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Školní rok 2021/2022 

 

Prázdniny u babičky 

Zdeněk Svěrák 
 

Husy plavou po vodě, 

Kočka leží v chládku, 

vesnice je v pohodě, 

brambory jsou v řádku. 

Prázdniny u babičky,                                                  Prázdniny u dědečka, 

prázdniny v Čechách (a na Moravě),                      prázdniny na vsi (a na dědině). 

krásné jak holubičky                                                 Školní rok, ten se přečká,  

na horkých střechách.                                               nastanou, nastanou zas. 

(Zdeněk Svěrák – Dělání, dělání) 
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ÚŘEDNÍ DESKA ŠKOLY 

 
 

Název školy: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 
 IČ: 61985953 
 IZO právnické osoby : 600 027 058  
Bankovní spojení Škola: 19-4273450267/0100 KB Lipník nad Bečvou  
Telefon/fax:  581 773 766, 580 582 983, 581 200 279, 733 171 806 
 e-mail: zslipnik@zslipnik.cz  
Adresa internetové stránky: www.zslipnik.cz  
Právní forma Příspěvková organizace od 1. 1. 1995 
 Název zřizovatele Olomoucký kraj  
Zařazení do školského rejstříku od 17. 5. 2006  
Vedoucí pracovníci: 
 Ředitelka : Mgr. Miluše Juráňová 
 Zástupce ředitele : Mgr. Jana Mádrová  
 
Ekonomický úsek : Petra Labská  
Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) 1. Hlavním účelem zřízení organizace je 
poskytování vzdělávání a výchovy a zajištění stravování.  
Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: 
 - mateřská škola  
 - základní škola 
 - střední škola 
 - školní družina  
 - školní jídelna-výdejna 
 
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a 
prováděcími předpisy ke školskému zákonu.  Zařízení školního stravování je zřízeno také pro 
závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. 

Úřední deska  

školy 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizační 

struktura školy 

ŠIRŠÍ VEDENÍ ŠKOLY 

 

Učitelé ZŠ 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ 

PRACOVIŠTĚ 

Mgr. Marcela PRVÁ 

Školní psycholog 

Mgr. Hana ODSTRČILOVÁ 

Metodik PP 

Mgr. Taťána PETERKOVÁ 

Zástupce pedagogů 

Alžběta DOLEŽALOVÁ 

Metodik asistentů pedagoga 

 

Vychovatelky ŠD 

Mgr. Jana Mádrová 

Zástupce ředitele 

Výchovná poradkyně 

ASISTENTKY PEDAGOGA 
                                                                                           
Dohnalová D., Doležalová A., Gajdošíková M., Kolaříková 
P., Kořístková Y., Kratochvílová R., Krejčiříková M., 
Kreselová V.,  Kunovská A.,  Lívová  M..,  Bc. Lošťáková J. , 
Macháčová P.,  Machancová V.,  Morávková J.,  Plesová 
M.,   Polášková  L., Pospíšilová M. 

 

ŘEDITELKA ŠKOLY 

Uč. SŠ 

Uč. SpA,B, C + SpCH1,2 tříd 

Uč. Mateřské školy 

ICT koordinátor 

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI 
Účetní:      Petra Labská 
Admin. pracovnice: Iveta Macháčová 
Uklízečky: Tatiana Cabuková 
                   Ludmila Vilišová 
školník, údržbář: Jindřich Viliš  
 

STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A 

MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPNÍK NAD BEČVOU, 

OSECKÁ 301 

Mgr. JURÁŇOVÁ MILUŠE 

Ředitelka školy 



 

 

 

 

 

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

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

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

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

Přijímáme děti ve věku od 3 let do 6 let. 

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

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

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

Dokumenty potřebné k zápisu: 

• vyplněná žádost k přijetí se stručným uvedením důvodu a vyplněný dotazník ( ke stažení 
na webových stránkách zslipnik.cz) 

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

 Cílem naší školy je podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dětí, vytvářet 
optimální podmínky pro individuální osobnostní rozvoj a základní předpoklady pro jejich 

Základní údaje o 

škole 

http://www.zslipnik.cz/


pozdější vzdělávání. Zaměřujeme se především na oblasti jemné a hrubé motoriky, celkovou 
pohyblivost, prostorovou orientaci, časovou orientaci a rytmus,  zrakové rozlišování, vizuální 
paměť, sluchové rozlišování a paměť, pozornost, komunikační schopnosti, přípravu na 
matematiku, na ústní a grafické vyjadřování. 

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

ŠKOLA DĚTEM MATEŘSKÉ ŠKOLY NABÍZÍ: 

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

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

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

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

  

 

 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

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

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

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

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

Bližší informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 
upřesňuje vyhláška č.27/2016 Sb.- vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 
žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2020 (MŠMT ČR). 

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

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

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

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



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

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

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

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

 

 

 

STŘEDNÍ ŠKOLA 

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

Vstupní předpoklady žáků:  

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



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

• žáci s ukončenou povinnou školní docházkou v nižším než devátém ročníku základní 
školy 

• žáci z devátého ročníku ( v odůvodněných případech – doloží SPC) chlapci i dívky pro 
posouzení způsobilosti ke vzdělání, pro stanovení požadavků na žáky. 

• Předpokladem přijetí je doporučení SPC nebo PPP 

Délka vzdělávacího programu a forma studia: 

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

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

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Je koncipována jako doplněk rodinné výchovy, především u dětí, které pocházejí z rodin 
neúplných či dysfunkčních. Úkolem ŠD je především zájmová činnost, rozvoj citových a 
osobnostních vztahů a návyk na soužití v kolektivu. Ve školní družině pracují s vychovatelky se 
souhrnným úvazkem 1,50 ve 3 odděleních s kapacitou 40 dětí. 

 

 



 

 

 

 

 
 

Seznam zaměstnanců školy ve škol. roce 2021/2022 
Číslo Jméno a příjmení e-mail 

1.  Mgr. Miluše JURÁŇOVÁ juranova@zslipnik.cz 

2.  Mgr. Jana MÁDROVÁ madrova@zslipnik.cz 
3.  Mgr. Markéta BEDNÁŘOVÁ bednarova@zslipnik.cz 

4.  Mgr. Zdenka DOHNALOVÁ dohnalova@zslipnik.cz 

5.  Mgr. Petra HORÁKOVÁ horakova@zslipnik.cz 

6.  Mgr. Jindřiška GAĎOURKOVÁ gadourkova@zslipnik.cz 

7.  Mgr. Vít KOLÁČEK kolacek@zslipnik.cz 

8.  Julie KUNOVSKÁ kunovskaj@zslipnik.cz 

9.  Bc. Jana KREJČÍ krejci@zslipnik.cz 
10.  Bc. Pavla MARTINCOVÁ martincova@zslipnik.cz 

11.  Mgr. Martina NEDOLUHOVÁ nedoluhova@zslipnik.cz 

12.  Mgr. Ladislav NOVÁK novak@zslipnik.cz 

13.  Mgr. Jana NOVÁKOVÁ novakova@zslipnik.cz 

14.  Mgr. Hana ODSTRČILOVÁ odstrcilova@zslipnik.cz 

15.  Mgr. Taťána PETERKOVÁ peterkova@zslipnik.cz 

16.  Mgr. Blanka PRUDILOVÁ prudilova@zsliipnik.cz 
17.  Mgr. Marcela PRVÁ prva@zslipnik.cz 

18.  Mgr. Pavla STIBORKOVÁ stiborkova@zslipnik.cz 

19.  Mgr. Martina SUCHÁNKOVÁ suchankova@zslipnik.cz 

20.  Mgr. Jana ŠKRANCOVÁ skrancova@zslipnik.cz 

21.  Mgr. Kamil ZEMÁNEK zemanek@zslipnik.cz 

22.  Mgr. Kateřina ZEMÁNKOVÁ zemankova@zslipnik.cz 

23.  Alžběta DOLEŽALOVÁ dolezalova@zslipnik.cz 
24.  Markéta GAJDOŠÍKOVÁ gajdosikova@zslipnik.cz 

25.  Markéta KREJČIŘÍKOVÁ krejcirikova@zslipnik.cz 

26.  Tereza KURFŰRSTOVÁ kurfürstova@zslipnik.cz 

27.  Alena KUNOVSKÁ kunovska@zslipnik.cz 

28.  Petra KOLAŘÍKOVÁ kolarikova@zslipnik.cz 

29.  Yveta KOŘÍSTKOVÁ koristkova@zslipnik.cz 

30.  Bc. Renáta KRATOCHVÍLOVÁ kratochvilova@zslipnik.cz 
31.  Bc. Jana LOŠŤÁKOVÁ lostakova@zslipnik.cz 

32.  Monika LÍVOVÁ livova@zslipnik.cz 

33.  Martina PLESOVÁ plesova@zslipnik.cz 

34.  Petra MACHÁČOVÁ machacovap@zslipnik.cz 

35.  Veronika MACHANCOVÁ machancova@zslipnik.cz 

36.  Jana MORÁVKOVÁ moravkova@zslipnik.cz 

37.  Marie POSPÍŠILOVÁ pospisilova@zslipnik.cz 
38.  Lucie POLÁŠKOVÁ polaskova@zslipnik.cz 

39.  Dominika DOHNALOVÁ dohnalovaD@zslipnik.cz 

40.  Petra LABSKÁ labska@zslipnik.cz 

41.  Iveta MACHÁČOVÁ machacova@zslipnik.cz 

42.  Tatiana CABUKOVÁ cabukova@zslipnik.cz 

43.  Ludmila VILIŠOVÁ vilisova@zslipnik 

44.  Jindřich VILIŠ vilis@zslipnik.cz 

  

Zaměstnanci školy 



 

 

 

 

 

Letošní školní rok 2021/2022 začal v úterý 1. září 2021. 

ZÁŘÍ 

Vzhledem k přetrvávající hrozbě covidové nákazy jsme také tento školní rok zahájili testováním 

žáků.  

2. září 2021 - Plavecký výcvik 

Hned ve čtvrtek 2. září 2021 začal probíhat plavecký výcvik žáků na bazéně v Hranicích. 

Plaveckého výcviku se zúčastnili mladší žáci v počtu 10 dětí (3.+4. třídy). Kurz byl naplánovaný 

na 20 lekcí. Každá lekce trvala hodinu a půl.  

Pedagogický doprovod: Mgr. Martina Nedoluhová, asistentka Marie Pospíšilová 

   

21. září 2021 - Projektový den - ENKAUSTICA 

V tento den 21. září 2021 na naší škole proběhl malý projektový den určený pro žáky nižších 

ročníků na téma „Enkaustica“. Jedná se o netradiční výtvarné techniky. Tato prezentace proběhla 

pod vedením paní L. Šlosarové.  

Garantem akce : Mgr.Martina Nedoluhová 

   

 

Akce v prvním pololetí 

školního roku 

2021/2022 



29. září 2021 - 5. října 2021 Podzimní praxe střední praktické školy 

Od 29. září do 5 října 2021  absolvovalo 5 žáků Střední praktické školy dvouleté tradiční 

podzimní praxi v sadu ZD Podhoří v Lipníku nad Bečvou.  

Garantem praxe: Mgr. Taťána Peterková a asistentky Martina Plesová a Lída Vilišová 

   

¨ 

ŘÍJEN 

15. října 2021 - Svíčkárna 

V pátek 15 října 2021 využila naše škola možnost navštívit závod na výrobu svíček  SoyCa 

v Olomouci, Kaštanová 1055/14. Návštěvy se zúčastnilo 10 žáků naší školy, kteří byli seznámeni 

s historií i současností Svíčkárny SoyCa. Žáci si vyslechli krátkou přednášku o léčivých a 

aromatických vlastnostech jednotlivých mýdel. Mýdla si prohlédli čichem i hmatem a každý si 

mohl vyrobit mýdlo, které si následně vzal domů.  

Garantem akce: Mgr. Ladislav Novák 

25. října  - 31. října 2021 Podzimní prázdniny 

V době od 25. 10. do 31.10.2021 měli naši žáci podzimní prázdniny. Prázdniny byly letos 

prodlouženy o dva dny, neboť z technicko-provozních důvodů měla naše škola ředitelské volno. 

 

LISTOPAD 

4. listopadu 2021 - Návštěva antropologického muzea 

4.listopadu 2021 absolvovala naše škola návštěvu antropologického muzea a zúčastnila se 

divadelního festivalu „Malých forem“ v Brně. 

Garantem akce: Mgr. Kamil Zemánek a Lucie Polášková 

 



PROSINEC 

3. prosince 2021 - Mikulášská besídka 

3. prosince proběhla na naší škole Mikulášská besídka. 

Vzhledem k proticovidovým opatřením pouze v omezeném 

rozsahu a byla určena pouze pro nejmenší děti. 

 

14. prosince 2021 - 

Vánoční trhy Olomouc 

14. prosince 2021 žáci naší školy navštívili Vánoční trhy 

v Olomouci. Trhů se zúčastnili pouze žáci vyšších ročníků. 

 

 

21. prosince 2021 - Vánoční dílničky 

21. 12.2021 jako každý rok před vánocemi proběhly na naší škole Vánoční dílničky. Na nich si 

žáci připomněli vánoční zvyky, a mohli si vyrobit nějaké dárky. Celá škola byla ponořena do 

vánoční atmosféry. 

    

 

22. prosince 2021 - třídní besídky 

22.12.2021 se na naší škole konaly třídní besídky. Vzhledem ke covidové situaci opět 

s omezením. Besídky probíhaly pouze v jednotlivých třídách. 

 

20. prosince 2021 - 2. ledna 2022 - Vánoční prázdniny 

Vánoční prázdniny v tomto školním roce proběhly v termínu 20.12.2021 - 2.1.2022 

 



LEDEN 

3. leden 2022 - zahájení vyučování 

3. ledna 2022 začalo vyučování opět testováním žáků na covid 19, aby se vyloučilo možné 

zavlečení nemoci po prázdninách do školy, jak tomu bylo v loňském prosinci, kdy někteří žáci a 

dokonce i celá třída byli posláni do karantény kvůli nákaze. 

 

4. ledna 2022 - Druhé kolo plaveckého výcviku 

4. ledna 2022 se rozjelo druhé kolo plaveckého výcviku na bazéně 

v Hranicích. Tento kurz byl určen pro mladší žáky (3.+4.). 

Garantem akce: Mgr. Martina Nedoluhová  

 

7. ledna  - 11. ledna 2022 - Kontrola České školní inspekce 

V době od 7. 1. - 11.1.2022 proběhla na naší škole inspekční kontrola České školní inspekce. 

31. ledna 2022 - pololetní vysvědčení 

V pondělí 31.ledna 2022 jsme žákům vydali pololetní vysvědčení a následně v pátek 4. února 

2022 měli žáci pololetní volno. Tím jsme ukončili první pololetí školního roku 2021/2022. 

Z důvodu neutěšené covidové situace na naší škole v tomto období se p. ředitelka naší školy 

rozhodla vyhlásit ředitelské volno 2.2 a 3.2.2022. Bohužel velká část personálu i žáci 

onemocněli covidem 19. 

 

 

 

 

 

ÚNOR 

25. února 2022 - Karneval 

25. 2.2022 se konal na naší škole, konkrétně v Mateřské škole maškarní karneval. Děti si 

vyrobily masky, ve kterých pak celá akce proběhla. 

Garantem akce: Mgr. Jindřiška Gaďourková,Bc. Jana Krejčí a Bc. Jana Lošťáková 

Akce ve druhém pololetí 

školního roku 

2021/2022 



    

BŘEZEN 

14. března -20. března 2022 - Jarní prázdniny 

V termínu od 14.3.-20.3.2022 měla naše škola jarní prázdniny.  

 

29. března 2022 - Den učitelů 

29.3.2022 jsme společně s našimi bývalými zaměstnanci oslavili Den učitelů. 

 

DUBEN 

5. dubna 2022 - Barevná pastelka 

V úterý 5. dubna 2022 se žáci naší školy -  Jasmína Siváková, Karolína Bartošková, Sebastian 

Gloner, Matyas Koňa, Tereza Janová, Samuel Haluška, Tamara Halušková, Michal Pompa a 

Nikola Kopuletá zúčastnili  výtvarné soutěže BAREVNÁ PASTELKA, která proběhla na 

Základní škole Hranická v Lipníku nad Bečvou. 

Volnou technikou se zde tvořilo na téma Rok v přírodě a to ve čtyřech kategoriích: 

I. kategorie - 1., 2. ročník 

II. kategorie - 3., 4., 5. ročník 

III. kategorie - 6., 7. ročník 

IV. kategorie - 8., 9. ročník 

Po ukončení soutěže obdržel každý účastník upomínkový list. 

Práci žáků hodnotila nezávislá komise. Nejlepší výtvory byly 

slavnostně vyhlášeny na vernisáži v aule ZŠ Hranická 12. 4. 2022 

Garantem akce: Mgr. Pavla Stiborková, Marie Pospíšilová 

 

6. dubna 2022 - Zápis žáků do první třídy 

Ve středu 6.4.2022 proběhl na naší škole zápis žáků 

do 1. třídy ve školním roce 2022/2023. 

Garantem akce: Mgr. Zdenka Dohnalová a Mgr. Pavla Stiborková 

    



8. dubna 2022 - Velikonoční trhy Lipník n. B. 

8. dubna 2022 pořádalo město Lipník, po covidové pauze, opět 

velikonoční trhy na náměstí T.G.M.. Naše škola se jich, jako již 

tradičně, zúčastnila i se svým prodejním stánkem, kde byly převážně 

výrobky z naší keramické dílny. 

 

13. dubna 2022 - Den otevřených dveří SŠ, ZŠ a MŠ Osecká 301, Lipník n. B. 

13. dubna 2022 po dvouleté přestávce pořádala 

naše škola Den otevřených dveří. Veřejnost měla 

v tento den možnost si prohlédnout naši 

velikonočně vyzdobenou školu a její zázemí.  

 

   

20. dubna 2022 - Školní kolo ve vybíjené 

Ve středu 20.4.2022 žáci naší školy změřili své síly ve školním kole ve vybíjené, které se konalo 

v tělocvičně naší školy. Turnaj skončil v tomto pořadí:  

1. místo 6.+8. třída                                                       3. místo  7.+ 9. třída 

2. místo SPCH 2                                                           4. místo 4.+ 5. třída 

Garantem akce : Mgr. Kateřina Zemánková, Mgr. Kamil Zemánek 

    

27. dubna 2022 - Okresní kolo ve vybíjené dívek 

Ve středu 27.4.2022 organizovala naše škola Okresní kolo ve vybíjené dívek. Turnaje se 

zúčastnily dívky ze škol z Přerova, Hranic a Lipníku n.B.. Naši školu reprezentovaly Marie 

Mirgová, Gabriela Mirgová, Tamara Halušková, Valentina Ždanovová, Vanesa Pospíšilová a 

Veronika Ocelková. V této konkurenci se nám podařilo zvítězit, druhé místo obsadila škola 

z Hranic a třetí místo škola z Přerova. 

Garantem akce : Mgr. Kateřina Zemánková a Mgr. Kamil Zemánek 

   



KVĚTEN 

4. května 2022 - zápis žáků do MŠ 

Ve středu 4. května 2022 proběhl na naší škole zápis do mateřské 

školy.  

 

Garantem akce: Mgr. Zdenka Dohnalová a Bc. Jana Krejčí 

 

5. května 2022 - Projektový sportovní den 

Ve čtvrtek 5. 5.2022 žáci naší školy absolvovali projektový den 

zaměřený na sportovní vyžití. Žáci se věnovali netradičním 

pohybovým aktivitám. Projektový den se odehrál ve víceúčelovém 

sportovním parku v Týně nad Bečvou a byl určen pro žáky ZŠ a SŠ. 

Náplní tohoto dne byla jízda na koloběžkách, hra DiscGolf, chůze po 

balančním laně, hra Boccia a střelba  z luku na terče. 

 

 

9. května 2022 - Školní kolo ve floorbalu 

V pondělí 9. 5. 2022 se v tělocvičně naší školy konalo školní kolo ve florbalu.  

Žáci se umístili v tomto pořadí:  

1. místo 6.+8. třída                                                   3. místo 7.+ 9. třída 

2. místo SPCH 2                                                       4. místo 4.+ 5. třída 

Garantem akce: Mgr. Kamil Zemánek 

    

 

12. května 2022 - Přátelský zápas ve stolním tenisu 

Ve čtvrtek 12. 5.2022 jsme přijali pozvání na sehrání přátelského turnaje v Přerově se žáky 

místní školy ve stolním tenisu. Naši školu reprezentovali Ondřej Sochůrek, Antonio Sivák, 

David Sivák a Michal Pompa. Z těchto žáků se nejlépe umístil David Sivák, který na tomto 

turnaji obsadil 4. místo. 

Garantem akce: Mgr. Ladislav Novák 

 

 



13. května 2022 - Turnaj ve florbalu 

V pátek 13.5.2022 pořádala naše škola turnaj ve florbalu, kterého se zúčastnili žáci ze ZŠ 

Boženy Němcové, Přerov, ZŠ Malá Dlážka, Přerov a ZŠ podobného typu Olomouc. Naši školu 

reprezentovali: Antonio Sivák 8. tř., Ondřej Sochůrek SPCH2, Ivo Golomb 8. tř. a Bruno 

Haluška 7. tř.. Žáci se na tomto turnaji umístili v tomto pořadí: 

1. místo  ZŠ Olomouc                                       3. místo ZŠ Boženy Němcové, Přerov 

2. místo ZŠ Lipník n.B.                                     4. místo ZŠ Malá Dlážka, Přerov  

Garantem akce: Mgr. Kamil Zemánek 

   

 

18. května 2022 - návštěva hradu Helfštýn 

Ve středu 18.5.2022 jsme společně se žáky využili možnost navštívit hrad Helfštýn, kde byl 

tento den vstup zdarma. Žáci měli možnost si projít hrad a jeho přilehlé okolí. 

    

 

19.5.2022 - Dopravní soutěž - školní kolo 

Ve čtvrtek 19.5.2022 pořádala naše škola školní kolo dopravní soutěže pro žáky 4. - 9. třídy. 

Žáci nejdříve splnili testy z dopravní výchovy a následně absolvovali překážkovou dráhu na 

kolech na místním stadionu. Žáci 1.-3. třídy v rámci dne „BESIP“ navštívili dopravní hřiště na 

sídlišti Dukla, kde se seznamovali s různými dopravními situacemi a jejich řešením. 

V kategorii dívek v této dopravní soutěži zvítězila Valentýna Ždanovová SPCH2. V kategorii 

hochů zvítězil Ivo Golomb 8. tř.. V kategorii tříd zvítězila třída SPCH2. 

Garantem akce: Mgr. Vít Koláček 

   



19. května - 25. května 2022 - jarní praxe Praktické školy dvouleté 

Od 19.5. do 25.5.2022 absolvovali žáci střední praktické školy dvouleté 

jarní praxi v sadu ZD Podhoří v Lipníku nad Bečvou. Žáci se zabývali 

jarními pracemi v sadu.  

Garantem akce: Bc. Martina Plesová, Ludmila Vilišová 

 

 

26. května 2022 - Okresní kolo v dopravní soutěži v Přerově 

Ve čtvrtek 26.5.2022 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola v dopravní soutěži v Přerově. 

Této soutěže se zúčastnili žáci z Hranic, Přerova a Kojetína z podobného typu škol. Naši školu 

reprezentovali tito žáci: Ivo Golomb 8. tř., Milan Nevřala SPCH2 7. tř., Valentina Ždanovová 

SPCH2 7. tř., Nikola Kopuletá SPCH2 9. tř.. 

Celkové výsledky: 1. místo ZŠ Lipník n.B. 

                               2. místo ZŠ Přerov 

                               3. místo ZŠ Kojetín 

                               4. místo ZŠ Hranice 

 

V kategorii jednotlivců se naši žáci umístili: 

1.  Nikola Kopuletá 

2.  Michal Nevřala 

3. Valentina Ždanovová                          

Garantem akce: Mgr. Ladislav Novák 

    

27. května 2022 - školní kolo v atletice - čtyřboj 

V pátek 27. 5.2022  jsme na místním 

stadionu pořádali školní kolo 

v lehkoatletickém čtyřboji pro žáky 4.-

9. třídy. Soutěžilo se ve 4 disciplínách a 

to sprint na 60 m., vytrvalostní běh, 

skok do dálky, hod kriketovým 

míčkem. 

 

Výsledky kategorie hochů: 

1.  Ondřej Sochůrek  7. tř. 

2.  Antonio Sivák       8. tř. 

3.  Ivo Golomb           8. tř. 

Výsledky kategorie dívek: 

1. Tamara Halušková  7. tř. 

2. Valentina Glonerová  7. tř. 

3. Kristýna Glonerová    7. tř.   



ČERVEN 

6. června 2022 - Závěrečné zkoušky Střední školy praktické - praktická část 

6. 6.2022 absolvovali žáci Střední školy praktické závěrečné zkoušky 

z praktické části. Garantem akce: Mgr. Taťána Peterková, Mgr. Jana 

Nováková 

    

7. června 2022 - Výlet ZOO Lešná 

7. 6.2022 absolvovali žáci 1. stupně výlet do ZOO Lešná. Výletu se zúčastnili žáci 1.+2.+3.+4. 

třídy, SPCH1, SPA a SPC. 

Garantem akce: Mgr. Pavla Stiborková 

    

8. června 2022 - Sportovní projektový den 

8.6.2022 se zúčastnili naši žáci sportovního projektového dne (Grant města Lipník n.B.) - 2. část. 

Cílem tohoto projektu bylo uvědomit si vliv zdravého životního stylu na délku a kvalitu života 

Garantem akce: Mgr. M. Nedoluhová 

   

9. června 2022 - Moudrá sova, bystrá liška, zvídavý Neználek 

9.6.2022 se žáci naší školy zúčastnili vědomostní soutěže Moudrá sova, bystrá liška, zvídavý 

Neználek, která se konala v Přerově. Žáci soutěžili ve znalostech z jazyka českého a matematiky. 

Naši školu reprezentovali: Valerie Halušková - 9.tř., Nela Mirgová - 3. tř., Antonio Sivák - 8. tř., 

Erika Patkaňová - 5. tř., Michal Mirga - 1. tř., Ivan Jano - 6. tř., Nikolas Sivák - 2. tř., T. Sivák - 

2. tř.. 

Garantem akce: Mgr. Zdenka Dohnalová, Julie Kunovská 



14. června 2022 - Výlet na Pustevny 

14.6.2022 organizovala naše škola výlet na Pustevny určený pro žáky 

střední školy a 2. stupně základní školy. Žáci se svými učiteli jeli 

autobusem na Pustevny. Žáci měli možnost si prohlédnout opravenou a 

znovu otevřenou horskou chatu Libušín. Následně absolvovali 

horskou túru k soše Radegast a dále pokračovali na Radhošť.  

             Garantem akce: Mgr. Blanka Prudilová 

 

14. června 2022 - závěrečné zkoušky Praktické školy dvouleté - teoretická část 

14.6.2022 absolvovali žáci ze střední školy praktické závěrečné zkoušky - teoretická část. Daniel 

Svach , Karel Hájek  a Jan Němec úspěšně složili závěrečné zkoušky . 

Garantem akce : Mgr. Taťána Peterková, Mgr.Jana Nováková 

   

22. června 2022 – Turnaj ve stolním tenisu 

Ve středu 22.6.2022 se zúčastnili žáci naší školy turnaje ve stolním tenisu, který pořádala ZŠ 

Osecká 315, Lipník nad Bečvou. Naši školu reprezentovali:  

I. Kategorie mladší žáci 

Nikolas Sivák – 4. třída 

II. Kategorie starší žáci  

David Sivák             6. třída 

Ivan Jano                 6. třída 

Ondřej Sochůrek     7. třída 

Antonio Sivák         8. třída    …………….. Antonio Sivák se umístil na 2. místě. 

 

Garantem akce: Mgr. Ladislav Novák 

28. června 2022 – Školní akademie 

V úterý 28.6.2022 se v tělocvičně naší školy konala školní akademie, kde 

jsme zhodnotili uplynulý školní rok, pochválili ty nejlepší a 

slavnostně jsme se rozloučili s vycházejícími žáky. 

Vycházející žáci byli: Nikola Kopuletá, Valerie Halušková, 



Lukáš Vostrý. Celá akce byla doprovázena bohatým kulturním programem. Žáci se prezentovali 

písničkami, básničkami, scénkami a tanečními vystoupeními. 

Garantem akce: Mgr. Blanka Prudilová 

 

30. června 2022 – Rozdávání vysvědčení 

Ve čtvrtek 30.6.2022 skončil školní rok 2021/2022 rozdáváním vysvědčení. Jako poděkování za 

práci učitelů po celý školní rok dostali učitelé od svých žáků kytičku.  

    

 

Prázdniny 

Všechno už  je připraveno, 

Všechno právě začíná, 

Na zahradě voní seno 

A v kornoutech zmrzlina 

 

V trávě hříbek posedává, 

Červenají maliny, 

Někdo křičí: „Třikrát sláva, 

Začaly nám prázdniny!“ 

( Josef Brukner, časopis Mateřídouška) 

 

 


