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Školní rok 2020/2021 

O prázdninách spala, 
teď v září vstala, 

zívla čerstvě natřenými dveřmi, 
okny zamrkala, 
aby přivítala: 

Prvňáčky s kytičkami, 
ty, co se nebojí, i ty, co se drží mámy, 

starší školáky 
--copatou Hanku, co hezky přednáší, 

Frantu, co občas zaspí, 
Pavla a Petra, dvojčata k nerozeznání, 

Lucku a Martina, Jakuba, Šárku… 
Škola je ráda, hezky to šimrá, 

Když se v ní děti smějí a zpívají, 
A školní zvonek vesele volá …. 

(Jarmila Konečná – Řetízek) 
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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): 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  
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mailto:zslipnik@zslipnik.cz
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Organizační struktura školy 

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 
Jindřich Viliš 

 

Mgr. Jana Mádrová 

Statutární zástupce 

Výchovná poradkyně 

ASISTENTKY PEDAGOGA 

Alžběta Doležalová, ., Gajdošíková M., Kořístková Y., 

Krejčiříková M., Kreselová V., Křížová I., Kunovská A., Bc. 

Lošťáková J., Plesová M., Ráczová I., Stašková M., Ševelová, 

R. Kratochvílová P., Šlancarová M, Poláčková l.,  

ŘEDITELKA ŠKOLY 

Uč. SŠ 

Uč. SpA,B, Ca 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 



 

 

 

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 jsou 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. 

 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. 

Základní údaje o škole 

http://www.zslipnik.cz/


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. 1. 2020 (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. -9. 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 základní školy speciální jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu „Poznávej 
svět“. ŠVP ZV – ZŠS – č.j. 500/2014 



 

 

 

STŘEDNÍ ŠKOLA 

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 1,65 ve 3 odděleních s kapacitou 40 dětí. 

 

 

 

 

 

 

Seznam zaměstnanců školy k 30. 6. 2021 
Číslo Jméno a příjmení 

1.  Mgr. Miluše JURÁŇOVÁ 

2.  Mgr. Jana MÁDROVÁ 
3.  Mgr. Zdenka DOHNALOVÁ 

4.  Mgr. Petra HORÁKOVÁ 

5.  Mgr. Jindřiška GAĎOURKOVÁ 

6.  Mgr. Vít KOLÁČEK 

7.  Mgr. Daniela KRAMPLOVÁ 

8.  Bc. Pavla MARTINCOVÁ 

9.  Mgr. Martina NEDOLUHOVÁ 

10.  Mgr. Ladislav NOVÁK 

11.  Mgr. Jana NOVÁKOVÁ 

12.  Mgr. Hana ODSTRČILOVÁ 

13.  Mgr. Taťána PETERKOVÁ 

14.  Mgr. Blanka PRUDILOVÁ 

15.  Mgr. Marcela PRVÁ 

16.  Mgr. Pavla STIBORKOVÁ 

17.  Mgr. Martina SUCHÁNKOVÁ 

18.  Mgr. Jana ŠKRANCOVÁ 

Zaměstnanci školy 



19.  Mgr. Kamil ZEMÁNEK 

20.  Mgr. Kateřina ZEMÁNKOVÁ 

21.  Renáta KRATOCHVÍLOVÁ 

22.  Alžběta DOLEŽALOVÁ 

23.  Markéta GAJDOŠÍKOVÁ 

24.  Markéta KREJČIŘÍKOVÁ 

25.  Vladislava KRESELOVÁ 

26.  Alena KUNOVSKÁ 

27.  Bc. Julie KUNOVSKÁ 

28.  Bc. Jana LOŠŤÁKOVÁ 

29.  Martina PLESOVÁ 

30.  Ivana RÁCZOVÁ 

31.  Michaela STAŠKOVÁ 

32.  Pavla  ŠEVELOVÁ 

33.  Martina ŠLANCAROVÁ 
34.  Lucie POLÁŠKOVÁ 

35.  Yveta KOŘISTKOVÁ 

36.  Irena KŘÍŽOVÁ 

37.  Petra LABSKÁ 

38.  Iveta MACHÁČOVÁ 

39.  Tatiana CABUKOVÁ 

40.  Ludmila VILIŠOVÁ 

41.  Jindřich VILIŠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Letošní školní rok 2020/2021 začal v úterý 1. září 2020. 

ZÁŘÍ 

     

 

Akce v prvním 

pololetí školního 

roku 2020/2021 



 

PLAVECKÝ KURZ  - 8. září 2020 

V úterý 8. září 2020 začal probíhat plavecký kurz mladších žáků na plaveckém bazénu 

v Hranicích. Kurz byl organizován v počtu 15 žáků.  

Pedagogický dozor: Mgr. Kateřina Zemánková a Markéta Krejčiříková 

 

 

VELKÉ LOSINY – TERMÁLNÍ LÁZNĚ – 24. září 2020 

Ve čtvrtek 24. září 2020 naplánovala naše škola výlet do termálních lázní Velké Losiny. Jedná 

se o tradiční akci, která je organizována každý rok a škola pro žáky využívá autobus 

Olomouckého kraje.  

Pedagogický dozor: Mgr. Pavla Stiborková, Mgr. Petra Horáková, Jana Lošťáková a Martina 

Plesová 

PROJEKTOVÝ DEN MIMO ŠKOLU – 25. září 2020  

V pátek 25. září 2020 proběhl v rámci plnění Šablony 2.II/20 projektový den mimo školu. Část 

žáků s pedagogickým doprovodem navštívila Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod 

Radhoštěm a část žáků navštívila Interaktivní muzeum /Pevnost poznání/v Olomouci. 

Pedagogický dozor Rožnov p.R.:  Mgr. Jindřiška Gaďourková, Mgr. Zdenka Dohnalová, Mgr. 

M. Nedoluhová, Mgr. Kateřina Zemánková,  Mgr. Pavla Stiborková, Mgr. Taťána Peterková a 

asistentky 

Pedagogický dozor Olomouc: Mgr. Vít Koláček, Mgr. Kamil Zemánek 

 



   

   

ŘÍJEN 

VÝMĚNA OKEN NA BUDOVĚ ŠKOLY – 2. října 2020 

V pátek 2. října 2020 jsme se po několika změnách termínu konečně dočkali výměny oken na  

hlavní budově školy. Původní termín byl stanoven na období letních prázdnin, kdy nejsou 

žáci ve škole. Z bezpečnostních důvodů bylo žákům a pedagogům uděleno ředitelské volno. 

     

 

SPORTOVNÍ DEN – 8. října 2020 

Ve čtvrtek 8. října 2020 byl naplánován sportovní den - pobyt v přírodě. 

     

 



 

OBNOVENÍ VYUČOVÁNÍ V PÁTEK  9. října 2020. 

FINANČNÍ GRAMOTNOST – 14. října 2020  

Ve středu 14. října 2020 se žáci 1. stupně zúčastnili vzdělávacího programu se zaměřením na 

finanční gramotnost. Děti se zábavnou formou dozvěděly jak hospodařit s penězi, seznámily 

se s pojmy jako příjmy – výdaje- spoření – půjčky – přebytek a podobně.  

   

 PRODLOUŽENÉ PODZIMNÍ PRÁZDNINY 19. října – 25. října 2020 

Vzhledem k velmi neutěšené situaci ohledně „Chřipkové epidemie COVID 19“, která nás tolik 

potrápila v minulém školním roce byly na tento týden vyhlášeny prodloužené podzimní 

prázdniny. 

ÚMRTÍ ZAMĚSTNANCE ŠKOLY - 28. ŘÍJNA 2020 

Ve středu 28. října 2020 nás zasáhla těžká rána. Zcela nečekaně zemřel náš správní 

zaměstnanec (školník) pan Radoslav Juráň ve věku 62 let. 

DISTANČNÍ VÝUKA – OD 2. 11.2020 

V pátek 30. října 2020 rozhodla vláda ČR na svém zasedání, že také školy našeho typu od 

pondělí 2. listopadu 2020 zahájí distanční výuku a školská zařízení budou uzavřena. 

Žáci se vzdělávali doma podle předem připraveného materiálu, který vypracovali jednotliví 

učitelé předmětů. Úkoly byly  umísťovány na webových stránkách, nebo předávány žákům  

cestou asistentů pedagoga, popřípadě si rodiče chodili pro úkoly do školy sami. Vypracované 

úkoly rodiče žáků vraceli zpět do školy a učitelé prováděli průběžnou kontrolu a vyhodnocení 

zadaných úkolů. 

 



NÁVRAT ŽÁKŮ 1., 2. a 9. ROČNÍKU DO LAVIC – 18. listopadu 2020 

Ve středu 18. listopadu 2020 nařízením vlády ČR se do lavic vrátili žáci 1.,2. a 9. ročníku. Také 

školy našeho typu opět zahájily klasické vyučování s omezením týkajícím se výuky  tělesné 

výchovy a hudební výchovy. 

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST – 25. října 2020 

Ve středu 25. listopadu 2020 byla v naší škole realizována 2. část naučně – zábavného 

programu „Finanční gramotnost – hospodaření s penězi“. Tentokrát byla zaměřena na 

nakupování.   

     

PROJEKTOVÝ DEN – FINANČNÍ GRAMOTNOST – 1. prosince 2020 

V úterý 1. prosince 2020 se konal projektový den týkající se finanční gramotnosti určený pro 

žáky 2. stupně. Tento projektový den se jmenoval „ Život s penězi aneb chytré dítě v realitě“ 

pro žáky 6. a 7. ročníku. 

 Následující týden  v úterý  8. prosince 2020 bylo pokračování tohoto projektového dne, 

tentokrát pro žáky 8. a 9. ročníku.  

 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA – 4. prosince 2020 

V pátek 4. prosince 2020 byla na programu „Mikulášská besídka“. Vzhledem ke stále 

přetrvávajícím přísným hygienickým bezpečnostním opatřením se nesla v poněkud jiném 

duchu. Mikuláš s čertem a andělem obešli všechny třídy a menší děti podarovali drobnými 

dárečky. Čert tentokrát v podání paní asistentky Tomkové byl tak přesvědčivý, že ve tvářích 

některých menších dětí byla vidět nejistota, jestli není opravdový a aby je nakonec nestrčil 

do pytle a neodnesl do pekla. V roli Mikuláše vystupovala paní asistentka Pavla Ševelová a do 

role anděla se vžila paní asistentka Markéta Gajdošíková.  

Garantem akce: Mgr. Pavla Stiborková 



   

 

NOVÁ FASÁDA ŠKOLY  - 15. prosince 2020 

V úterý 15. prosince 2020 byly ukončeny firmou Traweko 96 s.r.o. stavební práce a stavba 

byla předána za kontroly KÚ. Naše budova dostala novou fasádu.  

 

 

  

 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY PRODLOUŽENÉ – 18. prosince 2020 – 4. ledna 2021 

Z důvodu vládních opatření proti šíření coronaviru byly vánoční prázdniny prodlouženy. 

Vyučování bylo ukončeno 18. prosince 2020.  

 



 

ZAHÁJENÍ VYUČOVÁNÍ – 4. ledna 2021 

V pondělí 4. ledna 2021 začalo vyučování. Všichni doufali, že tento rok 2021 bude o něco 

optimističtější (radostnější). 

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ – 28. ledna 2021 

Vzhledem ke stále přetrvávající neutěšené situaci ohledně coronavirové epidemie bylo 

uplynulé pololetí velmi skoupé na školní akce. 

Ve čtvrtek 28. ledna 2021 bylo žákům rozdáno pololetní vysvědčení a v pátek 29. ledna 2021 

měli žáci pololetní prázdniny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODCHOD PANÍ UČITELKY Mgr. TÁNI MUSILOVÉ 

V únoru naši školu opustila po 33 letech působení na této škole dlouholetá kolegyně Táňa 

Musilová, která se rozhodla změnit pracoviště. I nadále se bude pohybovat v oboru Speciální 

pedagogiky, ale v jiném místě působiště. Všichni kolegové jí popřáli mnoho úspěchů v nové 

práci. 

 

Akce ve druhém 

pololetí školního 

roku 2020/2021 



JARNÍ PRÁZDNINY – 1. března – 7. března 2021 

Jarní prázdniny na naší škole a v celém okrese Přerov letos vyhlásilo MŠMT v letošním 

školním roce od 1. března 2021 do 7. března 2021.  

Souběžně s tímto datem v pátek 26. března 2021 byly nařízením vlády uzavřeny všechny 

školy s platností od 1. března 2021. 

 

DISTANČNÍ VÝUKA OD 8. 3. 2021 

Od pondělí 8. března 2021 opět přešla naše škola na distanční formu vyučování. Příčinou 

těchto opatření byl velmi vysoký počet covidem nakažených osob a přeplněné nemocnice 

s pacienty s těžkým průběhem této nemoci.  

   

 

PREZENČNÍ FORMA VYUČOVÁNÍ  OD 12. 4.2021 

Od pondělí 12. dubna 2021, po pěti týdnech, se naše škola vrátila k prezenční formě 

vyučování. V rámci prevence a ochrany zdraví všichni zaměstnanci školy a žáci absolvovali 2x 

týdně, v pondělí a ve čtvrtek , antigenní testy na COVID 19. Také nám byla dána povinnost ve 

společných prostorách školy nosit respirátory a pravidelně desinfikovat třídy.  

   

 

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY : od 1. -  19. dubna 2021 

Ve čtvrtek 1. dubna 2021 začaly na naší škole probíhat zápisy žáků do 1. třídy. I v letošním 

školním roce probíhaly za přísných hygienických opatřeních a bez přítomnosti dětí.  



ŠABLONY II – PARAOLYMPIJSKÝ DEN – 12. května 2021 

V rámci šablon II proběhl ve středu 12. května 2021 „Paralympijský den“ aneb jak se žije 

lidem se zdravotním handicapem. Pod dohledem zaměstnanců Fakulty tělesné kultury centra 

APA (Aplikovaných pohybových aktivit) si žáci 8. a 9. ročníku mohli v praxi vyzkoušet, jak se 

žije lidem, kteří mají zdravotní postižení a také se seznámit s jakými problémy se tito lidé 

musí potýkat.  

   

   

 

DEN MUZEÍ – 18. května 2021 

V úterý 18. května 2021 byl dnem muzeí a naše škola využila možnost bezplatně navštívit 

nejbližší dominantu našeho okolí – hrad Helfštýn. Především se nám naskytla příležitost si 

prohlédnout nedávno zrekonstruovaný a zastřešený hradní palác na 3. nádvoří. Ze střechy 

paláce se nově nabízí krásný výhled do krajiny Moravské brány. 

    

 



 

PRAXE ŽÁKŮ STŘEDNÍ ŠKOLY PRAKTICKÉ – 24. KVĚTNA – 28. KVĚTNA 2021 

V týdnu od 24. května do 28. května absolvovali žáci střední praktické školy dvouleté tradiční 

jarní praxi v sadu ZD Podhradí v Lipníku nad Bečvou. Praxe probíhala pod vedením p. uč. 

Mgr. Taťány Peterkové, p. asistentky Martiny Plesové a Lídy Vilišové.  

     

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY ŽÁKŮ SŠ  - PRAKTICKÁ ČÁST – 7. ČERVNA 2021  

V pondělí 7. června 2021 začaly závěrečné zkoušky žáků střední školy a to praktickou částí. 

V tomto školním roce absolvovali závěrečné zkoušky 2 žáci naší školy. 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY ŽÁKŮ SŠ - TEORETICKÁ ČÁST – 15. ČERVNA 2021  

V úterý 15. června 2021 pokračovaly závěrečné zkoušky žáků střední školy teoretickou částí. 

Předsedou zkušební komise byl opět jmenován PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.  a za školu byla 

garantem  závěrečných zkoušek  Mgr. Taťána Peterková. 

      

 

POBYT V PŘÍRODĚ -  15. ČERVNA 2021 
V úterý 15. června 2021 ostatní žáci školy absolvovali pobyt v přírodě. 

   

 



VÝLET NA HOSTÝN – 16. ČERVNA 2021 

Ve středu 16. června 2021 jsme využili hezkého počasí a za finanční podpory školního spolku 
HELPMENT jsme dvěma autobusy navštívili poutní místo Hostýn. Prohlédli jsme si místní 
svatostánek , rozhlednu, větrnou elektrárnu a nakoupili ve stáncích suvenýry a upomínkové 
předměty. Cestou zpět jsme ještě stačili navštívit „zázračný“ pramen, který prý vyléčí 
všechny lidské neduhy, ať už těla nebo duše.  
Garantem akce: Mgr. Pavla Stiborková 

 

     

 

ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE – 28. ČERVNA 2021  

V pondělí 28. června 2021 se po loňské covidové pauze konala v tělocvičně školy závěrečná 

akademie. Protože stále platí covidová omezení , celá akce proběhla v komornější atmosféře 

(bez účasti veřejnosti) a navíc byla rozdělena na 3 etapy. Program byl ovšem klasický. 

1. Vyhodnocení soutěže ve sběru starého papíru a plastových vršků 

2. Rozloučení se s vycházejícími dětmi MŠ a žáky ZŠ a SŠ 

3. Kulturní vystoupení dětí MŠ a žáků 2. stupně ZŠ 

Skákací hrad nám pro děti zdarma zapůjčila společnost Nordic Telecom Regional s.r.o. 

     

 

Organizátorkou a zároveň moderátorkou akce byla paní učitelka Mgr. Blanka Prudilová. 

 

 

 

 



VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ – 30. ČERVNA 2021 

Vydávání vysvědčení tentokrát připadlo na středu 30. června 2021. 

 

   

 

NA SHLEDANOU 

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! 
(Josef Křešnička – náš slabikář) 

 

 

 


