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1. Základní údaje o škole 

 

Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková 

organizace 

 

IČO:   44940351 

IZO:   044940351 

Identifikátor:  600146766 

Právní forma:  příspěvková organizace 

Telefon:  581 250 823 – ředitel školy 

   581 250 821 – kancelář školy 

   581 772 372 – vedoucí školní jídelny 

E-mail:  martin.drietomsky@skolahranicka.cz 

Webové stánky školy: www.skolahranicka.cz 

 

Zřizovatel školy:  město Lipník nad Bečvou 

Právní forma zřizovatele: obec 

IČO:    00301493 

Sídlo:    T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou 

Statutární zástupce:  Ing. Miloslav Přikryl 

 

Školská rada: 

Byla ustanovena v souladu s §167 zákona č.561/2004Sb., školský zákon, v novelizovaném 

znění. Pracuje ve složení: 

 

Mgr. Jana Špaldová   zástupce pedagogů   

Mgr. Hana Steinbachová  zástupce pedagogů 

Mgr. Jana Štěpánová   zákonný zástupce žáků   

Mgr. Marie Haselmannová  zákonný zástupce žáků 

Ing. Jaroslav Kulíšek   zástupce zřizovatele 

Mgr. Ondřej Vlček   zástupce zřizovatele 

 

 

Ředitel školy: 

Mgr. Martin Drietomský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Přehled součástí školy: 

 

Základní škola 

 
Cílová kapacita: 340 míst 

Základní škola je umístěna od 1. do 9. ročníku v jedné školní budově na ulici Hranická 511. Ve 

školním areálu je sportovní hala a hřiště (asfaltová plocha na košíkovou, plocha na malou 

kopanou, dráha na 60m, doskočiště - skok daleký, běžecký ovál o délce 250m a oddělené hřiště 

pro děti z mateřské školy a školní družiny). 

Součástí areálu je také budova školní družiny. 

Středisko volného času využívá budovu bývalých pěstitelských prací k výuce dopravní 

výchovy – výuka je realizována pro všechny školy města Lipník. 
 

 

Školní jídelna 

 

Cílová kapacita: 600 jídel 

Jídelna zajišťuje stravování ZŠ a MŠ Hranická, ZŠ a MŠ Loučka, ZŠ a MŠ Jezernice. Stravují 

se zde studenti osmiletého městského gymnázia. Dále zabezpečuje stravu pro obyvatele 

PENZIONU, pro občany v důchodovém věku města Lipník nad Bečvou, kterým město 

zajišťuje rozvoz stravy a pro cizí strávníky z okolních firem.  

IZO: 103 132 627 

Je umístěna v PENZIONU sociálních služeb na ulici Souhradní 1393.  

 

Výdejny stravy 

Výdejna slouží ke stravování žáků ZŠ Hranická, MŠ Hranická, malého množství studentů 

osmiletého městského gymnázia a cizím strávníkům. Je umístěna ve školní budově Hranická 

511.  

IZO: 150 071 574 

 

Školní družina a školní klub  

 

Cílová kapacita ŠD je 100 žáků. Školní družinu navštěvovalo 68 dětí 1. – 5. ročníku. Při školní 

družině pracují zájmové kroužky různého zaměření. Školní družina je umístěna v adaptované 

budově školních dílen ZŠ Hranická 511. Školní klub /pedagogický pracovník/ v čase mezi 

dopoledním a odpoledním vyučováním zajišťuje dohled nad žáky v průběhu týdne ve dnech, 

kdy je na škole odpolední výuka.  

IZO ŠD: 120 200 929 

IZO ŠK: 150 009 666 

 

Mateřská škola 

Cílová kapacita mateřské školy je 56 dětí. Kapacita školy je naplněna na maximum, kdy 

zřizovatel město Lipník nad Bečvou vydal výjimku k takovému naplnění. Součástí základní 

školy se stala 1. 1. 2003.  

IZO: 107 631 296 

 



 
 

Opravy a udržování: 

ZŠ 

 

Na jaře 2021 byla započata stavební akce ,,Oprava fasády školy z JZ, JV, SV strany“. Předání 

díla bude na konci měsíce října 2021. Celkové náklady činí 6,0 mil. korun. Finanční prostředky 

byly uvolněny z rozpočtu města Lipník nad Bečvou. 

V průběhu školního roku 2020/2021 byla provedena oprava kabinetu chemie /oprava 

elektroinstalace, podlah, výmalba, nový nábytek/. O prázdninách byla realizována oprava 

žákovské knihovny 2. stupně /elektroinstalace, podlaha, nábytek/. 

Žákovská knihovna 1. stupně  byla doplněna o nové tituly. 

Dle požadavků předmětových komisí byly doplněny učební pomůcky. 

 

MŠ 

 

Dokoupeny byly hračky, potřeby do výdejny stravy, ručníky atd. 

 

ŠD 

 

Do školní družiny byly pořízeny nové společenské hry, hračky a sportovní vybavení.  

 

Dílna 

 

V tomto školním roce došlo k dovybavení dílny drobným nářadím  a vybavením nutným 

k zajištění provozu školy.  

 

 

Školní jídelna a kuchyně 

 

Bylo pořízeno vybavení pro zajištění běžného provozu kuchyně. 

 

 

Požadavky vyplývající z posouzení technického stavu: 

 

1. oprava tříd, podlah ve třídách, kabinetech a na chodbách školy 

2. výměna stávajícího obložení /chodby, třídy/ 

3. postupná rekonstrukce elektroinstalace školy a sportovní haly 

4. výměna oken a vstupních dveří sportovní haly 

5. výměna střešní krytiny hlavní budovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Počet žáků ve škole: 

Celkový počet žáků: 232 /k 30. 6. 2021/ 

Počet žáků na třídu: 19,33 

Počet tříd:  12 

 

Počet žáků v jednotlivých třídách /k 30. 6. 2021/: 

1. stupeň: 1. A 19 žáků 

  2. A 15 žáků 

  3. A 20 žáků 

  4. A 19 žáků 

  5. A 21 žáků 

 

2. stupeň: 6. A 18 žáků 

  6. B 17 žáků 

  7. A 31 žáků 

  8. A 16 žáků 

  8. B 19 žáků 

  9. A 18 žáků 

  9. B     19 žáků 

   

 

 

Ve školním roce 2019/2020 byl průměrný počet žáků ve třídě 20,90. V roce 2020/2021 došlo 

k poklesu průměrného počtu žáků ve třídě na 19,33 /počítáno k 30. 6. 2020/ z důvodu navýšení 

počtu tříd o jednu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Vzdělávací program školy 

    

Povinné předměty 

Třídy 

1. st. 

Počet 

žáků  ČJ M 

 

Prv Př Vl VV HV PV TV AJ 

 

In 

Třídy 

celkem 

z toho 

dělením 

1. A 21 9 4 2   1 1 1 2   20  

2. A 15 10 5 2   1 1 1 2 2  24 2 

3. A 20 9 5 3   1 1 1 2 3  25  

4. A 21 7 5  2 2 2 1 1 2 3  28  

5. A 21 7 5  2 2 2 1 1 2 3 1 29  

5 98 42 24 7 4 4 7 5 5 10 11 

 

1    120 

 

2 

 

Třídy 

2. st. 

Počet 

žáků ČJ D OV VZ M F Ch Př Z AJ In 

6. A 18 5 2 1 1 4 2  2 2 4 1 

6. B 17 5 2 1 1 4 2  2 2 4 1 

7. A 31 8 2 1 1 10 2  2 2 6 2 

8. A 18 4 1 1  5 1 2 2 1 4 1 

8. B 19 4 1 1  5 1 2 2 1 4 1 

9. A 19 5 2 1  4 2 2 1 1 3 1 

9. B 19 5 2 1  4 2 2 1 1 3 1 

7 141    36 12 7 3 36 12 8 12 10 28 8 

12 239            

 

 

 



 
 

Třídy 

 2. st. RJ NJ VV HV TV PV 

6. A   2 1 2 1 

6. B   2 1 2 1 

7. A 2 2 4 1 4  

8. A 2  1 1 2 1 

8. B 2  1 1 2 1 

9. A 2  1 1 2 1 

9. B  2 1 1 2 1 

7 8 4 12 7 16 6 

 

Volitelné předměty 

Třídy 

 2. st. VCČJ VSV VCM 

 

VVT 

Třídy 

celkem 

z toho 

dělením 

6. A     30  

6. B     30  

7. A     49 19 

8. A  1 1  31 0 

8. B 1  1  31 0 

9. A  1 1  31 0 

9. B  1  1 31 0 

6 1 3 

 

3 

 

1 233 19 

 

 

 

 

 



 
 

Vzdělávací program školy 

Ve školním roce 2020/2021 probíhala výuka dle druhé verze Školního vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání – Škola pro život, 1. 9. 2012, ke kterému byly doplněny dodatky č. 1, 

2, 3, 4, 5 a 6. Dodatky vznikly na základě úprav Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání a v souvislosti s obměnou učebnic na 1. i 2. stupni. Další úpravy reagují na 

zájem žáků o další cizí jazyk, volitelné předměty a organizaci školy. V tomto školním roce se 

v 7. a 9. ročníku vyučoval německý i ruský jazyk, v 8. ročníku pouze jazyk ruský. V 8. a 9. 

ročníků byly vytvořeny skupiny volitelných předmětů, a to Sportovní výchova – pro skupinu 

dívek i hochů, Cvičení z matematiky – byly vytvořeny tři skupiny, Cvičení z českého jazyka a 

Výtvarné techniky. Ve všech ročních byly na tělesnou výchovu tvořeny skupiny dívek a 

chlapců. Vzhledem k tomuto dělení se ve skupinách rovněž vyučovala výtvarná a hudební 

výchova. Na základě financování podle PH MAX jsme v 7. ročníku dělili výuku matematiky a 

českého jazyka, a to ve všech hodinách. Další děleným předmětem byla informatika. Ve druhém 

ročníku jsme dělili hodinu anglického jazyka a čtení. V následujícím školním roce bude 

vyučován v 7. ročníku pouze ruský jazyk, jelikož o německý jazyk žáci projevili malý zájem. 

Skupiny ruského i německého jazyka budou v 8. ročníku. V ročníku devátém pouze skupiny 

jazyka ruského. Volitelné předměty v 8. a 9. ročníku byly na základě výběru žáků zvoleny tyto: 

Sportovní výchova – hoši (1 skupina), Cvičení z matematiky (1 skupina), Cvičení z českého 

jazyka (3 skupiny) a Výtvarné techniky (2 skupiny). Vzhledem k vysokému počtu žáků v 9. 

ročníku budeme podle potřeby dělit hodiny matematiky a českého jazyka. Ve druhém ročníku 

budeme dělit 1 hodinu českého a anglického jazyka. V příštím školním roce budou probíhat 

úpravy ŠVP, které vyplývají z vydání nového RVP. Aktuální revize RVP ZV je částečně účinná 

od 1. února 2021 a školy musí přejít na nový RVP ZV ve všech ročnících od 1. září 2023 (1. 

stupeň) a od 1. září 2024 (2. stupeň). Nový RVP ZV zavádí vzdělávací obor Informatika s 

povinnou časovou dotací 2 hodiny na 1. stupni ZŠ a 4 hodiny na 2. stupni, a to na 

úkor přírodovědných, společenskovědních a uměleckých vzdělávacích oblastí, u nichž došlo ke 

snížení minimálního počtu hodin v rámcovém učebním plánu a k vypuštění některých 

očekávaných výstupů. Vzhledem k tomuto opatření budou probíhat nejdříve úpravy 

redukovaných předmětů, následně bude zpracován obsah vzdělávacího oboru Informatika. 

3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikace 

 

Základní škola – učitelé 

Úvazky pedagogických  pracovníků - školní rok 2020/2021 

 

1. A     Libuše Blumová               1. A - 20                                             20 + 2                                       

    

2. A     Kamila Zezůlková           2. A – 22 + 1AJ + 1 ČJ                   22  

                                                          

                                                     2 AJ Jana Špaldová   

                                    

3. A     Bronislava Ulmová       3. A - 25           22 

        

                                           3 AJ Jana Špaldová 

  



 
 

4. A     Renata Vilišová            4. A – 25                      22 

     

                                           3 AJ Jana Špaldová 

    

5. A   Hana Veselská              5. A – 26                   22 

  

                                                      3 AJ Jana Špaldová 

                                                      1 In  Lenka Vašková                                             

 

 6. - 9. ročník 

Drietomský  Martin 

PV  

řed. školy 

vých. poradce 

 4 PV –  8. A, B /2/, 9. A, B /2/ 

 

  

 

 4  

Fišbachová Lenka 

M-Př 

 

 9  Př - 6. A /2/, 7. A /2/, 8. A, B /4/ , 9. B/1/  

9 

Dvořáková Ivana 

AJ-D 

 

 17 AJ - 7. A /3/, 8. A, B /8/ , 9. A, B /6/,        

   5  D - 8. A /1/, 9. A, B /4/ 

 

22 

 

Sedláková Jitka 

M-F-PV 

0,9091 

 8 M -  6. A, B /8/ 

 10  F –  6. A, B /4/, 8. A, B /2/, 9. A, B /4/ 

 2  PV - 6. A, B /2/ 

 

 

20 

Špaldová Jana 

1. st. – VV, AJ 

           VVT, Př 

tř. uč. 9. A   

 

  9  VV –  6. A d, h /4/, 7. A h /2/,  8. A, B d /1/, 

                 9. A, B d, h /2/ 

  11  AJ – 2. A /2/, 3. A /3/, 4. A /3/, 5. A /3/ 

  1 VVT – 8. A, 9. A /1/ 

  1 Př – 9. A /1/ 

 

22 

Sobotková Andrea 

Č – OV – D- CČJ 

0, 9545 

  14  ČJ – 8. A /4/,  9. A, B /10/ 

  1    VCČJ – 8. A, 9. A /1/  

  4    OV – 8. A, B /2/, 9. A, B /2/ 

  1    D – 8. B /1/ 

 

20 +1PI 

Vašková  Lenka 

In – Ch – F 

 

tř. uč. 8. A   

 

  9  In – 5. A /1/, 6. A, B /2/ , 7. A /2/, 8. A, B /2/,   

             9. A, B /2/ 

  8  Ch – 8. A, B /4/, 9. A, B /4/ 

  2  F – 7. A /2/ 

 

  3  MIT 

 

19+3 

Dohnalová 

Večerková Hana 

RJ-AJ 

 11 AJ – 6. A, B  /8/, 7. B /3/ 

   8 RJ – 7. A /2/, 8. A, B /4/ , 9. A, B /2/  

 

19 

 



 
 

0, 8636 

Strýček Jakub 

ČJ – D – OV – Př – 

VZ - NJ 

tř. uč. 6. B   

 

  10  ČJ – 6. A, B /10/ 

  2    Př – 6. B /2/ 

  1   VZ – 6. B /1/ 

  2   NJ -  7. A /2/ 

  1   OV – 6. B /1/ 

  6   D – 6. A, B, 7. A /2/ 

 

 

22 

 

Steinbachová Hana 

   

M – Z – CM – VV 

tř. uč. 9. B   

 

  8  M – 9. A, B /8/ 

  3  VCM 8. A, 9. A /3/ 

  10   Z – 6. A, B,  /4/, 7. A /2/, 8. A, B /2/, 9. A, B /2/ 

  1   VV – 8. A, B /1/ 

22 

Grepl Zbyněk  

M – NJ 

tř. uč. 8. B 

  

  20  M – 8. A, B /10/, 7. A /10/ 

2  NJ –  9. A, B /2/ 

 

22 

Fliedrová Kateřina 

ČJ – VV - HV - VZ 

tř. uč. 7. A 

 

12 ČJ –  7. A /8/, 8. B /4/ 

 7  HV – 6. A, B /2/, 7. A /1/, 8. A, B d, h /2/,  

               9. A, B d, h /2/   

 2 VV –  7. A d /2/   

 1 VZ –  7. A /1/ 

22 

 

Andrýsková Ivana 

TV – OV – VZ - 

VSV 

tř. uč. 6. A  

  16 TV  – 6. A, B /4/, 7. A d, h /4/, 8. A, B /4/ 

                 9. A, B /4/ 

  1  VZ -  6. A  /1/ 

2 OV  - 6. A /1/, 7. A 

3 VSV – 8. 9. d, h 

 

22 

 

   Třídní učitelé: 

 

Třída 
Třídní učitel Zastupující třídní učitel 

1. A Blumová Libuše  

2. A Zezůlková Kamila  

3. A Ulmová Bronislava  

4. A Vilišová renata  

5. A Veselská Hana  

1. stupeň 

6. A Andrýsková Ivana Sedláková Jitka 

6. B Strýček Jakub Sedláková Jitka 

7. A Fliedrová Kateřina Dohnalová Večerková 



 
 

8. A Vašková Lenka Dvořáková Ivana 

8. B Grepl Zbyněk Dvořáková Ivana 

9. A Špaldová Jana Sobotková Andrea 

9. B Steinbachová Hana Sobotková Andrea 

2. stupeň 

 

      

 Učitelé bez třídnictví: 

Dvořáková Ivana  

Dohnalová Večerková Hana 

Sobotková Andrea 

Sedláková Jitka 

   

          Družina, klub   úvazek 

       Jméno - vychovatelky zařazení    skut. 

1.   Pešanová Růžena vedoucí vychovatelka   1,00 

2.   Chytková Lenka vychovatelka škol. druž.   1,00 

3.  Obořilová Anna vychovatelka škol. druž.  0,50 

4.  

Dohnalová 

Večerková Hana vychovatelka ŠK  0,1429 

     SOUČET      2,6429 

 

   Školní jídelna a výdejny   

   Jméno - zam. kuchyně zařazení  skut. 

1. Bláhová Alena vedoucí jídelny 1,00 

2. Zdarsová Dana ekonom 0,20 

3. Králová Zdenka ved. kuchařka 1,00 

4. Přečková Jitka kuchařka 1,00 

5. Plisková Gabriela                          prac. provozu 1,00 

6. Šišláková Lenka prac. provozu 1,00 

7. Debnárová Eva prac. provozu 1,00 

 8. Dobešová Hana výdej v MŠ 0,45 

  SOUČET  6,65 

     Mateřská škola    úvazek 

     Jméno učitelky  provoz. z. zařazení     skut. 

1.   Kolmanová Veronika ved.učitelka MŠ   1,00 

2.   Frélichová Šárka  učitelka MŠ   1,00 

3.   Kolmanová Miroslava učitelka MŠ   1,00 

4.  Mikulášková Lenka  učitelka MŠ  1,00 

5.  Šromová Lenka  asistent pedagoga  1,00 

6.  Bednářová Aneta  školní asistent  1,00 

7.   Dobešová Hana   uklízečka MŠ   0,55 

8.  Sieklíková Jaroslava  uklízečka MŠ  0,30 

   SOUČET      6,85 



 
 

      Škola - nepedagogové   úvazek 

       Jméno - provozní zam. zařazení   skut. 

1.   Zdarsová Dana ekonom   0,80 

2.   Krejčiřík Milan školník   1,00 

3.   Sieklíková Jaroslava uklízečka   0,60 

4.   Abrahámková Jana uklízečka   0,40 

5.   Kundrátová Marie uklízečka   0,60 

6.   Šindlerová Marcela uklízečka   0,60 

7.  Dobešová Hana uklízečka  0,40 

      SOUČET     4,40 

 

4. Zápis k povinné školní docházce 

 

Zápis žáků pro školní rok 2021/2022 proběhl v souladu s § 36 odst. 4, zákona č.561/2004 Sb., 

v novelizovaném znění ve dnech 6. 4. – 23. 4. 2021. O termínu zápisu byla veřejnost 

informována prostřednictvím webových stránek školy. Zápis do první třídy pro školní rok 

2021/2022 se z důvodu epidemiologické situace konal bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců 

ve škole.  

 

 

Počet dětí u zápisu:     25 

Počet udělených odkladů:    10 

Počet nepřijatých:     0 

Nastupuje po ročním odkladu:   10 

Přijati, ale nenastoupí /stěhují se/:   1 

Předpokládaný počet žáků v 1. třídě k 1. 9. 2021 24 

Počet tříd:      1 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled prospěchu školy: 

Třídy zahrnuté do přehledu: 

1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A, 6. A, 6. B, 7. A, 8. A,  8. B,  9. A, 9. B 

 

 

Předmět   Počty známek             Poč.klas.žáků  Prům. 

   1 2  3        4        5            N         U 

 

Chování   232                         232  1,000 

Český jazyk a literatura 109 66 30 24 3           232  1,905 

Anglický jazyk  101 60 38 13 1           213               1,840 

Německý jazyk  7 11 6 1    25  2,040 

Ruský jazyk  19 26 19 14            78  2,359            

Matematika  92 59 50 22          9   232               2,125 

Dějepis   77 37 14 5 5           138               1,725 



 
 

Občanská výchova 87 26 18 6 1           138               1,609  

Fyzika   33 50 39 16             138               2,275 

Přírodopis  69 44 23 2              138               1,696        

Zeměpis   58 61 19             138               1,717 

Chemie   13 20 21 17 1   72               2,625 

Vlastivěda  23 6 5 6    40               1,850 

Prvouka   47 5 2               54               1,167   

Přírodověda  25 5 6 4    40               1,725 

Informatika  73 59 23 4              159               1,736  

Výchova ke zdraví 66                 66  1,000 

Pracovní výchova 196 5                201  1,025 

Výtvarná výchova 200 25 7               232  1,168 

Hudební výchova 225 7                232  1,030 

Tělesná výchova  230                         2 230  1,000 

Cvičení z českého jaz. 8 2 4 1 1   16  2,063 

Cvičení z matematiky 28 13 7 8    56  1,911 

Sportovní výchova 52       52  1,000 

Výtvarné techniky 10 8 2     20  1,600 

 

 

Celkový průměrný prospěch 1,603 

 

Stupeň hodnocení prospěchu: prospěl s vyznamenáním  133 

     prospěl    86  

     neprospěl    13 

     nehodnocen    0 

 

Souhrnná statistika tříd: 

 

Třída Sníž. znám. z chov.      Prům. prospěch Absence na žáka Třídní učitel 

       omlu.     neomluv. 

1. A  0   1,120  19,89   Mgr. Blumová L. 

2. A  0   1,158  30,06   Mgr. Zezůlková K. 

3. A  0   1,081  21,80   Mgr. Ulmová B. 

4. A  0   1,228  15,21   Mgr. Vilišová R. 

5. A  0   1,505  10,47   Mgr. Veselská H. 

6. A  0   1,456  12,77   Mgr. Andrýskový I. 

6. B  0   1,563  9,82   Mgr. Strýček J. 

7. A  0   1,667  31,06   Mgr. Fliedrová K. 

8. A  0   1,853  30,81   Mgr. Vašková L. 

 

8. B                      0                                        2,328                   22,36                                  Mgr. Grepl Z. 

9. A  0   1,676  11,61      Mgr. Špaldová J. 

9. B  0   1,545  17,21   Mgr. Steinbachová H. 

   

Přehled absence školy: 

 

Zameškané hodiny  Celkem  Na žáka 

omluvené   4588   19,776 

neomluvené   0   0,000  



 
 

Přehled přijatých výchovných opatření: 
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1. A Mgr. L. Blumová 19 19 0      19 

2. A Mgr. K. Zezůlková 15 15 1          16 

3. A Mgr. B. Ulmová 20 20 0         20 

4. A Mgr. R. Vilišová 19 18 0        18 

5. A Mgr. H. Veselská 21 16 0        16 

6. A Mgr. I. Andrýsková 18 0 0      0 

6. B Mgr. J. Strýček 17 0 0       0 

7. A Mgr. K. Fliedrová 31 9 0      9 

8. A Mgr. L. Vašková 16 0  4     4 

8. B Mgr. Z. Grepl 19 3 2 3     8 

9. A Mgr. J. Špaldová 18 4 1      5 

9. B Mgr. H. Steinbachová 19 2         2 

  Celkem/Počet 232 106 4 7 0 0 0 0 117 

 

 

 

Opravné zkoušky za školní rok 2020-2021 

 

1. stupeň 

 

Počet žáků, kteří budou konat opravné zkoušky:  3 

         

         

2. stupeň 

 

Počet žáků, kteří budou konat opravné zkoušky:  7 

         

             

Počet žáků, kteří budou opakovat ročník z důvodu neprospěchu - 3.  

Počet žáků, kteří opouštějí školu z osmého ročníku po splnění povinné školní docházky - 0.  

Počet žáků pátého ročníku, kteří odchází na víceleté gymnázium - 7. 

 

 



 
 

Třídní schůzky 

Úvodní třídní schůzka:     

Třídní učitelé zpracovali program třídní schůzky a zajistili seznámení rodičů se školním řádem 

a organizačními záležitostmi nového školního roku. 

 

Informace o klasifikaci: listopad  15. 11. /distančně/  

    duben   11. 4. /distančně/ 

 

Vyučující na druhém stupni vypsali v tomto školním roce konzultační hodiny pro žáky a rodiče 

tak, aby měli možnost konzultovat nejasné učivo, případně jiné záležitosti. Termíny a časy 

konzultací byly zveřejněny na webových stránkách školy a v žákovských knížkách. Na prvním 

stupni probíhaly konzultační hodiny dle předchozí domluvy. 

 

  

Žáci, kteří opouštějí školu – 9. A, 9. B, 8. A, 5. A 

 

Třída 9. A – počet žáků    18 

          studium s maturitou       12 

          střední odborné učiliště         6  

 

Třída 9. B – počet žáků    19 

          studium s maturitou       13 

          střední odborné učiliště         6 

 

Třída 8. A – vycházející žák - 0  

Třída 5. A – počet žáků odcházejících na víceleté gymnázium - 7   

Zvláštní způsob plnění školní docházky: 

 

Ve školním roce 2020/2021 se v souladu s § 41 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, na naší 

škole individuálně nevzdělávalo žádné dítě. 

 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

 

Škola vytváří podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných a postupuje dle vyhlášky č.27/2016 Sb., v platném znění. 

Žáci jsou při výuce zohledňováni a motivováni. V případě potřeby je žákům vypracován PLPP. 

V případě doporučení ŠPZ je jim zpracován IVP a v souladu s výše uvedenou vyhláškou také 

přijata příslušná opatření.  

Všichni vyučující byli na začátku školního roku seznámeni s doporučením ŠPZ a v průběhu 

roku jsou prokazatelně seznamováni s aktuálním stavem žáka dle informací ze ŠPZ. 

V rámci speciálně pedagogické péče pracovala s žáky po celý školní rok Mgr. Radka Šuláková, 

a to dle stanoveného časového rozvrhu. Pedagogickou intervenci zajišťovali Mgr. Radka 

Šuláková a Mgr. Andrea Sobotková. 



 
 

V tomto školním roce na škole pracovalo pět asistentů pedagoga /1. A třída, 4. A třída, 7. A 

třída, 8. B a mateřská škola/. 

 

Mimo to s žáky ve výuce pracovali jednotliví vyučující, kteří používali pomůcky pro žáky s PO 

1. - 3. stupně. Žákům byl zajištěn individuální přístup a bylo postupováno dle doporučení ŠPZ. 

Byly vyhodnocovány PLPP a IVP.  

 

 

ČINNOST METODICKÉHO SDRUŽENÍ 1. STUPNĚ  

 

Všechny naplánované akce pro školní rok 2020/2021 neproběhly v souladu s plánem, a to 

z důvodu uzavření školy  – koronavirus. 

Paní učitelky 1. stupně – Hana Veselská, Kamila Zezůlková, Libuše Blumová, Renata Vilišová 

a Bronislava Ulmová přistupovaly k přípravě a plnění akcí, které byly realizovány, zodpovědně. 

                                                                              

V pondělí 7. 12. 2020 proběhl Mikuláš ve třídách. Paní učitelky připravily pro své žáky balíčky 

sladkostí a s hodnocením chování je rozdaly.  

Dne 17. 12. 2020 se uskutečnily vánoční dílničky. Paní učitelky 1. stupně připravily výrobky, 

které připomínaly vánoční atmosféru a které děti mohly využít jednak jako dárek pro své blízké 

nebo k vánoční výzdobě. Akce proběhla ve třídách. 

V měsících květen – červen se uskutečnily tyto akce: 

Projektové dny Technická univerzita /1. A, 2. A/ 

Dopravní výchova /1. A, 2. A, 4. A, 5. A/ 

Sto let knihovny v Lipníku nad Bečvou – návštěva výstavy v Domečku 

Sběr starého papíru                                                                                             

Zapojení PK, MS do akcí školy – návštěvy - kino, divadlo, výstavy – účast 

Č. 
Název akce Místo konání Počet 

žáků 

Účast zajistil Poznámky 

1. Mikulášská nadílka ZŠ Hran. 126 
uč. 1. st. ve 

svých třídách 
 

2. Vánoční dílničky ZŠ Hran. 112 
uč. 1. st. ve 

svých třídách 

 

 

 

ČINNOST PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ 2. STUPNĚ 

 

Český jazyk 

Zapojení PK, MS do akcí školy – návštěvy -  kino, divadlo, výstavy, besedy – účast 

Č. Název akce Místo 

konání 

Počet žáků Účast 

zajistil 

Poznámky 



 
 

1. 
Informativní lekce v Městské knihovně 

v Lipníku nad Bečvou 

Lipník nad 

Bečvou 
6. A, 6. B J. Strýček  

2. 
Jsme tu s vámi již 100 let – Městská 

knihovna Lipník nad Bečvou 

Lipník nad 

Bečvou 
8. A, 8. B 

K. 

Fliedrová 
 

 

Předmětová komise pracovala ve školním roce 2020/2021 ve složení Andrea Sobotková / 8. A, 

9. A a 9. B/, Kateřina Fliedrová / 7. A, 8. B/ a Jakub Strýček / 6. A, 6. B/. 

 

Ve školním roce 2020/2021 proběhly čtyři schůzky předmětové komise. Vždy se jednalo o 

předávání zkušeností s výukou jednotlivých témat /možnost některou tematiku vypustit/, 

přípravu žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám, specifické problémy spojené s výukou žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami /doporučení PLPP a IVP/, přípravu čtvrtletních a 

pololetních prací a jejich následné vyhodnocení, organizaci besed a výstav a nákup pomůcek, 

problematiku distanční výuky. Také došlo k radikální úpravě seznamu doporučené četby, 

kterou jsme výrazně přizpůsobili požadavkům žáků. V rámci distanční výuky byla komise 

v kontaktu přes emaily a telefony. Většinou se jednalo o konzultace ohledně zapojení žáků do 

výuky, celková komunikace se žáky, plnění zadávaných úkolů a možnosti jejich 

vyhodnocování, popř. klasifikování, přeposílání materiálů. Velmi důležitá byla výměna 

zkušeností. 

 

Hodnocení akcí: 

 

Ve školním roce 2020/2021 se žáci 6. ročníku zúčastnili informativní lekce v Městské knihovně 

v Lipníku nad Bečvou, ve které se seznámili se zázemím a uspořádáním knihovny, její 

organizací, možností členství a vyhledáváním knih v katalogu. 

Žáci 8. ročníku navštívili výstavu mapující historii Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou 

uspořádanou u příležitosti 100letého působení v našem městě. 

 

Vzhledem k situaci související s šířením Covid - 19 a říjnovém uzavření škol se žáci 2. stupně 

nezúčastnili naplánovaných divadelních představení Robin Hood a Noc na Karlštejně 

v Městském divadle Olomouc. Předpokládáme, že v dalším školním roce navštívíme divadelní 

představení dle aktuální nabídky divadel /Nový Jičín, Olomouc nebo Zlín/. 

 

Velmi nás těší, že někteří žáci postupně nalézají cestu do naší knihovny, jejíž provoz zajišťuje 

Mgr. Fliedrová. Stále probíhá zlepšování organizace knihovny, evidence knih a také vyřazování 

starých a již nepotřebných knižních titulů. Ke konci června došlo k vystěhování knihovny 

z důvodu plánované rekonstrukce. 

 

 

Od 14. října 2020 do 10. května 2021 probíhala výuka distanční formou / s krátkým přerušením 

na konci listopadu do vánočních prázdnin/. 

 

Pomocí Microsoft Teams probíhala pravidelně on-line výuka. Díky ní mohlo být žákům 

vysvětleno náročnější a těžší učivo, umožněno přečíst a rozebrat literární ukázky, věnovat se 

slohovým cvičením, mohli se zeptat na cokoliv a také si s pomocí vyučujícího vyhotovovat  

pracovní listy nebo úkoly. Pravidelně se začaly psát písemky, diktáty a jazykové rozbory. 

Standardem se stalo používání prezentací učiva, pracovních listů, různých slohových a 

literárních textů a videí pomocí sdílení obrazovky. 



 
 

Pracovní listy, domácí úkoly a zápisy učiva byly žákům zadávány a posílány přes systém 

školního emailu.  Učitelé byli s žáky v každodenním kontaktu. Práce žáků byly pravidelně 

opravovány a žákům byla poskytnuta zpětná vazba o správnosti a kvalitě vyhotovených úkolů, 

popř. možnost opravy chyb.  

U žáků 9. tříd byla zvláštní pozornost věnována skupinám žáků, kteří se připravovali na 

přijímací zkoušky. Od konce ledna byly vypsány dobrovolné vyučovací hodiny zaměřené na 

vypracovávání testů na přijímací zkoušky.   

Od 19. – 30. dubna 2021 probíhala příprava na přijímací zkoušky v podobě skupinových 

konzultací. 

Většina žáků velmi dobře zvládla nové možnosti výuky, pracovala spolehlivě a kvalitně, což u 

mnohých dokazuje zlepšení prospěchu. 

Žákům, kteří měli problémy s technikou, zajistila škola papírovou verzi prací a úkolů. Někteří 

žáci využili možnost pracovat přímo ve škole za pomoci asistentek pedagoga. Žáci se sociálně 

slabšího prostředí mohli využít možnost zapůjčení notebooku či tabletu, sluchátek apod. 

Samozřejmě byli žáci, kteří, i přes zajištěné podmínky k distanční výuce, pracovali sporadicky 

či nepracovali vůbec, což se projevilo výrazně na prospěchu těchto žáků. 

Po návratu do prezenční výuky jsme se zaměřili na opakování a procvičování učiva z distanční 

výuky směřující k napsání závěrečných písemných prací a uzavření klasifikace. 

Samozřejmě jsme pokračovali v probírání dalšího učiva dle tematických plánů. 

 

V rámci mezipředmětových vztahů byly žákům promítnuty filmy Anthropoid, Habermannův 

mlýn a Lidice. Všechny po domluvě se žáky a s prostorem k diskusi o filmu. Všechny filmy 

zhlédli žáci s velkým zaujetím a velmi kladně hodnotím následné hodnocení filmových projekcí 

a dotazy žáků. 

 

Klasifikace žáků za 2. pololetí byla uzavřena dle pokynů vyhlášky MŠMT. 

 

 

 

Hodnocení činnosti PK:  

 

Klady  -     pravidelná výměna materiálů a zkušeností, velmi dobrá spolupráce mezi  

                  vyučujícími  

- zakoupení nové ucelené řady učebnic pro 6. – 9. ročník, které plně korespondují 

s pracovními sešity 

- zakoupení doplňující literatury do mluvnice a slohu 

- kvalitní práce a spolupráce v období distanční výuky 

 

 

Nedostatky -  malá nabídka akcí tematicky zaměřených na český jazyk             

                    - nedostatek vizuálních a poslechových pomůcek pro výuku /DVD, CD/               

                    - splnění všech výstupů dle ŠVP nebylo možné kvůli situaci spojené s Covid - 19          

 

Cizí jazyky 

 

Zapojení PK, MS do akcí školy, výjezdy, kurzy, vystoupení - organizace 

Č. Název akce Místo 

konání 

Počet 

žáků 

Organizaci zajistil Poznámky 

 žádné     



 
 

Organizace soutěží 

 

Č. Název soutěže Místo konání Počet 

žáků 
Organizaci zajistil Mimořádné úspěchy a 

výsledky žáků 

1.  

Halloween 

(projekt AJ 6. A, 

B)  

ZŠ 
6. A, 

B 

Dohnalová- 

Večerková, 

Špaldová 

připraveno, vlastní realizace 

neproběhla 

 

2. 

„Lov slovíček“ – 

soutěžní hra v AJ, 

Klub komunikace 

ZŠ 7 Špaldová 

 

 

   Účast na soutěžích organizovaných jinou organizací, školou 

 

Č. Název soutěže Místo 

konání 
Počet 

žáků 
Organizaci 

zajistil 
Mimořádné úspěchy a 

výsledky žáků 

 žádné     

 

Hodnocení činnosti PK  

Činnost komise se soustředila na zajištění kvalitní výuky cizích jazyků, na individualizovaný 

přístup k žákům s výukovými a výchovnými potížemi, a to jak v rámci řádné výuky, tak 

zejména v průběhu výuky distanční. Setkávání jednotlivých členů komise probíhalo dle 

potřeby, především formou on-line přes MS TEAMS. Při výskytu výchovných či vzdělávacích 

obtíží probíhaly konzultace s třídními učiteli jednotlivých žáků. 

 

Komise pracovala v následujícím složení: 

 

Ivana Dvořáková, ved. PK ČJ, AJ 7. A, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B 

Hana Dohnalová – Večerková, AJ 6. A, 6. B, 7. A, RJ 7. A, 8. A, B, 9 A, B 

Jana Špaldová, AJ 2. A, 3. A, 4. A, 5. A 

Zbyněk Grepl, NJ 9. A, 9. B 

Jakub Strýček, NJ 7. A 

V anglickém jazyce se na výuku dělila třída -  7. A. 

  

 

Anglický jazyk 

Výuka probíhala v souladu s ŠVP a tematickými plány. 

Materiální vybavení pro prezenční výuku AJ je velmi dobré. Od února 2020 probíhá výuka ve 

dvou jazykových učebnách s plným počítačovým vybavením.  

Na 1. stupni byly používány ve 2. ročníku učebnice a materiály pro interaktivní tabuli Happy 

House (OUP), ve 3. - 5. ročníku učebnice Angličtina pro 3., 4., 5. ročník, Marie Zahálková, 

SPN. V 6. - 9. ročníku byly používány učebnice Project 1 - 3 (OUP), včetně elektronické 

podoby ( I-Tools). V 5. a 9. ročníku se ke shrnutí a procvičení učiva osvědčila učebnice Příprava 

k testům. Při výuce byly hojně využívány další doplňkové materiály - DVD, PC programy, 

Internet, YouTube, časopisy R+R. K procvičování znalostí žáci využívali počítače (výukové 



 
 

programy Didakta, Terasoft, výukové stránky British Council Learn English, anglické 

dokumenty a komiksy na YouTube, …).  

Používané metody práce byly zaměřeny na osvojení základů cizího jazyka a aktivní používání 

nabytých znalostí a dovedností. Snahou vyučujících bylo propojení výuky s běžným životem.  

Ve výuce byly ke zlepšení komunikativních a interaktivních dovedností využívány různé formy 

práce, aktivity ve skupinách i dvojicích, dramatizace, hraní rolí a práce s příběhem.                                                                

 

Akce  

Halloween –  žáci 6. ročníku si v září připravovali scénky a vystoupení pro každoroční 

Halloween. Ve výtvarné výchově malovali netopýry, černé kočky a barevné dýně k vyzdobení 

třídy. Díky týmové práci byl projekt přínosný i pro vytváření vztahů mezi žáky v adaptačním 

období. Bohužel přechod škol na distanční výuku znemožnil realizaci Halloweenu. 

Až v červnu se mohli páťáci z kroužku Klub komunikace v AJ rozběhnout po školních 

prostorách v rámci soutěže „Lov slovíček“, kterou pro ně připravila paní učitelka Jana 

Špaldová. Děti si vyzkoušely propojení rychlosti a svých znalostí. Hledaly schované obrázky a 

kartičky s otázkami. Po sečtení bodů za rychlost a za své znalosti byli vyhlášeni vítězové. Hra 

se všem líbila a zpestřila dětem závěr školního roku. 

Klub komunikace v anglickém jazyce vedla paní učitelka Jana Špaldová. Při běžné prezenční 

docházce by probíhal od října 2020 do června 2021. Vzhledem k uzavření škol se uskutečnilo 

pouze několik lekcí na podzim a na jaře. Klub navštěvovalo 7 žáků z 5. ročníku, z toho 3 

znevýhodnění. Procvičování všech témat probíhalo formou her, doplňovaček, videí, písniček a 

pohybových aktivit. Děti dokázaly sledovat krátké anglické filmy, orientovat se v tématu, klást 

doplňující otázky a odpovídat. Poslední hodina kroužku byla praktická – žáci se vydali do 

lipenské cukrárny pokusit se anglicky si objednat nějakou sladkost. 

Klub komunikace byl zařazen do Šablon II. 

 

Aktivity časopisu R+R 

Vzhledem k převažující distanční výuce v letošním školním roce se žáci do soutěží časopisu 

nezapojili. 

 

Práce s nadanými žáky 

Probíhala v běžných třídách formou vhodně zvolených metod dle možností s využitím 

rozšířeného učiva. Byly také zadávány cvičení vyšší obtížnosti.  

 

Zohlednění žáci 

Při práci s žáky se vzdělávacími a výukovými potížemi bylo postupováno dle vypracovaných 

IVP a PLPP. Účinnost nastavených opatření byla pravidelně vyhodnocována. Žáci, u kterých 

to doporučila pedagogicko-psychologická poradna, docházeli v období řádné výuky na hodiny 

pedagogické intervence. Všichni žáci, nejen zohlednění, měli možnost využít pravidelných 

konzultací u vyučujících cizích jazyků, a to i on-line. 

 

Hodnocení výuky RJ 

RJ byl vyučován v letošním roce jako druhý povinný jazyk v 7. - 9. ročníku. Používány byly 

učebnice Pojechali, Rychlý start a Echo 1 a 2, názorné pomůcky ve formě DIDY a obrázkových 



 
 

slovníčků, materiály dostupné na internetu a vlastní materiály vyučujících.  Negativem pro 

výuku je slabá nabídka pomůcek na trhu, zejména neexistující vhodné časopisy, PC programy, 

DVD či elektronická podoba učebnic.  

 

Hodnocení výuky NJ 

Německý jazyk byl vyučován v letošním roce v 7. a 9. ročníku jako druhý povinný cizí jazyk 

v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně. 

Výuka probíhala částečně v jazykové učebně a částečně v kmenové třídě podle učebnice    

Deutschmit Max1., 2. díl a pracovního sešitu, CD k učebnici a k pracovnímu sešitu.  

Byly využívány programy na PC sloužící k procvičování učiva a výukové materiály dostupné 

na internetu. 

 

Distanční výuka 

Vzhledem ke koronavirové situaci proběhla většina výuky distančně. V době distanční výuky 

učitelé využívali učebnice, pracovní sešity, vlastní vytvořené pracovní listy a výukové 

materiály z internetu. Zadané úkoly k opakování a k procvičování nového učiva vyučující 

zasílali žákům prostřednictvím žákovských e-mailů. Žákům, kteří neměli přístup k internetu, 

učitelé připravovali tištěné verze, které byly těmto dětem předávány a zpětně od nich vybírány. 

Ve 2. pololetí již všichni žáci měli přístup k internetu. Děti bez vlastního notebooku nebo 

kvalitního mobilu dostaly zapůjčen školní tablet. Velmi se osvědčila aplikace MS TEAMS pro 

živý kontakt s žáky a pro vysvětlení náročnějšího učiva. Výuka cizích jazyků i dalších předmětů 

probíhala dle rozvrhu, přičemž prakticky všechny hodiny cizích jazyků se realizovaly on-line. 

Do výuky se aktivně zapojily ve 2. pololetí zhruba všichni žáci, většina z nich si plnila své 

povinnosti velmi dobře. Jen velmi malá část dětí zasílala úkoly se zpožděním nebo po 

opakovaných urgencích vyučujícího. 

Jaké formy práce učitelé používali? Základem byla on-line výuka, při které se vyučující 

soustředili především na vysvětlení nového učiva a na jeho procvičení. Žákům byly zasílány 

odkazy na gramatická cvičení, články v učebnicích, na cizojazyčné komiksy a jiné materiály, 

které jsou dostupné na internetu. Mladší žáci na 1. stupni hodně pracovali s písničkami, říkadly 

a videi kvůli upevnění poslechu a správné výslovnosti nových slovíček. Vyučující 1. i 2. stupně 

používali internetové stránky Youtube, Learn English Kids, English Time, Planéta vedomostí. 

Gramatická cvičení v zábavné formě obsahovala www stránky Agendaweb. Anglomaniacy, 

Matikaj.webnode a jiné. 

 

Se zohledněním na mimořádnou situaci ve školním roce 2020/21, probíhala klasifikace na 

základě doporučení MŠMT. 

 

 

 

 

 



 
 

Dějepis, Zeměpis   

Zapojení PK, MS do akcí školy – návštěvy -  kino, divadlo, výstavy – účast 

Vlastní akce  

 

Č. Název akce Místo 

konání 

Počet 

žáků 

Účast zajistil Poznámky 

1. 
Lipník, historické jádro města. Prohlídka 

s průvodcem 

Lipník 

ECHO 
7. A 

 Strýček, 

Dvořáková 
Dě 

2. 
Svědkové lidskosti – Sudetští Němci 

v boji proti fašismu 

Kostel Sv. 

Jakuba 

 9. A,    

9. B 

Sobotková, 

Dvořáková 
Dě 

3.  
Hranická propast, Zbrašovské 

aragonitové jeskyně 
Teplice 9. A, B 

Špaldová, 

Steinbachová 
Ze, Př 

 

 

 

             Účast na soutěžích organizovaných jinou organizací, školou 

 

Č. Název soutěže Místo konání Počet 

žáků 

Organizaci 

zajistil 

Mimořádné úspěchy a výsledky 

žáků 

      

 

 

V letošním roce jsme s žáky neobsazovali soutěže pořádané jinou organizací. 

Žáci měli možnost se zapojit do školní celoroční zeměpisné soutěž pro 2. stupeň „Zeměpisný 

detektiv“, kterou organizovala paní učitelka Steinbachová. Vzhledem k distanční výuce 

proběhlo pouze 1. kolo. 

 

Hodnocení činnosti PK D - Z 

Výuka předmětu dějepis:   I. Dvořáková - 8. A, 9. A, 9. B 

A. Sobotková – 8. B 

J. Strýček – 6. A, 6. B, 7. A 

                             

                         zeměpis:    H. Steinbachová – 6. A, B, 7. A, 8. A, B, 9. A, B 

 

Hodinové dotace předmětů 

Dějepis: 6., 7., 9. ročník – 2 hodiny týdně 

              8. ročník - 1 hodina týdně 

Zeměpis: 6., 7. ročník – 2 hodiny týdně 

                8., 9. ročník – 1 hodina týdně 

 

Předmětová komise komunikovala dle potřeby. Vzhledem k distanční výuce především přes 

aplikaci MS TEAMS. Členové si vyměňovali informace o dostupných materiálech, o vhodných 

dokumentárních filmech na internetu a o jejich využití v rámci výuky. Diskutovali o metodách 



 
 

práce s žáky s individuálními plány a s problémy v učení, o zkracování zápisů a o využívání 

dalších pomůcek. Řešili zapojení žáků do on-line výuky a případnou redukci učiva na základní 

informace. 

 

Výuka, učebnice      

Učebnice řady Dějepis pro základní školy, které byly zakoupeny v předcházejících letech, jsou 

přehledné, barevné a zajímavě zpracované. Obsahují rozšiřující pasáže propojené s učivem a 

dále také témata pro zadávání referátů.  Dětem i vyučujícím se tyto učebnice líbí a dobře se jim 

s nimi pracuje. Pracovní sešity si kupovali žáci 6., 7., 9. ročníku a jejich používání se osvědčilo. 

Obsahovaly pestrou škálu úkolů k procvičování učiva, k samostatnému vyhledávání informací 

i k práci s texty v učebnici, kterou pracovní sešity vhodně doplňují. Bylo doporučeno zakoupit 

pracovní sešity i pro příští šestý, sedmý a devátý ročník. V osmém ročníku není pracovní sešit 

používán z důvodu hodinové dotace pro předmět, protože by se nestihla vypracovat většina 

cvičení. 

 

Taktéž v předmětu zeměpis se dobře pracuje s učebnicemi z nakladatelství Nová škola. Jsou 

barevné, přehledné a kromě základního učiva obsahují i rozšiřující informace a materiály pro 

samostatnou práci či referáty. 

      

     Prezenční výuka 

V rámci vyučování dějepisu byl využíván školní výukový program Didakta - Dějepis, virtuální 

encyklopedie, dokumentární a historické filmy /Tmavomodrý svět, Jan Hus, Starověký Egypt, 

bitvy 2. světové války, Napoleon, Alexandr Veliký, …/. V rámci mezipředmětových vztahů 

zhlédli žáci 9. tříd v červnu v předmětu český jazyk vynikající české filmy týkající se  2. světové 

války – Anthropos, Lidice, Habermannův mlýn. Po zhlédnutí filmů následovala aktivní diskuze, 

žáci se zajímali o další podrobnosti k událostem.  

 

Velmi se osvědčila možnost používání  interaktivních tabulí v kmenových třídách pro referáty, 

pro prezentace žákovských prací i pro doplnění učiva ukázkou z filmů a dokumentů týkajících 

se probíraného tématu. Byly využívány prostory jazykové učebny a IT učebny s počítači pro 

samostatnou práci žáků. 

V předmětu zeměpis látku v učebnici vhodně doplňovala tematická videa z internetu /převážně 

cestopisy/ i žákovské referáty. 

Cenné materiály pro výuku dějepisu a zeměpisu nacházeli vyučující na YouTube – výukové 

materiály, ukázky z dokumentárních filmů. Výtěžností pro žáky byly nejen informace, ale i 

nutnost uplatňování tzv. kritického myšlení při práci s tímto materiálem. 

      

Žáci v obou předmětech /D - Ze/ zpracovávali dle potřeby referáty k probíraným tématům a 

vytvářeli projekty, které prezentovali ve třídě. Frontální metody výuky byly doplňovány 

skupinovou prací žáků, prací v proměnlivých dvojicích a diskuzemi nad probíraným tématem. 

Žáci využívali různé informační zdroje. Do hodin zeměpisu si žáci chystali aktuality k právě 

probíranému tématu. Aktuality byly doplněny obrázky či videi z internetu. 

 

 



 
 

 

Podrobnosti ke zrealizovaným akcím  dějepis - zeměpis 

 

V září se vydali sedmáci s panem učitelem J. Strýčkem na komentovanou vycházku 

s průvodcem po památkách středověkého Lipníka. Dozvěděli se spoustu zajímavostí o 

hradbách a obranném systému města, o renesančních domech na náměstí, prohlédli si oba 

městské kostely, postáli u bývalé židovské synagogy a na židovském hřbitově.  

 

V říjnu uspořádala lipenská farnost ve spolupráci s městskou knihovnou výstavu v kostele sv. 

Jakuba s názvem Svědkové lidskosti. Výstava pojednávala o sudetských Němcích z regionu, 

kteří zasvětili svůj život boji s fašismem. Výstavy se zúčastnili žáci obou devátých tříd. Dostalo 

se jim i informací o historii a výzdobě kostela sv. Jakuba. 

 

V červnu 2021 v rámci předmětu zeměpis odjeli studenti z obou 9. tříd se svými třídními 

učitelkami do Teplic nad Bečvou. Z úst průvodce se dozvěděli zajímavosti o světoznámé 

Hranické propasti, absolvovali prohlídku Zbrašovských aragonitových jeskyní, navštívili 

informační centrum na teplickém nádraží, kde získali propagační materiály. 

 

Vzhledem k ukončení řádné výuky ve školách v říjnu 2020 z důvodu šíření koronaviru a 

následné distanční výuce neproběhla většina z každoročních akcí. Neuskutečnila se tradiční 

exkurze žáků 7. tříd do Prahy (Praha historická). Zarezervovaná a již uhrazená dějepisná 

exkurze žáků 9. tříd do Krakova a koncentračních táborů Osvětim – Brzezinka, přesunutá již 

z předcházejícího školního roku, byla na jaře 2021 definitivně zrušena a žákům byly vráceny 

uhrazené peníze. Žáci si neprohlédli expozici pravěku v Muzeu J. A. Komenského v Přerově 

ani expozici školství a Jednoty bratrské tamtéž.     

 

Zeměpisná přednáška spojená s videoprojekcí v ECHU byla taktéž přesunuta do dalšího 

školního roku. 

 

Distanční výuka 

Distanční výuka dějepisu a zeměpisu probíhala po většinu školního roku. Vyučující zasílali 

žákům pracovní listy, zápisy a odkazy na výukové zdroje přes žákovské e-maily. Probíhala 

video výuka, v rámci které vyučující žákům vysvětlovali náročnější pasáže učiva. Výklad 

učitelé doplňovali obrázky nebo krátkými filmovými pasážemi v systému sdílené obrazovky. 

Při výuce dějepisu i zeměpisu se vyučující soustředili především na podstatné a základní učivo, 

které je nutné pro pochopení souvislostí s navazujícími jevy. 

 

Žáci vypracovávali pracovní listy, tvořili zápisy, plnili krátké domácí úkoly, které zasílali zpět 

vyučujícím. Sledovali pasáže z výukových videí a  filmů, které doplňovaly vhodně probíranou 

látku. Dětem, které neměly zpočátku možnost přístupu k internetu, škola zajistila písemné 

předávání výukových materiálů a zpětné odebírání hotových úkolů. Ve 2. pololetí již měli 

všichni žáci připojení na internet a případně jim byl zapůjčen školní tablet. Převážná většina 

žáků se do distanční výuky aktivně zapojovala, pouze velmi malá část žáků úkoly odbývala, 

posílala se zpožděním nebo vůbec neposlala. 



 
 

 

Klasifikace proběhla na základě doporučení MŠMT. 

 

 

Matematika, Fyzika 

 
 

Zapojení PK, MS do akcí školy, výjezdy, kurzy, vystoupení – organizace 

 

 

Exkurze a školní soutěže se z důvodu pandemie nekonaly. 

 

             

Soutěže organizované jinou organizací, školou 

 

 Název soutěže Místo 

konání 

Počet 

žáků 

Organizaci 

zajistil 

Mimořádné úspěchy a výsledky žáků 

1. Logická olympiáda  
On-line z 

domova 
7 

Sedláková, 

Steinbachová 

Jen základní kolo – nejlepší výsledky: 

Bartošková Elena, Pavlík Martin a Halas 

Václav 

 

Hodnocení činnosti PK:  

Komise pracovala ve složení: Lenka Vašková, Jitka Sedláková, Hana Steinbachová a Zbyněk Grepl. 

Plán práce předmětové komise byl splněn s ohledem na upravené podmínky Covid – 19. 

Vyučující a hodinové dotace jednotlivých předmětů: 

Sedláková – M 6 – 4 h, F 6, 9 – 2 h, F 8 – 1 h, Vašková – F 7 – 2 h, Grepl – M 7 – 5 h, M 8 – 5 h, 

Steinbachová –  M 9 – 4 h, VCM 8, 9 – 1 h.  

Ve školním roce 2020/2021 proběhly čtyři schůzky PK. Náplň schůzek – předávání zkušeností 

s výukou jednotlivých témat, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – specifické problémy a 

jak je řešit, plnění doporučení, IVP a PLPP, zadávání prací a testů, nákup pomůcek, inventarizace 

kabinetu, prospěch ve čtvrtletí a pololetí, účast a příprava soutěží, exkurze, plnění ŠVP atd.  

Vyměnili jsme si zkušenosti s distanční výukou – zapojení žáků, možnosti komunikace s žáky, 

klasifikace na konci roku, nákup sešitů pro příští školní rok. První a poslední schůzka proběhla ve 

škole, ostatní distančně s využitím PC. 

V tomto školním roce jsme se zapojili jen do jedné on-line soutěže. Logickou olympiádu  řešilo 

sedm žáků, ale postoupit do dalšího kola se jim nepodařilo.  Nejlepších výsledků dosáhli Bartošková 

Elena, Pavlík Martin a Halas Václav.  

Výuka  fyziky a matematiky probíhala v letošním školním roce od poloviny října do poloviny května 

distančně, což bylo pro žáky i učitele náročnější než běžná výuka. Zaměřili jsme se na základní 

učivo, na které budou žáci v dalších ročnících navazovat.                                                                                                                          



 
 

V hodinách fyziky byly využívány výukové elektronické programy. Výuka byla doplňována 

zdařilými animacemi a příklady na využití učiva v praxi. Žáci nemají potíže osvojit si teoretické 

učivo, ale mají většinou problém s využitím vědomostí  získaných z matematiky ve fyzikálních 

vzorcích a s praktickými úlohami např. při měření fyzikálních veličin nebo laboratorních pracích.  

V hodinách jsme také často využívali digitální učebnici fyziky, ve které jsou jednotlivá témata 

zpracována přehledně, zajímavě, jsou v ní i zápisy probíraného učiva a vzorové příklady.  Vhodné 

příspěvky do hodin jsme také našli na YouTube, především pokusy a využití fyzikálních jevů  praxi. 

V hodinách matematiky jsme se snažili navázat na to, co již žáci umí. Nejprve jsme zopakovali a 

pak znalosti rozšířili. Nové postupy řešení příkladů jsme si vysvětlili na vzorových příkladech a pak 

si žáci tyto postupy trénovali už sami a posílali svá řešení ke kontrole. Na on-line hodinách jsme 

rozebírali časté chyby. 

Distanční výuka letos převažovala. Byl sestaven pevný rozvrh on-line hodin, na který si žáci i 

učitelé zvykli a nebyl již problém s jeho dodržováním a připojováním žáků. Absenci žáků na on-line 

výuce museli rodiče omlouvat přes Komens. On-line výuka probíhala přes Microsoft Teams, kde 

bylo žákům vysvětleno nové učivo, mohli se na cokoliv zeptat, řešili kvízy a příklady k danému 

tématu, dívali se na videa a prezentace, pracovali s učebnicí, učili se napsat si stručný a výstižný 

zápis. Při výkladu nového učiva bylo využíváno nafocených obrázků a  krátkých videí s pokusy.  

Žáci výborně zvládli využívaní nových aplikací a programů, komunikaci na dálku, vyhledávali 

informace a výuková videa na internetu. Těm žákům, kteří měli problém s technikou, nebo 

připojením k internetu škola zajistila zadávání prací v papírové podobě a rovněž hotové práce nosili 

do schránky školy. Také jim byly zapůjčeny tablety, notebooky a sluchátka. Byla jim 

zprostředkována možnost – využít data zdarma na období distančního vzdělávání.  

Domácí úkoly, zápisy nového učiva a pracovní listy učitelé zadávali žákům přes  školní e-maily. 

Učitelé byli s žáky v denním kontaktu, každá práce byla opravena a žáci měli zpětnou vazbu o 

kvalitě své domácí samostatné práce. Případné chyby se žáci podle rad učitele snažili opravit. 

Naprostá většina žáků se do distanční výuky zapojovala aktivně, pracovala svědomitě a zodpovědně. 

Ti nejaktivnější byli pochváleni v pololetí a čtvrtletí ve slovním hodnocení, které bylo rodičům 

zasláno na Komens. Také rodiče  žáků, kteří se do výuky zapojovali minimálně, byli mnohokrát 

informováni přes mail, sms, telefonicky a pohovorem ve škole. Někteří posílali práce až po termínu 

nebo je neposlali vůbec – pak je museli  dodat po návratu do školy. U některých ani to nepomohlo 

a velké mezery v učivu si budou muset doplnit o prázdninách a složit opravnou zkoušku 

(matematika)  před zahájením nového školního roku. 

 

Klasifikace proběhla na základě doporučení MŠMT. 

 

 

 

 



 
 

 

Občanská výchova, Výchova ke zdraví 

Zapojení PK, MS do akcí školy, výjezdy, kurzy, vystoupení, besedy, výstavy – účast 

Č. Název akce Místo 

konání 
Ročník Účast 

zajistil 
Poznámky 

1. 
Svědkové lidskosti - Sudetští Němci 

v boji proti fašismu 

Lipník nad 

Bečvou 

9. 

ročník 

Dvořáková, 

Sobotková 

Občanská 

výchova, 

Dějepis 

2. Městský úřad Lipník nad Bečvou 
Lipník nad 

Bečvou 

6. 

ročník  

Andrýsková, 

Strýček 
nerealizováno 

 

 

Hodnocení činnosti PK:  

Předmětová komise OV a VZ pracovala ve školním roce 2020/2021 ve složení: Andrea 

Sobotková (OV 8. a 9. ročník), Kateřina Fliedrová (VZ 7. A), Ivana Andrýsková (OV 6. A a 7. 

A, VZ 6. A), Jakub Strýček (OV 6. B, VZ 6. B). Výuka probíhala dle ŠVP. 

Předmět OV využívá ucelenou řadu učebnic Výchova k občanství (6. - 9. ročník) od 

nakladatelství Nová škola a nově i učebnice s pracovními listy Hravá občanka. 

V hodinách VZ byly vyučujícími využívány učebnice Výchova ke zdravému životnímu stylu 

od nakladatelství Fraus a Jak se zachovat, když… od nakladatelství Nová škola. Dále pak volně 

šiřitelné prezentace a pracovní listy na PC. 

Předměty OV a VZ jsou úzce provázané a navazují na sebe v jednotlivých tématech. Výhodou 

předmětové komise je tedy spolupráce a výměna zkušeností i materiálů mezi vyučujícími těchto 

předmětů. 

Mezi zápory výuky těchto předmětů patří malá nabídka akcí, soutěží a besed.  

Samozřejmostí výuky těchto předmětů je sledování negativních společenských jevů a 

upozorňování na ně (drogové a jiné závislosti, rasismus apod.). S tím souvisí podpora konání 

preventivních programů a věnování se těmto závažným tématům napříč předměty i ročníky ve 

spolupráci se všemi vyučujícími.     

 

 

Zhodnocení akcí: 

 

V říjnu uspořádala lipenská farnost ve spolupráci s městskou knihovnou výstavu v kostele sv. 

Jakuba s názvem Svědkové lidskosti. Výstava pojednávala o sudetských Němcích z regionu, 

kteří zasvětili svůj život boji s fašismem. Výstavy se zúčastnili žáci obou devátých tříd. Získali 

také informace o historii a výzdobě kostela sv. Jakuba a o historii našeho města. 

 

Z důvodu dlouhotrvající distanční výuky a  kvůli aktuální společenské situaci /Covid 19/  

neproběhla exkurze 6. A a 6. B na Městský úřad v Lipníku nad Bečvou. Cílem mělo být 

seznámení se s činností úřadu a organizací jednotlivých odborů. 

 



 
 

Vzhledem k celosvětové situaci s nebezpečím rozšiřování Covidu-19 a s tím souvisejícímu 

uzavření škol nemohly být splněny všechny cíle stanovené v ŠVP. 

 

Pracovní výchova 

Zapojení PK, MS do akcí školy, výjezdy, kurzy, vystoupení, besedy, výstavy – účast 

Č. Název akce Místo 

konání 
Počet 

žáků 
Účast 

zajistil 
Poznámky 

1. Burza škol / 9. roč./ Přerov 
 

 
Drietomský nerealizováno 

2. Úřad práce /9. roč./ Přerov 
 

 
Drietomský nerealizováno 

3. Flora podzimní / 6. roč./ Olomouc  Sedláková nerealizováno 

 

Hodnocení činnosti PK:  

SVĚT PRÁCE 

Výuka předmětu Svět práce v osmém ročníku probíhala z větší části distanční formou. Bylo 

probíráno základní učivo se zaměřením na příklady z praxe. Cílem bylo seznámit žáky 

s problematikou volby povolání. Byl kladen důraz na získávání vědomostí, které žákům umožní 

lepší orientaci na pracovním trhu. 

 

 

Hodnocení výuky v 9. A, 9. B třídě 

 

V distančních hodinách jsme navazovali na učivo 8. ročníku. Žáci se zaměřili na výběr střední 

školy. Naučili se vyplňovat přihlášky, orientovat se v přehledu středních škol, získávali 

informace na internetu.  

Z důvodu vládních opatření jsme nenavštívili Burzu škol v Přerově ani Úřad práce v Přerově. 

Obě akce měli žákům pomoci s výběrem povolání a s možnostmi dalšího uplatnění své profese 

v praxi. 

Byl projednán a vysvětlen způsob přijímacího řízení na maturitní obory. Žáci měli možnost 

vyzkoušet si ukázkové příklady přijímacího řízení /způsob vyplňování odpovědí/. Také jim byla 

nabídnuta možnost zakoupit si učební texty vhodné pro přípravu na přijímací zkoušky. 

 

 

PĚSTITELSTÍ 

 

Hodnocení výuky v 6. ročníku 

 

 V hodinách pracovní výchovy v 6. ročníku se žáci starali především o květinové záhony před 

a za sportovní halou. Na podzim je žáci odplevelovali, odstraňovali odkvetlé letničky a sbírali 

z nich semena pro jarní výsev. Podařilo se jim také vysadit další trvalky a záhon po letničkách 

porýt a připravit na jarní výsadbu.  Využili kompost k získání kvalitní zeminy a připravovali na 

jaro vyvýšené záhony – do spodní části naváželi listí, odkvetlé letničky, trávu a do horní části 



 
 

zeminu a kompost. V tomto školním roce se v sadu urodilo velmi málo jablek, proto nedošlo k 

pravidelnému moštování. 

 

Od října do poloviny května probíhala distanční výuka. Z tohoto důvodu žáci nestihli provést 

další práce na pozemku. Vypracovávali referáty o bylinkách a léčivých rostlinách, vytvořili 

k okrasným rostlinám ve škole pěkné jmenovky, aby se je i ostatní žáci naučili poznávat. 

Po ukončení distanční výuky  stihli žáci ještě vysít letničky, odplevelit záhony s trvalkami, 

vyseli na vyvýšené záhony kořenovou zeleninu a hrášek, vysadili také přísadu salátu a rajčat. 

Na kompost vyseli dýně, které využijí děti ve školní družině na svátek Halloween.  

Žáci také pečovali o květinovou výzdobu ve školní budově.  Některé květiny přesadili, mnohé 

rostliny se naučili rozmnožovat. 

 

Každý rok žáci navštěvují výstavu Flora podzimní v Olomouci, na které mají možnost 

zhlédnout výpěstky zahrádkářů - mnoho druhů ovoce a zeleniny.  V letošním školním roce se 

kvůli nemoci Covid-19 výstava nekonala.  

 

      

Přírodopis, Chemie 

Zapojení PK, MS do akcí školy, výjezdy, kurzy, vystoupení – organizace 

 

Č. Název akce Místo konání Počet žáků Organizaci 

zajistil 
Poznámky 

 

Z důvodu pandemických opatření se nepodařilo akce zorganizovat. 

 

Organizace soutěží 

 

Č. Název akce Místo konání Počet 

žáků 
Organizoval Mimořádné úspěchy a 

výsledky žáků 
 

Z důvodu pandemických opatření se nepodařilo soutěže zorganizovat. 

 

Účast na soutěžích organizovaných jinou organizací, školou 

 

Č. Název akce Místo konání Počet 

žáků 
Zajistil Mimořádné úspěchy a 

výsledky žáků 
1. Naší přírodou Bios Přerov 5 Fišbachová viz. hodnocení soutěže 
2. Naší přírodou finále Bios Přerov 1 Fišbachová viz. hodnocení soutěže 

3. Chemik regionu ZŠ Hranická 38 Vašková 
1. místo Kristýna Pokorná 

2. místo Matěj Bruss 

3. místo Michaela Špaldová 

4. 
Chemik regionu 

Soutěž online 
SPŠ Hranice 3 Vašková 

Matěj Bruss – 5. místo 

Kristýna Pokorná – 6. místo 

Michaela Špaldová – 16. místo 

5. 

Chemik regionu 

Krajské kolo 

Soutěž online 

SPŠ Hranice 2 Vašková 
Kristýna Pokorná – 13. místo 

Michaela Špaldová – 16. místo 

6. YPEF VLS Lipník n.B 3 Fišbachová viz. hodnocení soutěže 



 
 

SLŠ Hranice 

 

 

Hodnocení činnosti PK:  

Komise pracovala ve složení Lenka Fišbachová, Lenka Vašková, Jakub Strýček a Jana 

Špaldová. Vzhledem k pandemické situaci nebylo možné uskutečnit plánované akce.  

Výuka přírodopisu probíhá dle učebnic nakladatelství Fraus, v chemii podle učebnic 

z nakladatelství Nová škola Brno. V obou případech byly využívány multimediální učebnice. 

Vyučování bylo doplňováno zařazováním výukových programů. Na schůzkách docházelo 

pravidelně k hodnocení práce s žáky, projednávaly se PLPP a IVP žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

 

V přírodopise byla v rámci distanční výuky využívána kombinace on-line hodin, zpravidla 1x 

týdně a samostatné práce žáků dle zaslaného zadání e - mailem. Online hodiny byly využívány 

k vysvětlení nového učiva nebo naopak ke zkoušení učiva probraného. Při samostatné práci 

žáci zpracovávali pracovní listy za pomocí učebnice. Byly využívány i krátké ilustrační videa. 

Učivo bylo probráno dle tematických plánů. Vzhledem k situaci jsme se zaměřili na základní 

poznatky a praktické využití. Při hodnocení jsme se zaměřili i na aktivitu žáků v on-line 

hodinách. 

 

V chemii byla během distanční výuky využívána interaktivní učebnice a to 1x týdně. Své 

znalosti  mohli zjišťovat v rámci aplikace MS Teams přímo v připravených testech. V rámci 

samostatných prací žáci doplňovali pracovní listy, které jsou součástí učebnice. Pokud bylo 

možné, učivo bylo doplněno videy s chemickými pokusy, jak z  učebnice, tak i z YouTube. 

 

SOUTĚŽE 

 

Naší přírodou je přírodovědná soutěž, kterou pravidelně organizuje Biologické stanice 

v Přerově a je zaměřena na ekosystémy naší přírody. Soutěží se v oboru společenstvo lesa, 

společenstvo vod a okolí, společenstvo polí, luk a pastvin a společenstvo lidských sídlišť. 

V tomto školním roce byla vzhledem k pandemickým opatřením soutěž organizována on-line. 

Dne 24. 2. 2021 se konalo on-line jediné kvalifikační kolo. Do soutěže se přihlásilo 5 žáků naší 

školy. V mladší kategorii 2 žákyně, ve starší kategorii 3 žáci. Z rodinných důvodů se nakonec 

sestry Hercíkovy soutěže nemohly zúčastnit. R. Novák a E. Bartošková měli v den konání 

soutěže technické problémy s připojením a nestihli odpovědi včas poslat. Jedinou aktivní 

soutěžící tak zůstala Natali Tůmová ze 7. A. V soutěži se jí dařilo a kvalifikační kolo ve svém 

oboru vyhrála a postoupila do finále. To se konalo 21. dubna opět on-line formou (přes Teams). 

Výborné znalosti vodního prostředí prokázala Natali i v tomto kole a finále vyhrála. Za odměnu 

se zúčastnila exkurze pro nejlepší finalisty do NPR Mionší a obdržela diplom a cenu pro 

nejlepší finalisty.  

 



 
 

  Mladší kategorie  
   Společenstvo lesa   
   Společenstvo vod Natali Tůmová 1. místo – postup do finále 
   Společenstvo polí, luk   
   Společenstvo lidských sídlišť Nela Hercíková  

 

 

  Starší kategorie  
   Společenstvo lesa   
   Společenstvo vod Elena  Bartošková  
   Společenstvo polí, luk Lucie Hercíková  
   Společenstvo lidských sídlišť   

 

On-line formou se uskutečnila i mezinárodní soutěž o lese a lesnictví YPEF (Young People in 

European Forests). Místní kola soutěže YPEF proběhla 6. dubna on-line formou za pomocí 

platformy Moodle. Pro přihlášená družstva byl připraven test o 20otázkách a poznávačka o 

20položkách. Na každou část měla družstva 25 minut. Jednotliví účastníci se mohli přihlásit z 

domova ke společnému účtu a pracovat tak "na dálku" spolu.  Za naši školu se do soutěže 

zapojilo družstvo ve složení Elena Bartošková, Michaela Špaldová a Kristýna Pokorná 

z devátého ročníku. V silné konkurenci se dívkám tentokrát z místního kola nepodařilo 

postoupit a obsadily páté místo. 

V prosinci  proběhlo školní kolo chemické soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika 

ČR“.  Do regionálního kola v Hranicích v prosinci 2020 postoupili 3 žáci 9. ročníků. Protože 

v době konání regionálního kola byla pandemie, soutěž proběhla on-line formou testů. Naši 

žáci se umístili velmi dobře a to při velkém počtu soutěžících, kterých bylo 99. M. Bruss obsadil 

5. místo, K. Pokorná 6. místo, M. Špaldová 16. místo. Všichni tři postoupili do krajského kola, 

kde K. Pokorná získala 13. místo a M. Špaldová 16. místo. M. Bruss se ze zdravotních důvodů 

nezúčastnil. 

Exkurze, besedy 

 

Z důvodu pandemie se neuskutečnily žádné exkurze ani besedy. 

 

Projekty, granty 

Rok v přírodě 

Environmentální projekt – Rok v přírodě probíhal na naší škole od minulého roku. 

Environmentální výchova je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Metody, které 

se využívají k naplnění cílů EVVO, vycházejí mimo jiné i ze zájmu žáků. Velmi oblíbenou 

aktivitou se v poslední době stalo fotografování přírody, kdy žáci podle svých možností 

zachycují na fotografiích zajímavé přírodní objekty ze svého okolí. V průběhu loňského roku 

byla vyhlášena fotografická soutěž „Rok v přírodě“. Jak již název napovídá, šlo o zachycení 

proměn přírody v průběhu celého roku. Po každém kole byly vyhodnoceny nejzdařilejší 

fotografie. Na hodnocení se podíleli známí lipenští fotografové, žáci, pedagogičtí pracovníci i 

rodičovská veřejnost. Tyto práce byly prezentovány formou výstav na chodbách školy a 



 
 

webových stránkách. Hodnocené fotografie bylo možné vidět na výstavě v prostorách 

Domečku Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou. Výstava proběhla u příležitosti zahájení 

nového školního roku (2020/2021) a trvala dva týdny. Fotografie pro tisk byly upraveny a 

vytištěny v požadovaném formátu firmou Foto Motan Pavel v Lipníku nad Bečvou. Vzhledem 

k epidemiologické situaci nedošlo na výstavě k propojení s výtvarnou soutěží, která se 

neuskutečnila. Na tuto část jsme navázali v podzimních měsících, kdy proběhla příprava a tisk 

kalendáře pro rok 2021 s názvem „Rok v přírodě“. Finanční dotace byla využita na náklady 

spojené s výstavou, na přípravu a tisk fotografií, tisk letáků a zabezpečení průběhu výstavy. 

Dále byly zakoupeny odměny pro nejlepší fotografy – Elišku Šindlerovou, Michaelu 

Špaldovou, Kristýnu Pokornou, Vojtu Mikuláška a Jirku Hradila. Část dotace byla použita na 

přípravu a tisk kalendáře. Hlavním cílem bylo vytvářet a prohlubovat znalosti a dovednosti ve 

vztahu k životnímu prostředí a vést děti k pozitivnímu vztahu k okolí, pochopení vztahu člověka 

k přírodě a uvědomění si důležitosti přírody, které je člověk součástí. Žáci svými fotografiemi 

dokázali zachytit přírodu v její jedinečnosti, vznikly opravdu velmi zdařilé snímky, které 

ukazují krásu bezprostředního okolí, ve kterém žáci žijí. Výstavu navštívili nejen naši žáci 

školy, ale i žáci ostatních lipenských škol. Na fotografie se přišli podívat rodiny a známí 

vystavovaných fotografů, ale také náhodní kolemjdoucí, kteří se nechali zlákat vystavenou 

pozvánkou. Vytvořením kalendářů se působnost rozšířila na další rodičovskou i občanskou 

veřejnost. Kalendář obdrželi zapojení žáci a dále byl využit k propagaci plnění cílů 

environmetální výchovy školy i Olomouckého kraje na veřejnosti. Důležitým přínosem 

projektu byla i spolupráce s dalšími subjekty města, které se na realizaci výstavy podílely. 

Let světem přírody 

Let světem přírody je soutěž pro žáky prvního stupně, která se v červnu pravidelně koná na ZŠ 

Hranická. V tomto školním roce se soutěž neuskutečnila z důvodů pandemické situace. 

 

Tělesná výchova 

 

Zapojení PK, MS do akcí školy, výjezdy, kurzy, vystoupení - organizace 

Letošní školní rok byl celý ovlivněn pandemií koronaviru, proto neproběhly žádné sportovní 

akce ani soutěže. 

Lyžařský výcvik, který byl plánován na 8. – 12. 2. 2021 pouze pro žáky 7. ročníku, neproběhl 

ze dvou důvodů - přihlásilo se jen 13 žáků a koronavirová nařízení nedovolila kurz uskutečnit.  

 

Hodnocení činnosti PK:  

Výuka TV byla ovlivněna pandemií koronaviru v 1. i 2. pololetí. Proto byla do podkladů pro 

hodnocení zakomponována také teorie TV, ve které byly pro žáky připraveny 3 části – teorie 

TV, známí sportovci a ve třetí části žáci psali o tom, jakým pohybovým činnostem a sportu se 

věnují nejraději ve svém volném čase a kteří sportovci a sport patří k jejich oblíbeným. Po 



 
 

návratu do školy následovalo hodnocení zapojení a činnost v hodinách. Nejvíce děti hrály 

fotbal, badminton, basketbal, stolní tenis a různé pohybové hry. Mladší žáci se seznámili s 

pravidly ringa a starší s pravidly volejbalu. V době distanční výuky vyučující tělesné výchovy 

připravovala 4 žáky 9. tříd na talentové zkoušky z TV.  

Zakoupeny byly pomůcky do TV pro 1. i 2. stupeň. 

 

ICT koordinátor 

Pracovní stanice 

 

 Učebny Dostupné 
žákům 

Kabinety 

a třídy 

Kancelář, 

ředitel, 
sborovny 

MŠ, ŠD Kancelář, 

jídelny 

Celkem 

Počet 

počítačů 

 

71 68 15 10 2 1 99 

Počet  

notebooků 
  19    19 

Tablety   5    5 

Technické 

parametry 

Intel Core 
3 

Intel Core 3 
Intel Core 

3 
Intel Core 

3 
Intel 

Core 3 
Intel 

Core 3 
Intel 

Core 3 

 

Prezenční a grafická technika 

Název techniky Umístění      počet 

Dataprojektor PC učebna 1 

 I. stupeň 5 

 učebna Fy a CH 1 

 Jazyková učebna I. 1 

 6. A třída 1 

 6. B třída 1 

 8. A třída 1 

Interaktivní tabule 7. A třída 1 



 
 

 učebna 1. stupně 1 

Dataprojektor Jazyková učebna II 1 

Lokální počítačová síť 

Popis: typologie hvězdicová, kabeláž UTP5, switch 10/100. ethernet 10/100. 

 

Připojení k internetu 

Způsob: vyhrazené optické připojení, rychlost 50/10 Mb/s. 

 

Výukové programy 

Název programu Počet licencí 

Přírodopis  1 Multilicence 

TS Němčina 3 „ 

TS Němčina 2 „ 

TS Biologie „ 

Geometrie 1 „ 

TS Český jazyk 2 „ 

Jak se věci pohybují „ 

Matematika „ 

Němčina 1 „ 

Geometrie 2 „ 

TS Angličtina 4 „ 

TS Angličtina 3 „ 

Multimediální učebnice chemie 2 

 

 

Název programu Počet licencí 

TS Angličtina 2 „ 

Angličtina 1 „ 

TS Angličtina 1 „ 

TS Němčina 4 „ 



 
 

TS Biologie nová „ 

Lidské tělo „ 

Vzdušný oceán „ 

Lingea Land – angličtina „ 

Putování světem rostlin „ 

Fortna – IVT „ 

TS Němčina1 „ 

Informatika „ 

 

Název programu Počet licencí 

Zoner Callisto 5 multilicence 

TS Angličtina 5 „ 

Matik 6-9 „ 

Zoner Photo studio „ 

TS Tajemný svět hmyzu „ 

Chemie 1 „ 

Chemie 2 „ 

Baltík „ 

Didakta- AJ 1 „ 

Didakta- Dějepis „ 

Didakta – Diktáty 1 „ 

Didakta – Geometrie - konstrukce „ 

Didakta – Geometrie 2 „ 

Didakta - Přírodopis „ 

Didakta - Zeměpis „ 

Didakta -  Matematika „ 

Didakta - Kapaliny „ 

Didakta - Optika „ 

Didakta - Mechanika „ 

Didakta – Elektřina 1 „ 

Didakta  - Elektřina 2 „ 



 
 

Didakta - Termika „ 

Interaktivní učebnice Chemie 8. 
ročník 

 

Interaktivní učebnice Chemie 9. 
ročník 

 

Interaktivní učebnice Přírodopis   

Didakta – Geometrie pro nejmenší „ 

Didakta – Občanská výchova „ 

Didakta ČR a její kraje „ 

 

Informatika 

 

Účast na soutěžích organizovaných jinou organizací, školou 

 

Č. Název soutěže Místo konání Počet 
žáků 

Organizaci 
zajistil 

Mimořádné úspěchy a výsledky žáků 

1. 
Informační 
gramotnost 

SPŠ Hranice   Neproběhla kvůli pandemii 

2. 
Umíš psát na 
klávesnici 

ZŠ Hranická   Neproběhla kvůli pandemii 

 
5.  

Objev v sobě 
ajťáka 

SŠE Lipník 
nad Bečvou 

  Neproběhla kvůli pandemii 

 

 

Hodnocení předmětu: 

V prezenční i distanční  výuce byly využívány programy, ve kterých žáci plnili praktické úkoly 

a osvojovali si základní operace s PC. Výuka byla doplňována animacemi, prezentacemi a 

příklady na využití učiva v praxi z různých zdrojů.  

V době distanční výuky byla vyhlášena soutěž pro první stupeň v tvorbě příběhu komixem. 

Této soutěže jsme se zúčastnili s 5. třídou a vyhráli jednodenní výlet.  

 

 



 
 

 

Výtvarná výchova, Hudební výchova 

Zapojení PK, MS do akcí školy, výjezdy, kurzy, vystoupení – organizace 

Č. Název akce Místo 

konání 

Počet 

žáků 

Organizaci 

zajistil 

Poznámky 

1. Halloween – výzdoba tříd 
ZŠ 

Hranická 

žáci 

6. roč. 
Špaldová 

připravovali 

jsme výzdobu 

tříd, ale bylo 

přerušeno 

nařízením 

distanční 

výuky 

 

Zapojení PK, MS do akcí školy – návštěvy - kino, divadlo, výstavy – účast 

 

Č. Název akce Místo 

konání 

Počet 

žáků 

Účast 

zajistil 

Poznámky 

1. 
Výstava fotografií Rok 

v přírodě 
Domeček 

žáci 2. 

stupně 

Fišbachová, 

Špaldová + 

tř. učitelé 

  

 

Organizace soutěží 

 

Č. Název soutěže Místo konání Počet 

žáků 

Organizaci 

zajistil 

Mimořádné úspěchy a 

výsledky žáků 

      
 

 

Hodnocení činnosti PK: Výtvarná výchova 

Předmětová komise VV pracovala ve školním roce 2020/2021 ve složení Jana Špaldová (6. 

roč., 7. roč. hoši, 8. roč. dívky, 9. ročník), Hana Steinbachová (8. roč. hoši) a Kateřina Fliedrová 

(7. roč. dívky). Výzdoba školy a výtvarné akce nemohly probíhat podle plánu v důsledku 

uzavření škol. Byla zrušena akce Halloween, na kterou jsme připravovali výzdobu a kulisy. 

Zrušeny byly i soutěže a výstavy. 

 

Rok v přírodě 

Výstava nejlepších fotografií žáků naší školy, které vznikly v rámci soutěže Rok v přírodě. 

Všechny třídy 2. stupně navštívily tuto výstavu hned první týden v září. 

 

Hodnocení činnosti PK: Hudební výchova 

Předmětová komise HV pracovala ve školním roce 2020/2021 ve složení Jana Špaldová a 

Kateřina Fliedrová. Výuka hudební výchovy probíhala podle ucelené řady učebnic Alexandra 

Charalambidise, která je zpracována podle vzdělávacího programu ZŠ. V hodinách HV jsou 

pak rozvíjeny všechny hudební složky osobnosti žáků (pěvecká, sluchová, rytmická i 

pohybová).  



 
 

 

Naše škola se v letošním školním roce neúčastnila žádné pěvecké soutěže. Nabídka pěveckých 

soutěží je velmi malá a navíc byla ovlivněna pandemií Covid-19 a dle nařízení vlády i zákazem 

zpěvu. 

PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH TŘÍD 

 

Třída:    1. A     Jméno třídního učitele: Mgr. Libuše Blumová 

 

Akce třídy: 

Název akce Počet 

zapojených 

žáků 

Místo akce Pomoc 

rodičů 

počet 

Proč se akce konala 

Mikuláš 21 Třída 1. A 0 vánoční zvyky 

Beseda se spisovatelkou 21 Třída 1. A 0 čteme s porozuměním 

Vánoční dílničky 21 Třída 1. A 0 vánoční zvyky a tradice 

Dárečkování u stromečku 18 Třída 1. A   0 vánoční zvyky a tradice 

Dětský den 19 Šk. dvůr ZŠ Hranická 0 zábavná akce 

Technická univerzita - Stavitel 19 Třída 1. A, šk. dvůr 0 vzdělávací akce 

Pasování na čtenáře 19 MěK Lipník nad Bečvou 0 zábavná akce 

Výstava 100 let knihovny 19 MěK Lipník nad Bečvou 0 vzdělávací akce 

Dopravní výchova 19 Dopravní hřiště 0 sportovně vzdělávací akce 

Celoroční sběr papíru 19 Šk. dvůr ZŠ Hranická 19 výchova k ekologii 

 
Třída:  2. A                                   Jméno třídního učitele: Mgr. Kamila Zezůlková 

 
Akce třídy: 

Název akce Počet zapojených 

žáků 

Místo akce Pomoc 

rodičů 

počet 

Proč se akce konala 

Pasování na čtenáře za 1. třídu 15 Domeček MěK 0 pravidelná akce 

Mikuláš 15 Třída 2. A 0 tradice 

Beseda se spisovatelkou P. Braunovou 14 knihovna 0 beseda 

Vánoční besídka 14 Třída 2. A 0 tradice 

Vánoční dílničky 15 Třída 2. A 0 tradice 

Dopravní výchova 15 Dopravní hřiště 0 bezpečně na vozovce 

Technická univerzita Stavitel mostu 13 Třída 2. A 0 projekt 

Exkurse Lipník nad Bečvou 14 Lipník nad Bečvou 0 exkurse 

Dětský den 14 Školní dvůr 0 pravidelná akce 

Výstava 100 let knihovny 15 Domeček MěK 0 kulturní akce 

Sběr starého papíru 12 Školní dvůr 0 třídíme odpad 

 

Třída:    3. A     Jméno třídního učitele: Mgr. Bronislava Ulmová 

 

Akce třídy: 

Beseda se spisovatelkou 20 Třída 3. A 0 čteme s porozuměním 

Mikuláš ve třídě 20 Třída 3. A 0 vánoční zvyky 

Vánoční besídka – konec roku 20 Třída 3. A 0 zvyky a tradice 



 
 

Vánoční dílničky 20 Třída 3. A 0 vánoční zvyky a tradice 

Celoroční sběr papíru 20 Dvůr ZŠ Hranická 20 výchova k ekologii 

Dětský den 20 Dvůr ZŠ Hranická 0 zábavná akce 

 

Třída:  4. A                                   Jméno třídního učitele: Mgr. Renata Vilišová 

Akce třídy: 

Název akce Počet 

zapojených 

žáků 

Místo akce Pomoc  

rodičů 

počet 

Proč se akce konala 

Vánoční dílničky ve třídě 20 třída 4. A 0 vánoční zvyky a tradice 

Mikuláš ve třídě 20 třída 4. A 0 pravidelná akce 

Rozloučení se starým rokem ve třídě 20 třída 4. A 0 vánoční zvyky a tradice 

Sběr starého papíru 19 školní dvůr ZŠ Hranická 0 
výchova k ekologii, třídění 

odpadu 

Dětský den 19 školní dvůr ZŠ Hranická           0 
rozvoj sportovní aktivity, 

zábavná akce 

Dopravní výchova 18 Dopravní hřiště 0 
pravidla silničního provozu, 

zdravověda 

Naučná vycházka  18 Týn nad Bečvou 0 sportovně vzdělávací akce 

Relaxační aktivity 18 školní dvůr ZŠ Hranická 0 aktivity ke zdravému živ. stylu 

Rozloučení s deváťáky 18 hala  0 pravidelná akce 

 

Třída:  5. A                                   Jméno třídního učitele: Mgr. Hana Veselská 

Akce třídy: 

Název akce Počet  

zapojených 

žáků 

Místo akce Pomoc 

rodičů 

počet 

Proč se akce konala 

Rozloučení s deváťáky 
7 žákyň – flétna 

 účast 21 žáků 
Hala   pravidelná akce 

Vánoční dílničky 21 Třída 5. A 0 vánoční dárky 

Mikuláš 21 Třída 5. A 0 pravidelná akce 

Posezení u vánočního stromečku 21 Třída 5. A 0 vánoční zvyky 

Dopravní výchova 20 Dopravní hřiště 0 pravidla silničního provozu 

Zapojení do sběru papíru 17 Škola 0 ochrana živ. prostředí 

Výlet ZOO Ostrava  21 ZOO Ostrava 0 
odměna za výtvarné práce v 

Informatice 

 

Třída:  6. A                                   Jméno třídního učitele: Mgr. Ivana Andrýsková 

Akce třídy: 

Název akce Počet 
zapojených 
žáků 

Místo akce Pomoc rodičů 
 

   Proč se akce konala 

Adaptační kurz  – 14. – 15. září 18 Škola + hřiště + okolí  stmelení + přechod na 2. st. 
Výlet Lipník a okolí 25. 6. 18 Lipník a okolí  výlet na konci šk. roku 
Exkurze v Penny skladu 29. 6. 18 Penny sklad Lipník p. Křováček akce na konci šk. roku 

 



 
 

 

 

Třída:  6. B                                   Jméno třídního učitele: Mgr. Jakub Strýček 

Akce třídy: 

Název akce Počet  

zapojených 

žáků 

Místo  

akce 

Pomoc  

rodičů 

 

   Proč se akce konala 

Návštěva výstavy v Domečku 17 Lipník 
NE Žáci a žákyně navštívili výstavu fotografií svých 

spolužákův Domečku.  

Adaptační kurz 17 Lipník NE stmelení + přechod na 2. st. 

Exkurze Helfštýn 17 Týn 

NE V rámci exkurze žáci navštívili hrad Helfštýn,  

v jejímž rámci se seznámili s dějinami a  

důležitostí této významné památky regionu. 

 

 

Třída:  7. A                                         Jméno třídního učitele: Mgr. Kateřina Fliedrová 

Akce třídy: 

Název akce Počet  

zapojených 

žáků 

Místo akce Pomoc rodičů 

 

   Proč se akce konala 

Exkurze – historická prohlídka města 31 Lipník nad Bečvou 
0 

seznámení s historií města 

Sběr papíru 8 ZŠ 
0 

školní akce 

 

Třída:  8. A                                     Jméno třídního: Mgr. Lenka Vašková 

Akce třídy: 

Název akce Počet  

zapojených 
žáků 

Místo akce Pomoc 

rodičů 
 

   Proč se akce konala 

Zapojení do sběru papíru 16 Škola 0 ochrana živ. prostředí 

Hasiči 16 Škola 0 projekt SPŠ Hranice 

Pobyt v přírodě 15 Jezernice 0 konec školního roku 

  

Třída:  8. B                                   Jméno třídního učitele: Mgr. Zbyněk Grepl 

Akce třídy: 

Název akce Počet  

zapojených 

žáků 

Místo akce Pomoc 

rodičů 

 

   Proč se akce konala 

Výstava fotografií Rok v přírodě 17 Lipník - Domeček 0 přírodopis, výt. výchova 

Sběr papíru 2 ZŠ 0 školní akce 
Výlet ZOO Olomouc 15 ZOO Olomouc 0 školní výlet 

Hasiči – ukázky studentů SPŠ Hranice 18 dvůr ZŠ 0 školní akce 

Rozloučení deváťáků se ZŠ 18 hala ZŠ 0 školní akce 

 



 
 

 

 

Třída:  9. A                                   Jméno třídního učitele: Mgr. Jana Špaldová 

Akce třídy: 

Název akce Počet  

zapojených 

žáků 

Místo akce Pomoc 

rodičů 

 

   Proč se akce konala 

Návštěva výstavy Rok v přírodě 19 Lipník - Domeček 0 v rámci Př a VV 

Beseda 

Sudetští Němci v boji proti fašismu 
15 Lipník kostel sv. Jakuba 

0 
v rámci D a OV 

Sběr starého papíru 7 dvůr ZŠ 0 akce školy 

Exkurze Teplice nad Bečvou 16 Teplice nad Bečvou 0 v rámci Př a Z 

Rozloučení 9. tříd se ZŠ 17 hala ZŠ 0 akce školy 

Hasiči – ukázka studentů SPŠ Hranice 17 dvůr ZŠ 0 akce školy 

 

Třída:  9. B                                   Jméno třídního učitele: Mgr. Hana Steinbachová 

Akce třídy: 

Název akce Počet  

zapojených 

žáků 

Místo akce Pomoc 

rodičů 

 

   Proč se akce konala 

Výstava fotografií Rok v přírodě 19 Lipník - Domeček 0 přírodopis, výt. výchova 

Exkurze – Sudetští Němci 19 kostel sv. Jakuba 0 občanská nauka 

Sběr papíru 6 ZŠ 0 školní akce 

Exkurze Teplice nad Bečvou 16 Teplice nad Bečvou 0 zeměpis, přírodopis 

Rozloučení deváťáků se ZŠ 17 ZŠ 0 školní akce 

Hasiči – ukázky studentů SPŠ Hranice 17 ZŠ 0 školní akce 

 

 

6. Prevence rizikového chování, Preventivní program školy 

 

Preventivní program školy byl ve školním roce 2020/2021 ovlivněn dlouhodobou distanční 

výukou žáků. Nepodařilo se uskutečnit část původně naplánovaných akcí a preventivních 

aktivit. Preventivní působení pedagogických pracovníků na žáky se přeneslo zejména do on-

line komunikace. Nezastupitelnou roli sehráli především třídní učitelé, kteří představovali pro 

žáky jistotu v nejisté době coronavirové epidemie. Pomáhali svým žákům zorientovat se v pro 

ně nových a náročných situacích, kterým děti musely v době uzavření škol čelit. Řešili 

problémy spojené s internetovým připojením, komunikovali s rodiči, zařizovali půjčování 

školních tabletů, řešili počáteční nezapojování se určitých žáků do on-line výuky, strach dětí 

z nezvládnutí učiva a jejich osobní obavy. Vzhledem k vícehodinovému pobytu žáků u počítače 

učitelé věnovali značný prostor zásadám bezpečného chování na internetu, upozorňovali na 

nebezpečí, které v on-line prostředí hrozí. 



 
 

Dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí škola zajistila zapůjčení tabletů, doučování 

v rámci konzultací ve škole. S dohledem nad školní přípravou a s pomocí s výukou 

znevýhodněným žákům pomáhaly i místní neziskové organizace, kam tito žáci pravidelně 

docházeli (Klub Fenix) 

Dlouhodobá systematická práce pedagogických pracovníků s dětmi, nízký počet případů 

rizikového chování žáků v posledních letech a  relativně bezproblémové třídní kolektivy 

pomohly dětem vyrovnat se s náročnou situací distančního vzdělávání. 

A/ Přímá /specifická/ prevence – realizované aktivity, akce a programy 

Mateřská škola 

Učitelky v mateřské škole přizpůsobovaly preventivní témata věku dětí a jejich schopnostem. 

Hravou a netradiční formou s nimi pracovaly na tématech spojených s šikanou a ranou agresí, 

povídaly si o rizikových hrách a sportech, o správném chování na ulici a v dopravě, o zdravém 

životním stylu, jak správně jíst a odpočívat, abychom byli zdraví a proč netrávit čas na 

počítačích. Upozornily děti na nebezpečné situace, do kterých se děti mohou dostat, včetně 

nebezpečí hrozící od neznámých osob v souvislosti se sexuálním obtěžováním. Učitelky vedly 

děti ke kamarádství, toleranci a vzájemné pomoci. Snažily se děti vést k tomu, jak vhodně 

vyjádřit svůj názor, jak poprosit, požádat i odmítnout. Pomohly dětem orientovat se 

v koronavirových opatřeních, otázkách zvýšené hygieny, odbourávaly obavy. 

První stupeň /1. – 5. ročník/ 

V době prezenční i distanční výuky třídní učitelky pracovaly s žáky na utváření kamarádských 

vztahů ve třídě, vedly je ke vzájemné spolupráci, k respektování se, k toleranci, ke zdravému 

sebevědomí a k ochotě pomoci. Velmi důležité byly pro žáky informace o bezpečném pohybu 

na sociálních sítích, o kyberšikaně, o nutnosti ochránit si své soukromí, jak reagovat při 

kyberšikaně nebo při virtuálním obtěžování. Paní učitelky pomáhaly dětem i rodičům zvládnout 

potíže spojené s distanční výukou, která kladla obrovské nároky zejména na mladší děti, na 

jejich rodiče i prarodiče. Učitelky pomáhaly dětem nastavit si denní řád, s dětmi si povídaly o 

zdravém životním stylu /vhodný režim dne, zdravá strava, nutnost zařazení sportovních a 

fyzických aktivit,  …/.  Děti se seznamovaly se zásadami osobního bezpečí při nepřítomnosti 

rodičů doma, povídaly si o péči o fyzické i duševní zdraví v době pandemie, jak chránit sebe i 

své okolí před nákazou. Získaly základní informace o činnostech jednotlivých složek 

integrovaného záchranného systému – kdy je využít, jakým způsobem zatelefonovat, proč 

nezneužívat. Dozvěděli se, jak se vyvarovat nebezpečným situacím a co dělat v případě úrazu.  

Při distanční i prezenční výuce se děti učily zásadám správné komunikace a učily se vyjádřit 

vhodně své myšlenky i pocity. Při pobytu ve škole děti spoluvytvářely pravidla chování ve třídě, 

byly vedeny k zásadám zdvořilé komunikace s vrstevníky i dospělými, procvičovaly dovednost 

říci ne.  

Vzhledem k převládající distanční výuce se nekonala většina každoročních akcí. Dopravní 

výchova proběhla ve zkráceném formátu. Neuskutečnily se akce jako plavecký a lyžařský 

výcvik, návštěva městské policie ani přehlídka složek integrovaného záchranného systému. 



 
 

 

5. ročník 

V rámci předmětu informatika byli žáci seznámeni se zásadami bezpečného internetu. Naučili 

se, jak chránit své přístupové heslo a proč nesdělovat informace důvěrného charakteru. Mluvili 

o nutnosti odlišovat reálný svět od virtuálního, co dělat s nevyžádanými e-maily, o nebezpečí 

anonymity a možnosti změněných identit osob, se kterými komunikují na sociálních sítích. 

Povídali si, co vše může být kyberšikana, proč je stanovena věková hranice pro Facebook a 

další sociální sítě, diskutovali o tom, jak si počínat a reagovat, pokud by je někdo ohrožoval 

nebo obtěžoval. 

6. ročník 

Předmět výchova ke zdraví byl vyučován třídními učiteli, což umožňovalo okamžitě zareagovat 

na dění v kolektivu. Ve dlouhém období distanční výuky byli třídní učitelé často první, kteří 

v případě potřeby rozebírali aktuální problémy s žáky, povídali si s nimi o jejich obavách, byli 

jim oporou a pomáhali jim najít vhodné řešení. Děti byly vedeny k vzájemné toleranci a ke 

kamarádským vztahům, k vzájemnému naslouchání, k tomu, aby dokázaly vhodně prezentovat 

vlastní názor, ale i respektovat názory ostatních. Zejména třídní byli oporou žákům, kteří se 

kromě náročného přestupu na 2. stupeň potýkali při distanční výuce s tlakem na samostatnost, 

s novými předměty a vyučujícími, s pocitem osamění a se strachem z epidemie. 

Ve druhém týdnu v září absolvovaly obě šesté třídy tzv. adaptační den. Děti vytvářely pravidla 

třídy, hrály poznávací a seznamovací hry, sportovaly v proměnných skupinách. Aktivity 

směřovaly k navázání kamarádských vztahů s nově příchozími žáky z jiných škol, kteří se 

mohli takto rychleji adaptovat mimo běžný rámec školního prostředí. 

Na adaptační den navázaly další aktivity v rámci třídních akcí a zejména předmětu výchova ke 

zdraví. Tyto aktivity byly zaměřeny na posílení dobrých vztahů v kolektivu, na začleňování 

problémových žáků a dětí národnostních menšin, na minimalizaci tzv. skrytého záškoláctví, na 

posilování forem kamarádského chování, na empatii, spolupráci, zdravém sebevědomí, na 

upřesňování třídních pravidel a jejich dodržování. Děti si povídaly o tom, jaké projevy může 

mít šikana, kyberšikana a jak mohou pomoci sobě nebo spolužákovi. 

Žáci se zamýšleli nad tématem Osobní bezpečí – jak se neocitnout v ohrožujících situacích. 

Vytvářeli varianty vhodných a méně vhodných řešení, jak reagovat, kde hledat pomoc i jak sám 

pomoci. Zkoušeli asertivně odmítat nevhodné návrhy a dokázat říct „ne“. Povídali si o vzniku 

různých závislostí a vytvářeli pravidla zdravého životního stylu. 

V tématu Bezpečný internet se dozvěděli další fakta v rámci předmětu informatika. Prohloubili 

si dosavadní znalosti, diskutovali o nebezpečí na sociálních sítích, o falešné identitě a profilech, 

o vzniku závislosti a o jejím negativním vlivu na zdraví člověka. 

V přírodopise a výchově ke zdraví si doplnili informace ohledně užívání alkoholu, kouření a 

jejich negativním vlivu na lidský organismus. 



 
 

Třídní učitelé se průběžně věnovali prevenci vyčleňování jednotlivců z kolektivu, záškoláctví, 

hrubému vyjadřování a vandalismu. 

Většina preventivního působení probíhala při distanční výuce on-line. 

7. ročník 

Předmět výchova ke zdraví byl vyučován třídní učitelkou, což poskytovalo možnost reagovat 

bezprostředně na zárodky problémů. Společné třídní akce, třídnické hodiny, práce asistentky i 

systematické působení pedagogů vedly postupně k upevnění kolektivu. Třídní učitelka 

pracovala s žáky na spoluvytváření pravidel chování ve třídě a na jejich dodržování, na 

upevňování kamarádských vazeb mezi dětmi, na neposmívání se a na nevyčleňování jedinců 

z kolektivu. V rámci předmětů byly v období prezenční výuky posilovány proměnné formy 

spolupráce, děti byly vedeny k toleranci a k respektování ostatních. 

Ve výchově ke zdraví žáci probírali téma šikany – co je šikana, jaké může mít formy, jak se 

bránit a kde hledat pomoc. Řešeny byly i vztahy hoši x dívky - co je láska, co je sexuální 

obtěžování, nevhodné chování k dívkám, nebezpečí na sociálních sítích, děti zajímaly sexuální 

odchylky. Žáci se věnovali zásadám zdravého životního stylu (vhodný režim dne, péče o 

fyzické a psychické zdraví, záliby, počítač, zdravá výživa, nekouření, …). Rozebírali téma 

nebezpečné situace – jak se jim vyvarovat, jak správně zareagovat, jak pomoci, kam se obrátit. 

 

V předmětu přírodopis a výchova ke zdraví zpracovávali informace o historii tabáku a jeho 

zneužití, doplnili si informace o nejznámějších alkaloidech a alkoholu. Vyprávěli si o 

záludnostech cílené reklamy, o mechanismu vytváření závislostí, o platné legislativě i o 

zdravotních hlediscích zneužívaných látek.  

Napříč předměty se prolínalo téma tolerance náboženského přesvědčení a etnických skupin. 

Děti řešily i problematiku multikulturního světa (židé, romové, arabové, …).  

V předmětu informatika se žáci znovu zabývali pravidly bezpečného internetu a zásadami 

ochrany osobních údajů. Pracovali s příběhy, ve kterých se objevila kyberšikana, falešná 

identita, zneužití osobních údajů. Žáci se zamýšleli nad zákazem pořizování a zveřejňování 

fotografií spolužáků bez jejich souhlasu, seznámili se s platnou legislativou a možnými postihy. 

Vzhledem k distanční výuce byl zrušen již objednaný preventivní program „Táhneme za jeden 

provaz“ (Mgr. Halama), který byl naplánovaný na podzim. Neuskutečnila se ani projekce filmu 

V síti, spojená s besedou s tvůrci a herci filmu, která byla přeložena z předešlého školního roku. 

Tento film měli navštívit všichni žáci 2. stupně. 

8. ročník 

Oba třídní kolektivy jsou již stabilizované a s kamarádskými vazbami mezi dětmi navzájem. 

Třídní učitelé řešili zárodky problémů ihned, podporovali atmosféru důvěry a spolupráce mezi 

žáky navzájem i ve vztazích žák – učitel, učitel – žák. S žáky pracovali na upevňování 

správných norem chování, na posilování vzájemné spolupráce, tolerance a respektu.  Třídní 

učitelé pracovali s žáky v rámci třídnických minut a bezprostředně, pokud bylo potřeba něco 



 
 

řešit. Při distanční výuce třídní řešili především neplnění školních povinností některých žáků, 

neúčast na on-line výuce, přestože všechny děti od ledna t. r. měly již odpovídající technické 

vybavení včetně připojení k internetu. 

V předmětu občanská výchova se žáci seznámili s českým právním řádem a s předpisy 

týkajícími se dětí a mladistvých, zejména s jejich právy a ochranou, ale i s případnými následky 

při porušení zákona. Pracovali s pocity a emocemi, zkoušeli různé způsoby řešení konfliktů i 

zvládání emocí. Prohlubovali si znalosti z oblasti zdravého životního stylu, do kterého nepatří 

návykové látky. Věnovali se základům finanční gramotnosti – zdravým osobním financím, 

hospodaření s penězi, typům půjček, rizikovým úvěrům. V tématu Člověk, láska, manželství si 

chlapci a dívky povídali o rozdílech mezi láskou a sexem, dozvěděli se o základních druzích 

antikoncepce, zamýšleli se nad zodpovědným výběrem budoucího partnera. K tématu 

antikoncepce a odpovědnosti se vrátili i v přírodopisu. 

V předmětu svět práce pracovali s tématy sebepoznávání, zdravé sebevědomí, respektování 

ostatních, umění formulovat a obhájit názor a vést věcný rozhovor. Žáci byli směřování k 

vhodné volbě svého budoucího povolání na základě poznání svých možností a zájmů. 

V předmětu dějepis se objevilo téma rasismu a xenofobie, které žáky zaujalo v souvislosti 

s historií USA (otrokářství, Ku klux klan) i s českou historií (hilsneriáda, Masaryk).  

V předmětech cizích jazyků se prolínaly otázky odlišného životního stylu, problematika 

multikulturního světa, pestrých tradic a zvyklostí, které se odrážejí v běžném životě 

dospívajících. 

V hudební výchově si chlapci a dívky všimli propojení populární hudby 60. let s drogovou 

scénou a uvědomili si destrukční působení drog na organismus člověka. 

V předmětu přírodopis se žáci věnovali tématu civilizačních chorob, kouření a jeho negativního 

vlivu na zdraví. Taktéž rozebírali poruchy příjmu potravy a jeho následky na organismus, 

zejména dospívajících. Protože vzhledem k distanční výuce neproběhla každoroční beseda 

s pracovnicí Červeného kříže, spojená s praktickými ukázkami o poskytování první pomoci, 

získali žáci základní informace po návratu do školy v rámci hodin přírodopisu. 

V předmětu informatika pokračovali žáci v praktickém uplatňování zásad bezpečného 

internetu. 

Žáci neabsolvovali besedu s terénním pracovníkem přerovské organizace KAPPA-HELP, která 

byla  předběžně naplánovaná na jaro 2021. Zrušena byla i účast na premiéře filmu V síti, 

pojednávajícímu o nebezpečí, které se skrývá na sociálních sítích. 

9. ročník 

Preventivní témata se prolínala zejména předmětem občanská výchova. Žáci si prohloubili 

vědomosti týkající se legislativy a práva v ČR, zejména ve vztahu k trestní odpovědnosti dětí a 

mladistvých. Diskutovali o manipulativním působení medií na člověka, rozebírali práva dítěte 



 
 

v souvislosti s týráním dětí, hovořili o rasismu, nenávisti a xenofobii objevujících se v české 

společnosti i ve světě. 

Tématům rasové nesnášenlivosti, manipulování s lidmi a násilí se žáci hodně věnovali 

v dějepisu při probírání dějin 2. světové války. 

V předmětu svět práce byli deváťáci směřováni k výběru vhodného povolání na podkladě 

sebepoznání a správného odhadu svých možností a schopností. Dobře se žákům rozhodnout 

napomohla virtuální návštěva úřadu práce. Vzhledem k uzavření škol také žákům dopomohla 

prezentace studijních oborů středních škol, které se konaly přímo v budově naší školy. Tyto 

prezentace byly zaslány prostřednictvím materiálů nebo individuální účasti deváťáků na Dnech 

otevřených dveří jednotlivých SŠ a OU.  

V chemii se žáci v rámci organické chemie dozvěděli informace o možnostech zneužití 

některých těkavých látek, například toluenu a jeho negativnímu vlivu na lidský organismus. 

Neuskutečnila se beseda s mluvčí policie ČR Olomouckého kraje ani návštěva pracoviště 

KAPPA-HELP. Obě akce se měly konat v jarních měsících. 

Prevence – podpůrné akce pro podporu zdravých vztahů napříč třídami, mezi dětmi z MŠ a 

žáky 1. třídy. Mezi prvňáčky a deváťáky se vzhledem k epidemiologické situaci a uzavření škol 

neuskutečnila většina akcí. 

Neproběhlo vůbec, nebo jen v omezeném rozsahu na podzim: 

- patronát prvňáků nad MŠ, společné akce, „učení“, soutěže, 

- společné akce dětí 1. stupně napříč třídami (sportovní olympiáda, Dílničky, lyžařský kurz,       

  Dny lesa, spaní ve škole …), 

- patronát deváťáků nad prvňáky, 

- společné akce žáků 2. stupně mimo kmenové třídy (exkurze, sportovní aktivity, soutěže, …). 

Formy práce s žáky na 1. a 2. stupni 

V závislosti na tématu a věku žáků, na aktuální situaci ve třídě, naladění žáků a na potřebě 

výtěžnosti učitelé využívali v době prezenční výuky různé metody a formy práce: film, příběh, 

dotvoření příběhu a hraní rolí, pracovní listy apod. Žáci pracovali v proměnných skupinách, 

dvojicích i jednotlivě, fungovala práce v kruhu, byly využívány dotazníky a miniankety. Žáci 

vytvářeli referáty, projekty, rozebírali témata mezi sebou, zaujímali stanoviska, prezentovali 

své názory.  Fungovala Schránka důvěry. S těmito vzkazy pracoval školní metodik prevence a 

následně poté třídní učitelé tříd, kde se problém objevil. Všichni učitelé včetně školního 

metodika měli vypsány své konzultační hodiny, které mohli žáci využívat k řešení svých 

problémů. 

Během školního roku si prováděli třídní učitelé monitoring na klima ve třídních kolektivech, 

vycházeli z vlastních postřehů, rozhovorů s žáky, rodiči i ostatními vyučujícími.  



 
 

V době distanční výuky spočívala většina preventivní práce na třídních učitelích, kteří pracovali 

s podněty žáků, byli jim oporou, řešili s nimi jejich potíže. Třídní spolupracovali se zákonnými 

zástupci žáků, komunikovali s ostatními vyučujícími i s neziskovými organizacemi ve městě. 

B/ Nepřímá /nespecifická/ prevence 

a/ Faktory příznivě ovlivňující výkon prevence a bezpečné klima školy: 

Velikost školy (232 žáků prvního a druhého stupně) - problémy lze lépe a včas zachytit, ihned 

se mohou řešit. 

Méně početné třídy /průměr 19,33 dětí ve třídě/. 

Malé město /znalost rodinného zázemí žáků, možnost působit na dítě i rodiče/. 

Prostředí školy: velká školní zahrada se vzrostlými stromy, 2 hřiště, atletický ovál, travnaté 

plochy, vlastní venkovní herní areál mateřské školy. 

Školní družina – umístěna mimo hlavní budovu na školní zahradě (dětem je umožněn celoroční 

pobyt na čerstvém vzduchu), sportovní vybavení, hračky k venkovnímu použití, koloběžky, dvě 

plně vybavené samostatné herny uvnitř budovy, možnost využívání tělocvičny. Do družiny se 

mohou přihlásit všechny děti 1. až 5. třídy. 

Školní klub do kterého žáci 8. a 9. ročníku mají možnost docházet před odpoledním 

vyučováním. V klubu využívali sportoviště, počítačové učebny, hráli společenské hry. 

Velké přestávky trávili žáci 1. a 2. stupně za příznivého počasí na školním dvoře, kde měli 

možnost aktivně sportovat nebo relaxovat na lavičkách. 

Konzultační hodiny vyučujících probíhaly s ohledem na dojíždějící žáky bezprostředně po 

vyučování. 

Schránka důvěry. 

Relativně velká nabídka volnočasových aktivit přímo na škole, zejména pro děti 1. stupně. 

Důsledné dohledy vyučujících nad žáky o přestávkách, ošetření potenciálních míst v budově, 

kde by mohlo docházet k šikanování, kouření a užívání návykových látek. 

 

b/ Aktivity a akce zrealizované v průběhu školního roku: 

Sport: lyžařské kurzy pro zájemce z 1. - 5. třídy, kurz plavání (2. - 3. třída), sportovní soutěže 

(atletické závody, florbal, šplh, koloběžky…) – ZRUŠENO. 

Kultura, zapojení do života města: pěvecké vystoupení, vystoupení souboru fléten na akcích 

města (vánoční jarmark, domov pro seniory, akce pořádané Charitou, besídky pro rodiče, 

vystoupení na plese školy atd. Divadelní představení, koncerty, besedy, přednášky - 

ZRUŠENO. 



 
 

Žáci školy se v době distanční výuky zúčastnili on-line soutěží v matematice, chemii, 

přírodopisu. 

c/ Spolupráce s rodiči: 

V době prezenční výuky byl možný kontakt v rámci pevně stanovených konzultačních hodin 

všech vyučujících, případně dle předchozí domluvy s vyučujícím kdykoliv. V případě nutnosti 

proběhla osobní návštěva rodiče ve škole v nejbližším možném termínu. V MŠ a na prvním 

stupni byl kontakt rodičů s vyučujícími častější. V období distanční výuky komunikace s rodiči 

probíhala přes platformu Bakalář, prostřednictvím mailů nebo telefonicky. V nutných 

případech osobní návštěvou v budově školy. 

d/ Další: 

viz ŠVP, Školní řád, výroční zpráva školy, webové stránky školy. 

 

Činnost školní samosprávy ve školním roce 2020/2021 

Zástupci jednotlivých tříd ve školní samosprávě: 

6. A  Bartošek Pavel, Halas Václav 

6. B  Špalda Radek, Šulcová Veronika 

7. A  Girga Filip, Velešík Vojtěch 

8. A  Novák Robert, Pospíšil Tadeáš 

8. B  Přibylová Amálie, Súkeníková Natálie 

9. A  Bartošková Elena, Pumprla Štěpán 

9. B  Mirgová Bára, Sivák Dominik  

 

Zástupci jednotlivých tříd se sešli jen na první schůzce v říjnu – první středa v měsíci. Zde jsme 

si vysvětlili, na co školní samospráva je a jak bude fungovat. Naplánovali jsme si zřízení 

nástěnky, kde by byli vyfoceni jednotliví zástupci tříd a kde by ostatní žáci byli informováni o 

tom, co se projednávalo na schůzkách samosprávy. Vysvětlili jsme si, jak funguje schránka 

důvěry. Z členů školní samosprávy byli na první schůzce zvoleni dva zástupci – Elena 

Bartošková a Dominik Sivák, kteří by zastupovali žáky na jednáních s vedením školy.  

 

V průběhu celého školního roku chtěli členové žákovské samosprávy prostřednictvím 

školního rozhlasu informovat své spolužáky o účasti našich žáků na soutěžích, výsledcích 

soutěží, o aktivitách ve škole a také o dalších připravovaných akcích. Pro tuto činnost byly 

vybrány Amálie Přibylová a Tereza Mikešková. Kvůli uzavření škol se tato činnost 

neuskutečnila.  

 

Každý den prezenční výuky zpříjemňovaly Kristýna Pokorná a Michaela Špaldová ranní 

příchod žáků do školy pěknými písničkami podle výběru žáků, které pouštěly přes školní 

rozhlas.  

 



 
 

Školní časopis se letos nevydával. 

 

Na naší škole probíhá již několik let celoroční soutěž mezi třídami 2. stupně. Opět díky 

převažující distanční výuce nebylo možné letos tuto soutěž uskutečnit. 

 

 

Výchovné poradenství  

Činnosti, které byly v uplynulém školním roce realizovány: 
 

- vedení příslušné evidence, 

- práce s žáky se specifickými poruchami učení, 

- práce s učiteli, kteří vyučují ve třídách žáky s PLPP, IVP, 

- práce s problémovými žáky, 

- prevence zneužívání návykových látek, 

- mimoškolní problémy vztahující se k výuce a chování ve škole, 

- poruchy chování a interpersonální komunikace v třídním kolektivu, 

- provádění poradenské činnosti u žáků v krizi při řešení jejich osobních, rodinných a   

  vztahových problémů, 

- pomoc při profesní orientaci vycházejících žáků, 

- získávání informací z oblasti výchovného poradenství a předávání ostatním učitelům, 

- předávání informací rodičům a žákům o činnosti ŠPZ a o možnosti využívat jejich   

  služeb pro správný rozvoj dětské osobnosti, 

- práce se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, 

- spolupráce s rodiči, řešení neúčasti některých žáků na on-line výuce. 

 

 

Hodnocení mimoškolní vzdělávací činnosti za školní rok 2020-2021 

 

Školní družina:  

Charakteristika školní družiny 

 

Školní družina je součástí Základní školy a mateřské školy Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 

511, příspěvkové organizace. 

Družina se nachází v samostatně stojící budově v areálu školy. Navštěvují ji žáci 1. – 5. ročníku. 

Nabízí žákům smysluplné využití volného času v době před vyučováním a po vyučování. 

K činnosti jsou tři samostatná oddělení. Kapacita ŠD je 100 žáků. Herny jsou vybaveny 

dětským nábytkem a materiálem k mimoškolní činnosti. Prostředí pro činnost školní družiny je 

různorodé, pestré a dobře vybavené materiálem pro plnění cílů vzdělávání. 

Motto školní družiny je: Umíme se bavit, umíme se smát, ale i sportovat. 

 

Činnost probíhala ve třech odděleních: 

1. oddělení           1. třída        vychovatelka         Pešanová Růžena       18 dětí 

2. oddělení           2. a 4. třída      vychovatelka          Chytková Lenka 20 dětí 

http://www.sosvp.chytrak.cz/hodnoceni_04.htm#_Toc75871457#_Toc75871457
http://www.sosvp.chytrak.cz/hodnoceni_04.htm#_Toc75871467#_Toc75871467


 
 

3. oddělení           3. a 5. třída       vychovatelka         Obořilová Anna 30 dětí  

Celkem ve školní družině:                                             68 dětí   

Školní klub:  

 

Počet dětí ve školním klubu celkem: 58 

Den a hodina provozu ŠK: úterý a čtvrtek 5. a 6. vyučovací hodina 

 

Hodnocení výchovně vzdělávací činnosti školního klubu za rok 2020 - 2021 

 

ŠK navštěvovali žáci 8. a 9. ročníku. Za hezkého počasí využívali možnost pobývat venku na 

školním dvoře. Venku žáci hráli většinou fotbal nebo relaxovali. Při nepříznivém počasí byla 

využívána kmenová třída, jazyková učebna nebo školní družina, kde se žáci připravovali na 

odpolední vyučování, dokončovali nesplněné úkoly a pracovali na PC. V červnu si žáci 

devátého ročníku připravovali program na své rozloučení se školou. 

Činnost školního klubu byla ovlivněna distančním vzděláváním žáků. 

 

Přehled výchovně vzdělávací činnosti školní družiny za rok 2020 - 2021 

 

V průběhu celého školního roku jsou ve školní družině rozvíjeny zájmové činnosti dětí. 

Z hlediska organizačních forem jsou realizovány zejména práce skupinové, individuální, 

netradiční formy činnosti, a to vše s ohledem na uspokojování citových potřeb a zájmů dětí. 

Děti jsou vedeny k samostatnosti, přímému a otevřenému jednání, osvojují si zásady 

sportovního a společenského chování a vystupování. Podílí se na chodu a činnostech ŠD, svou 

prací přispívají k výzdobě ŠD, ZŠ a ostatních prostor školy. Naším zájmem ve školní družině 

je vést děti ke zdravému životnímu stylu.  

 

Činnost se ve školní družině řídila ŠVP ŠD a strukturou tematických celků:  

 

1. Místo, kde žijeme 

2. Lidé a čas 

3. Rozmanitost přírody 

4. Člověk a jeho zdraví 

 

l. Sportovní aktivity:   - sportovní a závodivé hry ve dvojicích, štafetové hry  

                 - přetah lanem, šplh 

      - FIT soutěž tělesné zdatnosti 

      - zimní štafetové hry, překážkový běh, bobování, stavby ze sněhu 

      - Hry bez hranic - míčové dovednosti 

      - soutěž Skokan a skokanka - posilování, skákání přes švihadlo, lano 

      - netradiční sporty a dovednosti, pohybové aktivity 

                 - DUATLON – běh, jízda na kole, koloběžce  

      - štafetový běh dvojic a družstev na dráze 

      - míčové aktivity a soutěže: vybíjená, přehazovaná, kopaná, košíková 



 
 

                                      - rekordy školní družiny 

      - turistické a tábornické dovednosti, orientace v přírodě 

 

Výchovné cíle: duševní a fyzická hygiena, rehabilitace, sportovní chování, otužování, zdravá 

soutěživost a vztah ke sportu, posilování a zvyšování tělesné zdatnosti a dovednosti. 

 

2. Dopraví výchova: 
 

DEN BEZ AUT: závod na koloběžkách, jízda zručnosti, plnění úkolů v dopravních situacích, 

bezpečnost na cestě do školy, znalosti při poskytování první pomoci. 

 

DĚTI POZOR, ČERVENÁ: dopravní soutěž ve znalosti dopravních značek jako účastník  

silničního provozu, jízda zručnosti. 

 

- soutěž v jízdě na kole a koloběžce, soutěž zdatnosti v praxi 

- děti jsou opakovaně seznamovány s poskytováním první pomoci 

 

Během celého roku se děti učí bezpečnosti a ochraně zdraví při cestě do školy i ve ŠD. 

 

3. Společenské akce a soutěže: 

 

V září se uskutečnil týden otevřených dveří ve školní družině, kde byly předvedeny ukázky 

zájmových činností. Pro rodiče a děti byly dále připraveny společenské hry a soutěže 

v klubovně. 

 

4. Přírodovědné soutěže:  

 

Vedeme děti k prohlubování poznatků o přírodě a její ochraně - přírodovědnou stezkou na 

školním dvoře poznáváme přírodu, rostliny a živočichy po celý školní rok. Celoročně se 

staráme o krmítka umístěná v areálu školy. 

 

5. Estetická a výtvarná výchova:  

 

Je součástí estetického života ve ŠD. Výtvarná díla a výrobky dětí prezentují naši činnost při  

různých akcích školy, u rodičů a na veřejnosti. 

 

K činnostem ŠD slouží: samostatné místnosti ŠD, klubovna ŠK a aula školy, basketbalové a 

fotbalové hřiště, sportovní hala, atletické hřiště, dopravní hřiště a zábavné hřiště. 

 

Zájmové kroužky ŠD: 

 

Šikovné ruce                                    R. Pešanová     16 dětí 

Výtvarníček    R. Pešanová     16 

Šikulové     L. Chytková     18 

Dovedné ruce    L. Chytková        9 

Tvoříme – malujeme   A. Obořilová     15 



 
 

Sportovní hry    R. Pešanová     16 

Míčové hry    L. Chytková     17 

Pohybové hry    A. Obořilová     16 

 

Zájmové kroužky ZŠ: 

 

Flétna  začátečníci   p. uč. K. Zezůlková               8 dětí 

Flétna  pokročílí   p. uč. K. Zezůlková    7  

Činnost školní družiny a zájmových kroužků byla během celého školního roku přerušována a 

upravena dle vyhlášek a nařízení kvůli pandemii Covid-19. Sportovní kroužky a flétny činnost 

vůbec nezahájily, a to z důvodu zákazu pohybových aktivit v uzavřených prostorách a zákazu 

zpěvu.  

Plánované úkoly a cíle výchovy nebylo možné v plném rozsahu splnit.  

 

 

 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU 2020 – 2021 

Uskutečnil se 1 sběr starého papíru a to 31. 5. – 4. 6. 2021. 
 

Nasbíráno (ZŠ, MŠ, ŠD, kancelář):   21 700 kg, výdělek 43 400 Kč (1 kg = 2 Kč) 

 

1. stupeň: 12 166 kg  =  24 332 Kč +     281 Kč (zbytek 2019/2020) = 24 618 Kč 

2. stupeň:   8 184 kg  =  16 368 Kč +  1 599 Kč (zbytek 2019/2020) = 17 967 Kč 

Vyúčtování: 

1. stupeň:                                            24 618 Kč                  2. stupeň:                                  17 967 Kč 

1. Odklad na adopci 2022 

      (na účtu SRPŠ) 

  2 600 Kč  1. Odklad na adopci 2022 

    (na účtu SRPŠ) 

  2 600 Kč 

2. Podílky pro třídy 1. – 5. třída 

    (30 Kč na 1 žáka) 

1. A  571 Kč 

2. A  450 Kč 

3. A  631 Kč 

4. A  570 Kč 

5. A  621 Kč 

2. Podílky pro třídy 6. – 9. třída 

    (30 Kč na 1 žáka)                             

                                 

                                 

                                   

                                                  

6. A  428 Kč 

6. B  538 Kč 

7. A  930 Kč 

8. A  510 Kč 

8. B  563 Kč 

9. A  543 Kč 

9. B  568 Kč        

3. Knihy do Žákovské knihovny     2 306 Kč 3. Výroba kupónků          80 Kč 



 
 

4. Výroba kupónků          80 Kč 4. Finanční kupónky pro žáky  

    6. – 9. třídy 

    2 100 Kč 

 

5. Finanční kupónky pro žáky 

   1. – 5. třídy  

    3 575 Kč 5. Adopce - dárek        200 Kč 

6. Adopce - dopis        204 Kč   

 

Celkem útrata:                                         11 608 Kč                                                                      9 060 Kč 

Zbývá:                                                    13 010 Kč                                                                   8 907 Kč  

 

Školní úrazy - školní rok 2020/2021 

 

 

Školní úrazy 

Celkem 

 

ZŠ + MŠ 

hoši dívky 

 

Záznamy v knize úrazů 
13 7 6 

 

Registrované úrazy 
4 2 2 

 

Odškodněné případy 

 
1 1 0 

 

Vyhodnocení úrazů 

 

 

Celkem 

13 

hoši 

7 

dívky 

6 

MŠ 
1 1 0 

ZŠ hodiny TV                     

přestávka 

 

  

               

                                         

přestávka 

kroužek                                           

8 

2 

7 

1 

 

     3 

1 

3 

0 

5 

1 

 

 

4 

1 

 ostatní vyučovací hodiny 

školní výlet 
0 

0 

7 

1 

 

     0 

0 

3 

0 

0 

0 

 

 

4 

1 

ŠD 
2 2 0 

 

Z 13úrazů byla většina způsobena při sportovních aktivitách, v hodinách tělesné výchovy a při 

sportovních aktivitách ve školní družině. Velký podíl zabírají úrazy způsobené špatnou 

koordinací pohybů, zejména při chytání a běhu.  

O přestávkách se staly dva úrazy. Jeden ve třídě, jeden na chodbě. 

V MŠ se stal úraz na dětském hřišti při houpání na dětské houpačce. Při úraze v MŠ byl dohled 

zajištěn a prováděn v plné míře. Úraz byl řešen se zákonnými zástupci a proběhlo poučení dětí 

o bezpečném chování.  



 
 

Při činnosti ve školní družině se staly dva úrazy u jednoho žáka. V prvním případě šlo o pád 

z průlezky a došlo ke zlomenině ruky. 

Všechny úrazy byly klasifikovány jako lehké a bez trvalých následků.  

Poučení o bezpečnosti a chování předcházelo u všech úrazů a bylo také následně provedeno po 

úrazech.  

 

 

 

 

Mateřská škola 

 

1. Základní údaje o MŠ 

 

Mateřská škola je součástí základní školy. Má dvě třídy s celodenním provozem. 

Kapacita školy je 56 dětí. Provozní doba mateřské školy byla i v tomto školním roce stejná. 

Rodiče mohli využívat mateřskou školu od 6:15 hod – 16:15 hod. 

Mateřská škola pracovala opět v letošním školním roce podle vlastního ŠVP s názvem „Školka 

plná zábavy“, který vychází z RVP PV. 

 

2. Personální zajištění 

 

Ve školním roce 2020/2021 působily v MŠ čtyři učitelky, asistent pedagoga a školní asistent. 

Všechny s úvazkem 1,0. 

Vedoucí učitelkou byla Veronika Kolmanová.  

 

Paní učitelky se během školního roku sebevzdělávaly dle vlastních potřeb a zájmů 

prostřednictvím nových materiálů, pedagogických časopisů a on-line prostředků oficiálních 

stránek MŠMT a RVP.  

 

Paní učitelky také samostatně studovaly a informovaly se o aktualitách v oblasti předškolního 

vzdělávání uveřejněnými MŠMT. 

 

Provozní pracovnice v MŠ pracovaly dvě. Úvazky byly zkombinovány tak, aby byl 100% 

pokryt úklid i výdej stravy pro děti z I. a II. třídy mateřské školy. 

 

 

3. Materiální zajištění 

 

Modernizace vybavení tříd probíhala průběžně celoročně. Nakupovaly se hračky i metodické 

pomůcky. Vybavení obou tříd hračkami a pomůckami se tak průběžně obnovovalo během 

celého školního roku.  

 

Funkční a estetické prostředí zajistily vyhovující a kritéria splňující vnitřní prostory. Děti se 

během celého školního roku samy podílely na úpravě a výzdobě prostředí. V šatnách a 



 
 

vstupních prostorech vznikly výstavní plochy reprezentující výsledky dětských prací, které jsou 

přístupny rodičům a všem návštěvníkům MŠ /v letošním roce byl vstup osob do MŠ z důvodu 

vládních opatření omezen/.  

 

4. Organizace, průběh a podmínky vzdělávání 

 

Mateřská škola Lipník nad Bečvou, Hranická 511 je školou dvoutřídní. Třída s mladšími dětmi 

má název „Malánci“, třída se staršími dětmi má název „Velikáni“.  

 

K 25. 6. 2020 bylo v I. třídě zapsáno 27 dětí ve věku cca od 2,5 do 5 let, z toho 17 chlapců a 10 

dívek. Průměrná docházka za celý školní rok byla 15 dětí. 

Ve II. třídě bylo zapsáno 28 dětí ve věku cca od 5 – 7 let, z toho 15 chlapců a 13 dívek. Průměrná 

docházka za celý školní rok byla 20 dětí.  

 

V době od 24. 2. 2021 do 5. 3. 2021 byla mateřská škola uzavřena z důvodu pandemie Covid – 

19 a v době od 8. 3. 2021 do 9. 4. 2021 byly celostátně uzavřeny mateřské školy z důvodu 

Covid – 19. 

Mateřské školy se otevíraly nejdříve pro děti předškolního věku a to od 12. 4. 2021. 

Od 19. 4. 2021 se mateřské školy otevřely i pro děti IZS (integrovaný záchranný systém). Tuto 

možnost u nás využily čtyři děti. 

Od 10. 5. 2021 se mateřská škola otevřela pro všechny děti.  

 

Zápis pro školní rok 2021/2022 se na doporučení ministerstva školství konal bez přítomnosti 

dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a probíhal ve dnech 3. 5. – 13. 5. 2021. Propagace 

byla zajištěna prostřednictvím webových stránek školy. Do MŠ bylo podáno 15 přihlášek a 

všechny děti byly přijaty. 

S kritérii pro přijetí se mohli zájemci seznámit na webových stránkách školy. 
 

Výchovně vzdělávací práce vycházela ze ŠVP s názvem „Školka plná zábavy“ a TVP, které 

byly v souladu s RVP. Každá třída měla zpracovaný vlastní třídní vzdělávací program. Při jeho 

tvorbě učitelky vycházely z cílů ŠVP, z dobré znalosti dětí, podmínek třídy a mateřské školy. 

Paní učitelky během roku pracovaly s plánem a dle potřeb do něj zasahovaly a případně měnily. 

 

Paní učitelky i provozní pracovnice se snažily dětem vytvářet klidné, vstřícné a podnětné 

prostředí. V průběhu dne se střídaly činnosti řízené a spontánní, při kterých se učitelky snažily 

rozvíjet všechny stránky osobnosti dítěte. Základem všech činností byla hra.  Individuálně jsme 

se věnovaly novým dětem, které měly problém s adaptací a dětem s odkladem školní docházky 

- ve spolupráci s PPP Přerov, PPP Olomouc a SPC Olomouc. 

 

Paní učitelky v I. třídě MŠ se na začátku školního roku zaměřily na úspěšnou adaptaci nově 

přijatých dětí. Děti si zvykaly na nové prostředí a zvládání režimových prvků, taktéž na klidné 

řešení problémů, učení se kompromisům. Rozvíjely u dětí samostatnost především 

v sebeobsluze a hygieně. 

 



 
 

Paní učitelky ve II. třídě MŠ se zaměřily na cílenou přípravu pro vstup do ZŠ, jelikož z počtu 

28 dětí bylo 25 předškoláků. U dětí rozvíjely především logické myšlení, samostatnost, 

soustředění a pozornost, motorické dovednosti a řeč. Problémy s řečí řešily doporučeními 

k návštěvě odborníka. 

Rodičům předškolních dětí, jež dle posouzení paní učitelky nebyly zralé pro školu, nebo sami 

rodiče si nebyli jisti v rozhodování, byla doporučena návštěva PPP. Nakonec byl doporučen 

odklad školní docházky 10dětem. 

 

V tomto školním roce jsme měli v I. třídě MŠ asistenta pedagoga, který byl SPC Hranice 

doporučen pro chlapce s ADHD a LMP.  

Ve II. třídě MŠ působil školní asistent. 

 

Výchova a vzdělávání vždy vycházela z RVP PV. Vzdělávání v naší mateřské škole bylo 

maximálně přizpůsobováno vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním 

a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny. Dbalo se na to, aby tato vývojová specifika 

byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována. Naše práce směřovala k tomu, aby děti v MŠ 

získávaly poznatky nenásilnou formou. Zároveň jsme se snažily děti připravit na vstup do ZŠ, 

a to nejen v oblasti znalostí, dovedností a návyků, ale i po stránce psychické. Pomáhaly jsme 

dětem při začleňování do kolektivu svých vrstevníků. Při návštěvách ZŠ se děti seznamovaly 

i se zdejším pedagogickým sborem. Výsledky vzdělávání dětí odpovídají jejich možnostem 

a schopnostem. 

 

Dlouhodobé cíle a záměry: 

 vytváření optimálních podmínek pro rychlou adaptaci  

 pěstování sebedůvěry u dětí  

 cílená příprava předškolních dětí na povinnou školní docházku 

 

Základní principy pedagogického přístupu: 

 dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů 

 pedagogický styl, jakým jsou děti vedeny je podporující, sympatizující a naslouchající 

 všechny děti mají rovnocenné postavení, žádné není zvýhodňováno nebo naopak 

znevýhodňováno 

 

5. Akce školy 

 

Celoroční program a činnost školy jsme se snažili v maximální možné míře zpestřovat v podobě 

nejrůznějších akcí  pro děti z MŠ a jejich rodiče. Nechyběla ani spolupráce se základní školou, 

která se postupně rozvíjela a obohacovala o nápady pedagogického kolektivu z obou zařízení.  

 

Výčet veškerých akcí pořádaných v rámci školy uvádí následující seznam: 

 

Pro děti jsme v tomto školním roce připravili speciální dopolední akce: 

 

- Jablíčkový den – přivítání podzimu v červených barvách a tvořením z jablek 



 
 

- Sportovní den – dopolední soutěžení 

- Halloween – strašidelné oslavy Halloweenu, výzdoba školky 

- Sv. Martin – oslavy příjezdu sv. Martina, výroba koníků, povídání si o tradicích, pranostikách 

- Mikulášování – návštěva Mikuláše, čerta a anděla, obdarování dětí mikulášským balíčkem 

- Krmení zvířátek – krmení ptáčků a další drobné zvěře v areálu školy 

- Doktorský den – veselé zakončení tematického bloku 

- Srdíčkový den – akce pro podporu kamarádství a upevnění kolektivu 

- Zdobení stromečku – dopoledne plné vyrábění a zdobení vánočních ozdob 

- Vánoční nadílka – dopoledne při rozbalování dárků 

- Lesní pedagogika – dopoledne s lesním pedagogem 

- Workshop „Zahrajeme si pohádku“ – tvořivé dopoledne s lektorkou, výroba kulis, hra 

pohádky „O červené Karkulce“ 

 

Mimo jiné jsme organizovali akce odpolední, kterých se účastnili v hojném počtu i rodiče dětí. 

Byly to např. tyto akce: 

 

- Spaní pod vánočním stromečkem – večer plný vánočních tradic a zvyků 

- Rozloučení s předškoláky – slavnostní pasování dětí na školáky 

 

- Projektový den 

- Stavitel města – dopoledne s lektorem z MTU (Malá technická univerzita) 

 

Více akcí bohužel kvůli letošní nastalé situaci nebylo možno uskutečnit a byly zrušeny. 

 

 

6. Spolupráce školy s rodiči 

 

Spolupráce s rodiči začala již v měsíci září, kdy se společně celý pedagogický sbor sešel se 

zákonnými zástupci na zahajovací rodičovské schůzce. Rodiče byli seznámeni s personálním 

obsazením MŠ, se školními projekty, nabídkou kroužků a aktivitami školy, se školním 

a vnitřním řádem MŠ, se směrnicí k úhradě úplaty za vzdělávání a školské služby, stravného.  

Zákonní zástupci byli rovněž podrobně seznámeni s pokyny potřebnými pro nástup dítěte do 

MŠ a s možnými úskalími adaptačního procesu v MŠ. 

Informovanost rodičů byla během školního roku zajišťována nejen schůzkami, ale také 

osobními rozhovory s pedagogem při předávání nebo vyzvedávání dětí, uváděním příspěvků na 

„rodičovské nástěnky“ ve vstupních prostorech, prostřednictvím e-mailů, internetových stránek 

a přispíváním příspěvků do Lipenských listů.  

Spolupráce s rodiči byla posilována také již zmíněnými společnými odpoledními akcemi, 

které připravovaly učitelky MŠ.  

 

Besedy a schůzky pro rodiče na téma: 

- Co umí omluva a ocenění v životě dítěte i dospělého 

- Kam se ztrácí můj čas v běžném pracovním týdnu 

- Co je zdravé sebevědomí a jak ho předat dětem 



 
 

Setkání rodičů budoucích prvňáčků  

 

 

 

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Hodnocení DVPP  školního roku 2020/2021 

 

C e n t r u m  c e l o ž i v o t n í h o  v z d ě l á v á n í  n a  P e d a g o g i c k é  f a k u l t ě  

U n i v e r z i t y  P a l a c k é h o  v  O l o m o u c i  

M í s t o  k o n á n í :  Z Š  B .  N ě m c o v é  1 6  P ř e r o v  

 
7. 10. 2020 

8 hodin 

Neklidné dítě (ADHD, ADD) – 

výchovné a vzdělávací strategie 

Lenka Šromová 

Barbora Macková 

Magda Suchánková 

26. 2. 2021 

3 hodiny 

online - Zoom 

Záměrné sebepoškozování 

 

PhDr. Ivana Dvořáková  

17.  a 24. 3. 2021 

8  hodin 

online - 

BigBlueButton 

Jak rozvíjet matematickou gramotnost  

aneb Matematika v praxi 

Mgr. Hana Steinbachová 

 

Další  naplánované semináře  byly zrušeny z organizačních důvodů ze strany pořadatele a 

pandemické situace. 

  

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Všechny aktivity jsou podrobně popsány ve výše uvedených kapitolách a jsou pravidelně 

zveřejňovány na webových stránkách školy a v Lipenských listech. 

 

9. Inspekční činnost realizovaná Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2020/2021 byla realizována kontrolní činnost České školní inspekce na naší 

škole. Inspekce byla vedena prostřednictvím telefonického rozhovoru s ředitelem školy. 

Inspekce zjišťovala informace týkající se způsobu distančního vzdělávání na naší škole. Žádný 

písemný výstup nebyl škole předán. Dle sdělení kontrolního orgánu se jednalo o šetření, ze 

kterého bude ČŠI vypracovaný souhrnný dokument. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Výroční zpráva o hospodaření k 31. 12. 2020 

 

 
Příjmy 

 

 

1. Celkové příjmy       29.536.100,79 Kč 

 

2. Poplatky od rodičů             155.220,-- Kč 

 

3. Příjmy z hospodářské činnosti           480.179,-- Kč 

 

4. Ostatní příjmy       28.900.701,79 Kč 

 

 

Výdaje 

 

 

1. Investiční výdaje celkem                  4.383.709,93 Kč 

 

2. Neinvestiční výdaje celkem     29.504.252,40 Kč 

 

     - náklady na platy pracovníků     17.123.008,--  Kč 

 

     - ostatní osobní náklady            137.375,-- Kč 

 

     - zákonné odvody zdrav a soc. pojištění        5.766.207,-- Kč 

 

     - zákonné sociální náklady           341.785,76 Kč  

 

     - výdaje za učebnice, texty a uč. pomůcky         148.471,21 Kč 

 

     - ostatní provozní náklady         5.987.405,43 Kč 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

11. Zapojení školy do vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Není. 

 

12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

 
Ve školním roce 2007 -  2008 se naše škola zapojila do projektu: Adopce na dálku. Arcidiecézní 

charita Praha nám vybrala šestileté děvče: Vaibhav Kamath z Indie. Vaibhav navštěvuje ZŠ sv. 

Josefa Koppa. Dopisy od nás jsou zasílány na adresu:  

Provincialate „Maria Kripa“, No. 84, 1 st Gross, Near Puthali Park, Mysore – 570 021, 

Karnataka, India  

Vaibhav žije v sociálně slabé rodině a má jednu sestru Vinuthu. Vyznává hinduismus, 

oblíbeným předmětem je její rodný jazyk Kannada. Ve škole dosahuje pěkných výsledků, ráda 

by se stala učitelkou.  

Vždy v únoru hradíme Vaibhav školné ve výši 4 900 Kč (školní poplatky, knihy, aktovka, 

školní uniforma, boty, příspěvek na školní akce). Dvakrát v roce – v prosinci a v červnu 

zasíláme Vaibhav dopis s drobnými dárky (pastelky, pero, tužky, výrobky našich žáků a 

fotografie z dění naší školy). V březnu jí posíláme přání k narozeninám. Školné hradíme 

z peněz, které získáváme za sběr starého papíru.  

Od Vaibhav dostáváme poštu dvakrát za rok. Vždy obsahuje dopis pro nás v jejím rodném 

jazyce, dále jeho anglický překlad, obrázek a v červnu vždy fotografii a hodnocení školních 

výsledků (vysvědčení). 

Naše svěřenkyně dosahuje ve škole velmi dobrých výsledků, což je předpokladem k dosažení 

dobrého vzdělání. Díky němu bude mít šanci k získání dobré práce i postavení ve společnosti. 

Z grantového systému města Lipník nad Bečvou škola získala finanční prostředky na 

realizaci: 

Let světem přírody – finanční prostředky byly vráceny z důvodu neuskutečněné soutěže 

/Covid – 19, uzavření školy/. 

Barevná pastelka – finanční prostředky byly vráceny z důvodu neuskutečněné soutěže /Covid 

– 19, uzavření školy/. 

Z prostředků Olomouckého kraje byl realizován projekt Rok v přírodě. 

Projekt Mléko do škol  - Evropská unie a Česká republika se podílejí na podpoře spotřeby 

mléka a mléčných výrobků u žáků základních škol a dětem se dostávají mléčné výrobky buď 

zcela zdarma (neochucené), nebo s příplatkem (ochucené). V České republice tento projekt 

zastřešuje Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) spadající pod Ministerstvo zemědělství. 

13. Spolupráce s odborovou organizací 

Na škole odborová organizace nepůsobí. 

 

Výroční zpráva školy byla zpracována na základě podkladů dodaných pracovníky školy. 

http://www.szif.cz/irj/portal/szif/podpora-spotreby-skolniho-mleka

