třídy MŠ 
 Pro rukodělné techniky a aktivity k rozvoji osobnosti dětí využití všech odborných 

pracoven a tělocvičny 
 Kvalifikovaný tým speciálních pedagogů a přítomnost asistenta pedagoga ve třídě 

mateřské školy 
 Systém ucelené rehabilitace : 
 rehabilitační pracovna vybavena kompenzačními pomůckami pro cvičení, masáže, bazální 

stimulace a míčkové facilitace 
 Smyslová výchova v psychorelaxační místnosti Snoezelen 
 Canisterapie pod vedením vyškolené terapeutky 
 Arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie 
 Logopedická péče a alternativní komunikační systém VOKS 
 Odborná pomoc školního psychologa 
 Součástí školy je školní jídelna- výdejna 

 

 



 

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. 

 Vyrovnávacími opatřeními při vzdělávání žáků s poruchami chování nebo poruchami učení 
(ZŠ) se rozumí využívání pedagogických, popřípadě speciálně pedagogických metod a 
postupů, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků, poskytování individuální podpory 
v rámci výuky a přípravy na výuku, využívání poradenských služeb školy a školských 
poradenských zařízení, individuálního vzdělávacího plánu a služeb asistenta pedagoga. 
Škola tato opatření poskytuje na základě pedagogického posouzení vzdělávacích potřeb 
žáka, průběhu a výsledků jeho vzdělávání, popřípadě ve spolupráci se školským 
poradenským zařízením. 

 Podpůrnými opatřeními při vzdělávání žáků se zdravotním postižením- mentálním, s 
postižením více vadami (ZŠ) se rozumí využití speciálních metod, postupů, forem a 
prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních 
učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, 
poskytování pedagogicko-psychologických služeb, zajištění služeb asistenta pedagoga, 
snížení počtu žáků ve třídě nebo studijní skupině nebo jiná úprava organizace vzdělávání 
zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka. 

 Žákům s těžkým zdravotním postižením a žákům se souběžným postižením více vadami, s 
autismem, s těžkým tělesným nebo středně těžkým, těžkým či hlubokým mentálním 
postižením s ohledem na rozsah speciálních vzdělávacích potřeb náleží nejvyšší míra 
podpůrných opatření. Tito žáci jsou vzděláváni v ZŠ speciální, která je koncipována jako 
desetiletá, organizačně dělená na 1. a 2. stupeň. 

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. 10. 2019 (MŠMT ČR). 



Od 21. září 2012 zajišťuje škola výchovu a vzdělávání i žákům, kteří opakovaně výukově selhávají 
na „běžné“ základní škole: 

 Tento druh vzdělání je určen pro žáky, u nichž ani individuální zvýšená péče ze strany 
rodiny a školy dlouhodobě nevede k požadovanému zlepšení studijních výsledků, 
zpravidla se jedná o žáky s poruchami chování. 

 Těmto žákům nabízíme skupinovou integraci (začlenění) do speciální třídy pro žáky s 
poruchami chování. Skupinová integrace vychází z individuálních potřeb žáka a respektuje 
tak především žákovo pracovní tempo, úroveň pozornosti či například potřeby delšího 
zácviku. 

 Výhodou integrace dlouhodobě výukově selhávajících žáků je snížení celkového stresu-
zátěže žáka, ale i rodičů, kteří se podílejí na domácí přípravě na vyučování a následně tak 
zlepšení soustředění, práceschopnosti a celkového výkonu žáka. 

 Podmínkou přijetí takového žáka je doporučení školského poradenského zařízení– 
zpravidla Pedagogicko - psychologické poradny, která tak může učinit až po vyčerpání 
všech dostupných pedagogických prostředků a opatření (sem patří i opakování ročníku). 

Koncepce školy je založena na překonávání přílišného verbalismu, preferuje aktivizující metody, 
projektové vyučování, individualizaci výuky a pozitivní motivaci žáků. Dále je zaměřena na 
hodnotový systém dětí, řeší výchovné problémy a prosazuje týmový princip se zaměřením na 
dobrou komunikaci. 

Základní škola 
Je dle nové platné legislativy od 1. 9. 2016 určena žákům s poruchami chování, pro které jsme v 
letošním školním roce opět otevřeli 2 třídy. 

Součástí školy jsou i třídy pro žáky s mentálním postižením a žáky se souběžným postižením více 
vadami. 
Žáci ZŠ (1. -8.ročník a třídy pro žáky s poruchami chování) jsou vzděláváni dle ŠVP ZV č.j.105/2017 
„Dnes hrou a poznáním vzhůru do života“ 
Žáci ZŠ (9. ročník) jsou vzděláváni dle ŠVP ZV - LMP č.j.175/2014 „Dnes hra, zítra život“ 
Žáci základní školy speciální jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu „Poznávej 
svět“. ŠVP ZV – ZŠS – č.j. 500/2014 
 

 



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“ 

Vstupní předpoklady žáků:  

 Do školy jsou přijímáni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími ze snížené 
úrovně rozumových schopností 

 žáci s více vadami s ukončenou školní docházkou na základní škole praktické nebo 
základní škole speciální 

 žáci s ukončenou povinnou školní docházkou v nižším než devátém ročníku základní školy  
 žáci z devátého ročníku ( v odůvodněných případech – doloží SPC) chlapci i dívky pro 

posouzení způsobilosti ke vzdělání, pro stanovení požadavků na žáky. 
 Předpokladem přijetí je doporučení SPC nebo PPP 

Délka vzdělávacího programu a forma studia: 

 Praktická škola dvouletá - 2 roky studia 
 Praktická škola jednoletá - 1 rok studia 
 denní studium 

Pojetí a cíle vzdělávacího programu: 
Základem pro stanovení cíle, osnov a plánů jsou potřeby bytosti mladého člověka. Cílem 
vzdělávacího programu je živý vztah k práci a umění, aktivní postoj k životu a lidem vůbec. 
Výchovně vzdělávací práce školy je zaměřena na harmonický rozvoj osobnosti žáka ve všech jeho 
složkách (rozum, cit, vůle), na poskytování vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro 
uplatnění žáka v praktickém životě. Východiskem práce učitele je důkladné poznávání 
individuality žáka metodami zážitkové pedagogiky a podpůrnými systémy práce. Podstatným 
cílem je i pomoci žákovi utvářet si vlastní osobnost a nacházet si svou individuální cestu životem. 
Absolvent by měl získat základní vědomosti ze všeobecně vzdělávacích předmětů, měl by se 
srozumitelně vyjadřovat ústní i písemnou formou. V souvislosti s individuálními možnostmi žáka 
jsou rozvinuty také osobnostní kvality, pohybové, umělecké a rukodělné schopnosti a 
dovednosti. 

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 1,50 ve 3 odděleních s kapacitou 40 dětí. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Seznam zaměstnanců školy ve škol. roce 2019/2020 

 

Číslo Jméno a příjmení e-mail 

1.  Mgr. Miluše JURÁŇOVÁ juranova@zslipnik.cz 

2.  Mgr. Jana MÁDROVÁ madrova@zslipnik.cz 

3.  Mgr. Zdenka DOHNALOVÁ dohnalova@zslipnik.cz 

4.  Mgr. Jindřiška GAĎOURKOVÁ gadourkova@zslipnik.cz 

5.  Mgr. Vít KOLÁČEK kolacek@zslipnik.cz 

6.  Mgr. Daniela KRAMPLOVÁ kramplova@zslipnik.cz 

7.  Bc. Pavla MARTINCOVÁ martincova@zslipnik.cz 

8.  Mgr. Táňa MUSILOVÁ musilova@zslipnik.cz 

9.  Mgr. Ladislav NOVÁK novak@zslipnik.cz 

10.  Mgr. Jana NOVÁKOVÁ novakova@zslipnik.cz 

11.  Mgr. Hana ODSTRČILOVÁ odstrcilova@zslipnik.cz 

12.  Mgr. Taťána PETERKOVÁ peterkova@zslipnik.cz 

13.  Mgr. Blanka PRUDILOVÁ prudilova@zslipnik.cz 

14.  Mgr. Marcela PRVÁ prva@zslipnik.cz 

15.  Mgr. Pavla STIBORKOVÁ stiborkova@zslipnik.cz 

16.  Mgr. Martina SUCHÁNKOVÁ suchankova@zslipnik.cz 

17.  Mgr. Jana ŠKRANCOVÁ skrancova@zslipnik.cz 

18.  Mgr. Michal ULMA ulma@zslipnik.cz 

19.  Mgr. Kamil ZEMÁNEK zemanek@zslipnik.cz 

 

 

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 
 



20.  Mgr. Kateřina ZEMÁNKOVÁ zemankova@zslipnik.cz 

21.  Markéta DITTMAROVÁ dittmarova@zslipnik.cz 

22.  Alžběta DOLEŽALOVÁ dolezalova@zslipnik.cz 

23.  Markéta GAJDOŠÍKOVÁ gajdosikova@zslipnik.cz 

24.  Markéta KREJČIŘÍKOVÁ krejcirikova@zslipnik.cz 

25.  Vladislava KRESELOVÁ kreselova@zslipnik.cz 

26.  Alena KUNOVSKÁ kunovska@zslipnik.cz 

27.  Bc. Jana LOŠŤÁKOVÁ lostakova@zslipnik.cz 

28.  Martina PLESOVÁ plesova@zslipnik.cz 

29.  Ivana RÁCZOVÁ raczova@zslipnik.cz 

30.  Michaela STAŠKOVÁ staskova@zslipnik.cz 

31.  Pavla  ŠEVELOVÁ sevelova@zslipnik.cz 

32.  Martina ŠLANCAROVÁ slancarova@zslipnik.cz 

33.  Lucie TOMKOVÁ tomkova@zslipnik.cz 

34.  Yveta KOŘISTKOVÁ koristkova@zslipnik.cz 

35.  Irena KŘÍŽOVÁ krizova@zslipnik.cz 

36.  Petra LABSKÁ labska@zslipnik.cz 

37.  Iveta MACHÁČOVÁ machacova@zslipnik.cz 

38.  Tatiana CABUKOVÁ cabukova@zslipnik.cz 

39.  Radoslav JURÁŇ juran@zslipnik.cz 

40.  Ludmila VILIŠOVÁ vilisova@zslipnik.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

O školním parlamentu 

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 

2019/2020 
 



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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nový školní rok 2019 / 2020 

ZÁŘÍ 

Prázdniny utekly jako voda a tak je zde pondělí 2.září 2019 a školákům začíná nový ( další) školní 
rok, tentokrát s datem září 2019 - červen 2020. 

 

 

 

 

AKCE V PRVNÍM POLOLETÍ 
ŠKOLNÍHO ROKU  2019/2020 

 



6. září 2019  - návštěva hasičské zbrojnice 

V pátek 6. září 2019 jsme již takřka tradičně využili možnost navštívit požární zbrojnici v rámci 

akce „Den otevřených dveří“. 

 

                                                                                     

17. září 2019 - plavecký kurz v Hranicích 

V úterý 17.září 2019 začal probíhat plavecký kurz v Hranicích, který byl určen pro mladší děti 
v počtu 12 žáků ve věku od 10 let. Výcvik v plavání byl naplánován do 10 plaveckých lekcí.  
Garantem akce: Mgr. Jana Nováková 
 

 



18. září 2019 – turnaj ve stolním tenisu 

Ve středu 18. září 2019 probíhal na sousední ZŠ Osecká 315 turnaj ve stolním tenisu. Naši školu 
reprezentovali tito žáci: 

Antonín Sivák       6. tř. 
Michal Pompa      SPCHa1 
Patrik Gloner        9. tř. 
Ivan Macko           9. tř. 
Ondřej Sochůrek  SPCH1 

Turnaje se zúčastnili žáci ze ZŠ: 

SŠ, ZŠ a MŠ Lipník n.B., Osecká 301 
ZŠ Lipník n.B., Osecká 315  
ZŠ a MŠ Lipník n.B., Hranická 511 
ZŠ Hranice, Tř. 1. Máje 357 

V kategorii jednotlivců získal 3. místo Antonín Sivák 

Garantem akce: Mgr. Ladislav Novák 

 

ŘÍJEN 

30. září 2019 - 9.října2019 – odborná praxe žáků 

V týdnu od pondělí 30. září 2019 do pátku 4. října 2019 probíhala podzimní odborná praxe určená 
pro žáky střední školy, konkrétně PR II  (1.+2.) ročníku se zaměřením na sklizeň podzimního ovoce 
a podzimní práce v sadu a na zahradě.  
Garantem akce : Mgr. Taťána Peterková 
 

    
 

 

3. října 2019 – projektový den „Hippoterapie“ 

Ve středu 3. října2019 probíhal na naší škole projektový den s názvem „Hippoterapie“ (grant 
města Lipníka n.B.) – Milíkov u Jablunkova. jednalo se o program zaměřený na léčebnou terapii 
s koněm s názvem „Kamarádím se zvířaty“. Akce se zúčastnilo 30 dětí. 
Garantem akce: Mgr. Pavla Stiborková 



9. října 2019 – setkání s rodiči 

V rámci tradiční akce „Setkání s rodiči“ byl dne 9. října 2019 naplánovaný autobusový výlet do 
Velkých Losin s návštěvou termálního bazénu.  
Garantem akce: Mgr. Jindřiška Gaďourková 
 
 
 

    
 
 
 

LISTOPAD 

6. listopad 2019 – celorepubliková stávka učitelů 

Ve středu 6. listopadu 2019 se naši pedagogičtí pracovníci zapojili do celorepublikové stávky 
učitelů na podporu svých požadavků týkajících se zkvalitňování platových podmínek ve školství. 
Této akce se zúčastnilo 28 pedagogů a 5 pedagogů se nezúčastnilo. Škola v tento den fungovala 
pouze v omezeném provozu. 

(skolavdf.cz) 



        (blesk.cz) 

       (zprávy.altualne.cz) 

 

20. – 21.  listopadu 2019 – Mistrovství ČR ve stolním tenisu 

V termínu 20.-21. listopadu 2019 se žáci naší školy zúčastnili Mistrovství ČR ve stolním tenisu 
v Hradci Králové. Naši školu reprezentovali tito žáci: 
Ivan Macko 
Antonio Sivák 
Po loňském úspěchu Marie Cinové v kategorii dívek – 1. místo, jsme se letos neumístili na 
stupních vítězů.  
garantem akce: Mgr. Ladislav Novák 
 

 

PROSINEC 

6. prosince 2019 – Mikuláš 

V pátek 6. prosince 2019 slaví svátek Mikuláš a i do naší školy se dostavil přesně v 10.00 hodin a 
to v doprovodu krásného anděla a dvou divokých čertů. Mikulášská nadílka se konala v oddělení 
mateřské školy a byla určena dětem do 4. třídy včetně. 

Jako každoročně, tak i letos všechny děti na prvním stupni základní školy, děti speciálních tříd a 
poprvé i maloškové naší speciální mateřské školky netrpělivě očekávaly návštěvu Mikuláše, 
andílka a čertovských pekelníků. V pátek 6. prosince úderem desáté hodiny dopolední se „nebesa 



otevřela“ a svatý Mikuláš se s krásným andělem vydali na každoroční pouť. Umounění čerti již 
čekali a přidali se do průvodu za Mikuláše. Svatý Mikuláš děti pozdravil a promlouval k nim 
laskavým hlasem o tom, jak jsou poslušné a šikovné a jak dělají všem velkým lidem radost. A pak 
přišla na řadu Kniha hříchů. Čerti si chystali pytel, brousili si zuby a mnuli si ruce umolousané od 
pekelného mouru. Nemohli se dočkat, až budou moci polapit do pytle ty největší hříšníky. Mnuli 
si ruce radostí, když se z Knihy hříchů dozvídali o dětských lotrovinkách a těšili se na úlovek. 
Skanulo sice několik málo dětských slziček, které leknutím ukáply na zem, ale Mikuláš čertům děti 
nevydal.  

Všechno dobře dopadlo, Mikuláš s andělem rozdali dětem malé sladkosti, děti jim za odměnu 
zazpívaly při kytaře píseň „Rolničky, rolničky“ a pak se všichni rozloučili.  
Garantem akce : Mgr. Jana Nováková 

    

 
11. prosince 2019 – výlet autokarem do Olomouce 

Ve středu 11. prosince 2019 se vybraní žáci zúčastnili autokarového výletu do Olomouce. Zde žáci 
navštívili tradiční vánoční trhy a také se seznámili s nejznámějšími památkami města Olomouce.  
Garantem akce: Mgr. Kateřina Zemánková 
 

    
 

 



     
 
 

12. prosince 2019 – Vánoční jarmark 

V pátek 12. prosince 2019 se v Lipníku n.B., na náměstí konal tradiční předvánoční jarmark. Naše 
škola se této akce tradičně zúčastnila prodejním stánkem, kde byly nabízeny především výrobky 
ze školní keramické dílny. 
 

    
 

 
 



17. a 18. prosince 2019 – plavecký kurz 

V úterý 17. prosince a ve středu 18. prosince 2019 jsme absolvovali plavecký kurz  na bazéně 
v Přerově. Tohoto kurzu se zúčastnilo 35 dětí a to jak z nižších, tak z vyšších ročníků. 
Garantem akce: Mgr. Jana Nováková 
 

 

 

19. prosince 2019 – Den otevřených dveří a oslava 70 let speciálního školství 
v  Lipníku nad Bečvou 

Ve čtvrtek 19. prosince 2019 jsme v rámci dne otevřených dveří oslavili 70 výročí založení naší 
školy. Tradičně proběhly vánoční dílničky a v 11.00 hodin jsme se sešli v tělocvičně, kde za 
přítomnosti pozvaných hostů proběhla vánoční besídka.  

 

    

 



   

  

   

 



Historie školy - 70 let speciálního školství v Lipníku nad Bečvou 

Vznik, počátky a vývoj zvláštní školy  
Zvláštní škola byla povolena výnosem krajského národního výboru – referát pro školství, 
osvětu a tělovýchovu v Olomouci ze dne 23. 3. 1949 od 1. května 1949. 
Tímto výnosem byly přeměněny dosavadní dvě zvláštní třídy při obecné škole chlapecké a dívčí 
na samostatnou zvláštní školu. 

Zvláštní třídy (dříve pomocné) byly zřízeny již ve školním roce 1947/1948. Na konci školního roku 
1946/1947 byly, na podnět okresního školního inspektora, navrženy třídními učiteli děti, 
přezkoušeny ředitelkou pomocné školy (nyní zvláštní školy) 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 
těchto obecných školách. Výnosem ze dne 11. srpna 1947 povolila zemská školní rada v Brně, aby 
byly zřízeny od 1. září 1947 jedna pomocná třída pro 14 žákyň při dívčí obecné škole a jedna 
pomocná třída pro 12 žáků při chlapecké obecné škole. 

V pomocné třídě při dívčí obecné škole byla ustanovena učitelkou Anastazie Hadašová, která 
dosud působila na dívčí obecné škole v Lipníku nad Bečvou. 

V pomocné třídě při chlapecké obecné škole byla ustanovena učitelkou Anastazie Kokešová 
z měšťanské školy v Oseku nad Bečvou. 

Pro školní rok 1948/1949 nově navržené děti z obecných škol vyzkoušela učitelka z pomocné 
školy v Přerově. 

Výnosem ze dne 23. srpna 1949 stanovila zemská školní rada, aby obě pomocné třídy byly 
umístěny do chlapecké obecné školy. 

Zůstaly tedy dvě třídy, obě smíšené. V první třídě bylo 8 chlapců a 6 děvčat, ve druhé třídě bylo 6 
chlapců a 8 děvčat. Žáci byli rozděleni podle mentálního věku a to tak, že v první třídě byli žáci 
přípravného a nižšího stupně a ve druhé třídě nižšího a středního stupně. 

Dle nového školského zákona byly pomocné třídy přejmenovány na zvláštní třídy a obecné 
školy na národní školy.    

Anastazie Hadašová vyučovala první třídu a Anastazie Kokešová druhou třídu. Obě učitelky 
vykonaly s úspěchem zkoušku pro mládež vyžadující zvláštní péči (pro zvláštní školy) v prosinci 
1948 před odbornou zkušební komisí v Brně.   

Po osamostatnění zvláštní školy 1. července 1949 byla Anastazie Hadašová ustanovena 
ředitelkou. 
I po osamostatnění zůstává zvláštní škola v dosavadních místnostech národní školy chlapecké (v 
budově č. 316). Z důvodu neschválení rozpočtu školy krajským národním výborem v Olomouci 
používá i její lavice, školní pomůcky a potřeby, ochotně zapůjčené ředitelem školy. 



Ve školním roce 1950/1951 byly na zvláštní škole povoleny tři třídy. V budově chlapecké školy 
však měla k používání pouze dvě učebny. Proto MNV přidělil zvláštní škole samostatnou budovu 
v Losertově ulici č. 627, kde bylo třeba provést naléhavé opravy. Díky porozumění ředitelů 
lipenských škol byla uvolněna z jejich školních rozpočtů na opravy budov částka 80 tisíc korun na 
opravu zvláštní školy (střecha, vybourání a zasazení okna, upravení školní kuchyně, elektrické 
osvětlení, výmalba všech místností, nátěr oken a dveří aj.). KNV zakoupil otáčecí tabule. V takto 
upravené budově bylo zahájeno vyučování 27. listopadu 1950. 

V tomto školním roce zvláštní škola navázala spolupráci s místním státním statkem a závodem 
Synthesia a svou činnost zahájilo SRPŠ. 

Od školního roku 1954/1955 bylo zavedeno vyučování podle nových osnov zvláštní školy. Žactvo 
bylo rozděleno do postupných ročníků. Byly zavedeny preventivní prohlídky žáků dětským a 
zubním lékařem.      

Ve školním roce 1967/1968 byli poprvé vyučováni žáci s vadami řeči dvě hodiny týdně 
v předmětu     „ Logopedie“. 

Ve školním roce 1973/1974 se stal ředitelem zvláštní školy Jaroslav Dohnal. 

Ve školním roce 1974/1975 probíhala výuka v budově v Losertově ulici a také v nově otevřené 
budově na Leninově ulici – dnes Osecké ulici (současná budova naší školy). 

Ve školním roce 1979/1980 vyšla Vyhláška o učebních oborech pro zvláštní odborná učiliště. 

Ve školním roce 1983/1984 byl ustanoven ředitelem zvláštní školy Mgr. Jaroslav Sedlák, 
v platnost vešel nový školský zákon o povinné desetileté školní docházce. 

Od školního roku 1990/1991 dochází k rozvoji uplatňování individuálního přístupu k žákům, 
postupně vystupují do popředí snahy integrace postižených dětí s ostatními dětmi a nové směry 
výchovy tzv. nevzdělavatelných dětí. 

Ve školním roce 1993/1994 bylo zřízeno oddělení pomocné třídy, které od dalších školních roků 
se rozšiřuje v samostatné pomocné třídy. Symbolem tohoto školního roku se stala rodina (kde 
nefunguje rodina, nastupuje škola). 

Ve školním roce 1999/2000 byla po dlouhých letech stěhování a školní práce v provizorních a 
často nevyhovujících podmínkách zahájena rekonstrukce školní budovy doplněna o přístavbu 
dvorního traktu. Získali jsme prostornou tělocvičnu s odpruženým a bezprašným povrchem, dvě 
nově vybavené dílny se skladem materiálu, počítačovou učebnu s deseti počítači, dvě prostorné 
třídy pro školní družinu, odborné pracovny pro výuku výtvarné výchovy, přírodovědných 
předmětů a hudební výchovy, vkusnou cvičnou kuchyni, pracovnu šití a keramickou dílnu. 
Novinkou je i bezbariérový přístup a výtah. 

Ve školním roce 2000/2001 došlo k reformě veřejné správy. Do funkce ředitelky školy 
nastoupila Mgr. Jarmila Slezáčková. 



Ve školním roce 2001/2002 získává škola právní subjektivitu, jejíž součástí je zvláštní škola, 
pomocná škola, školní družina a školní jídelna. Od tohoto roku bylo zahájeno  vzdělávání dětí 
v přípravné třídě a dětí s poruchou autistického spektra. 

Ve školním roce 2006/2007  se mění název školy na „ Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 
301“.  
 
Ve školním roce 2011/2012 bylo zahájeno střední vzdělávání – otevření třídy oboru „ Praktická 
škola dvouletá“. Změna názvu školy „ Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 
301“. 

Ve školním roce 2012/2013 se stala ředitelkou školy dosavadní učitelka Mgr. Miluše Juráňová. 

Ve školním roce 2013/2014 byla zahájena ve speciální třídě výuka žáků s poruchami 
chování. Titul Pedagog Olomouckého kraje převzala za dlouholetou práci s handicapovanými 
dětmi Mgr. Jana Saktorová 

Ve školním roce 2014/2015 nás opustil bývalý ředitel naší školy Mgr. Jaroslav Sedlák. Za svou 
celoživotní práci , kterou se zasloužil o rozvoj speciálního školství, byl nominován na titul Pedagog 
Olomouckého kraje in memoriam. 

Titul Pedagog Olomouckého kraje převzala za dlouholetou práci Mgr. Hana Odstrčilová. 

Ve školním roce 2015/2016 došlo k otevření třídy nového  oboru středního vzdělávání „ 
Praktická škola jednoletá“. Od 1. 9. 2015 škola získala statut Fakultní školy PdF UP Olomouc. 
 
Ve školním roce 2017/2018 byl ve škole založen spolek HELPMENT – nezávislý Spolek občanů. 

Ve školním roce 2018/2019 nás opustila bývalá ředitelka školy Mgr. Jarmila Slezáčková, která 
se zasloužila o nadstandardní vybavení školy svým osobním přístupem a díky svému zaměření 
zejména na projektové činnosti a ICT vybavení. 

V březnu 2019 byla zahájena nákladná rekonstrukce školy - Realizace energetických úsporných 
opatření přístavby školy + oprava fasády, která se podařila zrealizovat díky finančním 
prostředkům zřizovatele školy a dotacím EU. 

Ve školním roce 2019/2020 zahájila činnost mateřská škola pro děti se zdravotním postižením a 
naše škola mění název na „ Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Lipník nad Bečvou, 
Osecká 301“. 

K 19. 12. 2019 byla dokončena nákladná rekonstrukce školy – zhotovitel – stavební firma 
Traweko96 provedla výměnu plastových oken a venkovních dveří, zateplení budovy, novou 
fasádu školy. Do tříd byly nainstalovány rekuperační jednotky na výměnu vzduchu a ve sklepních 
prostorách školy – byly provedeny sanační práce. 



 

 



LEDEN 

6. ledna 2020 – zahájení výuky po vánočních prázdninách 

6. ledna 2020 jsme se všichni opět sešli ve škole po delším volnu, po vánočních prázdninách, 
které byly dlouhé celých 16 dní.  

 

28. ledna 2020 – školní kolo ve florbalu 

V úterý 28 ledna 2020 bylo naplánováno školní kolo ve florbalu, kterého se zúčastnili žáci 6. až  9. 
třídy. V tomto turnaji si nejlépe vedli žáci 8. a 9. třídy.  
garantem akce: Mgr. Kamil Zemánek 
 

    
 

29. ledna 2020 – okresní kolo ve florbalu 

Ve středu 29.ledna 2020 se na půdě naší školy konalo okresní kolo ve florbalu. Soutěže se 
zúčastnila družstva žáků z Lipníka, Přerova a Olomouce. Naši školu reprezentovali žáci Ivo 
Golomb, Bruno Haluška, Patrik Gloner, Ivan Macko, Adam Andrys, Ondřej Sochůrek a Vojtěch 
Dohnálek. 
Umístění družstev: 1. místo Olomouc 
                                   2. místo Přerov 
                                   3. místo Lipník n.B. 
Organizátor: Mgr. Kamil Zemánek 
 

   
30. ledna 2020 pololetí 

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 bylo žákům rozdáno pololetní vysvědčení, v pátek 31.ledna 2020 bylo 
pololetní volno. V pondělí 3.února 2020 žákům začalo 2. pololetí. 



 

 

 

 

 

 

 

17. února 2020 – vystoupení skupiny ABRAKA 

V pondělí 17. února 2020 jsme v tělocvičně naší školy opět přivítali hudební skupinu ABRAKA, 

která  nám předvedla svůj nový interaktivní, hudebně zábavný program, tentokrát na téma 

vztahy mezi vrstevníky, kamarády, spolužáky se zaměřením na šikanu a kyberšikanu. 

 

 

AKCE VE DRUHÉM POLOLETÍ 
ŠKOLNÍHO ROKU  2019/2020 

 



28. února 2020 – školení v rámci projektu 2.II/6 DVPP  

V pátek 28.2.2020  (v době jarních prázdnin) jsme  absolvovali školení v rámci projektu 2. II/6 
DVPP „Podpora rozvoje polytechnických dovedností žáků, šablona – osobnostní rozvoj“. Časová 
dotace : 8.00 – 13.30 hod. 
Lektor: Mgr. Karel Opravil 

    

 

ÚNOR 
 

6. března 2020 – maškarní karneval 

V pátek 6.3.2020 byl na naší škole naplánován již tradiční maškarní karneval, určený pro děti 
z mateřské školy a žáky 1.-4. ročníku v době od 9.00-11.30 hod.  

Garantem akce: Mgr. Jana Nováková 

   

  



BŘEZEN 
 

Vyhlášení nouzového stavu 

V úterý 17. 3. 2020  v poledne vláda ČR vyhlásila uzavření základních, středních a vysokých škol 
s platností od 18. 3.2020 až do odvolání. Jednalo se o preventivní opatření, jehož účelem bylo 
zastavit nebo omezit šíření „chřipkového viru“ s označením COVID 19 (Coronavirus).  

Ve středu 18.3.2020 vzhledem k dramatickým událostem byl vyhlášen „NOUZOVÝ STAV“, což 
v praxi znamenalo omezení veřejného života. Postupně byly omezovány a rušeny sportovní a 
kulturní akce, zavírány obchodní centra, omezovány služby obyvatelstvu. Byly zavedeny kontroly 
na státních hranicích , později byly hranice částečně uzavřeny. Bylo doporučeno omezit cestování 
v rámci ČR a cesty do zahraničí byly zakázány. K podobným krokům byla nucena přistoupit 
většina států v Evropě. Výuka žáků byla praktikována on-line, na naší škole byly úkoly žákům 
vkládány na webové stránky školy, byly vypsány konzultační hodiny, kdy žáci a rodiče měli 
možnost si vyzvednout zadané úkoly v tištěné formě, popřípadě jim byly vysvětleny konkrétní 
nejasnosti ohledně probíraného učiva. Zaměstnanci školy si své pracovní povinnosti plnili 
částečně ve škole a částečně doma. 

V pondělí 16. 3. 2020 ráno byla vláda ČR nucena vyhlásit zákaz volného pohybu osob, neboť se 
nedařilo zastavit nebo alespoň omezit šíření coronaviru. V praxi to znamenalo, že lidé dále chodili 
do práce, mohli si nakoupit a zajít k lékaři. Svůj pohyb měli omezit na minimum. 

Ve středu 1. dubna 2020 zachvátila pandemie coronaviru celý svět. Pandemie byla hlášena ze 
všech kontinentů. Virus se objevil i v takových lokalitách jako je Island nebo Grónsko. Nejvážnější 
situace byla v Číně,Itálii Španělsku, na Britských ostrovech i v USA.  

 

virus Covid 19 



KVĚTEN 

18. května 2020 - Zrušení nouzového stavu 

V pondělí 18. 5. 2020 o půlnoci byl zrušen nouzový stav, dále ovšem platila mnohá bezpečnostní 

opatření. Stále byla uzavřena většina škol a přetrvávala výuka „na dálku“.  Výjimku tvořily 

mateřské školy, 9. ročníky základních škol, maturitní ročníky středních škol, umělecké školy a 

vysoké školy. Docházka těchto žáků byla postavena na bázi dobrovolnosti, dle zvážení rodičů, či 

možného rizika nakažení rodinných příslušníků, kteří patří do rizikových skupin. I tak probíhala 

výuka v omezeném režimu.  

V pondělí 25. května 2020 se vrátili žáci 1. stupně základních škol do škol. Výuka byla opět 

dobrovolná s řadou bezpečnostních a hygienických opatření. 

 

 

distanční vyučování 



 

 

ČERVEN 

V pondělí 1. června 2020 po 12 týdnech nucené odstávky obnovilo výuku také naše školní zařízení 

a to pro žáky 1. stupně a ZŠ speciální. O výuku projevilo zájem 17 žáků. Vyučování probíhalo 

v čase 7.55 – 11.35 hod. formou pracovní skupina + stálý vyučující. V omezeném provozu 

fungovala i školní družina. 

 

 

 

 



Bezpečnostně - hygienická opatření při vstupu do školy - měření teploty a dezinfekce. 

 

 

8. června 2020 – Závěrečné zkoušky žáků SŠ 

V pondělí 8. června 2020 začaly na naší škole závěrečné zkoušky žáků střední školy a to 

praktickou částí. V tomto školním roce absolvovalo závěrečné zkoušky 9. žáků. 

 

 

V pondělí 15. června 2020 mohli nastoupit do školy žáci 2. stupně. Docházka byla opět nepovinná 

a dobrovolná. Tak znělo doporučení ministerstva školství. Výuka byla žákům nabídnuta ve formě 

konzultací a třídnických hodin 15.6. a 18.6.2020. Za strany rodičů a žáků byl o tento typ výuky 

minimální zájem. Nadále probíhalo „ON LINE“ vyučování. 

 

16. června 2020 – Závěrečné zkoušky žáků SŠ 

V úterý 16. června 2020 pokračovaly závěrečné zkoušky žáků střední školy teoretickou částí. 

Garantem závěrečných zkoušek byl p. uč. T. Peterková a H. Odstrčilová.   

 



  

Ostatní učitelé v tento den absolvovali se svými žáky  pobyt v přírodě, i když v rámci zredukované 

výuky se jej účastnilo pouze omezené množství dětí. Mimo jiné jsme navštívili hrob dcery 

Bedřicha Smetany Gabriely, který se nachází na starém hřbitově u kostela v Týně nad Bečvou a 

zábavně- sportovní „FUN PARK“ u řeky Bečvy.  

 

24. června 2020 – Den učitelů 

Protože nám coronavirová pandemie neumožnila v letošním roce oslavit tradiční Den učitelů (28. 

března2020), přesunuli jsme jej na 24. června 2020  a spojili s ukončením školního roku 

2019/2020. Tentokrát jsme se sešli v restauraci Pod hradem v Týně nad Bečvou. Účast byla hojná 

a nálada veselá.  

  



 

 

 

 

30. června 2020 – Konec školního roku 2019/2020 

 

V úterý 30. června 2020 byl poslední den  letošního školního roku a tedy vydávání vysvědčení. I 

tento den byl neobvyklý, rodiče a žáci si měli možnost vyzvednout vysvědčení individuálně v době 

od 8.00 – 12.00 hod., opět za dodržování hygienicko- bezpečnostních pravidel. 

 

 



Červen 
Jan Dědek 

Nejhorší je, 

jak už dneska 

kdekdo ví,  

nejhorší je 

poslední den 

červnový. 

Vysvědčením 

loučíme se 

se školou, 

dostaneme 

někteří i na holou! 

 

 

Hezké prázdniny!!!! 


