
 

 

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola  

Lipník nad Bečvou, Osecká 301 

______________________________________________ 
 

 

VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  ŠKOLY   

ZA  ŠKOLNÍ ROK  

                                   2021 – 2022 

 

 
 

Školní vzdělávací program (dle RVP ZV)                „Dnes hrou a poznáním vzhůru do života“                                           

Školní vzdělávací program (pro ZŠ spec.)               „Poznávej svět“ 

Školní vzdělávací program (SŠ - PrŠ dvouletá 78-62-C/02 )   „Klíč do života“ 

Školní vzdělávací program (SŠ - PrŠ jednoletá 78-62-C/01 )   „Malý klíč do života“ 

Školní vzdělávací program(Mateřská škola)         „Duha pro život“ 

Školní vzdělávací program(Školní družina)          „Hrou do života“ 

 

Výroční zpráva byla projednána ve Školské radě dne 29. srpna 2022 s tímto závěrem: 

Školská  rada    s o u h l a s í    s  předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá. 

V Lipníku nad Bečvou dne 30. 8. 2022 

 
Předkladatel:  Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy 
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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 

  

 

 



 5 

 

b) Přehled oboru vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 

 

Žáci školy byli ve školním roce 2021/2022 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 
I.(1.), III.(2.+3.), V.(4.+5.), 

VIII.(6.+8.), IX.(7.+9.) 
42 

ŠVP ZV „ Dnes hrou a poznáním vzhůru do 

života“ č.j. 105/2017 
SpCH 1 

SpCH 2 
15 

ŠVP ZV – ZŠS – „ Poznávej svět“ 

č.j. 500/2014 
1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 10. roč. 16 

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 7 

ŠVP „Hrou do života“ č.j.180/2014 

vzdělávání žáků ZŠ ve ŠD  
ŠD 36 

 

 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. I 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 2021-2022 je otevřena 1 třída -  celkem 7 žáků 1.+2. roč. 

(1. ročník -2 žáci  a 2. ročník -5 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 2021-2022 je otevřena 1 třída - celkem 7 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 - s úmyslem provázat celistvost nabídky 

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

vzdělávání - jsme se rozhodli požádat o zápis do rejstříku škol.   

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 2021-2022 

 

 

   

 

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
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 Věková struktura pedagogických pracovníků k 30.6.2022 

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

počet 5 6 10 9 8 4 

z toho žen 5 5 10 9 6 3 

Celkový věkový průměr všech zaměstnanců je  47,43 let 

 

 Kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická způsobilost) k 30.6.2022 

 kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci 

Učitelé  20 1 

vychovatelé 3 0 

asistenti pedagoga 17 0 

 

 Pedagogický sbor – personální zabezpečení (stav k 30.6.2022) 

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 zástupce ředitelky 
výchov. poradkyně 

Magisterské studium- speciální pedagogika 
Studium pro vedoucí ped.pracovníky – FI 

3. Mgr. Markéta Bednářová učitelka Magisterské studium - speciální pedagogika 

+ Matematika 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. Mgr. Petra Horáková učitelka Magisterské studium- aplikovaná těl. vých. 

 

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

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

výchovné pracovníky  

9. Bc. Julie Kunovská 
 

učitelka  
 

Bakalářské studium-speciální pedagogika 

10. Bc. Pavla Martincová 

 

učitelka MŠ 

vychovatelka ŠD 

Bakalářské studium- speciální pedagogika  

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

11. Mgr. Martina Nedoluhová 
(zástup za Mgr. Kramplovou) 

učitelka  
 

Magisterské studium- speciální pedagogika 
 

12. Mgr. Ladislav Novák 

 

učitel Magisterské studium – speciální pedagogika 
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13. Mgr. Jana Nováková učitelka Magisterské studium – speciální pedagogika 
 

14. Mgr. Hana Odstrčilová učitelka 

metodik PP 

Magisterské studium - speciální pedagogika 

 

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

16. Mgr. Blanka Prudilová 

 

učitelka  Magisterské studium- učitelství 1. st.ZŠ 

(studuje CŽV- speciální pedagogika) 

17. Mgr. Pavla Stiborková učitelka 
 

Magisterské studium - speciální pedagogika 
 

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

aprobace NJ a Př 

19. Mgr. Jana Škrancová učitelka 
metodik ICT 

Magisterské studium – spec. pedagogika pro 
2.st.ZŠ a SŠ+ Matematika a ICT pro 2. st. ZŠ  

20. Mgr. Kamil Zemánek 

 

učitel Magisterské studium- aplikovaná těl. vých. 

 

21. Mgr. Kateřina Zemánková učitelka Magisterské studium- speciální pedagogika 
Studium pro vedoucí ped.pracovníky – FI 

22. Mgr. Marcela Prvá školní psycholog 

 

Magisterské studium- psychologie 

23. Dohnalová Dominika, DiS asistent pedagoga Vyšší odborné vzdělání – sociální práce a sociální 

pedagogika  

24. Doležalová Alžběta vychovatelka ŠD+ 

asistentka pedagoga 

Středoškolské  s maturitou- PdgŠ+ kurz AP 

 

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

(studuje PdgŠ) 

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

 

27. Kurfürstová Tereza asistentka pedagoga Středoškolské  s maturitou+ kurz asist.ped. 

 

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

 

29. Kolaříková Petra asistentka pedagoga Středoškolské  s maturitou+ kurz asist.ped. 

 

30. Kořístková Yveta 

 (zástup za Mgr. Zedkovou) 

asistentka pedagoga Středoškolské  s maturitou+ kurz asist.ped. 

 

31. Bc. Kratochvílová Renáta asistentka pedagoga Bakalářské studium – aplikované pohybové  

aktivity (studuje FTK – magisterské studium –  

aplikované pohybové aktivity) 

32. Bc. Lošťáková Jana vychovatelka ŠD+ 
asistentka pedagoga 

Bakalářské studium – sociální pedagogika 
+ kurz asist.ped. 

33. Lívová Monika asistentka pedagoga Středoškolské  s maturitou+ kurz asist.ped. 

 

34. Macháčová Petra asistentka pedagoga 
 

Středoškolské s maturitou + kurz asist.ped. 

35. Machancová Veronika asistentka pedagoga Středoškolské  s maturitou+ kurz asist.ped. 

 

36. Morávková Jana asistentka pedagoga Středoškolské  s maturitou+ kurz asist.ped. 
 

37.  

 

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

 

38. Polášková Lucie 
 

asistentka pedagoga Středoškolské  s maturitou+ kurz asist.ped. 
 

39. Pospíšilová Marie asistentka pedagoga Středoškolské  s maturitou+ kurz asist.ped. 
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 Školní družina 

Jméno a příjmení  funkce vzdělání úvazek 

Bc. Pavla Martincová vychovatelka Bakalářské - spec.ped. ZŠ a SŠ, VkZ 0,80 

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

Bc. Jan Lošťáková vychovatelka  Bakalářské – sociální pedagogika 0,60 

 

 Provozní zaměstnanci – personální zabezpečení (stav k 30.6.2022) 

Jméno a příjmení  funkce vzdělání úvazek 

Petra Labská účetní Středoškolské studium s maturitou 
 

1,0 

Iveta Macháčová 

 

administrativní 

pracovnice 

Středoškolské studium s maturitou 

 

1,0 

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, vyhlášky č. 

48/2005 Sb. o základním vzdělávání, vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání  a vyhlášky č. 

27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

d) Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 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 předpisů 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 4  žáci  

                             do Praktické školy dvouleté 1 žák. 

• Základní škola  

Na základě Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) § 36, odst. 4.  bylo zapsáno 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 - 9 žáků.  

• Mateřská škola 

Ke dni 30. 6. 2022 nově zapsaných do mateřské školy pro školní rok  2022-2023 : 7 dětí 
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 V průběhu školního roku od 01. 09. 2021 do 31. 8. 2022  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  

 

 

nových žáků celkem : 36 rozhodnutí o přijetí žáků.  

 
ZŠ – (minimální výstupy) 15 rozhodnutí 

ZŠ – (třídy SpCH)   2 rozhodnutí 

ZŠ speciální   5 rozhodnutí 

Odklad školní docházky    2 rozhodnutí 

Mateřská škola   7 rozhodnutí 

SŠ - Praktická škola jednoletá   4 rozhodnutí 

SŠ - Praktická škola dvouletá   1 rozhodnutí 

 

 

 

e) Stručné vyhodnocení naplňování cílů školních vzdělávacích programů 

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Lipník nad Bečvou má za cíl vychovávat a 

vzdělávat děti/žáky školy tak, aby po ukončení povinné devítileté docházky opouštěli školu 

vzdělaní, slušní a úspěšní absolventi, kteří se uplatní ve svém osobním i profesním životě a získají 

základ pro celoživotní vzdělávání.  

Škola je zaměřena na : 

- inkluzivní vzdělávání, tzn. vytváření podmínek pro žáky s různou mírou přiznaných 

podpůrných opatření 

- výchovu a vzdělávání v duchu spolupráce 

- výchovu a vzdělávání pro život 

- výchovu a vzdělávání, která vede k samostatnosti 

- výchovu a vzdělávání ke zdravému životnímu stylu 

- výchovu k smysluplnému využití volného času 

• chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. 

méně encyklopedických poznatků, více činnostního učení se zaměřením na praxi                                                                                                                   

• zavádíme do výuky efektivní metody, jako je skupinové (kooperativní) a projektové 

vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a 

vzájemnému respektu   

• výrazně posilujeme výuku cizích jazyků jako nezbytnost pro budoucí život v EU  
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• vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporujeme 

zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporujeme výuku na 

počítačích a jejich všestranné využívání 

• preferujeme sportovní výchovu a vedení žáků ke zdravému životnímu stylu 

• vedeme děti/žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu 

• klademe důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte 

má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s 

různými vlohami, nadáním a vlastnostmi)  

Děti a žáky školy vzděláváme dle platných školních vzdělávacích programů.  

Cíle všech školních vzdělávacích programů se snažíme naplňovat dle individuálních schopností a 

možností dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

 

 

f) 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 2021-2022 -  k  30. 6. 2022 

 

ZŠ (min.výstupy) :  42ž/22d   

ZŠ (třídy SpCH) : 15ž/3d     

ZŠ speciální :  16 ž/4d     

Mateřská škola: 10dětí/6d       

Praktická škola dvouletá : 7ž/1d   

Praktická škola jednoletá: 7 ž/3d    

celkem :  97 žáků / 39 dívek        zbývá : 36 žáků  (kapacita 133)  

 

 

 

 Skupinová integrace – stav k 30. 6. 2022 

 

Typ skupinové integrace Počet tříd Počet žáků 

Třídy pro žáky s LMP  5 42 

Třídy pro žáky s více vadami (ZŠ spec.)  3 16 

Třídy pro žáky s poruchami chování 2 15 

Mateřská škola 1 10 

Třídy střední školy 2 14 

celkem 13 tříd 97 žáků 

Porovnání se školním rokem 2020/2021 13  tříd 94 žáků 
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 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 2021/2022 bylo dle individuálních vzdělávacích plánů  celkem 

vzděláváno  12 žáků, což představuje 12,37 %  z celkového počtu  97 žáků školy. 

Plnění individuálních vzdělávacích plánů bylo na konci školního roku vyhodnoceno.  

 Mateřská 

škola 

Základní 

škola  

ZŠ speciální Střední 

škola 

Celkem žáků 

Počet žáků celkem 10 dětí 57 žáků 16 žáků 14 žáků 97 žáků 

Počet žáků s IVP 1        2 5 4 12 

% z celkového 

počtu žáků školy 1,03 %  2,06 %  5,15 % 4,12 %  12,37 % 

 

 

 Pedagogická asistence 

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

rozhodnutí ředitelky školy je ve školním roce 2021/2022 17 pracovních  pozic  asistentů pedagoga: 

• Základní škola                         8 asistentek pedagoga 

• Základní škola speciální         5 asistentek pedagoga  

• Střední škola   2 asistentky pedagoga 

• Mateřská škola               2 asistentky pedagoga 

 

 

Ve školním roce 2021/2022 pracovalo ve škole 17 asistentek pedagoga s celkovým úvazkem: 

• 13,6389 úvazek asistenta pedagog



                      HODNOCENÍ  PROSPĚCHU   VE  ŠKOLNÍM  ROCE  2021/2022 -  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 

I.  Dohnalová 
 

6 2 4 451 75,167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. (2.)  
 

Nedoluhová 
 

3 1 2 110 36,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III.(3.) Nedoluhová 3 2 1 258 86,000 5 1,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V.(4.) Zemánek 
 

5 2 3 466 93,200 5 1,000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

V. (5.) Zemánek 
 

6 3 3 467 77,833 52 8,667 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

VIII. (6.) Prudilová 
 

4 3 1 480 120,000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

VIII. (8.) Prudilová 4 3 1 463 115,750 128 32,000 1 0 0 0 0 0 1 1 0 

IX. (7.). Koláček 
 

7 1 6 849 121,286 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

IX. (9.) 
 

Koláček 1 0 1 160 160,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SpCH1 Zemánková 
 

6 5 1 605 100,833 5 0,833 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

SpCH2 Kunovská 
 

8 6 2 819 102,375 12 1,500 0 0 0 4 0 0 0 0 0 

Celkem ZŠ 53 28 25 5 128 99,010 207 4,151 3 0 4 8 0 1 1 1 0 

SpA Nováková 4 4 0 340 85 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 

SpB Horáková 6 5 1 671 111,833 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 

SpC Stiborková 5 2 3 425 85,000 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem ZŠ spec 15 11 4 1 436 93,944 0 0 5 15 0 0 0 0 0 0 0 

PR II  Peterková 7 6 1 1 105 138,125 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

PRj Novák 7 4 3 947 135,286 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 

Celkem SŠ 
 

14 10 4 2 052 136,705 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 
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HODNOCENÍ  PROSPĚCHU   VE  ŠKOLNÍM  ROCE  2021/2022 -  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 

I.  Dohnalová 
 

6 2 4 300 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

III. (2.)  
 

Nedoluhová 
 

3 1 2 138 46,000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 

III.(3.) Nedoluhová 5 3 2 425 85,000 14 2,800 0 0 1 3 0 0 0 1 0 

V.(4.) Zemánek 
 

5 2 3 517                                                              103,400 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 

V. (5.) Zemánek 
 

5 3 
 

2 413 82,600 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 

VIII. (6.) Prudilová 
 

5 4 1 458 91,600 70 14,000 0 0 0 1 1 0 1 1 0 

VIII. (8.) Prudilová 4 3 1 394 98,500 651 162,75
0 

0 0 0 0 1 0 1 3 0 

IX. (7.). Koláček 
 

7 1 6 1 255 179,286 131 18,714 0 0 0 3 4 1 2 1 0 

IX. (9.) 
 

Koláček 1 0 1 284 284,000 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 

SpCH1 Zemánková 
 

6 5 1 665 110,833 16 2,667 0 0 0 2 1 2 0 4 0 

SpCH2 Kunovská 
 

8 6 2 1 005 125,625 128 16,000 0 0 0 1 4 2 1 4 0 

Celkem ZŠ 55 30 25 5 854 114,259 1 010 19,721 0 0 2 19 11 7 5 22 0 

SpA Nováková 5 5 0 377 75,400 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 

SpB Horáková 6 5 1 765 127,500 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 

SpC Stiborková 5 2 3 619 123,800 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem ZŠ spec 16 12 4 1 761 108,900 0 0 4 16 0 0 0 0 0 0 0 

PR II 
(1.,2.) 

Peterková 5 5 0 621 124,200 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 

PRj Novák 7 4 3 1 030 147,143 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 

Celkem SŠ 
 

12 9 3 1 651 135,672 0 0 2 0 0 1 0 0 0 5 0 
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           PŘEHLED  KLASIFIKACE  ŠKOLY  -  ŠK.ROK  2021/2022  I. POLOLETÍ 
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I.   Mgr. Dohnalová Z. 6 2 4 1 5 0 0 22 12 8 0 0 0 0 0 1,667 6 0 0 

III.  (2.) Mgr. Nedoluhová M. 3 1 2 2 1 0 0 16 4 1 0 0 0 0 0 1,286 3 0 0 

III. (3.) Mgr. Nedoluhová M. 3 2 1 2 1 0 0 20 2 1 1 0 0 0 0 1,292 3 0 0 

V. (4.) Mgr. Zemánek K. 5 2 3 2 3 0 0 22 18 5 0 0 0 0 0 1,622 5 0 0 

V. (5.)  Mgr. Zemánek K. 6 3 3 1 4 0 0 23 18 9 0 0 0 0 0 1,720 5 0 0 

VIII. (6). Mgr. Prudilová B. 4 3 1 0 4 0 0 16 19 13 4 0 0 0 0 2,096 4 0 0 

VIII. (8.) Mgr. Prudilová B. 4 3 1 2 1 0 1 25 15 1 1 0 14 0 0 1,476 3 0 1 

IX.( 7.) Mgr. Koláček V. 7 1 6 2 4 0 1 40 23 13 14 0 1 0 0 2,011 6 1 0 

IX. (9.) Mgr. Koláček V. 1 0 1 0 1 0 0 7 3 3 1 0 0 0 0 1,857 1 0 0 

PR II. Mgr. Peterková T. 7 6 1 2 3 0 2 25 13 20 22 0 30 2 0 2,488 7 0 0 

PRj Mgr. Novák L. 7 4 3 2 5 0 0 41 14 21 11 0 0 4 0 2,023 7 0 0 

SpCH1 Mgr. Zemánková K. 6 5 1 1 5 0 0 22 15 10 3 0 0 0 0 1,880 6 0 0 

SpCH2 Bc. Kunovská Julie 8 6 2 0 8 0 0 37 40 28 8 0 0 0 0 2,062 8 0 0 

 CELKEM /  POČET 67 38 29 17 45 0 4 316 196 133 65 0 45 6 0 1,806 64 1 1 
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I.   Mgr. Dohnalová Z. 6 2 4 2 4 0 0 21 13 4 4 0 0 0 0 1,786 6 0 0 

III.  (2.) Mgr. Nedoluhová M. 3 1 2 3 0 0 0 17 4 0 0 0 0 0 0 1,190 3 0 0 

III. (3.) Mgr. Nedoluhová M. 5 3 2 2 2 1 0 28 2 4 1 0 4 1 0 1,371 5 0 0 

V. (4.) Mgr. Zemánek K. 5 2 3 2 3 0 0 24 19 2 0 0 0 0 0 1,511 5 0 0 

V. (5.)  Mgr. Zemánek K. 5 3 2 0 5 0 0 18 22 10 0 0 0 0 0 1,840 5 0 0 

VIII. (6). Mgr. Prudilová B. 5 4 1 0 5 0 0 16 29 18 2 0 0 0 0 2,092 4 0 1 

VIII. (8.) Mgr. Prudilová B. 4 3 1 2 1 1 0 31 9 1 1 0 14 0 0 1,333 3 0 1 

IX.( 7.) Mgr. Koláček V. 7 1 6 1 6 0 0 30 26 22 13 0 0 0 0 2,198 4 1 2 

IX. (9.) Mgr. Koláček V. 1 0 1 0 1 0 0 3 5 5 0 0 0 1 0 2,154 1 0 0 

PR II. Mgr. Peterková T. 5 5 0 1 4 0 0 24 13 25 18 0 0 0 0 2,463 5 0 0 

PRj Mgr. Novák L. 7 4 3 2 5 0 0 34 18 19 16 0 0 4 0 2,195 7 0 0 

SpCH1 Mgr. Zemánková K. 6 5 1 2 4 0 0 23 17 8 2 0 0 0 0 1,780 4 2 0 

SpCH2 Bc. Kunovská Julie 8 6 2 0 8 0 0 35 46 26 6 0 0 0 0 2,027 5 2 1 

 CELKEM /  POČET 67 39 28 17 48 2 0 304 223 144 63 0 18 6 0 1,841 57 5 5 
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 Závěrečné zkoušky  -  Závěrečné zkoušky úspěšně složili 3 žáci PrŠ dvouleté. 

 Spolupráce školy s PPP a SPC Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje 

 

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

Pracoviště SPC: Olomouc, Prostějov, Přerov, Mohelnice, Hranice 

Pracoviště PPP: Přerov 

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

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 při ZŠ Bruntál, Rýmařovská 15 

SPC při ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury 3695 

 

 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 osm dětí. Zápisu 

do 1. třídy se v dubnu zúčastnilo sedm dětí, které byly zapsány. Jedno dítě má na základě žádosti rodičů a 

doporučení školských poradenských zařízení a dětského lékaře povolen odklad povinné školní docházky. Toto 

dítě bude do MŠ docházet i ve školním roce 2022/2023.  

5. 4. 2022 proběhl zápis do MŠ. Ředitelka školy rozhodla o přijetí sedmi nových dětí. 

Výchovně vzdělávací činnosti se učitelky snažily dětem obohatit o doplňkové aktivity: 

Září – pouštění draka, účast ve výtvarné soutěži Žijeme spolu – pomáháme zvířátům. 

Říjen – Dýňový týden, účast ve výtvarné soutěži Slovo dětmi malované. 

Listopad – Povídání o sv. Martinovi, účast ve výtvarné soutěži Ovoce plné vitamínů (2.místo) 

Prosinec – Mikulášský týden s nadílkou. 

Leden – účast ve výtvarné soutěži Nakresli 3 krále. 

Únor – karneval 

Březen -  účast ve výtvarné soutěži Čím chci být, až budu dospělý 

5.5.2022 -  Sportovní den – sportovní aktivity na dětském hřišti a v přírodě. 

18.5.2022  - výlet na Helfštýn 

1.6.2022 – Den dětí 

28.6.2022  - vystoupení na školní akademii. 

 

Zpracovala: Bc. Jana Krejčí 
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 Hodnocení činnosti MS – 1. a 2.stupeň – školní rok 2021 / 2022 

Členové sdružení: vyučující 1. a 2. stupně ZŠ 

Metodické sdružení pracovalo podle plánu na rok 2021/2022 

Plán byl průběžně plněn, během roku byl doplňován a aktualizován. 

Proběhly 3 schůzky MS, z každé schůzky byl vyhotoven zápis.  

Mimo těchto schůzek se scházeli členové MS k řešení aktuálních problémů, k předávání informací a 

k plánování a přípravě akcí školy. 

Pedagogická činnost 

Tvorba tematických plánů, začleňování průřezových témat. 

Nastudování doporučení ke vzdělávání žáků a podpůrných opatření. 

Tvorba IVP. 

Zařazení nových žáků. 

Stanovení pravidel pro vyplňování třídní dokumentace. 

Sjednocení požadavků na žáky (zadávání domácích úkolů, omlouvání žáků, spolupráce s rodiči). 

Spolupráce učitelů – konzultace, vzájemné hospitace v hodinách. 

Spolupráce pedagogů a asistentů. 

Spolupráce pedagogů se školní družinou. 

Spolupráce pedagogů se školní psycholožkou. 

Spolupráce s SPC a OSPOD. 

Vypracování plánu osobního rozvoje pedagogických pracovníků. 

Řešení výukových problémů žáků.  

Řešení výchovných problémů žáků a stanovení způsobů nápravy ve spolupráci s výchovnou 

poradkyní, metodičkou prevence, popř. se školní psycholožkou. 

Zadávání a ověřování pololetních prací žáků (český jazyk, anglický jazyk, matematika). 

Využití výpočetní techniky, interaktivní tabule a výukových programů. 

Zapojování žáků do soutěží, zajištění pedagogického doprovodu. 

Vyhodnocování podpůrných opatření. 

Kulturní a společenské akce  

Vystoupení dramatického kroužku – „Festival Setkání“ Brno 

Mikulášská nadílka pro žáky 1. stupně  

Jarmark v Lipníku (prodejní stánek s výrobky žáků školy)  

Sportovní akce  

Turnaj ve stolním tenise Lipník nad Bečvou  

Florbal – školní a okresní kolo Lipník nad Bečvou  

Vybíjená dívek - školní a okresní kolo Lipník nad Bečvou 

Atletika – školní kolo 

Dopravní soutěž – školní kolo Lipník nad Bečvou 

Dopravní soutěž – okresní kolo Přerov 

 



 21 

Soutěže 

Výtvarná soutěž – Barevná pastelka (ZŠ Hranická Lipník nad Bečvou) 

Slovo dětmi malované – výtvarná soutěž pořádaná spolkem Filiánek Brno 

Projektové dny 

Vánoční dílničky -  Velikonoční dílničky - Den Země - Zdravý životní styl 

Zapojení do Projektů 

Mléko a ovoce do škol + Fyzické a pohybové aktivity ke zvýšení kvality života žáků s handicapem 

Ostatní 

Výlety:  Anthropos Brno, Olomoucké vánoční trhy, ZOO Lešná, Pustevny, Velké Losiny 

Návštěva Požární stanice  

Vzdělávání pedagogů 

Zapsala: Mgr. Pavla Stiborková   

 

 Hodnotící zpráva MS - 3.stupeň- školní rok 2021-2022                

Metodické sdružení 3. stupně pracovalo podle plánu vypracovaného na školní rok 2021/2022. 

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

MS se na své schůzce zabývalo i závěry a doporučeními školní inspekce.  

Členy MS jsou vyučující  na střední škole. 

Plnění činností: 

- stanovení pravidel k vyplňování třídní dokumentace 

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

- úpravy tematických plánů na počátku šk.roku 

- vypracování IVP žáků 

- nastudování doporučení ke vzdělávání žáků 

- vyhodnocení podpůrných opatření, IVP 

- zohlednění vzdělávání u žáků, kteří mají úpravu výstupů, týká se i závěrečných zkoušek 

  letos tři žáci ukončili studium 

- respektování pracovního tempa žáka, individuální přístup 

- ve výukových hodinách zaměření na rozvoj komunikačních dovedností 

- utváření, upevňování a prohlubování základních sociální dovedností žáků 

- vést žáky k větší samostatnosti 

- sjednocení náročnosti klasifikace žáků 

- řešení výukových problémů žáků 

- ukládání studijních materiálů žáků 

- praxe žáků 2. Ročníku, uskutečnila se  v plném rozsahu  jarní i podzimní 

- 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, pedagogů se školní psycholožkou, spolupráce s rodiči 
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- 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, tel. komunikace s rodiči  

- konzultace objednávky materiálního zabezpečení výtvarnými potřebami na další školní rok                                

- shromažďování podkladů pro jednání na pedagogické radě 

- vzdělávací webinář MAS – Formativní hodnocení- prezentace kolegům a doporučení                  

  vzdělávacího webináře online  - formativní hodnocení s klidem, zařadit do výuky doporučení         

  ČŠI 

- školní akce    - vánoční dílničky -21.12. 

                        - velikonoční dílničky a Den otevřených dveří – 13.4 

                        - výlet- výšlap na Helfštýn- 18.5. 

                        - výlet- výšlap na Pustevny-14.6 

                        - sportovní projektový den – 8.6 

                        - školní akademie- 28.6.  

 

Zapsala: Mgr. Taťána Peterková      

                     

 Hodnocení environmentální výchovy 2021 – 2022 

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

začleněna do rámcově – vzdělávacího programu naší školy. 

Celý plán opětovně 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 

- zapojily se do sběru papíru 
- pečovat o rostliny ve třídách 

- vážit si 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  

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

6. 10. 2021 jsem se zúčastnila Krajská konference EVVO, která byla uskutečněna on – line formou. 

V rámci akce proběhla prezentace aktivit oceněných Zelených škol Olomouckého kraje, byly nám předány 

informace ohledně udržitelnosti produkce palmového oleje a dopadem na životní prostředí. Dále jsme se 

seznámili s novinkami v aktivitách centra ekologické výchovy ve Sluňákově.  

Ve středu 18. května 2022 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.  
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Ve středu 1. 6. 2022 se paní učitelka M. Nedoluhová zúčastnila semináře ekologické výchovy ve Sluňákově.  

V 1. části semináře představil každý účastník aktivity školy, používané pomůcky, pracovní listy a své 

zkušenosti v rámci EVVO. Ve 2. části semináře Mgr. Václav Dostál – pastevec koz, ovcí a hus popsal 

vlastnosti, projevy a potřeby chovaných zvířat, krmení a ošetřování, praktické ukázky faremních prací. Na 

závěru semináře provedl Mgr. Michal Bartoš, Ph.D.účastníky akce areálem Sluňákova – centra ekologických 

aktivit města Olomouce. 

5. června 2022 proběhl v rámci Dne životního prostředí společný 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. 

Zapsala:  Mgr. Zdenka Dohnalová  

 

 

 Hodnocení školní družiny za školní rok 2021/2022 

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. 

1. a. 2. oddělení se nachází v přízemí školní budovy, 3. oddělení se nachází ve 2. patře. Učebny ŠD jsou 
vybaveny počítačem s připojením na internet a interaktivní tabulí. Součástí vybavení ŠD jsou puzzle, 

společenské a didaktické hry, které se průběžně obnovují. Hraní společenských her je v rámci odpočinkových 

činností velmi oblíbené, zejména číselná hra Bingo. 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 využívá školní družina také prostor počítačové učebny, tělocvičny a 
cvičné kuchyňky, kam děti rády chodí. Žáci 3. oddělení často navštěvují také terapeuticko-relaxační místnost 

Snoezelen. Nově využíváme také herní prvky umístěné na chodbě ve 2. patře.  

Činnost školní družiny vychází z celoročního plánu ŠD, je přizpůsobena ročním obdobím, svátkům a 

významným událostem. Tematické okruhy jako např: Všichni jsme kamarádi, Místo, kde žiji, Kdo si hraje, 

nezlobí, se odrážely ve všech činnostech školní družiny. Činnosti ve školní družině jsou různorodé a poskytují 

dětem smysluplné a přitom zábavné využití volnočasových aktivit všech účastníků.  

Mezi nejčastější aktivity ve školní družině patří výtvarné činnosti, zaměřené na různé techniky malování a 

práce s barvami. Zdobení tašek pomocí sítotisku udělalo dětem velkou radost. V pracovních činnostech žáci 
pracovali především s papírem, ale také například s vlnou, kde si vyrobili ozdobná srdíčka na klíče. Často také 

chodíme do cvičné kuchyňky, kde děti rády vaří různé dobroty a pečou cukroví.  

Velmi oblíbenou činností jsou organizované pohybové aktivity ve školní tělocvičně i v okolí školy. 

Využíváme různorodé prostory pro sport v našem městě, především hřiště s basketbalovým košem, mladší děti 

pak prolézačky a lanové centrum.  

Ve 3. oddělení školní družiny se zaměřujeme na relaxační a rehabilitační aktivity. Všechny činnosti 

přizpůsobujeme individuálním schopnostem a možnostem žáků.  

V rámci činnosti školní družiny jsme pořádali různé soutěže, např. soutěž družstev v netradičních disciplínách, 

soutěž v puzzlích a soutěže v řešení hádanek.  
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V průběhu celého školního roku jsou děti vedeny ke spolupráci, kamarádství, zodpovědnosti i samostatnosti. 

Dále také k respektování řádu školní družiny a pravidel slušného chování. Důraz jsme také kladli na 

dodržování hygienických zásad a udržování pořádku v učebně. 

Žáci školní družiny navštěvovali zájmové kroužky, jako byly sportovní hry, keramika, počítačový kroužek, 
kroužek anglického jazyka.  Jako každý rok, tak i letos, jsme pokračovali v měsíční družinové soutěži 

„Hodňousek“. 

Vypracovala: Alžběta Doležalová 

 

 

g) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění podpory dětí a žáků  

se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

 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 2021– 2022  

 

 
   1. Řešení výchovných problémů 

 

Výchovné komise – celkem 5krát neomluvená absence, nevhodné chování 

Zápis ze společného jednání s rodiči a žáky - 

celkem 3krát 
 

Nesouhlas s Doporučením žáka ke vzdělávání 

(pravidelná docházka do školy každý den), 
nastavení pravidel ke kompenzaci diabetu, 

porušování školního řádu 

Oznámení přestupku – celkem 4krát neomluvená absence  

Zprávy pro sociální odbory – 21krát  

Zprávy pro Policii ČR – 3krát  

Záznam o pohovoru o neomluvené 

nepřítomnosti žáka – 4krát 

 

      

                                   

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

    koronavirovým opatřením) a jedná faktická v průběhu týdne 24 .- 31. 1. 2022.  
    Při těchto hovorech dostali rodiče komplexní nabídku informací a služeb, týkající se  

    volby povolání.  

    Termín podání přihlášek ke studiu zůstal k 1. 3. 2022. Stejná zůstala možnost podat si  
    2 přihlášky ke studiu a zápisovým lístkem potvrdit nástup do vybraného oboru.  

 

    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, Bruntál, Zábřeh, 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 4 žáci. Z 9. třídy odchází 3 žáci, 1 žák ze speciální  
    třídy.  

      

učební obor škola počet žáků 

zednické práce SŠ technická Přerov  1 

Cukrář SŠ gastronomie a služeb Přerov  1 

Zahradník - aranžér SOŠ a SOU služeb Velký Újezd 1 

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

    

 

    5. Prodloužení školní docházky 

 

    O prodloužení školní docházky letos žádají 2 žáci. 
 

    6. Další vzdělávání VP 

 

    9. 3. 2022 – setkání ASP Olomouc 

    27. 4. 2022 – Formativní hodnocení MAS Lipník nad Bečvou 

 
    7. Prezentace a exkurze 

 

    Vzhledem k opatřením v souvislosti s pandemií covid-19 a k nízkému počtu vycházejících  

    žáků (3) se žádné prezentace ani exkurze  neuskutečnily. 
 

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

 

 

 
Škola :   Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 

 

Ředitelka školy:  Mgr. Miluše Juráňová 

 

Školní metodik prevence: Mgr. Hana Odstrčilová  

                                            (zástup po dobu nemoci Mgr. Martina Nedoluhová) 

 

Za školní rok: 2021 - 2022 

 

Počet žáků, studentů: 97                          

     

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 (kyberšikana) 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 ano Dotace Městského úřadu k projektu „Fyzické a pohybové 

aktivity…“ 

- prostřednictvím sponzorů ne  

- z jiných zdrojů (jakých): ano Dar firmy Baťa (tenisky) 

 
        

4. Aktivity pro žáky        

       ano/ne  

    ano/ne             

Jednorázové akce      

• přednášky:   ne  

▪ besedy:   ne  

▪ komponované pořady:   ne   
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▪ jiné akce (kulturní, sportovní):   ano 

Pochod na Helfštýn, Výšlap na 

Pustevny, Turistický den – Týn 
nad Bečvou (v rámci projektu) 

Dlouhodobé aktivity zakomponované do ŠVP školy      

▪ téma závislosti - návykové látky:   ano   

▪ šikana:  ano   

▪ prevence kriminality:   ano   

▪ téma tolerance:   ano  

▪ téma násilí:   ano   

▪ záškoláctví:   ano   

▪ sekty:   ano   

▪ extremismus:   ano    

▪ rasismus:   ano   

▪ jiné:   ano  

Dlouhodobé programy primární prevence      

▪ 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: 2021/2022 

         

TYP ŠKOLENÍ 
Organizátor 

 

Délka 

trvání 

(Počet 

hodin) 

Počet proškolených pracovníků 

metodik 

prevence 

výchovný 

poradce 

ostatní 

ped. prac. 

 

Specializační studium     - - 

Vzdělávací, výcvikové programy        

Semináře, školení            

Exkurze, konference a další         

Jiné : webinář Bezpečně v kyber! Národní úřad pro 

kybernetickou a informační 

bezpečnost       
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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  ne   

- školní akce (z oblasti prevence) určené pro rodiče s dětmi  ne   

- přednášková činnost (besedy, workshopy, přednášky pro rodiče)  ne  

- účast školního metodika prevence na třídních schůzkách  ano   

- jiné (jaké): ano 

individuální schůzky, pomoc při hledání 

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 

        

 

- 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 roční 
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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, tradičně 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 

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 Výsledky často nevypovídající 

- formou pozorování ano  

- formou rozhovoru s účastníky ano  

- formou hospitace garanta ano  

- jiné (jaké):   

ZÁVĚR  

 
Konkrétní výsledky PP    

  

Podařilo se:        
1. udržet pozitivní klima ve škole, 

2. udržet informovanost rodičů. 
3. realizovat naplánované projektové aktivity a projektové dny. 

 

Nepodařilo se:        
1. zamezit hrubým útokům vůči spolužákům a dalším žákům školy, 

2. zabránit nevhodnému chování vůči pedagogům a vedení školy, 

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

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, 

3. používání mobilních telefonů o přestávkách a porušování školního řádu, 
4. ne vždy dobrá spolupráce s rodiči žáků. 
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Co vyplývá z hodnocení PP jako hlavní cíl pro tvorbu PP na další rok? 
 

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

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

3. Spolupracovat nadále s Policií ČR v rámci preventivních aktivit pro žáky. 
4. Věnovat se prevenci v třídnických hodinách a zapojit prevenci i do výuky. 

5. Uspořádat výlet pro žáky (utužování vztahů). 

     
 

Hodnocení plnění preventivního programu za školní rok  2021 – 2022 

Na začátku školního roku 2021/2022 byl vytvořen Preventivní program školy. I letos byla prevence 

„zasažena“ dopadem koronaviru, což vedlo ke snížení pohyblivosti žáků a zvýšení rizika obezity. Byl 

zrealizován projekt „Fyzické a pohybové aktivity ke zvýšení kvality života žáků s hendikepem“. 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.  

Spolupráce s rodiči byla v letošním školním roce na dobré úrovni, stejně tak i komunikace mezi 

pedagogickými pracovníky.  

Po návratu do školy, po ukončení distanční výuky, 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. 

Mezi hlavní cíle pro tento školní rok patřilo zvyšování pohybových aktivit, začleňování pohybových chvilek 

do běžné výuky. Cílem bylo navázat a povzbudit dobré vztahy v kolektivu.  

Z důvodu odchodu metodičky prevence na mateřskou dovolenou a následném onemocnění její nástupkyně, 

nebyly dokončeny všechny naplánované aktivity, které přesouváme do příštího školního roku. 

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

netolismus, 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. Martina Nedoluhová, zastupující školní metodik prevence 

 

 

 ZAJIŠTĚNÍ PODPORY DĚTÍ A ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

Všechny děti a žáci naší školy potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Jsou  to děti a žáci se speciálními 

vzdělávacími potřebami, tzn. že k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých 

práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují podpůrná opatření. 

Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského 

zákona. Podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení. Podpůrná opatření se podle organizační, 

pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů.  

Děti a žáci, kteří k zařazení do naší školy dostanou doporučení školského poradenského zařízení, mají  

3. – 5. stupeň podpůrných opatření.  
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Žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními se ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech 

liší, proto účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího 

potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Podle školních vzdělávacích 

plánů se uskutečňuje vzdělávání všech žáků školy.  

Podpůrná opatření v naší škole spočívají v: 

✓ poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení 

✓ úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně 

prodloužení délky středního vzdělávání až o dva roky 

✓ úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání 

✓ použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, využívání 

alternativních komunikačních systémů  (nákup bez NFN) 

✓ úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovým vzdělávacím programem 

✓ vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 

✓ poskytování vzdělávání v prostorách stavebně a technicky upravených 

Využití asistenta pedagoga je  ve školách dle par. 16 odst. 9  hrazeno již ze státního rozpočtu. 

 

h) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  a odborného rozvoje nepedagogických 

pracovníků ve školním roce 2021-2022 

 
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 využívali 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, na 

konci školního roku sebehodnotil svůj Plán osobního rozvoje a nově v letošním školním roce vyplnili všichni pedagogičtí 

pracovníci  Dotazník sebehodnocení. Účast na vzdělávacích akcích probíhala v souladu s „ Dlouhodobým plánem 

DVPP 2021 - 2023“. 
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datum akce název akce 
místo konání / 

webinář 

Mgr. Miluše Juráňová – ředitelka školy 

20.10.2021 Aktuální právní problémy ve školství 
PARIS Olomouc                 

+ osvědčení 

21.10.2021 Odpovědnost ředitelů škol za vnitřní kontrolní systém 
KÚ Olomouckého 

kraje     + osvědčení 

  05.04.2022 Finance ve školství 
Gymnázium Olomouc-

Hejčín 

  06.04.2022 Vedoucí pedag. pracovník – kurz manažerských dovedností I. 
Gymnázium Olomouc-

Hejčín 

26.05.2022 Krajské informační setkání speciálních škol v Olomouckém kraji 
KÚ Olomouckého 

kraje 

Mgr. Jana Mádrová – zástupkyně ředitelky školy, výchovná poradkyně 

09.03.2022 Pracovní setkání ASP  Olomouc 

27.04.2022 Formativní hodnocení 
MAS Lipník n.B. + 

osvědčení 

Mgr. Zdenka Dohnalová - učitelka 

06.10.2021 Konference EVVO webinář + osvědčení 

24.05.2022 Plánujeme cestu s Agátou, Mg. Miloš Novotný  webinář 

Bc. Jana Krejčí - učitelka MŠ 

02.11.2021  Gramotnosti v předškolním vzdělávání.  
Webinář SYPO - 
osvědčení  

15.11.2021 Děti s odlišným mateřským jazykem  Webinář SYPO  

16.11. 2021 Obtížná jednání s rodiči  
Webinář SYPO-

osvědčení  

13.01.2022  Svobodná hra dětí jako nejpřirozenější forma učení  
Webinář SYPO 

osvědčení  

22.02.2022  Jak na digitální kompetence v MŠ a na 1.stupni ZŠ 
Webinář SYPO 

osvědčení  

03.05.2022  
Seznámení s metodickou příručkou Pedagogická diagnostika v 
mateřské škole  

Webinář SYPO 
osvědčení  

Mgr. Jana Škrancová – učitelka, metodik ICT 

01.07.2021 Rozcvičky a hry ve výuce matematiky Webinář NPI 

01.07.2021 
Dítě s poruchou pozornosti (ADHD, ADD)  

Webinář NPI 
ve škole i doma 

01.07.2021 Psychohygiena rodiče pro 21. století Webinář NPI 

01.07.2021 Prevence a řešení problémového chování ve škole Webinář NPI 
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2. - 4. 7. 

2021 
Základy mediální komunikace Webinář EDUSKOP 

04. - 05. 07. 

2021 
Online marketing Webinář EDUSKOP 

5. - 22. 7. 

2021 
Jak na rozvoj digitální gramotnosti svých dětí   

Kurz EDUSKOP  

+ osvědčení 

22.7. - 2021 Základy digitálního marketingu Kurz Google 

30. 7. - 7. 8. 
2021 

Poznej svět IT - přehled pojmů Kurz CZECHITAS 

7. 8. - 18. 8. 

2021 
Úvod do datové analýzy Kurz CZECHITAS 

31.08.2021 Inspirativní výjezd do Dolních Vítkovic 
Exkurze MAP Lipník 
nad Bečvou - Ostrava 

04.09.2021 Jak připravit pětiminutovou aktivitu pro žáky? 
Webinář SYPO 

+ osvědčení 

03.11.2021 Fyzika na doma aneb pokusy napříč ročníky 
Webinář SYPO 

+ osvědčení 

16.11.2021 Obtížná jednání s rodiči 
Webinář SYPO 

+ osvědčení 

23.11.2021 Témata nové Informatiky: Informační systémy. 
Webinář SYPO 

+ osvědčení 

29.12.2021 Cirkulární ekonomika v životě školy 
Webinář SYPO 

+ osvědčení 

30.12.2021 
Singapurská matematika, představení pracovních listů z 

http://mdisk.pedf.cuni.cz/Math/PL.htm. 

Webinář SYPO 

+ osvědčení 

31.12.2021 
Algebraické dlaždice jako cesta k pochopení úprav algebraických 
výrazů 

Webinář SYPO 

+ osvědčení 

20.01.2022 Práce s emocemi u dětí. 
Webinář SYPO 

+ osvědčení 

27.01.2022 
Dopady distanční výuky na projevy chování. Agrese - (ne)bezpečný 

jev? 

Webinář SYPO 

+ osvědčení 

09.02.2022 
Pedagogické diagnostikování v předškolním a prvostupňovém 

vzdělávání prakticky  
Krajský workshop PV 

15.02.2022 
Digitální kompetence pro všechny - metodická příručka pro PV a I. st. 

ZŠ 
Krajský workshop PV 

19.02.2022 Hodnocení ve výuce – cesta k efektivnímu učení žáků 
Webinář SYPO 

+ osvědčení 

19.02.2022 
Zpracování dat s využitím kontingenční tabulky – aneb jak získat z dat 

co nejvíc 

Webinář SYPO 

+ osvědčení 

22.02.2022 Jak na rozvoj digitální kompetence v MŠ a na 1. stupni ZŠ 
Webinář SYPO 

+ osvědčení 
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23.02.2022 
Revize ICT v RVP ZV a jak na ně ve škole zřízené dle § 16 odst. 9 pro 

žáky s LMP 
Webinář SYPO 

06.03.2022 
Formativní hodnocení jako nástroj pro zvýšení efektivity učení v 

matematice na prvním stupni 

Webinář SYPO 

+ osvědčení 

24.03.2022 Práce s informacemi, zdroji a odbornými texty 
Webinář SYPO 

+ osvědčení 

04.04.2022 Digitální gramotnost v matematice (robotika, algoritmizace) 
Webinář SYPO 

+ osvědčení 

13.04.2022 
Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro ředitele - pro školy zřízené 

dle § 16 odst. 9 pro žáky s LMP 

Webinář SYPO 

+ osvědčení 

27.04.2022 Výuka nové informatiky 
Regionální centrum 

Olomouc  

27.04.2022 Jak vyučovat Data, informace, modelování v nové Informatice 
Webinář SYPO 

+ osvědčení 

03.05.2022 Formativní hodnocení v Informatice 
Webinář SYPO 

+ osvědčení 

11.05.2022 Jak vyučovat Data, informace, modelování v nové Informatice 
Webinář SYPO 

+ osvědčení 

11.05.2022 Ukázky ve Scratchi pro pokročilé - konkrétní téma 
Webinář SYPO 

+ osvědčení 

25.05.2022 Komunikace s rodiči tváří v tvář Webinář SYPO 

26.05.2022 Programování s Pythonem 
Webinář SYPO 

+ osvědčení 

01.06.2022 
Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro ředitele - pro školy zřízené 

dle § 16 odst. 9 pro žáky s LMP 

Webinář SYPO 

+ osvědčení 

15.06.2022 
Informatika dle schváleného RVP ZV - pro školy zřizované podle § 16, 
Zákona č. 561/2004 Sb. - Jak vyučovat Data, informace, modelování v 

nové Informatice, webinář pro učitele 

Webinář SYPO 

+ osvědčení 

17.06.2022 Fyzika dopravní nehody 
Webinář SYPO 

+ osvědčení 

22.06.2022 
Informatika dle schváleného RVP ZV - pro školy zřizované podle § 16, 
Zákona č. 561/2004 Sb. - Jak vyučovat Algoritmizaci a programování, 

webinář pro učitele II. 

Webinář SYPO 

+ osvědčení 

28.06.2022 Informatika na 1. stupni webinář + osvědčení 

Mgr. Petra Horáková - učitelka 

říjen Poruchy autistického spektra, typické chování žáků s PAS webinář (RVP.CZ) 

říjen Žák s PAS v kolektivu třídy webinář (RVP.CZ) 

25.01.2022 Jak včas zastavit agresivní chování webinář (nevýchova) 

22.03.2022 Záchvaty vzteku u dětí webinář(nevýchova) 

25.05.2022 Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem webinář (RVP.CZ) 

Mgr. Martina Nedoluhová – učitelka 
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29.12.2022 Polytechnická výchova – inspirace, nápady a praktické ukázky webinář 

16.03.2022 Slovní hodnocení webinář 

02.06.2022 
Seminář pro pedagogy na výukové pastevní farmě v Horce n./M., 

sdílení zkušeností a aktivit EVVO v ZŠ a MŠ Horce nad Moravou 
Horka nad Moravou 

Mgr. Blanka Prudilová - učitelka 

září–červen 

Absolvování třetího ročníku studia CCV, obor „Speciální pedagogika“, 

zaměření „Logopedie“ – 

PF UP v Olomouci 

Zápočty – speciální metodika v logopedii, odborná praxe, seminář 

k závěrečné práci + Zkouška – Logopedie 3 (A) 

Realizace závěrečné práce Didaktická pomůcka "Duhové desatero" pro 

logopedii předškolního věku 

Ukončení studia a složení závěrečných zkoušek: 

Speciální pedagogika (A) a nevýběrová tyflopedie (A) 

Logopedie (A) a metodika logopedie (A) 

Obhajoba závěrečné práce (A) 

Mgr. Taťána Peterková - učitelka 

15.09.2021 Bylinková dílna Iris Prostějov 

   27.04.2022 Formativní hodnocení 
Viaspirita s.r.o. Lipník       

Mgr. Leona Mechurová 

11.4.-

8.5.2022 
Formativní hodnocení s klidem 

Učíme společně, on-line      
Mgr. Lucie Samková 

Alžběta Doležalová – asistent pedagoga 

07.10.2021 Asistent pedagoga a novinky spojené s jeho činností 
Webinář Pasparta 

osvědčení 

19.10.2021 Využití deskových her ve výuce 
Webinář vlavici.cz 

osvědčení 

Kunovská Alena – asistent pedagoga 

Listopad 
2021 

Anděl ze dřeva technika mixed média-tupování, vrstvení  
p. Kroutilova, Lipník 
nad Bečvou 

19.02.2022 Stolní lampa malování na hedvábí  
p. Kroutilova, Lipník 

nad Bečvou 

26.03.2022 Obraz-technika mixed média  
p. Kroutilova Lipník 

nad Bečvou 

Únor 2022 Linoryt  Izabela Jelínková SVČ 

Září-říjen 

2021 
Práce v dílničkách technika macramé Mgr. Odstrčilová Hana 

Bc. Renáta Kratochvílová – asistent pedagoga 

únor 2022 Cvičitel ZTV FTK UP Olomouc 

Září-říjen 

2021 
Práce v dílničkách technika macramé Mgr. Odstrčilová Hana 

19.02.2022 Lampa – malování na hedvábí  
Lipník, Petra 

Kroutilová 
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listopad 2021 Anděl ze dřeva-technika mixed média – tupování, vrstvení  
Lipník, Petra 

Kroutilová 

01.05.2022 Kurz jízdy na koloběžce 
Olomouc, Lenka 

Fasnerová 

Mgr. Pavla Stiborková - učitelka 

27.04.2022 Formativní hodnocení v práci učitele 
MAS - Lipník nad 

Bečvou  

Petra Labská - účetní 

05.11.2021 Spisová služba – příprava dokumentů na archivaci SSD webinář 

29.03.2022 Tendersystems - Dynamické nákupní systémy – teorie a praxe webinář + osvědčení 

Iveta Macháčová- administrativní a spisová pracovnice 

05.11.2021 Příprava dokumentů na archivaci SSD webinář 

12.11.2021 Příprava skartačního řízení a práce se spisovnou v SSD webinář 

11.05.2022 Školení uživatelů PO aplikace Portál PO – Závazkové vztahy KUOK Olomouc 

24.05.2022 Školení Spisová služba pro PO webinář 

Tatiana Cabuková – pracovnice výdejny stravy 

25.08.2022 Hygienické školení – seminář pro školní jídelny a výdejny stravy 
Gymnázium Hejčín, 

Tomkova 45, Olomouc 

Ludmila Vilišová – pracovnice výdejny stravy 

25.08.2022 Hygienické školení – seminář pro školní jídelny a výdejny stravy 
Gymnázium Hejčín, 

Tomkova 45, Olomouc 

Bc. Julie Kunovská - učitelka 

31.08.2021 Inspirativní výlet do Dolních Vítkovic MAS- Ostrava 

07.10.2021 Náměty pro třídnické hodiny 
Webinář- www. 
Vlavici.cz 

13.10.2021 Jak motivovat dítě k učení 
Webinář- www. 

Vlavici.cz 

20.11.2021 
PřV - Pohodlí pro učitele, zábava pro žáky praktické tipy pro výuku 

zeměpisu - P. Knecht 

Youtube.com- Projekt 

SYPO 

28.12.2021 PřV - Badatelsky orientované vyučování (BOV) - L. Pavelčíková 
Youtube.com- Projekt 

SYPO 

Únor 2022 Podcast- Zborovňa Spotify 

Březen 2022 Podcst- Zapojme všechny Spotify 

Mgr. Jindřiška Gaďourková - učitelka 

02.11.2021 učitel - Gramotnost v předškolním vzdělávání 
Webinář  

  

20.01.2022 učitel - Práce s emocemi dětí 
Webinář 

  

07.06.2022 Logopedická prevence v běžném režimu MŠ, tipy na přípravu logochvilky Webinář + osvědčení 
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Markéta Gajdošíková – asistent pedagoga  

11.02.2022 Tvorba pracovních listů v programu Canva  Webinář + osvědčení 

Bc. Jana Lošťáková – asistent pedagoga 

24.11.2021 Asistent pedagoga u dítěte s narušenou komunikační schopnosti MŠ webinář 

01.12.2021 ADHD-praktické rady nejen do výuky webinář 

13.01.2022 Strukturované učení u dětí s PAS webinář 

15.05.2022 Terapeutické pohádky webinář 

20.06.2022 ADHD- prakticky webinář 

Mgr. Jana Nováková- učitelka 

25.05.2022 Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem 

Webinář on-line 

(zpětné sledování)-

https://webinare.rvp.cz 

29.03.2022 APIV A: Formativní hodnocení v MŠ 

Webinář on-line 

(zpětné sledování)- 
https://webinare.rvp.cz 

22.02.2022 APIV A: Komunikace rodina a škola 
Webinář on-line 
(zpětné sledování)- 

https://webinare.rvp.cz 

02.06.2022 
Jak podpořit a nepromeškat rozvoj smyslů, řeči a myšlení u 

předškoláků 

Webinář on- line, 
zpětně 

(https://www.raabe.cz) 

Prázdniny 

2022 

Knižně: Autismus (literatura z kabinetu 1.-4.), tvorba procesních 

schémat, struktura dne a hodiny,…příprava pro příští školní rok 
Doma o prázdninách 

 

Vypracovala: Iveta Macháčová, administrativní pracovnice 

 

i) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

 

 

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

ZÁŘÍ 

Vzhledem k přetrvávající hrozbě covidové nákazy jsme i tento školní rok zahájili 

povinným 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 

Akce v prvním pololetí školního roku 

2021/2022 
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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 

   

 

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. 
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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 
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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 
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BŘEZEN 

V termínu od 14. do 20.března 2022 měla naše škola jarní prázdniny.  

29. března 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.    
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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 florbalu 

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    
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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. 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 
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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 
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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 

V úterý 14. 6. 2022 absolvovali žáci střední školy praktické závěrečné zkoušky - teoretická část. 3 žáci 

Praktické školy dvouleté -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:  
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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 byl školní rok 2021/2022 zakončen rozdáním vysvědčení. Jako poděkování za práci 

učitelů po celý školní rok dostali učitelé od svých žáků kytičky a drobné dárky.  

    

 

 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“ 

✓ na výzvu školního parlamentu si žáci užili halloweenských oslav ve výtvarné, pracovní a tělesné 

výchově i v jiných předmětech – vyráběli strašidelné dýně z papíru, dlabali dýně a vše použili na 
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výzdobu tělocvičny, kde se odehrávaly hry pro celý první stupeň, poté bylo vyhlášení soutěže o 

nejkrásnější halloweenskou masku 

✓ 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. 

✓ Netradiční pohybové aktivity - žáci naší školy měli možnost si zasoutěžit na předem sestavených 

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

discgolf, chůzi na balančním laně nad zemí, střelbu z luku a hra boccia. Velmi potěšila i poučila jízda 

na koloběžce pod vedením zkušených instruktorek z Centra pohybu Olomouc vedeného Mgr. Lenkou 

Fasnerovou. 

✓ prodej školního časopisu Poškoláček 

 

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 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Činnost „KLUBU RODIČŮ“ ve školním roce 2021-2022 

Činnost Klubu rodičů ve školním roce 2021/22 byla pestrá a bohatá. V září jsme mezi sebe uvítaly dvě nové 

maminky. Počátkem října proběhl tradiční výlet do termálního parku ve Velkých Losinách, kde si aktivně 

odpočinuli děti i rodiče. Za poskytnutí autobusové dopravy děkujeme Krajskému úřadu Olomouckého kraje. V 

měsících listopad a prosinec zajistila naše škola pro rodiče edukativní program s paní učitelkou Horákovou o 

rehabilitaci postižených dětí, proběhly celkem tři schůzky a tři setkání proběhly i se školní psycholožkou paní 

Prvou. Maminky se scházely minimálně dvakrát měsíčně na schůzkách, kde spolu sdílely zkušenosti a rady s 

péčí o hendikepované děti. O letních prázdninách jsme přijaly milé pozvání maminky dvou postižených dětí 

paní Šlosarové k ní domů na Veselíčko. Spolu s našimi dětmi jsme si pochutnaly na dobrotách, které nám 

připravila a prožily příjemné odpoledne. V uplynulém roce jsme byli všichni rádi, že se uvolnily covidové 

restrikce a bylo nám umožněno se scházet a aktivně žít.  

Za Klub rodičů moc děkuji naší škole, která náš klub aktivně podporuje a vytváří zdravé prostředí mezi školou 

a rodinou. 

 Jarmila Kremplová, zástupce rodičů 

Kroužek vedoucí 

PC pro začátečníky  Mgr. Jana Škrancová 

Logopedie hrou Mgr. Jindřiška Gaďourková 

Povídálek Mgr. Blanka Prudilová 

Dramatický kroužek Lucie Polášková, Kolaříková 

Sportovní hry Mgr. Jana Nováková 

Stolní tenis Mgr. Ladislav Novák 

Keramika Mgr. Taťána Peterková 

Angličtina hrou Mgr. Petra Horáková 
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 Činnost Spolku  HELPMENT ve školním roce 2021-2022 

 

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, ZŠ a MŠ 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 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.  

 Ve školním roce 2021/2022 se spolek finančně i organizačně podílel na těchto akcích školy: 

V prosinci 2021 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 17. 5. 2022 se uskutečnila mimořádná schůze spolku, kde se projednávalo finanční zabezpečení výletu 

dětí do Zoo Lešná a na Pustevny. 

Na Den dětí 1.6.2022 jsme dětem ve speciální třídě, kteří se nemohli zúčastnit výletu, nechali vyrobit 

kšiltovky se jménem. 

7.6.2022 se žáci speciálních tříd a žáci 1. stupně naší školy zúčastnili výletu do ZOO Zlín - Lešná.„ Zlínská 

ZOO je jedinečným místem, kde mohou návštěvníci vidět zvířata všech kontinentů. Zvířata tu žijí ve zdařilé 

napodobenině jejich původního prostředí. Krásu místa dotváří nádherný historický zámecký a park starý více 

než 200 let.“ 

14.6.2022 jsme žákům 2. stupně zaplatili autobus na Pustevny. Děti si výlet užili, počasí jim přálo celou cestu 

na Radhošť. 

V úterý 28.6.2022 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 

 

Zpracovala Mgr. Petra Horáková, předsedkyně Spolku Helpment 
 
 

j) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

✓ ve dnech 7. – 11. 1. 2022 proběhla v naší škole kontrola České školní inspekce. Kontrola byla 

vykonána ve střední škole, základní škole, mateřské škole, školní družině a školní jídelně – 

výdejně. 

Kontrolní zjištění 

1. Kontrola vydání a obsahu školního řádu střední školy, školního řádu základní školy, školního řádu 

mateřské školy, vnitřního řádu školní družiny a vnitřního řádu školní jídelny-výdejny, kontrola 

zveřejnění a prokazatelného seznámení žáků a zaměstnanců školy s těmito dokumenty a informování 

zákonných zástupců nezletilých žáků a dětí o jejich vydání a obsahu podle § 30 odst. 1, 2 a 4 školského 

zákona. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 
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2. Kontrola plnění odpovědnosti ředitelky školy podle § 164 odst. 1 písm. b) školského zákona, a to za 

poskytované stravovací služby podle § 1 odst. 2 ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním 

stravování, ve znění pozdějších předpisů bylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů. 

 

Škola poskytuje školní stravování na základě smluvního ujednání s externím dodavatelem. Z předložených 

dokladů zpracovaných souhrnně za strávníky mateřské školy a strávníky základní a střední školy za měsíce 

leden, únor, duben až červen a září až prosinec 2021 bylo zjištěno přetrvávající výrazné překračování přípustné 

100% tolerance normy tuků (průměrná hodnota činila 140,85% a hodnoty plnění se pohybovaly v rozmezí od 

100,18 % do 204,95 %) a nedodržení přípustné tolerance ± 25% spotřeby potravin v komoditě ovoce v měsících 

leden, únor, duben a květen 2021 (hodnoty plnění se pohybovaly v rozmezí od 13,89% do 55,71 %). Tato 

zjištění neodpovídají požadavkům uvedeným v příloze č. 1 vyhlášky o školním stravování. 

    Bylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů. 

 

Opatření školy: 

Výsledky inspekční činnosti byly projednány v úterý 8. února 2022 na společné schůzce s Mgr. 

Michaelem Tesařem,  ředitelem SŠE Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 a vedoucí jídelny, ze které se 

dováží obědy pro naše žáky a zaměstnance– viz příloha č. 1 (Zápis ze společného jednání). 

 

 

k)  Základní údaje o hospodaření školy 

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

letních prázdnin r. 2021 byla na naší škole realizována investiční akce „Rekonstrukce kotelny – výměna 

plynových kotlů ve staré budově“.  Finanční prostředky na tuto akci ve výši 509.234,98 Kč jsme obdrželi od 

zřizovatele.  

 

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 se snažíme o obnovu vybavení – školního 

nábytku, tabulí, 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 

 

 

V Lipníku nad Bečvou  dne 30. července 2022 

 

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

 

Zaměstnanci školy byli seznámeni s výroční zprávou  za školní rok 2021-2022 na  pedagogické radě  

dne 31. 8. 2022 


