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 2 

OBSAH  

 

 
a) Základní údaje o škole Str. 3 

b) Přehled oborů vzdělání Str.  5 

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Str.  8 

d) Údaje o přijímacím řízení Str. 11 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků Str. 12 

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Str. 23 

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Str. 30 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Str. 37 

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Str. 47 

j) Základní údaje o hospodaření školy v roce 2015 Str. 47 

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Str. 47 

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
učení 

Str. 49 

m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 
z cizích zdrojů 

Str. 49 

n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Str. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 3 

 
a) Základní údaje o škole 

 
 

 Název školy:  

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

 Sídlo školy: 751 31 Lipník nad Bečvou, Osecká 301 

 Právní forma: příspěvková organizace 

 IČO:  619 859 53 

 IZO:  600 027 058 

 Zřizovatel: Olomoucký kraj 

 Ředitelka školy: Mgr. Miluše Juráňová 

 Školská rada:      

   Mgr. Kateřina Zemánková, pedagogický pracovník 

   Andrea Osičková, zástupce rodičů 

   Jarmila Musilová, zástupce zřizovatele 

 

 Součásti školy:  

 

  kapacita IZO 

1. Mateřská škola 10 181 104 521 

2. Základní škola 105 107 880 695 

3. Střední škola 28 181 023 687 

4. Školní družina 20 110 006 640 

5. Školní jídelna-výdejna 80 110 550 331 

 

 Telefon : 581 773 766, 581 200 279, 733  171 806  

 E-mail : zslipnik@zslipnik.cz 

 www stránky :  www.zslipnik.cz 

 

  

 

mailto:zslipnik@zslipnik.cz
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

 

 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 je dle platné 

legislativy školou (§16 odst. 9 školského zákona), ve které se vzdělávají děti a žáci se 

speciálními vzdělávacími potřebami, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností potřebují 

podpůrná opatření  

 Od 1. 9. 2016 jsme školou, která primárně v základní škole vzdělává žáky se závažnými 

vývojovými poruchami chování a ve střední škole žáky se souběžným postižením více 

vadami. Spolu s těmito žáky nám zřizovatel – Krajský úřad Olomouckého kraje- povolil v 

základní škole i zřízení tříd pro žáky s mentálním postižením a souběžným postižením více 

vadami. 

 Součástí školy je mateřská škola, základní škola, střední škola, školní družina a školní 

jídelna - výdejna. 

 Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v naší škole  probíhá od 

mateřské školy,  dále v základní škole (ZŠ a  ZŠ speciální) až po střední školu (Praktická 

škola dvouletá a Praktická škola jednoletá) a  uskutečňuje se s využitím vyrovnávacích a 

podpůrných opatření.  

 Mateřská škola je určena dětem se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku od 3 let 

 Základní škola je určena žákům s poruchami chování, pro které jsme i v tomto školním roce 

otevřeli 2 třídy. Součástí školy jsou i třídy pro žáky s mentálním postižením a žáky se 

souběžným postižením více vadami.  

  Škola umožňuje terapeutickou činnost v zájmových kroužcích, odborný informační a 

poradenský servis pro rodiče (školní poradenské pracoviště). 

 

 

 Pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami bylo zřízeno ve školním roce 13 tříd:  

  2 třídy střední školy dle RVP Praktická škola dvouletá a RVP Praktická škola jednoletá 

 5 tříd základní školy dle RVP ZV – minimální výstupy (žáci 1. – 9. ročníku) 

 2 třídy základní školy pro žáky s poruchami chování dle RVP ZV 

 3 třídy pro žáky základní školy speciální dle RVP ZŠ speciální 

  1 třída MŠ pro děti  se speciálními vzdělávacími potřebami dle RVP předškolní vzdělávání 
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b) Přehled vzdělávání, které škola poskytuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 

 

Žáci školy byli ve školním roce 2020/2021 vzděláváni podle těchto vzdělávacích programů: 

 

Vzdělávací program Třídy 
Počet žáků 

k 30. 6. 2021 

ŠVP MŠ „Duha pro život“, č.j. 380/2019 

vzdělávání dětí mateřské školy 
Mateřská škola 10 

ŠVP ZV „ Dnes hrou a poznáním vzhůru do 

života“ č.j. 105/2017 - minimální výstupy 
II.(1.+2.), IV.(3.+4.), VI.(6.), 

VII.(5.+7.), IX.(8.+9.) 
40 

ŠVP ZV „ Dnes hrou a poznáním vzhůru do 

života“ č.j. 105/2017 
SpCH 1 

SpCH 2 
17 

ŠVP ZV – ZŠS – „ Poznávej svět“ 

č.j. 500/2014 
2., 3., 4., 5., 6.,7., 9., 10. roč. 14 

ŠVP SŠ - Praktická škola dvouletá 

„Klíč do života“ č.j. 450/2014 
PrII. 7 

ŠVP SŠ - Praktická škola jednoletá 

„Malý klíč do života“ č.j. 760/2014 
PrJ 6 

ŠVP „Hrou do života“ č.j.180/2014 

vzdělávání žáků ZŠ ve ŠD  
ŠD 34 

 

 Škola zajišťuje výchovu a vzdělávání v těchto oborech vzdělání: 

            79-01-C/01    Základní škola  

            79 -01-B/01   Základní škola speciální 

            78-62-C/01    Praktická škola jednoletá   

             78-62-C/02    Praktická škola dvouletá   

Kód oboru Popis oboru Forma 

vzdělávání 

Vyučovací 

jazyk 

Délka 

vzdělávání 

Kapacita 

oboru 

Platnost Dobíhající 

obor 

79-01- C/01 Základní škola 

 

denní český   9r 0m 93 platné NE 

79-01- B/01 Základní škola 

speciální 

denní český 10r 0m 20 platné NE 

78-62-C/02 Praktická škola 

dvouletá 

denní český   2r 0m 28 platné NE 

78-62-C/01 Praktická škola 

jednoletá 

denní český   1r 0m 14 platné NE 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Mateřská škola je součástí školy od 1. 9. 2019. V souladu s platnou legislativou (zákon 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) se 

obsah vzdělávání mateřské školy řídí ŠVP „ Duha pro život“, který byl vypracován dle RVP pro 

předškolní vzdělávání.  

Mateřská škola je určena dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, a to zpravidla ve věku 

od 3 do 6 let. Podmínkou přijetí takového dítěte je doporučení školského poradenského zařízení. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 ŠVP dle RVP ZV : „Dnes hrou a poznáním vzhůru do života“ 

Od 21. 9. 2012 zajišťuje škola  výchovu a vzdělávání i žákům, kteří opakovaně výukově  

selhávají na „běžné“ základní škole. Tento druh vzdělání je určen zejména pro žáky se závažnými 

poruchami chování, u nichž ani individuální zvýšená péče ze strany rodiny a školy dlouhodobě 

nevede k požadovanému zlepšení studijních výsledků. 

Podmínkou přijetí takového žáka je doporučení školského poradenského zařízení. V letošním 

školním roce jsme otevřeli 2 třídy pro žáky se závažnými poruchami chování. U všech žáků, kteří 

k nám byli přeřazeni z běžných ZŠ, došlo ke snížení celkového stresu - zátěže žáka, ale i rodičů, 

kteří se podílejí na domácí přípravě na vyučování a došlo ke zlepšení soustředění, práceschopnosti a 

celkového výkonu žáka. 

 ŠVP dle RVP ZV : „Dnes hrou a poznáním vzhůru do života“-minimální výstupy 

Na základní škole jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se nemohou s 

úspěchem vzdělávat v běžné základní škole. Žáci jsou zařazováni do naší školy na základě žádosti 

zákonných zástupců, doporučení školského poradenského zařízení - speciálně pedagogického 

centra.   

V základní škole se vzdělávají žáci s lehkým stupněm mentální retardace v kombinaci s různými 

vadami. Každý žák má své specifické potřeby, proto k němu přistupuje pedagog individuálně, 

stanoví konkrétní úkoly, pomůcky, metody práce a způsob hodnocení.  

V letošním školním roce se vzdělávali žáci 1. – 9. ročníku dle ŠVP – ZV, tito žáci zvládnou pouze 

minimální výstupy tohoto vzdělávacího programu. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ 

 ŠVP dle RVP ZŠ speciální : „Poznávej svět“ I. a II. díl 

Ve třídách ZŠ speciální   jsou vzděláváni žáci se středním až hlubokým mentálním postižením 

v kombinaci s více vadami. Je zde nezbytné vzdělávací požadavky operativně přizpůsobovat 

individuálním schopnostem a možnostem žáků.  

STŘEDNÍ ŠKOLA  - Praktická škola dvouletá : 78-62-C/02 

 ŠVP „Klíč do života“ 

- Od školního roku 2011-2012 je součástí naší školy i střední vzdělávání – obor Praktická 

škola dvouletá.  Ve školním roce 2020-2021 je otevřena 1 třída -  celkem 7 žáků 1.+2. roč. 

(1. ročník -1 žák  a 2. ročník -6 žáků)  

- Praktická škola jednoletá : 78-62-C/01 
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 ŠVP „Malý klíč do života“ 

- Od 1. 9. 2015 je součástí naší školy i střední vzdělávání – obor Praktická škola jednoletá. Ve 

školním roce 2020-2021 je otevřena 1 třída - celkem 6 žáků.  

Vstupní předpoklady žáků: 

 do školy jsou přijímáni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími ze snížené 

úrovně rozumových schopností 

 střední škola dle platné legislativy je primárně určena žákům s více vadami 

 předpokladem přijetí je doporučení SPC  

Délka vzdělávacího programu a forma studia: 

    PrŠ dvouletá - 2 roky studia, PrŠ jednoletá – 1 rok 

    denní studium   

 

 

 Datum zařazení do rejstříku škol : 

Datum zahájení činnosti ZŠ:                                                  1. 5. 1949 

Datum zařazení do rejstříku škol :                                        27. 5. 1996 

MŠMT rozhodlo s účinností od 9. 12. 2005 pod č.j. 29 922/05-21 o zapsání do školského 

rejstříku: 

 Zvláštní škola (IZO 107 880 695) jako Základní škola praktická 

 Pomocná škola (IZO 110 006 631) jako Základní škola speciální 

 Právnická osoba s názvem Speciální školy, Lipník nad Bečvou, Osecká 301 jako 

Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 

 

 

MŠMT rozhodlo s účinností od 1. 9. 2011 pod č.j. 27 172/2010-21 o zapsání do rejstříku škol :  

Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 jako Střední škola a Základní škola Lipník 

nad Bečvou, Osecká 301 

Z důvodu zvýšeného zájmu rodičovské veřejnosti o zřízení předškolního zařízení pro děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami na naší škole a po zvážení, že v přerovském regionu 

takové státní zařízení chybí, jsme se rozhodli požádat o zápis do rejstříku škol. Proto vedení 

školy v průběhu  školního roku 2018/2019 požádalo KÚ o zřízení mateřské školy při našem 

zařízení a zároveň našim cílem bylo provázat celistvost nabídky vzdělávání zdravotně 

postižených žáků v našem zařízení od mateřské školy až po střední vzdělávání. 

MŠMT rozhodlo s účinností od 1. 9. 2019 pod č.j. 27 172/2010-21 o zapsání do rejstříku škol :  

Mateřská škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 jako Střední škola, Základní škola a 

Mateřská škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 

Další změnou, kterou jsme řešili v průběhu školního roku 2018-2019, bylo navýšení kapacity 

školní družiny na 40 žáků s účinností od 1. 9. 2019 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY 2020-2021 

 

   

 

 

   

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
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 Věková struktura pedagogických pracovníků k 30.6.2021 

věk do 30 let do 40 let do 50 let do 60 let nad 60 let z toho důchodci 

počet 6 5 8 12 4 3 

z toho žen 6 4 8 11 3 2 

Celkový věkový průměr všech zaměstnanců je  46,05 let 

 

 Kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická způsobilost) k 30.6.2021 

 kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci 

Učitelé  21 0 

vychovatelé 3 0 

asistenti pedagoga 16 0 

 

 Pedagogický sbor – personální zabezpečení (stav k 30.6.2021) 

Poř. 

č. 

Jméno a přijmení 

 

funkce Aprobace 

1. Mgr. Miluše Juráňová ředitelka školy  

 

Magisterské studium- speciální pedagogika 

Studium pro vedoucí ped.pracovníky – FI 

2. Mgr. Jana Mádrová statutární zástupce 

výchov. poradkyně 

Magisterské studium- speciální pedagogika 

Studium pro vedoucí ped.pracovníky – FI 

3. Mgr. Daniela Kramplová 

 

učitelka  

metodik PP 

Magisterské studium – spec. pedagogika pro 2.st.ZŠ a 

SŠ+ Učitelství ČJ pro 2. stupeň ZŠ 

4. Mgr. Zdenka Dohnalová učitelka 

metodik EVVO 

Magisterské studium - speciální pedagogika 

 

5. Mgr. Jindřiška Gaďourková učitelka Magisterské studium- speciální pedagogika 

 

6. Bc. Pavla Martincová 
(zástup za Mgr. M.Bednářovou) 

učitelka 

vychovatelka ŠD 

Bakalářské studium- speciální pedagogika  

pro 2. st. ZŠ a SŠ, Výchova ke zdraví 

7. Mgr. Vít Koláček učitel Magisterské studium- speciální pedagogika 

 

8. Bc. Jana Krejčí učitelka MŠ Bakalářské studium- speciální pedagogika pro 

výchovné pracovníky  

9. Mgr. Martina Nedoluhová učitelka  

 

Magisterské studium- speciální pedagogika 

 

10. Mgr. Ladislav Novák 

 

učitel Magisterské studium – speciální pedagogika 

11. Mgr. Jana Nováková učitelka Magisterské studium – speciální pedagogika 

 

12. Mgr. Hana Odstrčilová učitelka 

 

Magisterské studium - speciální pedagogika 

 

13. Mgr. Taťána Peterková učitelka Magisterské studium- speciální pedagogika 
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Studium pro vedoucí ped.pracovníky – FI 

14. Mgr. Pavla Stiborková učitelka 

 

Magisterské studium - speciální pedagogika 

 

15. Mgr. Martina Suchánková učitelka Magisterské studium-pro ZŠ  

aprobace NJ a Př 

16. Mgr. Jana Škrancová učitelka 

metodik ICT 

Magisterské studium – spec. pedagogika pro 

2.st.ZŠ a SŠ+ Matematika a ICT pro 2. st. ZŠ  

17. Mgr. Kamil Zemánek 

 

učitel Magisterské studium- aplikovaná těl. vých. 

 

18. Mgr. Kateřina Zemánková učitelka Magisterské studium- speciální pedagogika 

Studium pro vedoucí ped.pracovníky – FI 

19. Mgr. Blanka Prudilová 

 

učitelka  Magisterské studium- učitelství 1. st.ZŠ 

(studuje CŽV- speciální pedagogika) 

20. Bc. Julie Kunovská učitelka MŠ + 

asistentka pedagoga 

Bakalářské studium-speciální pedagogika 

21. Mgr. Marcela Prvá školní psycholog 

 

Magisterské studium- psychologie 

22. Alžběta Doležalová vychovatelka ŠD+ 

asistentka pedagoga 

Středoškolské  s maturitou- PdgŠ+ kurz AP 

 

23. Bc. Jana Lošťáková vychovatelka ŠD+ 

asistentka pedagoga 

Bakalářské studium – sociální pedagogika 

+ kurz asist.ped. 

24. Yveta Kořístková 

 (zástup za Mgr. Zedkovou) 

asistentka pedagoga Středoškolské  s maturitou+ kurz asist.ped. 

 

25. Markéta Gajdošíková asistentka pedagoga Středoškolské  s maturitou+ kurz asist.ped. 

 

26. Pavla Ševelová asistentka pedagoga Středoškolské  s maturitou+ kurz asist.ped. 

 

27. Ivana Ráczová asistentka pedagoga Středoškolské  s maturitou+ kurz asist.ped. 

 

28. Martina Krejčiříková asistentka pedagoga Středoškolské  s maturitou+ kurz asist.ped. 

 

29. Vladislava Kreselová 

 

asistentka pedagoga 

 

Středoškolské s maturitou + kurz asist.ped. 

30. Alena Kunovská asistentka pedagoga Středoškolské  s maturitou+ kurz asist.ped. 

 

31.  

 

Martina Plesová asistentka pedagoga Středoškolské  s maturitou+ kurz asist.ped. 

 

32. Renáta Kratochvílová asistentka pedagoga Středoškolské  s maturitou+ kurz asist.ped. 

(studuje FTV – aplikované pohybové aktivity) 

33. Lucie Tomková 

 

asistentka pedagoga Středoškolské  s maturitou+ kurz asist.ped. 

 

34. Michaela Stašková asistentka pedagoga Středoškolské  s maturitou+ kurz asist.ped. 

 

35. Martina Šlancarová asistentka pedagoga Středoškolské  s maturitou+ kurz asist.ped. 

 

36. Irena Křížová asistentka pedagoga Středoškolské  s maturitou+ kurz asist.ped. 

 

 

 Školní družina 

Jméno a příjmení  funkce vzdělání úvazek 

Bc. Pavla Martincová vychovatelka Bakalářské - spec.ped. ZŠ a SŠ, VkZ 0,75 

Alžběta Doležalová vychovatelka Středoškolské  - PdgŠ + speciální pedagogika 0,40 

Bc. Jan Lošťáková vychovatelka  Bakalářské – sociální pedagogika 0,50 
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 Provozní zaměstnanci – personální zabezpečení (stav k 30.6.2021) 

Jméno a příjmení  funkce vzdělání úvazek 

Petra Labská účetní Středoškolské studium s maturitou 

 

1,0 

Iveta Macháčová 

 

administrativní 

pracovnice 

Středoškolské studium s maturitou 

 

0,75 

Jindřich Viliš  školník  Výuční list 

 

1,0 

Tatiana Cabuková uklízečka 

výdej obědů 

Výuční list 

 

0,85 

0,15 

Ludmila Vilišová uklízečka 

výdej obědů 

Středoškolské studium s maturitou 

 

0,85 

0,15 

Činnost školy je vymezena  zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcími 

předpisy, zejména vyhláškami MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání  ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

 

d) Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 do SŠ, zápisu k povinné školní 
docházce a mateřské školy a následném přijetí do školy 
 

 

 Střední škola 

V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších novel a vyhlášky č.353/2016 Sb., o 

přijímacím řízení  ve středních školách, vyhlásila ředitelka školy 1. kolo přijímacího řízení. Byla 

stanovena kritéria pro přijetí žáků na střední školu. 

Přijímací řízení : do Praktické školy jednoleté– byli zapsáni 2  žáci  

                             do Praktické školy dvouleté 2 žáci. 

 Základní škola  

Na základě Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) § 36, odst. 4.   byli zapsaní do 1. třídy ZŠ 

v řádném termínu daném tímto zákonem a na základě doporučení SPC u zápisu do Střední školy, 

Základní školy a Mateřské školy Lipník nad Bečvou, Osecká 301 - 4 žáci.  

Zápis proběhl bez účasti dětí v období od 1. 4. – 19. 4. 2021. 

 Mateřská škola 

Ke dni 30. 6. 2021 nově zapsaných do mateřské školy pro školní rok  2021-2022 : 4 děti 

 

 

 V průběhu školního roku od 01. 09. 2020 do 31. 8. 2021  vydala ve správním řízení 

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 prostřednictvím své 

ředitelky  dle § 49 odst. 1,2  § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) 

v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění o přijetí  
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nových žáků celkem : 30 rozhodnutí o přijetí žáků.  

 

 ZŠ – (min.výstupy) 12 rozhodnutí 

 ZŠ – (třídy SpCH)   2 rozhodnutí 

 ZŠ speciální 

 OŠD 

  3  rozhodnutí 

  4 rozhodnutí 

 Mateřská škola 

 SŠ – PrŠ jednoletá 

 SŠ PrŠ dvouletá 

  5  rozhodnutí 

  2 rozhodnutí 

  2 rozhodnutí 

 
 
 
e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími 
programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných 
zkoušek 
 

 
 Údaje o počtu žáků ve školním roce 2020-2021 -  k  30. 6. 2021 

 

ZŠ (min.výstupy) :  40ž/19d   

ZŠ (třídy SpCH) : 17ž/4d     

ZŠ speciální :  14 ž/5d     

Mateřská škola: 10dětí/7d       

Praktická škola dvouletá : 7ž/1d   

Praktická škola jednoletá: 6 ž/2d    

celkem :  94 žáků / 38 dívek        zbývá : 39 žáků  (kapacita 133)  

 

 

 Skupinová integrace – stav k 30. 6. 2021 

 

Typ skupinové integrace Počet tříd Počet žáků 

Třídy pro žáky s LMP  5 40 

Třídy pro žáky s více vadami (ZŠ spec.)  3 14 

Třídy pro žáky s poruchami chování 2 17 

Mateřská škola 1 10 

Třídy střední školy 2 13 

celkem 13 tříd 94 žáků 

Porovnání se školním rokem 2019/2020 12  tříd 96 žáků 

          

 

 Výuka dle individuálních vzdělávacích plánů 

Pro individuálně integrované žáky byly na základě  doporučení Speciálně pedagogického centra 

(většinou pro žáky s nejvyšší mírou podpůrných opatření) a  doporučení Pedagogicko-

psychologické poradny(pro žáky s poruchami chování a poruchami učení) zpracovány individuální 

vzdělávací plány.  

Na začátku školního roku 2020/2021 bylo dle individuálních vzdělávacích plánů  celkem 

vzděláváno  24 žáků, což představuje  24,49 %  z celkového počtu  98 žáků školy. 

Plnění individuálních vzdělávacích plánů bylo na konci školního roku vyhodnoceno.  
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 Mateřská 

škola 

Základní 

škola  

ZŠ speciální Střední 

škola 

Celkem žáků 

Počet žáků celkem 10 dětí 61 žáků 14 žáků 13 žáků 98 žáků 

Počet žáků s IVP 0 11 8 5 24 

% z celkového 

počtu žáků školy 0 % 11,22 % 8,16 % 5,10 % 24,49 % 

 

 Pedagogická asistence 

Vzdělávání žáků naší školy je ve vysoké míře podporováno pedagogickou asistencí. Na základě 

rozhodnutí ředitelky školy je ve školním roce 2020/2021 16 pracovních  pozic  asistentů pedagoga: 

 Základní škola                         8 asistentek pedagoga 

 Základní škola speciální         4 asistentky pedagoga  

 Střední škola   2 asistentky pedagoga 

 Mateřská škola               2 asistentky pedagoga 

 

 

Ve školním roce 2020/2021 pracovalo ve škole 16 asistentek pedagoga s celkovým úvazkem: 

 12,9625 úvazek asistenta pedagoga



HODNOCENÍ  PROSPĚCHU   VE  ŠKOLNÍM  ROCE  2020/2021 -  1.pololetí 
třída Třídní učitel Poč. 

žáků 
chlapci dívky Oabs. průměr 

oml. 
Nabs průměr 

neoml. 
IVP Slovní 

hodnoc. nTU dTU dŘŠ 2 CH 3 CH p TU p ŘŠ 

II. (1.) Dohnalová 
 

4 2 2 246 61,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. (2.)  
 

Dohnalová 5 2 3 408 81,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VI.(3.) Nedoluhová 5 3 2 228 45,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV.(4.) Nedoluhová 
 

4 2 2 223 55,750 60 15,000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

VI. Koláček 6 1 5 493 82,167 41 6,833 1 0 0 2 0 1 0 0 0 

VII. (5.) Kramplová 
 

5 3 2 330 66,000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 

VII. (7.) Kramplová 5 4 1 324 64,800 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 

IX. (8.). Zemánek 
 

2 1 1 282 141,000 25 12,500 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

IX. (9.) 
 

Zemánek 5 3 2 546 109,200 130 26,000 5 0 0 0 1 1 1 2 0 

SpCH1 Zemánková 
 

7 6 1 605 86,429 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 

SpCH2 Musilová 
 

11 8 3 621 56,455 13 1,182 2 0 1 1 2 0 0 3 0 

Celkem ZŠ 59 35 24 4 306 77,318 269 5,592 11 0 2 4 6 4 1 9 0 

SpA Nováková 4 2 2 537 134,250 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 
SpB Horáková 6 4 2 563 93,833 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 

SpC Stiborková 4 3 1 347 86,750 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem ZŠ spec 14 9 5 1 447 104,944 0 0 8 14 0 0 0 0 0 0 0 

PR II 
(1.,2.) 

Peterková 8 6 2 1595 199,375 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 

PRj Novák 6 4 2 719 119,833 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem SŠ 14 10 4 2 314 159,604 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0 
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HODNOCENÍ  PROSPĚCHU   VE  ŠKOLNÍM  ROCE  2020/2021 -  2.pololetí 
třída Třídní učitel Poč. 

žáků 
chlapci dívky Oabs. průměr 

oml. 
Nabs průměr 

neoml. 
IVP Slovní 

hodnoc. nTU dTU dŘŠ 2 CH 3 CH p TU p ŘŠ 

II. (1.) Dohnalová 
 

4 2 2 205 51,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

II. (2.)  
 

Dohnalová 5 2 3 215 43,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VI.(3.) Nedoluhová 5 3 2 279 55,800 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

IV.(4.) Nedoluhová 
 

4 2 2 269 67,250 5 1,250 0 0 1 3 0 0 0 0 0 

VI. Koláček 6 1 5 202 33,667 2 0,333 1 0 0 2 1 0 0 1 0 

VII. (5.) Prudilová 4 3 1 222 55,500 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
VII. (7.) Prudilová 6 4 2 425 70,833 12 2,000 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

IX. (8.). Zemánek 
 

2 1 1 223 111,500 65 32,500 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

IX. (9.) 
 

Zemánek 5 3 2 458 91,600 25 5,000 5 0 0 1 0 0 1 6 0 

SpCH1 Zemánková 
 

6 5 1 427 71,167 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

SpCH2 Kramplová 11 8 3 1015 92,273 16 1,454 2 0 0 0 0 2 2 10 0 

Celkem ZŠ 58 34 24 3940 67,621 125 3,867 11 0 1 9 1 2 4 21 0 

SpA Nováková 4 2 2 541 135,250 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 
SpB Horáková 6 4 2 867 144,500 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 

SpC Stiborková 4 3 1 820 205,000 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem ZŠ spec 14 9 5 2228 161,583 0 0 8 14 0 0 0 0 0 0 0 

PR II 
(1.,2.) 

Peterková 7 6 1 1681 240,143 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 

PRj Novák 6 4 2 594 99,000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 

Celkem SŠ 13 10 3 2275 169,571 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7 0 
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PŘEHLED  KLASIFIKACE  ŠKOLY  -  ŠK.ROK  2020/2021  I.POLOLETÍ 
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II.  (1.) Mgr. Dohnalová Z. 4 2 2 1 1 2 0 17 3 3 3 2 0 0 0 1,929 4 0 0 

II.  (2.) Mgr. Dohnalová Z. 5 2 3 1 2 2 0 19 6 7 1 2 0 0 0 1,886 5 0 0 

IV. (3.) Mgr. Nedoluhová M. 5 3 2 2 3 0 0 26 13 2 0 0 0 0 0 1,425 5 0 0 

IV. (4.) Mgr. Nedoluhová M. 4 2 2 1 3 0 0 18 12 5 1 0 0 0 0 1,694 3 1 0 

VI.   Mgr. Koláček V. 6 1 5 0 6 0 0 22 28 24 4 0 0 0 0 2,128 5 1 0 

VII. (5). Mgr. Kramplová D. 5 3 2 0 5 0 0 11 23 16 0 0 0 0 0 2,100 5 0 0 

VII. (7.) Mgr. Kramplová D. 5 4 1 1 4 0 0 27 24 12 2 0 0 0 0 1,831 5 0 0 

IX.( 8.) Mgr. Zemánek K. 2 1 1 0 1 0 1 7 6 9 4 0 2 0 0 2,385 1 1 0 

IX. (9.) Mgr. Zemánek K. 5 3 2 0 3 0 2 26 26 9 5 0 4 0 0 1,894 3 1 1 

PR II. Mgr. Peterková T. 8 6 2 2 6 0 0 26 27 29 41 0 0 5 0 2,691 8 0 0 

PRj Mgr. Novák L. 6 4 2 1 5 0 0 40 14 11 11 0 0 2 0 1,908 6 0 0 

SpCH1 Mgr. Zemánková K. 7 6 1 0 7 0 0 21 12 23 5 0 0 0 0 2,197 7 0 0 

SpCH2 Mgr. Musilová T. 11 8 3 1 8 2 0 56 41 34 25 2 0 0 0 2,239 11 0 0 

 CELKEM /  POČET 73 45 28 10 54 6 3 316 235 184 102 6 6 7 0 2,023 68 4 1 
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PŘEHLED  KLASIFIKACE  ŠKOLY  -  ŠK.ROK  2020/2021  II.POLOLETÍ 
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II.  (1.) Mgr. Dohnalová Z. 4 2 2 1 0 3 0 10 8 4 3 3 0 0 0 2,321 4 0 0 

II.  (2.) Mgr. Dohnalová Z. 5 2 3 1 3 1 0 18 9 6 1 1 0 0 0 1,800 5 0 0 

IV. (3.) Mgr. Nedoluhová M. 5 3 2 3 2 0 0 25 9 3 0 0 0 0 0 1,375 5 0 0 

IV. (4.) Mgr. Nedoluhová M. 4 2 2 1 3 0 0 17 15 4 0 0 0 0 0 1,639 4 0 0 

VI.   Mgr. Koláček V. 6 1 5 1 5 0 0 27 21 16 14 0 0 0 0 2,218 6 0 0 

VII. (5). Mgr. Prudilová B. 4 3 1 0 4 0 0 8 13 19 0 0 0 0 0 2,275 4 0 0 

VII. (7.) Mgr. Prudilová B. 6 4 2 2 4 0 0 28 38 7 5 0 0 0 0 1,859 6 0 0 

IX.( 8.) Mgr. Zemánek K. 2 1 1 0 2 0 0 9 4 5 10 0 0 0 0 2,571 1 0 1 

IX. (9.) Mgr. Zemánek K. 5 3 2 1 4 0 0 34 22 10 4 0 0 0 0 1,771 4 0 1 

PR II. Mgr. Peterková T. 7 6 1 2 5 0 0 29 12 25 43 0 0 3 0 2,752 7 0 0 

PRj Mgr. Novák L. 6 4 2 1 5 0 0 31 21 9 15 0 0 2 0 2,105 6 0 0 

SpCH1 Mgr. Zemánková K. 6 5 1 0 5 1 0 20 10 16 4 2 0 0 0 2,192 6 0 0 

SpCH2 Mgr. Kramplová D. 11 8 3 1 10 0 0 55 41 30 29 0 0 0 0 2,213 7 2 2 

 CELKEM /  POČET 71 44 27 14 52 5 0 311 223 154 128 6 0 5 0 2,083 65 2 4 
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 Závěrečné zkoušky  

Závěrečné zkoušky úspěšně složili 1 žák PrŠ dvouleté a 1 žák PrŠ jednoleté. 

 Spolupráce školy s PPP a SPC Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje 

PPP a SPC  Olomouckého kraje, 17. listopadu 43, 779 00 Olomouc 

SPC pro zrakově postižené, Tomkova 411/42, 779 00 Olomouc - Hejčín 

SPC Mohelnice, Olomoucká 41, 789 85 Mohelnice 

SPC Prostějov, Lidická 86, 796 01 Prostějov 

SPC  při SŠ a ZŠ DC 90, s.r.o., Olomouc-Topolany, Nedbalova 35/29 

SPC Hranice, 753 01 Hranice, Jaselská 832 

PPP Přerov, Kouřílkova 8, 750 02 Přerov 

SPC Nový Jičín, Komenského 64, 741 01 Nový Jičín 

SPC logopedické Olomouc, tř. Svornosti 900/37 

 

 Hodnocení činnosti mateřské školy 

Východně vzdělávací činnosti v Mateřské škole pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen MŠ) 

vychází ze školního vzdělávacího programu  ,,Duha pro život“, který je v souladu s platnou legislativou 

rozpracován do konkrétních podmínek školy.  

S dětmi pracují dvě učitelky  (speciální pedagožky) a dvě asistentky pedagoga, které při výchovně 

vzdělávacích aktivitách respektují vývojové a individuální potřeby dětí. Dětem je věnována i průběžná 

logopedická péče. 

V MŠ bylo zapsáno deset dětí. V režimu povinného předškolního vzdělávání bylo zařazeno devět dětí. Jedno 

z těchto dětí rodiče přeřadili do jiného zařízení a zápisu se v květnu distančně zúčastnilo osm dětí. Zapsány 

byly čtyři děti, čtyřem byl na základě žádosti rodičů a doporučení školských poradenských zařízení a dětského 

lékaře povolen odklad povinné školní docházky. Tyto děti budou do MŠ docházet i ve šk. r. 2021/2022. Na 

uvolněné místo bylo z rozhodnutí ředitelky školy přijato další dítě. 

V květnu 2021 proběhl zápis do MŠ bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole. Ředitelka 

školy rozhodla o přijetí čtyř nových dětí. 

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 byla v souvislosti 

s koronavirovou pandemií na základě vládních nařízení uzavřena v prvním pololetí  2. – 16.11.2020  a 

ve druhém pololetí 8. 3 – 9. 4. 2021. Povinné předškolní vzdělávání probíhalo v této době distančně, do rodin 

byly doručovány pracovní listy s pokyny k jejich zpracování. Tyto pracovní listy byly také zveřejňovány na 

webových stránkách školy. Návrat dětí do MŠ proběhl v rámci adaptačního období plynule a bez potíží. 

Většina výchovně vzdělávacích aktivit byla realizována při pobytu venku. V rámci sportovního dne se 

předškolní děti v květnu zúčastnily  výletu na Helfštýn. Před prázdninami se všechny děti rozloučily s MŠ na 

školní akademii krátkým vystoupením  a víla Tilinka slavnostně pasovala zapsané školáky  na budoucí 

prvňáky. 

Zpracovala: Bc. Jana Krejčí 
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 Hodnocení činnosti MS – 1. a 2.stupeň – školní rok 2020 / 2021 

Členové sdružení: vyučující 1. a 2. stupně ZŠ 

 

Metodické sdružení pracovalo podle plánu na rok 2020/2021 

Plán byl průběžně plněn, během roku byl aktualizován s ohledem na konkrétní situaci. 

Proběhly 4 schůzky MS, z každé schůzky byl vyhotoven zápis.  

 

Mimo tyto schůzky se scházeli členové MS dle aktuálních potřeb a situací, vzájemně spolupracovali, předávali 

si důležité informace o žácích. V oblasti poradenství využívali služeb školní psycholožky. Ve vzdělávacím 

procesu se snažili o uplatňování dohodnutých metod a postupů práce a to zejména při práci s problémovými 

žáky nebo s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. 

Po dohodě všech členů MS byla pedagogická práce zaměřena na využívání doporučených podpůrných 

opatření, vhodných metodických materiálů a pomůcek a zařazování činností podporujících rozvoj čtenářské a 

matematické gramotnosti. Důraz byl kladen na zvyšování samostatnosti, sebejistoty, zodpovědností a 

pozitivního sebehodnocení žáků a na nabývání nových poznatků a dovedností pomocí názoru, prožitku a 

vlastní činnosti. 

 

Důležitou součástí práce MS v letošním roce bylo vypracování Metodiky výuky pro distanční vzdělávání. 

Učitelé se seznámili s materiálem MŠMT k distanční výuce a společně vytvořili školní pravidla pro vzdělávání 

distančním způsobem. Byl stanoven způsob komunikace se žáky a jejich zákonnými zástupci a také formy 

vzdělávání distančním způsobem. Učitelé se seznámili s programem Microsoft Teams a s možnostmi jeho 

využití. 

Byla sjednocena pravidla pro způsob zadávání a ověřování domácích úkolů v době uzávěrky školy. 

Z důvodu pandemických opatření se bohužel nepodařilo naplnit plán MS v oblasti školních akcí a sportovních 

soutěží.  

Některé akce byly zrušeny, jiné proběhly na úrovni jednotlivých tříd. Akce, které se podařilo uskutečnit v době 

rozvolnění epidemiologických opatření proběhly za dodržení všech bezpečnostních a hygienických 

požadavků. 

 

Na úrovni jednotlivých tříd proběhly tyto akce: 

Mikulášská besídka 

Vánoční dílničky 

Vánoční besídka 

Vycházky a pobyty v přírodě 

BESIP – první pomoc 

Preventivní programy 

Besedy s žáky na aktuální téma 

Sběr papíru a plastových vršků 

 

Za dodržení hygienických pravidel se uskutečnily tyto akce: 

Den země 

Sportovní den 

Výlet na Hostýn 

Focení tříd 

Závěrečná školní akademie 

 

Zrušeny byly: 

Sportovní a umělecké soutěže 

Karneval masek 

Den otevřených dveří 

Ochrana člověka za mimořádných situací                                                                   

 

Zapsala: Mgr. Pavla Stiborková 

 



 20 

 Hodnotící zpráva MS - 3.stupeň- školní rok 2020-2021                  

Metodické sdružení 3. stupně pracovalo podle plánu vypracovaného na školní rok 2020/2021. 

MS plnilo průběžně plán, který byl doplňován a aktualizován na schůzkách a na setkáních členů MS. 

Členy metodického sdružení jsou vyučující na střední škole. 

Plnění činnosti: 

- stanovení pravidel k vyplňování třídní dokumentace 

- pravidla při vyplňování TK, TV, zápisy do studijních průkazů 

- úpravy tematických plánů, začleňování průřezových témat 

- vypracování IVP žáků 

- nastudování doporučení ke vzdělávání žáků 

- vyhodnocování podpůrných opatření, IVP 

- zohlednění vzdělávání u žáků, kteří mají úpravu výstupů 

- dodržování doporučení ŠPZ u žáků, kteří vykonávají závěrečné zkoušky, příprava žáků na         

  závěrečné zkoušky, letos dva žáci ukončili studium 

- respektování pracovního tempa žáka, individuální přístup 

- ve výukových hodinách zaměření na rozvoj komunikačních dovedností 

- utváření a upevňování základních sociální dovedností žáků 

- vedení žáků k větší samostatnosti 

- sjednocení náročnosti klasifikace žáků 

- řešení výukových problémů žáků 

- ukládání studijních materiálů žáků 

- praxe žáků 2. ročníku se uskutečnila až jarní 

- provedení kontroly počtu známek ve studijních průkazech 

- vypracování a vyhodnocení plánu osobního rozvoje a vzdělávání pedagogických pracovníků 

- spolupráce s učiteli – konzultace, vzájemná výměna zkušeností 

 -spolupráce učitelů a asistentů 

 -spolupráce pedagogů se školní psycholožkou. 

- spolupráce s SPC 

- spolupráce s rodiči, obzvlášť při domácí- distanční  výuce  

- využití výukových programů, interaktivní tabule, předávání informací o nových učebnicích  

- sjednocení pravidel pro způsob zadávání a ověřování domácích úkolů v době uzávěrky školy  - 

třídní schůzky, komunikace po telefonu s rodiči v době uzavření školy 

- konzultace objednávky materiálního zabezpečení výtvarnými potřebami                                - - 

shromažďování podkladů pro jednání na pedagogické radě 

- vzdělávací webináře podle zájmů v době uzavření školy, konzultace – zdokonalování se  

  v digitálních technologiích, Microsoft Teams 

- školní akce  - výlet na Hostýn 

                      - výlet na Helfštýn 

Z důvodu uzavření školy od 26.10. - 16. 11. 2020 a 8.3. - 9. 4. 2021 probíhala výuka žáků distančním 

způsobem, plán činnosti MS se podařilo naplnit jen zčásti. 

Zapsala:  Mgr. Taťána Peterková                               
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 Hodnocení environmentální výchovy 2020 – 2021 

V letošním školním roce jsme nadále pokračovali v práci s tématy environmentální výchovy, která 

jsou začleněna do rámcově – vzdělávacího programu naší školy. 

Celý plán ovlivnila hygienická a epidemiologická opatření vzhledem k pandemii Covid – 19.  

Děti si zopakovaly pravidla Ekokodexu školy, který je vyvěšen v každé třídě, upevňovaly si návyky, 

jak: 

 šetřit vodou a elektrickou energií 

 pečovat o prostředí, ve kterém žijí 

 pečovat o rostliny ve třídách 

 si vážit každého živého organismu 

 neničit přírodu, dodržovat pravidla ekologického chování 

 dodržovat pravidla slušného chování k sobě navzájem i k dospělým osobám 

 respektovat jedince, kteří jsou odlišní  

 a zapojily se do sběru papíru 

Nepodařilo se zajistit besedu k třídění odpadů Tonda - obal, zůstává na příští školní rok.  

V úterý 18. května 2021 proběhl na naší škole v rámci pobytu v přírodě Den Země. Jeho účelem je 

vést děti k odpovědnému vztahu vůči životnímu prostředí a vytvářet u nich pozitivní zkušenosti z 

kontaktu s přírodou.   

 Mladší děti navštívily chráněnou  krajinnou  oblast Škrabalka, vysvětlily si, co tento pojem znamená, 

učily se odpovědnému chování vůči přírodě. Povídaly si o jaru, chráněných rostlinách a živočiších, o 

zásadách chování v přírodě. Děti se učily třídit odpad, určovat k čemu slouží barevně rozlišené 

kontejnery a kde v našem okolí jsou umístěny. Starší děti podnikly výšlap na hrad Helfštýn,  

5. června 2021 proběhl v rámci Dne životního prostředí úklid tříd. 

Ve škole proběhla mezitřídní soutěž ve sběru PET uzávěrů a starého papíru, nejlepší sběrači byli 

vyhodnoceni a odměněni drobnými cenami. Dětem bylo vysvětleno, proč sběr druhotných surovin 

probíhá a jaký dopad má na životní prostředí celkově udržitelný rozvoj. 

Pro žáky nebyla žádná novinka, že recyklací šetříme energii a životní prostředí. Například všechen 

papír, který používáme, je víc jak z poloviny vyroben ze starého papíru. Tím se ušetří velké procento 

dřeva a energie. 

Zapsala:  Mgr. Zdenka Dohnalová  

 

 Hodnocení školní družiny za školní rok 2020/2021 

V letošním školním roce měla školní družina tři oddělení. 1. oddělení vedla paní vychovatelka 

Bc. Jana Lošťáková, 2.oddělení vedla paní vychovatelka Alžběta Doležalová a 3. oddělení vedla 

paní vychovatelka Bc. Pavla Martincová. 
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1. a. 2. oddělení se nachází v přízemí školní budovy, 3. oddělení se nachází ve 2. patře. Učebna 3. 

oddělení školní družiny je vybavena relaxačními a rehabilitačními pomůckami, které je možno 

využívat během celého pobytu dětí ve školní družině. Pro svoji výchovně vzdělávací činnost máme 

také možnost využívat tělocvičnu, cvičnou kuchyňku a počítačovou učebnu, kam děti rády chodí. 

Navštěvujeme také místnost Snoezelen, kterou využívají především žáci 3. oddělení ŠD. 

Třídy ŠD jsou vybaveny interaktivní tabulí, počítačem s připojením na internet. Součástí vybavení 

ŠD jsou společenské a didaktické hry a puzzle, protože jsou u dětí velmi oblíbeny, byly letos 

zakoupeny hry nové, ze kterých měly děti velkou radost. Hraní společenských her je v rámci 

odpočinkových činností velmi oblíbené.  

 Činnosti školní družiny jsou různorodé, vzájemně se prolínají a pravidelně střídají. Činnost vychází 

z celoročního plánu ŠD, je přizpůsobena ročním obdobím, svátkům a významným událostem. 

Tematické okruhy jako např. Pan podzim vypráví, Místo, kde žiji, Kdo si hraje, nezlobí, se odrážely 

ve všech činnostech školní družiny. Některé činnosti byly upraveny, případně na určitý čas omezeny 

s ohledem na pandemii Covid-19.  

Během celého školního roku byly děti vedeny ke kamarádství, spolupráci, odpovědnosti i 

samostatnosti. Také k respektování řádu školní družiny a pravidel slušného chování. Důraz jsme také 

kladli na dodržování hygienických zásad a bezpečnostních předpisů. 

V rámci činnosti školní družiny jsme pořádali různé soutěže, např. soutěž ve vytrhávání hada z novin, 

soutěž v Pexesu a soutěže v řešení hádanek. Velmi oblíbená je také číselná hra Bingo, kterou děti 

hrají i několikrát do týdne.  

Další velmi oblíbenou činností jsou organizované pohybové aktivity ve školní tělocvičně i v okolí 

školy. Při pobytu venku také pozorujeme změny v přírodě a snažíme se pozorovat a poznávat 

rostliny, stromy a zvířata kolem nás. V zimě jsme vyráběli lojové koule pro ptáčky, které jsme pak 

zavěsili v zámeckém parku. Využíváme různorodé prostory pro sport v našem městě. 

V pracovních a výtvarných činnostech jsme se zaměřili na složitější výrobky, které mohly děti využít 

pro svoji potřebu, případně udělat radost rodičům. Zejména výroba tužkovníku Mickey Mouse a 

sítotiskových tašek udělala dětem velkou radost. Často také chodíme do cvičné kuchyňky, kde si děti 

rády vaří různé dobroty.  

Ve 3. oddělení školní družiny se především zaměřujeme na relaxační a rehabilitační aktivity. Činnosti 

přizpůsobujeme individuálním schopnostem a možnostem žáků.  

Žáci, kteří navštěvují školní družinu, mají možnost zapojit se i do hodin canisterapie a zájmových 

kroužků, které byly, bohužel, letos omezeny. Jako každý rok, tak i letos, jsme pokračovali ve hře 

„Hodňousek“, která se nám jako motivační velmi osvědčila z minulých let. 

Vypracovala : Alžběta Doležalová 
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f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

 Školní poradenské pracoviště 

Školní poradenské pracoviště pracuje při škole ve složení výchovný poradce, školní psycholog a metodik 

primární prevence. 

Spolupráce školních specialistů je na velmi dobré úrovni. Při řešení jakýchkoliv problémů konzultují společně 

s vedením školy daný problém a postup při řešení. 

S třídními učiteli konzultuje výchovný poradce veškeré výchovné problémy jejich žáků, kdy následně přebírá 

spolu se školní psycholožkou do péče problémové žáky.  

 

 

 Hodnocení výchovného poradenství za školní rok 2020– 2021  

 

   1. Řešení výchovných problémů 

 

Výchovné komise – celkem 1krát 

 

vysoká absence, způsob omlouvání, 

nedostatečná domácí příprava 

Zápis ze společného jednání s rodiči a 

žáky - celkem 2krát 

 

nevhodné chování k vyučujícím i 

spolužákům 

údajné ubližování spolužákem 

 

Oznámení přestupku – celkem 3krát neomluvená absence  

 

Případová konference – 1krát vysoká absence, časté a účelové návštěvy 

lékaře a s tím související neprospěch  

Zprávy pro sociální odbory – 44krát  

Zprávy pro Policii ČR – 2krát  

Zprávy pro soud – 1krát  

Zprávy pro Ranou péči – 1krát  

      

                                

    2.  Spolupráce s rodiči 

     

    S většinou rodičů našich žáků je spolupráce dobrá, často jsou problémem finanční 

    pohledávky vůči škole (zaplacení sešitů, koupě pomůcek, výlety, vstupné do divadel). 

    S rodiči vycházejících žáků se letos uskutečnila jedna schůzka telefonická (vzhledem ke 

    koronavirovým opatřením) a jedná faktická v průběhu týdne 25.-29. 1. 2021.  

    Při těchto hovorech dostali rodiče komplexní nabídku informací a služeb, týkající se  

    volby povolání.  

    Termín podání přihlášek ke studiu zůstal k 1. 3. 2021. Stejná zůstala možnost podat si  

    2 přihlášky ke studiu a zápisovým lístkem potvrdit nástup do vybraného oboru.  
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    3. Spolupráce s institucemi 

    

    Spolupráce s kurátorkou pro děti a mládež Městského úřadu Lipník nad Bečvou byla 

    dobrá, během školního roku stejně jako vloni došlo k personálním změnám. Spolupra -    

    covali jsme nejvíce s vedoucí odboru.  

    V letošním školním roce pokračovala spolupráce školy s Magistrátem města Přerova,           

    Šumperku, Hranic. Stejně jako v loňském školním roce se opakoval velký počet zpráv   

    pro sociální odbory městských úřadů.  

 

 

    4. Umístění vycházejících žáků  

 

    Letos končí povinnou školní docházku 12 žáků. Z 9. třídy odchází 8 žáků, 2 žáci z 8. třídy,  

    1 žák ze 7. třídy, 1 žákyně ze speciální třídy.  

      

 

učební obor škola počet žáků 

Prodavačské práce OU Kelč 1 

Pečovatelské práce OU Kelč 1 

Zednické práce OU Kelč 1 

Ošetřovatel SŠ zdravotnická Hranice 1 

opravář zemědělských 

strojů 

SŠ zemědělská Přerov 1 

kuchař - číšník SOŠ a SOU služeb Velký Újezd 2 

Zahradník - aranžér SOŠ a SOU služeb Velký Újezd 2 

Zedník SOŠ a SOU služeb Velký Újezd 1 

Praktická školy dvouletá SŠ, ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou 1 

Praktická školy jednoletá SŠ, ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou 1 

    

 

    5. Prodloužení školní docházky 

 

    O prodloužení školní docházky letos žádá jedna žákyně. 

 

 

    6. Další vzdělávání VP 

 

    Vzhledem k opatřením v souvislosti s pandemií covid-19 se žádné neuskutečnilo. 

 

 

    7. Prezentace a exkurze 

 

    Vzhledem k opatřením v souvislosti s pandemií covid-19 se žádné prezentace ani exkurze  

     neuskutečnily. 

 

 

    Vypracovala: Mgr. Jana Mádrová, výchovná poradkyně  
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 ZHODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU (PP) ŠKOLY 

 

 

 
Škola :   SŠ, ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301 
 
Ředitel školy:  Mgr. Miluše Juráňová 
 
Školní metodik prevence: Mgr. Daniela Kramplová 
 
Za školní rok: 2020 - 2021 
 
Počet žáků, studentů: 94                          

     

1. Monitoring rizikových projevů chování žáků (RCH žáků) 

 

                                                                   ano/ne                     Jak? např. ankety, dotazníky apod. 

     + hodnotící komentář 

Provádíme monitoring výskytu RCH žáků:   

- užívání návykových látek ano pozorování, dotazníky, schránka důvěry 

- šikana či projevy agresivity ano pozorování, dotazníky, schránka důvěry 

- jiné (jaké): ne  

 

2. Pravidla 

                                                        ano/ne                                hodnotící komentář 

Problematika RCH je ve školním 

řádu školy 

ano 
- 

Škola má krizový plán postupu 

v případě výskytu RCH: 

ano 
- 

- pro výskyt návykových látek ano - 

- pro případy akutní intoxikace NL ano - 

- pro výskyt agrese žáků ano - 

- pro výskyt šikany ano Je vytvořen dokument Školní program proti 

šikanování. 

 

3. Financování MPP 

                                                             ano/ne                     prostředky byly získané: ano/ne 

Škola žádala o finanční prostředky 

na realizaci preventivních aktivit: 

  

- formou grantů a dotací ne  

- prostřednictvím sponzorů ne  

- z jiných zdrojů (jakých): ne  

        

4. Aktivity pro žáky        

       ano/ne  

    ano/ne             

Jednorázové akce      

• přednášky:   ano Policie ČR 

▪ besedy:   ano  

▪ komponované pořady:      

▪ jiné akce (kulturní, sportovní):   ano 

Výlet do Velkých Losin, Výlet 

do Valašského muzea v přírodě 
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v Rožnově pod Radhoštěm, 

Sportovní den, Paralympijský 

sportovní den, Výlet na 

Helfštýn, Výlet na Hostýn, 

Školní akademie 

Dlouhodobé aktivity zakomponované do ŠVP školy      

▪ téma závislosti - návykové látky:   ano   

▪ šikana:  ano   

▪ prevence kriminality:   ano  Projektový den 

▪ téma tolerance:   ano  

▪ téma násilí:   ano   

▪ záškoláctví:   ano   

▪ sekty:   ano   

▪ extremismus:   ano    

▪ rasismus:   ano   

▪ jiné:   ano netolismus, rizika sociálních sítí 

Dlouhodobé programy primární prevence      

▪ projekt Chci být zdráv:   ano   

▪ projekt Ovoce do škol:   ano   

▪ peer program:   ne   

Intervenční aktivity   

Jaké: ano 

pracoviště školního metodika 

prevence  

Volnočasové aktivity    

- pořádané školou ano zájmové kroužky 

- pořádané jinými organizacemi, jejichž nabídka byla žákům 

prezentována ne  

Adaptační programy nebo pobyty ne z důvodu COVID-19 

Schránka důvěry ano funkční – využívána  

Konzultační hodiny pro žáky ano  

Informační servis pro žáky:   

- seznámení s preventivní strategií školy, MPP  ano  

- seznámení s krizovým plánem školy ano  

- distribuce tematických informačních letáků, brožur, příruček apod. ano 

Bezpečně na silnici, letáky 

zaměřené na prevenci 

kriminality, letáky PČR 

- poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb zaměřených na 

problematiku zvládání soc. pat. jevů ano  

- jiné (jaké):  ano 

Poučení o pravidlech chování a 

rizicích internetové komunikace 

v hodinách informatiky 

 
5. Zapojení pedagogických pracovníků do PP     

         
A. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence za školní rok: 2020-2021 
         

TYP ŠKOLENÍ 
Organizátor 

 

Délka 
trvání 
(Počet 
hodin) 

Počet proškolených pracovníků 

metodik 
prevence 

výchovný 
poradce 

ostatní 
ped. prac. 

 

Specializační studium     - - 

Vzdělávací, výcvikové programy        

Semináře, školení            
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Exkurze, konference a další         

Jiné : webinář Bezpečně v kyber! Národní úřad pro 
kybernetickou a 
informační 
bezpečnost 9 hodin 9 hodin      

Webinář Bezpečnost a sociální 
vyloučení 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR 2 hodiny 2 hodiny   

 
B. Školní metodik prevence    

         
Školní metodik prevence spolupracuje s:      
                                               ano/ne                      hodnotící komentář  

- výchovným poradcem  ano   

- třídními učiteli  ano   

- vedením školy  ano   

- ostatními pedagogickými pracovníky školy  ano   

- funkčnost užšího realizačního týmu: ředitel školy/zástupce 
ředitele školy, ŠMP, VP, příp. třídní učitelé ano  

- Je metodik prevence současně i výchovným poradcem ?  ne  

        
Podmínky pro výkon funkce školního metodika prevence: 
                                                                                                                    
      ano/ne                   hodnotící komentář  

- místnost pro konzultace s žáky a rodiči   ano   

- vymezené konzultační hodiny   ano   

- odbornou literaturu, přístup k vyhláškám MŠMT   ano   

- přístup k PC   ano   

- přístup k internetu   ano   

- možnost dalšího vzdělávání s podporou vedení školy   ano   

- možnost předávat informace pedagogickému sboru   ano    

  pokud ano, jak často :     

  - dle potřeby  ano  

        
Školní metodik prevence se přímo účastní:               
                                   ano/ne     Jak?/Jakých? + hodnotící komentář  

        

6. Spolupráce s rodiči v rámci PP              

            ano/ne       Jak? + hodnotící komentář 

1. Aktivní spolupráce s rodiči      

- přímá účast v PP  ano   

- školní akce (z oblasti prevence) určené pro rodiče s dětmi  ne  zrušeno důvodu COVID-19 

- přednášková činnost (besedy, workshopy, přednášky pro 
rodiče)  ne beseda zrušena z důvodu COVID-19 

- účast školního metodika prevence na třídních schůzkách  ano   

- jiné (jaké): ano individuální schůzky, pomoc při hledání 

- mapování výskytu sociálně – patologických jevů na 
škole  ano 

zápisy z jednání, konzultace jevů s třídním učitelem, 
informovaným pracovníkem, svědkem, žákem, 
schránka důvěry, dotazníkovou formou 

- řešení sociálně – patologických jevů ve škole  ano 
konzultace s třídním učitelem, individuální práce se 
školní psycholožkou 

- spolupráce s externími odbornými zařízeními  ano Policie ČR  

- jednání s rodiči  ano rizikové chování  

- spolupráce s oblastním metodikem prevence ano z důvodu COVID-19 komunikace e-mailem 

- preventivních činností ve výuce ano  

- preventivních aktivit, které jsou součástí 
dlouhodobých projektů ano  
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odborníka 

2. Informační servis pro rodiče     

- seznámení s preventivní strategií školy, PP  ano na 1. třídní schůzce 

- seznámení se školním řádem ano na 1. třídní schůzce 

- poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb zaměřených na 
problematiku zvládání RCH ano  aktuálně při probírání učiva 
- distribuce tematických informačních letáků, brožur, příruček 
apod.   

- seznámení s krizovým plánem školy ano  na 1. třídní schůzce 

        

7. Spolupráce s institucemi a organizacemi      

         

využíváme ano/ne  forma spolupráce a její zhodnocení 

PPP OK (Ped.-psych. poradna Ol. Kraje) ano Online komunikace, konzultace problémů + školení 

SVP (Středisko výchovné péče)  ano Konzultace  

Policie ČR  ano Projekt, letáčky a brožury, komunikace se žáky 

Městská policie   ano 
Online komunikace, domluvená přednáška pro žáky 
na příští školní rok  

Státní zdravotní ústav ne    

OSPOD (sociální kurátoři) ano Výchovná komise                                 

SPC (Speciálně pedagogické centrum)  ano Konzultace 

Probační a mediační služba  ano 
Online  komunikace, domluvená beseda pro rodiče 
na příští školní rok 

Odborníci (lékaři, právníci apod.) ano Gynekolog 

Nestátní zařízení (občanská sdružení) – jaká?  ano KAPPA HELP Přerov 

Jiné (jaké)        

  

8. Hodnocení efektivity realizace PP 

 
                                                                 ano/ne                                  hodnotící komentář 

Vyhodnocujeme uskutečňované 
preventivní aktivity – jejich dopad 

  

- formou dotazníku, anket ano  

- formou pozorování ano  

- formou rozhovoru s účastníky ano  

- formou hospitace garanta ano  

- jiné (jaké):   

ZÁVĚR  

 
Konkrétní výsledky PP    

  

Podařilo se:        
1. snížit počet neomluvených absencí, 

2. snížit počet kouřících žáků (mimo školu), 

3. udržet pozitivní klima ve škole, 

4. udržet informovat rodičů. 

 

Nepodařilo se:        
1. zabránit rizikovému chování žáků na sociálních sítích v době distanční výuky, 

2. zamezit hrubým útokům vůči spolužákům a dalším žákům školy, 

3. zabránit nevhodnému chování vůči pedagogům a vedení školy, 

4. udržet „čistou školu“ – ve škole byl zaznamenán výskyt návykových látek, 

5. realizovat naplánované projektové aktivity a projektové dny z důvodu COVID-19. 
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Klady a zápory při realizaci PP:      

Kladné připomínky        
1. výborná spolupráce školního psychologa a metodika prevence a jejich pracoviště, 

2. spolupráce metodika prevence s výchovným poradcem, 

3. vstřícnost vedení školy, 

4. dodržování hygienických opatření ve škole ze strany pedagogů i žáků a pravidelné testování ve 

třídách. 

 

Záporné připomínky:        
1. nevhodné chování žáků školy, 

2. inklinování k rizikovému chování v době distanční výuky, 

3. používání mobilních telefonů ve výuce a porušování školního řádu, 

4. ne vždy dobrá spolupráce s rodiči žáků. 

 

 

Co vyplývá z hodnocení PP jako hlavní cíl pro tvorbu PP na další rok? 

 

1. Vytvořit projektové dny zaměřené na netolismus, kyberšikanu, internetovou kriminalitu i 

mezilidské vztahy. 

2. Vytvořit preventivní aktivitu týkající se COVID-19 a hygieny. 

3. Uspořádat preventivní aktivity ve spolupráci s Městskou policií Lipník nad Bečvou. 

4. Spolupracovat nadále s Policií ČR v rámci preventivních aktivit pro žáky. 

5. Zapojit do aktivit rodiče – uspořádat besedu Mediační a probační služby Přerov. 

6. Věnovat se prevenci v třídnických hodinách a zapojit prevenci i do výuky. 

7. Uspořádat výlet pro žáky (utužování vztahů). 

     
 

Hodnocení plnění preventivního programu za školní rok  2020 – 2021 

Na začátku školního roku 2020/2021 byl vytvořen Preventivní program školy. I letos byla 

prevence „zasažena“ situací koronaviru, nicméně situace byla o poznání lepší. Nedocházelo k tak 

častému záškoláctví, jako tomu bylo v loňském školním roce, ale i letos se objevily případy, kdy žáci 

nedocházeli do školy a neplnili si své povinnosti. Spolupráce s rodiči a náprava při řešení těchto jevů 

je stále málo účinná. Oproti loňskému školnímu roku žáci letos plnili zdárně své školní povinnosti 

prostřednictvím tištěných materiálů či sociálních sítí, což ale napomáhalo k jiným rizikovým jevům – 

ke kyberšikaně, rizikovému chování v dopravě a k nezdravému životnímu stylu.  

Prvotním cílem byla dobrá komunikace žáků prostřednictvím internetu, což se ve velké části 

podařilo. Stále nejsou všichni žáci vybaveni připojením k internetu, nicméně jsme se s nimi 

zkontaktovali telefonicky či osobně a mohli jsme tak navázat na výuku prezenční. Spolupráce s rodiči 

byla v letošním školním roce na dobré úrovni, stejně tak i komunikace mezi pedagogickými 

pracovníky.  

Po návratu do školy měli žáci možnost navázat na spolupráci se školní psycholožkou, a tak 

vznikaly třídnické hodiny, kde se řešily vztahy, komunikace a příznivé třídní klima. Školní 

psycholožka se spolu s metodikem prevence věnovala žákům i zvlášť mimo třídu, kde společně řešili 

rizikové či patologické chování. 
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Mezi hlavní cíle pro tento školní rok patřilo dodržování hygienických a bezpečnostních 

opatření, která měla zabránit přenášení koronaviru. Žáci z preventivních důvodů nosili roušky, 

dezinfikovali se po příchodu do školy i během dne, zůstávali ve stejných skupinách a pouze ve svých 

třídách a docházelo především k pravidelnému testování. I přes dodržování všech opatření byla škola 

uzavřena, ale díky tomu jsme se naučili lépe pracovat s elektronikou a po několika týdnech jsme opět 

navázali prezenčně. Ke konci školního roku se nám podařilo navázat spolupráci s Policií ČR jak 

v Lipníku, tak i v Přerově. 

V příštím školním roce je vhodné zaměřit prevenci opět na pravidla bezpečného chování na 

internetu a netolismus, kyberšikanu, záškoláctví a další negativní jevy. Zároveň bych ráda využila 

nabídku policie a poskytla žákům více projektových dnů a aktivit, pokud nám to situace umožní. 

 

Zapsala: Mgr. Daniela Kramplová, školní metodik prevence 

 

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 2020-2021 
 

DVPP 2020-2021 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

 
Pro potřeby prohlubování odborného vzdělávání pedagogických pracovníků byla využívána tato periodika: Učitelské 

noviny a Týdeník Školství. Využíváním internetu získávali pedagogové přístup k nejnovějším informacím z oblasti 

školství a vzdělávání žáků se SVP. Učitelská knihovna byla průběžně doplňována odbornými tituly převážně z oblasti 

speciální pedagogiky, řízení, komunikace a prevence sociálně  patologických jevů, managementu a řízení lidských zdrojů. 

Prostřednictvím informační nástěnky a provozních porad byli pedagogové seznamováni s nabídkou odborného vzdělávání 

a s informacemi z oboru. 

Pedagogičtí pracovníci se účastnili vzdělávacích akcí v souladu se specifickými požadavky školy. V době mimořádných 

opatření Ministerstva zdravotnictví v rámci COVID 19 a z důvodu  uzavření škol v době nouzového stavu si prohlubovali 

vědomosti v on-line výuce žáků a využíval nabídky webinářů k prohlubování svých odborných znalostí a vědomostí. 

Škola i nadále rozvíjela fond odborné literatury. Učitelé si rozšiřovali své odborné znalosti individuálním studiem. Každý 

pedagogický pracovník odevzdal svůj roční plán vzdělávání na období školního roku odsouhlasený vedením školy a na 

konci školního roku sebehodnotil svůj Plán osobního rozvoje.  Účast na vzdělávacích akcích probíhala v souladu s „ 

Dlouhodobým plánem DVPP 2019 - 2021“. 

datum akce název akce místo konání 

 

Mgr. Miluše Juráňová – ředitelka školy 

7. 10. 2020 Komunikace ve sborovně  (Mgr. K. Opravil) SŠ, ZŠ a MŠ Lipník 

 

Mgr. Jana Mádrová – zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně 

7. 10. 2020 Komunikace ve sborovně  (Mgr. K. Opravil) SŠ, ZŠ a MŠ Lipník 

 

Mgr. Martina Nedoluhová - učitelka 

27. 8. 2020 Tvořivá hra a její začlenění do ŠVP s prvky polyt.vzd. SŠ, ZŠ a MŠ Lipník  

Říjen 2020  Školení – Microsoft Teams, 4. části 

(vkládání příprav, poznámkový blok, elektronický sešit, 

hodnocení, komunikace)- Mgr. Škrancová 

 

Učebna PC naší školy 

23. 3. 2021 Interaktivní konference o budoucnosti vzdělávání – Moonshot 

by Aspen CE 

On-line mezinárodní 

konference 
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30. 3. 2021 Hry v hodinách matematiky webinář 

30. 3. 2021 Aktivizační metody na začátek hodiny webinář 

27. 8. 2020 Tvořivá hra a její začlenění do ŠVP s prvky polytechnického 

vzdělávání 

SŠ, ZŠ a MŠ Lipník nad 

Bečvou, Osecká 301 

23. 3. 2021 Interaktivní konference o budoucnosti vzdělávání – Moonshot 

by Aspen CE 

On-line mezinárodní 

konference 

 

Mgr. Daniela Kramplová - učitelka 

7. 10. 2020 Komunikace ve sborovně  (Mgr. K. Opravil) SŠ, ZŠ a MŠ Lipník 

Říjen 2020  Školení – Microsoft Teams, 4. části 

(vkládání příprav, poznámkový blok, elektronický sešit, 

hodnocení, komunikace)- Mgr. Škrancová 

 

Učebna PC naší školy 

18. 3. 2021 Bezpečnost a sociální vyloučení Webinář  

25. 3. 2021 Bezpečně v kyber! – Základní verze Webinář 

6. 4. 2021 Záznamy z žákovské četby Webinář 

12. 4. 2021 Bezpečně v kyber! – Rozšířená verze Webinář 

12. 4. 2021 Současná poezie pro děti ve věku prvního stupně ZŠ Webinář 

19. 4. 2021 Současná literatura pro děti ve věku1. stupně ZŠ Webinář  

 

Mgr. Zdenka Dohnalová - učitelka 

7. 10. 2020 Komunikace ve sborovně  (Mgr. K. Opravil) SŠ, ZŠ a MŠ Lipník 

Říjen 2020  Školení – Microsoft Teams, 4. části 

(vkládání příprav, poznámkový blok, elektronický sešit, 

hodnocení, komunikace)- Mgr. Škrancová 

 

Učebna PC naší školy 

21. 3. 2021 Mgr, Petra Keprtová : Hodnocení při distanční výuce webinář 

26. 3. 2021  Distanční výuka a duševní zdraví, portál EDU. webinář 

30. 4. 2021 Mgr. Miloš Novotný: Závěrečná část semináře Amos – soubor 

vzdělávacích materiálů pro 1. ročník 

webinář 

 

Mgr. Petra Horáková - učitelka 

Říjen 2020  Školení – Microsoft Teams, 4. části 

(vkládání příprav, poznámkový blok, elektronický sešit, 

hodnocení, komunikace)- Mgr. Škrancová 

 

Učebna PC naší školy 

Listopad 2020 MŠMT: nejčastější otázky o online výuce. Jak na efektivní 

podobu distančního vzdělávání?|SYPO | #69 

webinář 

3. 3. 2021 NEDIREKTIVNÍ KOMUNIKACE ANEB JAK SE 

DOMLUVIT S DĚTMI 

Lektor Mgr. Helena Kumperová 

webinář 

24. 3. 2021 PRAKTICKÉ VYUŽITÍ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ U 

ŽÁKŮ S PAS V BĚŽNÝCH TŘÍDÁCH 

webinář 

 

Bc. Pavla Martincová – učitelka, vychovatelka ŠD 

7. 10. 2020 Komunikace ve sborovně  (Mgr. K. Opravil) SŠ, ZŠ a MŠ Lipník 

Říjen 2020  Školení – Microsoft Teams, 4. části 

(vkládání příprav, poznámkový blok, elektronický sešit, 

hodnocení, komunikace)- Mgr. Škrancová 

 

Učebna PC naší školy 

17. 3. 2021 

Webinář – Prevence a řešení problémového chování ve škole, 

vysíláno 24. 2. 2021 Mgr. et. Bc.        

Julius Bittman (metodický portál rvp.cz) 

 Lipník n. B. 

23. 3. 2021 Konference on-line Moonshot od 14.00 hod  Přerov 

26. 3. 2021 Konference on-line Moonshot od 14.00 hod  Přerov 

22. 6. 2021 
Webinář o sebevědomí – portál Nevýchova.cz, 

https://nevy.ch/rosnxmfujc  Přerov 

 

Mgr. Hana Odstrčilová - učitelka 

7. 10. 2020 Komunikace ve sborovně SŠ, ZŠ a MŠ Lipník 

Říjen 2020  Školení – Microsoft Teams, 4. části 

(vkládání příprav, poznámkový blok, elektronický sešit, 

 

Učebna PC naší školy 
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hodnocení, komunikace)- Mgr. Škrancová 

2. 3. 2021 Rozvoj digitálních kompetencí pro výuku a komunikaci v době 

dist.výuky 

SŠ, ZŠ a MŠ Lipník 

 

Mgr. Pavla Stiborková - učitelka 

Říjen 2020  Školení – Microsoft Teams, 4. části 

(vkládání příprav, poznámkový blok, elektronický sešit, 

hodnocení, komunikace)- Mgr. Škrancová 

 

Učebna PC naší školy 

23.10. 2020 Když dítě neposlouchá: Jak mu říct ne, aby na něj slyšelo Youtube: Nevýchova 

11. 3. 2021 Učíme online v Microsoft Office 365: MS Teams a ostatní 

nástroje , Lektor: Ing. Karel Rejthar 

Záznam webináře projektu  

SYPO 

16. 3. 2021 Výtvarná výchova online: společně můžeme tvořit i na dálku, 

Lektorka: Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D. 

Záznam webináře projektu  

SYPO 

6. 5. 2020 Formativní hodnocení: Úvod a praktické ukázky 

Lektor: Mgr. Zdeněk Dlabola 

Záznam webináře projektu  

SYPO 

 

Mgr. Taťána Peterková - učitelka 

7. 10. 2020 Komunikace ve sborovně  (Mgr. K. Opravil) SŠ, ZŠ a MŠ Lipník 

Říjen 2020  Školení – Microsoft Teams, 4. části 

(vkládání příprav, poznámkový blok, elektronický sešit, 

hodnocení, komunikace)- Mgr. Škrancová 

 

Učebna PC naší školy 

20. 11.2020 Zlobivé dítě, nebo dítě s ADHD webinář 

14. 4. 2021 Jak vzdělávat vzdáleně pomocí Microsoft Teams? webinář 

 

Mgr. Jana Škrancová - učitelka 

7. 10. 2020 Komunikace ve sborovně  (Mgr. K. Opravil) SŠ, ZŠ a MŠ Lipník 

20. 10. 2020 Rozvoj informatického myšlení pro II. stupeň ZŠ Webinář SYPO  

+ osvědčení 

2. 11. 2020 Rozvoj kombinatorického myšlení řešením úloh Webinář SYPO  

+ osvědčení 

6. 11. 2020 Co je to ten 3D tisk? Webinář SYPO  

+ osvědčení 

18. 11. 2020 Scratch vs. MakeCode Webinář SYPO  

+ osvědčení 

19. 11. 2020 MŠMT: nejčastější otázky o online výuce. Jak nastavit 

efektivní podobu distančního vzdělávání? 

Webinář SYPO 

30. 11. 2020 Poznávání geometrie na 1. stupni ZŠ rukama a manipulacemi Webinář SYPO  

+ osvědčení 

2. 12. 2020 Jak vést žáky 2. stupně k řešení slovních úloh s porozuměním Webinář SYPO  

+ osvědčení 

2. 12. 2020 Tvořme pojmovou mapu v Informatice Webinář SYPO  

+ osvědčení 

5. 12. 2020 Tvorba školního webu s ohledem na zákon č. 99/2019 Sb. o 

přístupnosti internetových stránek 

Webinář SYPO 

 

7. 12. 2020 Práce s chybou ve výuce matematiky 1. stupni ZŠ jako cesta k 

hlubšímu porozumění 

Webinář SYPO  

+ osvědčení 

9. 12. 2020 Začínáme s 3D modelováním Webinář SYPO  

+ osvědčení 

14. 12. 2020 Práce s chybou v matematice 2. a 3. stupně jako cesta k 

hlubšímu porozumění 

Webinář SYPO  

+ osvědčení 

26.-29.12. 20  Jak rozvíjet informatické myšlení Kurz EDUSKOP  

+ osvědčení 

29.12.-10.1.21 Úvod do školní robotiky Kurz EDUSKOP  

+ osvědčení 

11. 1. 2021 Unplugged aktivity v informaticky zaměřených předmětech Webinář SYPO  

+ osvědčení 
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12. 1. 2021 Jak rozvíjet porozumění zlomkům na 1. st. ZŠ Webinář SYPO  

+ osvědčení 

13. 1. 2021 Podpora kombinatorického myšlení na 2. a 3. stupni škol Webinář SYPO  

+ osvědčení 

14. 1. 2021 Slovní úlohy na 1. stupni ZŠ Webinář SYPO 

+ osvědčení 

19. 1. 2021 Tvorba digitálního obsahu pro 2. stupeň ZŠ Webinář SYPO  

+ osvědčení 

21. 1. 2021 Můžeme vést žáky na 1. stupni ZŠ ke zobecňování 

matematických vztahů? 

Webinář SYPO  

+ osvědčení 

25. 1. 2021 Rozvíjíme informatické myšlení unplugged  

(1. stupeň ZŠ) 

Webinář SYPO  

+ osvědčení 

28. 1. 2021 Jak připravit žáky 1. stupně ZŠ na porozumění rovnicím Webinář SYPO  

+ osvědčení 

19. 2. 2021 Gradované úlohy na ZŠ a SŠ Webinář SYPO  

+ osvědčení 

1. 3.2021 Radioaktivita, f-prvky a jaderné palivo – zajímavosti a novinky Webinář SYPO  

+ osvědčení 

27.2.-2.3. 21 Jak na rozvoj digitální gramotnosti svých žáků Kurz EDUSKOP + osvědčení 

9. 3. 2021 Filozofie změn v informatice v RVP ZV Webinář SYPO + osvědčení 

18. 3. 2021 Změny v RVP ZV v kostce - ICT - RVP v nové informatice a 

digitální klíčová kompetence 

Webinář SYPO 

22. 4. 2021 Náběh výuky dle upraveného RVP ZV Webinář SYPO 

29. 4. 2021 SMART home Webinář SYPO + osvědčení 

5. 5. 2021 Rozvoj digitální gramotnosti ve výuce Webinář SYPO  

+ osvědčení 

13. 5. 2021 Zlomky beze strachu na 2. stupni ZŠ Webinář SYPO  

+ osvědčení 

18. 5. 2021 Práce s daty s žáky na ZŠ Webinář SYPO + osvědčení 

24. 5. 2021 Role písmen v matematice 1. st. ZŠ - rozumí žáci písmenům v 

matematice? 

Webinář SYPO  

+ osvědčení 

27. 5. 2021 Jaroslav Heyrovský - od elektrolýzy přes objev polarografie až 

k Nobelově ceně 

Webinář SYPO  

+ osvědčení 

2. 6. 2021 Pojmy obsah a obvod, objem a povrch v učivu matematiky na 

1. st. ZŠ 

Webinář SYPO  

+ osvědčení 

2. 6. 2021 Robotika s LEGO Mindstorms Webinář SYPO + osvědčení  

7. 6. 2021 Jak na podnětné prostředí pro učení. Webinář SYPO + osvědčení 

 

Mgr. Vít Koláček - učitel 

7. 10. 2020 Komunikace ve sborovně  (Mgr. K. Opravil) SŠ, ZŠ a MŠ Lipník 

Říjen 2020  Školení – Microsoft Teams, 4. části 

(vkládání příprav, poznámkový blok, elektronický sešit, 

hodnocení, komunikace)- Mgr. Škrancová 

 

Učebna PC naší školy 

 

Mgr. Ladislav Novák-učitel 

7. 10. 2020 Komunikace ve sborovně  (Mgr. K. Opravil) SŠ, ZŠ a MŠ Lipník 

Říjen 2020  Školení – Microsoft Teams, 4. části 

(vkládání příprav, poznámkový blok, elektronický sešit, 

hodnocení, komunikace)- Mgr. Škrancová 

 

Učebna PC naší školy 

 

Mgr. Jana Nováková-učitelka 

7. 10. 2020 Komunikace ve sborovně  (Mgr. K. Opravil) SŠ, ZŠ a MŠ Lipník 

Říjen 2020  Školení – Microsoft Teams, 4. části 

(vkládání příprav, poznámkový blok, elektronický sešit, 

hodnocení, komunikace)- Mgr. Škrancová 

 

Učebna PC naší školy 
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24. 2. 2021 Prevence a řešení problémového chování ve škole 

Mgr. et Bc. Julius Bittmann 

webinář 

23. 3. 2021 Mezinárodní konference MOONSHOT Moonshot by Aspen CE 

BUDOUCNOST VZDĚLÁVÁNÍ 

Thomas Prünte:  Jak mi dneska je? 44 možných i nemožných 

způsobů jak začít psychoterapeutické sezení. 

 

internet 

kniha 

18. 5. 2021 APIV A: KOMUNIKACE RODINA A ŠKOLA V PRAXI, 

Mgr. Ivana Uhrová, Mgr. Hana Grohmanová 

webinář 

9. 6. 2021 Práce s kolektivem spolužáků dětí s pas,  

Mgr. Lenka Bittmannová 

webinář 

 

Mgr. Kateřina Zemánková - učitelka 

7. 10. 2020 Komunikace ve sborovně  (Mgr. K. Opravil) SŠ, ZŠ a MŠ Lipník 

Říjen 2020  Školení – Microsoft Teams, 4. části 

(vkládání příprav, poznámkový blok, elektronický sešit, 

hodnocení, komunikace)- Mgr. Škrancová 

 

Učebna PC naší školy 

Říjen 2020 ADHD ve školní praxi – definice, příčiny a projevy 

Mgr. Jaroslava Budíková 

Mgr. Markéta Dobiášová 

 

Záznam webináře 

Listopad 2020 Mat – Hry v hodinách matematiky 

Pavla Sýkorová 

 

Záznam webináře 

Listopad 2020 Učíme online v Microsoft Office 365: MS Teams a ostatní 

nástroje  

Lektor: Ing. Karel Rejthar, 

Záznam webináře projektu  

SYPO 

 

Prosinec 2020 Nezapomínejte na tělocvik, cvičit je potřeba víc, než kdy jindy 

Lektoři: Šárka Kašpárková, Radek Zavřel 

Záznam webináře projektu  

SYPO 

Leden 2020 ADHD ve školní praxi – definice, příčiny a projevy 

Mgr. Jaroslava Budíková 

Mgr. Markéta Dobiášová 

 

Záznam webináře 

 

Mgr. Kamil Zemánek -učitel 

7. 10. 2020 Komunikace ve sborovně  (Mgr. K. Opravil) SŠ, ZŠ a MŠ Lipník 

Říjen 2020  Školení – Microsoft Teams, 4. části 

(vkládání příprav, poznámkový blok, elektronický sešit, 

hodnocení, komunikace)- Mgr. Škrancová 

 

Učebna PC naší školy 

Říjen 2020 Práce s kolektivem spolužáků dětí s PAS 

Lektorka : Mgr. Lenka Bittmannová 

Záznam webináře 

Listopad 2020 Odměny a tresty ve výchově dětí 

Lektor : Mgr. Roman Pešek 

Záznam webináře 

Listopad 2020 Učíme online v Microsoft Office 365: MS Teams a ostatní 

nástroje  

Lektor: Ing. Karel Rejthar, 

Záznam webináře projektu  

SYPO 

 

 

Mgr. Jindřiška Gaďourková-učitelka 

7. 10. 2020 Komunikace ve sborovně  (Mgr. K. Opravil) SŠ, ZŠ a MŠ Lipník 

Říjen 2020  Školení – Microsoft Teams, 4. části 

(vkládání příprav, poznámkový blok, elektronický sešit, 

hodnocení, komunikace)- Mgr. Škrancová 

 

Učebna PC naší školy 

   Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání 

 

gramotnosti  

youtu.be/t0TDOGGbZdI 

 Jak se připravit na vstup žáka s PAS do třídy webinář 

 Aby byl přechod dětí z mateřské do základní školy plynulý.  www.youtube.com/watch?  

v=DGbtB_D4Lo8 

Bc. Jana Krejčí-učitelka 

Říjen 2020  Školení – Microsoft Teams, 4. části  

https://youtu.be/t0TDOGGbZdI
http://www.youtube.com/watch?
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(vkládání příprav, poznámkový blok, elektronický sešit, 

hodnocení, komunikace)- Mgr. Škrancová 

Učebna PC naší školy 

11. 3. 2021 Zápis do 1. ročníku ZŠ z pohledu matematické gramotnosti Webinář - youtube 

12. 3. 2021 Poruchy řeči u dětí v předškolním a mladším školním věku Webinář – webináře rvp 

18. 3. 2021 Aby byl přechod dětí z mateřské školy do základní školy 

plynulý 

Webinář – SYPO s osvědčením 

12. 4. 2021 Asistent pedagoga v mateřské škole Webinář – RAABE s osvědčením 

7. 6. 2021 Jak na podnětné prostředí pro učení Webinář – RAABE s osvědčením 

 

Mgr. Blanka Prudilová - učitelka 

7. 10. 2020 Komunikace ve sborovně  (Mgr. K. Opravil) SŠ, ZŠ a MŠ Lipník 

Říjen 2020  Školení – Microsoft Teams, 4. části 

(vkládání příprav, poznámkový blok, elektronický sešit, 

hodnocení, komunikace)- Mgr. Škrancová 

 

Učebna PC naší školy 

13. 10. 2020 

15:00-16:20 

Podpůrná opatření pro vzdělávání žáků se SVP v mateřské 

škole (E. Danielová, H. Splavcová) 

webinář https://rvp.cz/  

 

4. 11. 2020 

20:00-21:00 

Jak se může učitel podílet na rozvoji řeči žáků na 1. stupni 

(Martina Černá) 

webinář https://rvp.cz/  

18. 11. 2020 

20:00-21:00 

Poruchy řeči u dětí v předškolním a mladším školním věku (E. 

Kolesová) 

webinář https://rvp.cz/  

2. 12. 2020  Logopedie na ZŠ (Martina Černá) webinář https://rvp.cz/  

 

Alžběta Doležalová-vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga 

7. 10. 2020 Komunikace ve sborovně  (Mgr. K. Opravil) SŠ, ZŠ a MŠ Lipník 

10. 3. 2021 A. Kiml: Jak nastavit spolupráci s asist. pedagoga www.youtube.com 

11. 3. 2021 Mgr. Bc. M. Brhelová: Asistent pedagoga www.youtube.com 

 

Martina Krejčiříková – asistentka pedagoga 

7. 10. 2020 Komunikace ve sborovně  (Mgr. K. Opravil) SŠ, ZŠ a MŠ Lipník 

 

Vladislava Kreselová – asistentka pedagoga 

7. 10. 2020 Komunikace ve sborovně  (Mgr. K. Opravil) SŠ, ZŠ a MŠ Lipník 

 

Martina Plesová – asistentka pedagoga 

7. 10. 2020 Komunikace ve sborovně  (Mgr. K. Opravil) SŠ, ZŠ a MŠ Lipník 

8. 4. 2021 Postupy při práci s asist. ped. ve třídě - M. Brhelová na PC seminář (archív) 

 

Renáta Kratochvílová – asistentka pedagoga 

20. 3. 2021 kurz canisterapie dětí PAS a DMO www.podaneruce.eu 

online webinář osvědčení 

25. 3. 2021 Webinář-infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního 

věku. Akreditovaný webinář MŠMŠT 135/2021-2-96 

www. pmeduca.com 

online webinář 

osvědčení  

1.4.2021 Základní 1. pomoc pro pedagogické a nepedagogické 

pracovníky v mateřských školách dle zákona č. 262/2006Sb. 

Zákoník práce, část pátá: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

Hlava1: Předcházení ohrožení života 

www. pmeduca.com 

online webinář 

osvědčení 

 

Alena Kunovská – asistentka pedagoga 

7. 10. 2020 Komunikace ve sborovně  (Mgr. K. Opravil) SŠ, ZŠ a MŠ Lipník 

 

Lucie Polášková– asistentka pedagoga 

7. 10. 2020 Komunikace ve sborovně  (Mgr. K. Opravil) SŠ, ZŠ a MŠ Lipník 

5. 11. 2020 Reflexní terapie ruky Youtube – on-line 

6. 11. 2020 Přišel čas příjmout odpovědnost, V.Kociánová Youtube 

11.11. 2021 Jak se zbavit strachu a obav v dnešní době covidové Youtube 

13.11. 2021 Buďme hrdi na české dějiny, Dr. A.K.von Sylor Youtube 

https://rvp.cz/
https://rvp.cz/
https://rvp.cz/
https://rvp.cz/
http://www.podaneruce.eu/
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23. 3. 2021 Jak se můžeme stát silnějšími a odolnějšími, PhDr,P.Anzari Youtube 

19. 3. 2021 Asistenti pedagoga ve výuce Youtube 

26. 3. 2021 Monshot pro učitelé, záznam videokonference  

 

Bc. Jana Lošťáková – asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD 

7. 10. 2020 Komunikace ve sborovně  (Mgr. K. Opravil) SŠ, ZŠ a MŠ Lipník 

16. 3. 2021 Zlobivé dítě, nebo dítě s ADHD? Webinář- youtobe 

25. 3. 2021 Pohybové chvilky a hry v MŠ Webinář - youtobe 

5. 4. 2021 Poruchy autistického spektra, typické chování žáků s PAS. Webinář-youtobe 

 

Markéta Gajdošíková  - asistentka pedagoga 

7. 10. 2020 Komunikace ve sborovně  (Mgr. K. Opravil) SŠ, ZŠ a MŠ Lipník 

 

Martina Šlancarová – asistentka pedagoga 

1. 3. 2021 Přechod z mateřské do základní školy Raabe.cz + osvědčení 

8. 3. 2021 Dvouleté děti v mateřské škole  Raabe.cz + osvědčení 

23. 3. 2021 on line mezinárodní konference MOONSHOT 

Moonshot by Aspen CE 

Mezinárodní  online konference  

8. 4. 2021 Oblastní workshop ČJL Npi.cz + osvědčení 

12. 4. 2021 Současná poezie pro děti ve věku prvního stupně ZŠ Npi.cz + osvědčení 

13. 4. 2021 Asistent pedagoga v mateřské škole Vlavici.cz + osvědčení 

 

Ivana Ráczová – asistentka pedagoga 

7. 10. 2020 Komunikace ve sborovně  (Mgr. K. Opravil) SŠ, ZŠ a MŠ Lipník 

 

Pavla Ševelová – asistentka pedagoga 

7. 10. 2020 Komunikace ve sborovně  (Mgr. K. Opravil) SŠ, ZŠ a MŠ Lipník 

 

Yveta Kořístková – asistentka pedagoga 

7. 10. 2020 Komunikace ve sborovně  (Mgr. K. Opravil) SŠ, ZŠ a MŠ Lipník 

6. 11. 2020 Online výuka z pohledu rodiče Archív internet 

3. 3. 2021 Žák s PAS v kolektivu třídy – práce s kolektivem spolužáků, 

prevence šikany, podpora vztahů  

Mgr. Lenka Bittmannová 

webinář 

25. 3. 2021 Problémové chování ve škole Julius Bittmann webinář 

 

Irena Křížová – asistentka pedagoga 

7. 10. 2020 Komunikace ve sborovně  (Mgr. K. Opravil) SŠ, ZŠ a MŠ Lipník 

 

Markéta Dittmarová – asistentka pedagoga 

7. 10. 2020 Komunikace ve sborovně  (Mgr. K. Opravil) SŠ, ZŠ a MŠ Lipník 

 

Bc. Julie Kunovská – asistentka, učitelka MŠ 

24. 3. 2021 MŠ, 1. stupeň - Vzdělávání distančním způsobem v MŠ a 

spolupráce s  rodiči - H. Splavcová                   Projekt SYPO 

Youtube.com 

24. 3. 2021 Jak nastavit spolupráci s asistentem pedagoga - pro začínající 

učitele 

projekt APIV B 

Youtube.com 

 

Vypracovala: Mgr. Juráňová Miluše, ředitelka školy 
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h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

 

 

 

 

Letošní školní rok 2020/2021 byl zahájen v úterý 1. září 2020. 

ZÁŘÍ 

     

 

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 proběhly v rámci plnění Šablony 2.II/20 projektové 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. 

Akce v prvním pololetí 

školního roku 2020/2021 
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ŘÍJEN 

VÝMĚNA OKEN NA BUDOVĚ ŠKOLY – 2. října 2020 

V pátek 2. října 2020 jsme se 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. 
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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.  
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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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

   

Akce ve druhém pololetí 

školního roku 2020/2021 
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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. 
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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. 
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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. 
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 Hodnocení práce školního parlamentu 

Prostřednictvím parlamentu mají žáci možnost se vyjádřit k fungování školy i kvalitě vzdělávacího 

procesu. Pomáhá žákům zlepšit vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi spolužáky v daném třídním 

kolektivu a učiteli. Dalším z cílů školního parlamentu je pomoci žákům při řešení problémů ve 

vzdělání a ve volnočasových aktivitách a tím předcházet negativním jevům ve vztazích mezi nimi.  

Mezi hlavní náplň jeho činnosti patří pomoc při organizování aktivit a soutěží pořádaných školou :   

 

 třídění odpadu a sběrová činnost – sběr starého papíru, vyhlášení, propagace, organizační 

zajištění a systém hodnocení 

-    sběr vršků od pet lahví s přihlášením do soutěže „Nakrmte Plastožrouta“ 

 Mikulášská nadílka – žáci 2. stupně se postarali o tradiční zábavu, prošli celou školu, 

navštívili všechny třídy. Mikuláš měl velkou knihu hříchů, ve které byli zapsáni všichni 

hříšníci. Všechny hříchy pak byly vykoupeny básničkou nebo písničkou a děti dostaly sladkou 

odměnu 

 Závody na bobech - během měsíce ledna byly aktivity věnovány především radovánkám na 

sněhu, jelikož letošní zima byla štědrá. Nezapomněli jsme ani na ptáky a pravidelně jim sypali 

do krmítek.  

 Sportovní hry – žáci na 1. stupni měli možnost si zasoutěžit na předem sestavených 

stanovištích, kde si mohli změřit své síly a prožili dopoledne plné her a sportovního zápolení 

 prodej školního časopisu Poškoláček 

 

V letošním roce se nám vzhledem k pandemické situaci a následném uzavření školy nepodařilo splnit 

některé naplánované aktivity.  

Členové parlamentu se shodli, že je potřeba v příštím roce se aktivněji podílet na zlepšení školního 

prostředí, nadále zapojit žáky naší školy do organizace sportovních a kulturních soutěží. 

 

Mgr. Kateřina Zemánková 

 

 Zájmové kroužky ve školním roce 2020-2021 

Z důvodu mimořádných opatření v souvislostí s nemocí Covid-19 byla nabídka zájmových 

kroužků v letošním školním roce omezená. 

 

 

 

 

 

 

 

Kroužek vedoucí 

Výpočetní technika-začátečníci  Mgr. Jana Škrancová 

Logopedie hrou Mgr. Jindřiška Gaďourková 

Dramatický kroužek Lucie Tomková 
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 Činnost „KLUBU RODIČŮ“ ve školním roce 2020-2021 

Činnost Klubu rodičů byla ve školním roce 2020/2021 poznamenána epidemií koronaviru, proto se většina 

aktivit odehrála v online režimu na sociálních sítích. 

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci jsme v září stihly s maminkami jednu schůzku v místní kavárně a 

výlet s našimi dětmi do termálního parku ve Velkých Losinách, který byl hrazen z dotace města Lipník nad 

Bečvou. Od podzimu do jara jsme mezi sebou komunikovalky převážně na facebookové skupině. V květnu 

proběhla v kavárně druhá schůzka. 

V červnu jsme přijaly milé pozvání paní Šlosarové, maminky těžce postižených žáků naší školy, na výstavu, 

kterou pořádala v rámci týdne otevřených zahrad u sebe doma a prohlédly si její tvorbu. 

Uplynulý školní rok byl pro nás všechny moc náročný, proto jsme rády, že jsme i v omezeném režimu mohly 

fungovat jako podpůrčí skupina a navzájem si pomáhat a radit. 

Za Klub rodičů - Jarmila Kremplová 

 

 Činnost Spolku  HELPMENTve školním roce 2020-2021 

 
Spolek Helpment ( dále jen „ Spolek“ ) je nezávislým Spolkem občanů, zejména rodičů a jiných zástupců 

školy a přátel školy sdružených na základě dobrovolnosti se zájmem o podporu provozu a rozvoje činnosti  SŠ 

a ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301/2, a to bez rozdílu národnosti, pohlaví, rasy, původu, politické 

příslušnosti, náboženského vyznání a sociálního postavení.  Sídlem Spolku je Osecká 301/2, 751 31 Lipník 

nad Bečvou.           

Na poslední výroční schůzi jsme si odhlasovali, že budeme různé akce podporovat nebo zabezpečovat nejen 

po stránce organizační a materiálové, ale taky po stránce finanční, pochopitelně dle možností spolku. Mělo se 

jednat zejména o kulturní, sportovní a vzdělávací akce např. cestovné pro žáky a jejich pedagogický doprovod, 

vstupné na kulturně výchovné akce, startovné při sportovních soutěžích, nákup sešitů a pomůcek do výtvarné 

výchovy, nákup relaxačních hraček do družiny nebo speciální školy, pomoc s organizací pobytu v přírodě, 

spolupráce s rodiči nebo informování veřejnosti o činnosti Spolku Helpment. Činnost spolku byla ve školním 

roce 2020/20201 bohužel omezena covidovým opatřením a omezením. 

 Ve školním roce 2020/2021 se spolek finančně i organizačně podílel na těchto akcích školy. 

V prosinci 2020 členové spolku spoluorganizovali se školou tradiční Mikulášskou nadílku „S čerty nejsou 

žerty“. Děti předvedly své pěvecké a recitační schopnosti a byly od nás finančně odměněny sladkou nadílkou 

od Mikuláše, anděla a čertů.  

Dne 14. 5. 2021 se uskutečnila mimořádná schůze spolku, kde se projednávalo finanční zabezpečení výletu 

dětí na Hostýn. 

Na Den dětí, 1.6.2021 jsme dětem ve speciálních třídách zpříjemnili den balíčky s ovocem a sladkostmi. 

16.5.2021 jsme dětem naší školy umožnili 2 autobusy vyrazit na výlet, na návštěvu poutního místa Sv. Hostýn. 

V pondělí 28.6.2021 proběhla ve škole školní akademie a loučení s vycházejícími žáky. Jsme rádi, že jsme 

mohli přispět na vzpomínkové balíčky jako vzpomínku na studium na naší škole. 

 

Vzhledem k nákaze Covid 19 byla činnost spolku omezena. Spolek Helpment se chce podílet na akcích školy i 

v příštích letech, snad to bude ve větší míře něž ve školním roce 2020/2021. 

 

Zpracovala Mgr. Petra Horáková, předsedkyně Spolku Helpment 
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i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
 V úterý 8. června 2021 se uskutečnilo on-line inspekční šetření.  

Předmětem inspekční činnosti bylo získávání a analyzování informací o činnosti škol a školských zařízení 

v období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. a) školského zákona. 

Inspekci vedl Ing. Bc. Milan Vlach. 

Ze šetření nebyl vyhodnocený písemný protokol o kontrole. 

 

 

j)   Základní údaje o hospodaření školy 

 
Činnost školy je ovlivňována  přidělováním finančních prostředků poskytovaných zřizovatelem. V průběhu 

letních prázdnin r. 2020 byla na naší škole realizována investiční akce „Výměna plynových kotlů“.  Finanční 

prostředky na tuto akci ve výši 423.201,-- Kč jsme obdrželi od zřizovatele.  

K 15. 12. 2020 byla ukončena a předána nám k užívání investiční akce financována Krajským úřadem 

Olomouckého kraje „SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou – Zateplení přední části fasády hlavní budovy“ v celkové 

částce 4.087.682,77 Kč. Realizovala se výměna oken a zateplení budovy školy z uličního traktu, včetně 

fasády. Z vlastních prostředků jsme řešili malířské práce v budově školy. Vedení školy má do budoucna 

přislíbenou realizaci  za finanční pomoci KÚ -  rekonstrukci školního hřiště. Finanční prostředky pravidelně 

přidělované zřizovatelem nám stačí pouze na zajištění  nejnutnějšího provozu školy a údržbu, proto se škola 

snaží společně se zřizovatelem zajistit na realizaci těchto akcí finanční prostředky z jiných zdrojů – 

z evropských projektů, z rozvojových programů MŠMT a z dotací MěÚ Lipník nad Bečvou.  

Po stránce materiální je škola vcelku dobře zajištěna. Každoročně je nemalá částka věnována obnově vybavení 

– školní nábytek, tabule, vybavení kabinetů. V rámci možností jsou doplňovány i učební pomůcky. Stále větší 

pozornost je věnována zavádění moderních forem vyučování. I když vedení školy věnuje maximum možných 

prostředků na nákup nových učebních pomůcek, i nadále vybavení moderními vyučovacími pomůckami není 

dostatečné. Proto považujeme i do budoucna věnovat vybavení školy  velkou pozornost. 

 

 TVORBA VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ – viz příloha 

 

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

 

 Realizované projekty ve školním roce 2020-2021 
 

 

Prioritní osa:     č. 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu  a   sekundárnímu  

                                                               vzdělávání 

Název výzvy:   Šablony II. – mimo hlavní město Praha 

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014328 

Název projektu:   Podpora rozvoje polytechnických dovedností žáků II. 
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Doba realizace:   1. 9. 2019 – 21. 12. 2021 

Finanční dotace:   509.429,-Kč 

 
Anotace projektu: 
Cílem je podpořit školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity 
jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe. Dále jsou podporovány  
 
Aktivity projektu: 

1.) 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin 
2.) 2.II/9 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných 

               návštěv 

3.) 2.II/10 Tandemová výuka v ZŠ 
4.) 2.II/14 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ 
5.) 2.II/17 Klub pro žáky ZŠ 
6.) 2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 
7.) 2.II/19 Projektový den ve škole 
8.) 2.II/20  Projektový den mimo školu 
9.) 2.II/21 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 
10.) 2.II/22 Komunitně osvětová setkávání 

 

11.) 2.V/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných    
               návštěv 

12.) 2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK 

V kalendářním roce 2021 škola zrealizovala aktivity  - 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 

hodin (osobnostně sociální rozvoj a polytechnické vzdělávání), 2.II/9 – Sdílení zkušeností pedagogů z různých 

škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, 2.II/10 Tandemová výuka, 2.II/14 Zapojení odborníka 

z praxe do výuky v ZŠ, 2.II/17 Klub pro žáky ZŠ, 2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, 2.II/19 

Projektový den ve škole, 2.II/20 Projektový den mimo školu, 2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK  

Rozvojový program – „Podpora výuky plavání v základních školách ve školním roce 2020/2021 (VII. Etapa),  

                                       č.j. MSMT-17741/2020-1 

Název projektu :  Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VI.etapa a VII. etapa) 

Evidenční číslo : PLAV-02-0271/2020 

Celkový rozpočet projektu byl 18.000,- Kč 

Doba realizace: 8. 9. 2020 – 8. 10. 2020 

Anotace projektu: 
Účelem dotace je finanční podpora povinné výuky plavání žáků 1. Stupně základních škol prostřednictvím dotace, která 
bude určena na ostatní náklady, a to na dopravu žáků 1. Stupně základní školy z místa poskytnutí vzdělávání do místa 
výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky. Dotace tedy může pokrýt 
celou platbu za tuto dopravu, která bude fakturována dopravcem. 
 

Škola uzavřela s KÚ Olomouckého kraje Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem z prostředků 

Operačního programu potravinové a materiální pomoci  

Název projektu:   Obědy do škol v Olomouckém kraji II. 
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Finanční dotace:  88.834,20 Kč 

Období:   školní rok 2020/2021 

Cílová skupina:  Děti 3 – 15 let ohrožené chudobou a sociálním vyloučením 

Anotace projektu: 
Hlavním cílem projektu je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních 
jídelnách a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. 
 

Název projektu: Aktivity ke zvýšení kvality života žáků s těžkým kombinovaným postižením 

Finanční dotace: 15.000,- Kč z rozpočtu města Lipník nad Bečvou 

   4.255,- Kč spoluúčast školy 

Anotace projektu: 

Účelem poskytnutí grantu je realizace projektu Aktivity ke zvýšení kvality života žáků s těžkým kombinovaným 

postižením dle žádosti o grant podané v grantovém řízené pro rok 2020 a s ním spojená úhrada těchto nákladů na 

projekt: výjezdové aktivity pro rodiče a žáky s těžkým zdravotním postižením (dopravné a úhrada aktivačního programu 

na hipoterapii a rehabilitační aktivity ve vodě). 

Ve školním roce 2020/2021 škola realizovala aktivity dle harmonogramu takto: 
24. 9. 2020 termální park Lázně Velké Losiny. 

 

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

 
Ve školním roce 2020-2021 se škola nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. Škola 

nepořádala žádné kurzy ani odborné semináře. 

 
 
 
m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech  financovaných z cizích 
zdrojů 
 
Ve školním roce 2020/2021 škola nerealizovala žádný projekt financovaný z cizích zdrojů. 

 
 
n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů  
     a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

 Spolupráce  se základní organizací Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství při Střední 

škole, Základní škole a Mateřské škole Lipník nad Bečvou, Osecká 301: 

ZO ČMOS PŠ zastupuje předsedkyně Mgr. Taťána Peterková. Společně je uzavřena „Kolektivní smlouva“ 

ze dne 31.12.2020. 

 Realizace koncepčních materiálů kraje: Veškeré aktivity školy zaměřujeme a organizujeme v souladu s 

koncepčními záměry kraje. Vzájemná spolupráce školy se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni. 
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  Spolupráce školy na regionální úrovni: V péči o naše žáky participujeme s poradenskými pracovišti – PPP 

a SPC, spolupracujeme se zdravotnickými zařízeními, s OSPOD, Policií ČR a regionálními základními 

školami a aktivně se angažujeme ve Sdružení speciálních škol OK. 

 Spolupráce školy na celostátní úrovni:  Zástupci školy se angažují v celostátní organizaci- Asociace 

speciálních pedagogů. 

V Lipníku nad Bečvou  dne 30. července 2021 

 

Vypracovala : Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka SŠ, ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301 

 

 

Zaměstnanci školy byli seznámeni s výroční zprávou  za školní rok 2020-2021 na  pedagogické radě  

dne 30. 8. 2021 


