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A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

Charakteristika školy 
 

Název školy, sídlo, odloučené pracoviště 
Základní škola Horní Lideč, okres Vsetín 
756 12 Horní Lideč 200 

Zřizovatel, adresa zřizovatele: 

Obec Horní Lideč, 756 12 Horní Lideč 292 

Právní forma školy  

Příspěvková organizace – právní subjekt od 1. 4. 1995 

Ředitelka školy 

Mgr. Gabriela Daňková 

Statutární zástupkyně ředitelky 

Mgr. Martina Slováčková 
 
Kontakt 
Telefon: 571 447 316, 702 008 833 
E-mail:  zs.hornilidec@seznam.cz 
web:  www.zshl.cz 

Datum zařazení do sítě:   18. února 1998 

Poslední aktualizace v síti:   1. září 1999 

Datum zařazení do rejstříku škol:  1. května 2006 

Identifikační číslo ředitelství v síti škol: 600 150 046 

Datum zřízení (založení) školy:  1. září 1968 

Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2016/2017 (k 30. 6. 2017) 

 

        
Počet tříd 

/skupin 
Počet 
žáků 

Počet žáků 
na 

třídu/skupinu 

Přepočtený počet 
ped. prac. 
/prac. ŠJ 

1. stupeň 6 127 21,16 5,8 

2. stupeň 9 226 25,11 18,52 

Školní družina 1 30 30 1,0 

Školní klub 1 29/180 29 (+ 180 průběžných) 1,0 

Školní jídelna X 350 x 5,14 

mailto:zs.hornilidec@seznam.cz
http://www.zshl.cz/
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Školská rada  

Datum vzniku:    19. 9. 2005 
Počet členů:     9 
Počet jednání ve škol. roce 2016/2017: 2 
 

Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole 

 Nadační fond 

 Školní sportovní klub 
 

 

Nadační fond – školní rok 2016/2017 

Počáteční stav v pokladně k 1.9.2016 1.674,-- Kč 

Příjmy celkem 

   z toho: 

 doplatky žáků za plav. výcvik+divadlo a kino 

 příspěvky od žáků 

 doplnění hotovosti v pokladně z BÚ 

 zálohy od žáků na lyžařský výcvik     

 vybrané vstupné z jarmarků                                            

 

                                        362.164,-- Kč 

 

 

22.710,- Kč 

31.600,- Kč 

          89.235,-Kč                              

201.700,- Kč 

16.919,- Kč 

Výdaje celkem 

z toho: 

 občerstvení – sportovní akce 

 ceny – sportovní akce 

 ceny  - nesportovní akce 

 jízdné na sportovní a vědomostní soutěže 

 vrácení zůstatku v hotovosti ze záloh na lyžařský 

výcvik 

 doplatky na koncerty, divadla, přednášky, preventivní a 

protidrogové programy, za lyžařský a plavecký výcvik 

 odvod na BÚ 

 vyplacené příspěvky z ÚP 

 příspěvek do klubu AŠSK 

 

361.493,-- Kč 

 

616,- Kč 

2.487,- Kč 

7.611,- Kč 

8.045,- Kč 

80.235,- Kč 

 

7.750,- Kč 

 

253.619,- Kč 

650,- Kč 

480,- Kč 

Zůstatek v pokladně k 31.8.2017 2.345,-- Kč 
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Počáteční stav účtu  k 1.9.2016 3.951,52 Kč 

Příjmy celkem 

   z toho: 

 vklad hotovosti 

 příspěvek od ÚP Zlín 

 zálohy na lyž. výcvik 

 vybrané vstupné z ván. jarmarků 

 zúčtování kladných úroků 

254.273,56 Kč 

 

 

35.000,- Kč 

650,- Kč 

201.700,- Kč 

16.919,- Kč 

4,56 Kč 

Výdaje celkem 

z toho: 

 platby faktur (plavání, kino, divadlo, lyž. výcvik) 

 poplatek za vedení účtu 

 výběr šekem 

 platba za doklady 

240.876,- Kč 

 

130.843,- Kč 

710,- Kč 

109.235,-Kč 

88,- Kč 

Zůstatek na účtu k 31.8.2017 17.349,08 Kč 

 

 
B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE 
     A JSOU ZAŘAZENY VE ŠKOLSKÉM REJTŘÍKU 
 
Vzdělávací programy školy 
 

Vzdělávací program č. j. MŠMT Školní rok 2016/2017 

  v ročnících počet žáků 

ŠVP ZV Otevřená škola x 1. - 9. 353 

 

Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání 

Nabídka volitelných a nepovinných (zájmových) předmětů 

 
Volitelné předměty: 

 fyzikální praktikum 

 zeměpisné praktikum 

 počítačové praktikum 

 německý jazyk 

 ruský jazyk 
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Nepovinné a zájmové předměty: 

 náboženství 

 cvičení z jazyka českého 

 cvičení z matematiky 

 sportovní hry 

 výtvarný kroužek 

 dyslektický kroužek 

 street dance 
 
 

C) PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

 
Údaje o pracovnících školy ve školním roce 2016/2017 (k 30. 6. 2017) 

Pedagogičtí pracovníci  

 

 
Počet fyzických 

osob 
Přepočtené 

úvazky 

Interní pracovníci 36 (3 MD) 28,1 

Externí pracovníci 0 0 

Další údaje o pedagogických pracovnících  

Poř. 
č. 

Ped. pracovníci 
 

Pracovní zařazení, 
funkce 

Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, 

obor, aprobace 

Roků 
ped. 

praxe 

1. Mgr. KB učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské, M-VT (Inf) 14 

2.  Ing. MB  učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské, zootechnika, D 22 

3. PaedDr. MC učitel l. stupně 1,0 vysokoškolské, učitelství 1. stupně  13 

4. Mgr. GD ředitelka školy 1,0 vysokoškolské, učitelství 1. stupně 23 

5. Mgr. ID učitelka ll. stupně 0,86 vysokoškolské, Čj - Př 0 

6. Mgr. SF učitel ll. stupně 1,0 vysokoškolské, soc. pedagogika - M 7 

7. Mgr. JG učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské, Čj - Vv 8 

8. PH  vychovatelka ŠD 1,0 úplné střední odborné, vychovatelství 22 

9. Mgr. PH učitelka II. stupně 0,82 vysokoškolské, F-Ch 13 

10. D MH učitelka II. stupně 0,41 úplné střední odborné, vychovatelství 41 

11. Mgr. MH učitel I. stupně 1,0 vysokoškolské, učitelství 1. stupně 9 

12. Mgr. MCH učitelka I. stupně 1,0 vysokoškolské, učitelství 1. stupeň 19 

13. Mgr. ACH učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské, M-Bio 31 

14. Mgr. MJ učitelka I. stupně 1,0 vysokoškolské, učitelství 1. stupně 29 

15. Mgr. RK (MD) učitelka II. stupně 0 vysokoškolské, Čj-D 13 

16. Mgr. JK učitelka II. stupně 0,73 vysokoškolské, Rj-D-Z 41 

17. Mgr. JM učitelka I. stupně 1,0 vysokoškolské, učitelství 1. stupně 30 

18. Mgr. HM (MD) učitelka II. stupně 0 vysokoškolské, ČJ-Nj 3 

19. Mgr. BN učitel II. stupně 1,0 vysokoškolské, Aj - Tv 11 

20. Mgr. JP učitelka ll. stupně 0,77 vysokoškolské, Tv-Rj 31 
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21. Mgr. JP učitel II. stupně 1,0 vysokoškolské, Tv a sport 7 

22. Mgr. LP učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské, historie, Rv 11 

23. Mgr. IP učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské, On-Rj 30 

24. Mgr. Bc. IR učitelka l. stupně 0,82 vysokoškolské, učitelství 1. stupně a ŠM 22 

25. D Mgr. AS učitelka II. stupně 0,45 vysokoškolské, Ch-Zzv 43 

26. Mgr. MS zástupkyně ředitelky 1,0 vysokoškolské, učitelství SZŠ, Rv 20 

27. Mgr. MS učitelka II. stupně 0,32 vysokoškolské, Hv – varhany - D 16 

28. D AS učitelka II. stupně 0,45 vysokoškolské, Tv –Rj 40 

29. D Mgr. MŠ učitelka II. stupně 0,68 vysokoškolské, Čj-D 45 

30. D Mgr. AT učitelka II. stupně 0,36 vysokoškolské, Tv-Rj 41 

31. Mgr. LT učitelka 1,0 vysokoškolské, ped, FCE Aj 18 

32. Bc. MT vychovatelka 1,0 vysokoškolské, sociální pedagogika 0 

33. Mgr. LV katechetka 0,5 vysokoškolské, křesťanská výchova 29 

34. Mgr. ZV (MD) učitelka l. stupně 0 vysokoškolské, učitelství 1.stupně 7 

35. LČ asistentka pedagoga 1,0 úplné střední odborné a vyšší odborné  1 

36. JK asistentka pedagoga 0,75 
úplné střední odborné, elektrotechnika a 

komunikace 
0 

 
 
Nepedagogičtí pracovníci  
 

 počet fyzických 
osob 

přepočtené 
úvazky 

Interní pracovníci 13 12,19 

Externí pracovníci 0 0 

 
 
Další údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Ostatní pracovníci 
- poř. číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1. MB pomocná pracovnice ŠJ 1,0 základní 

2. ACH  uklizečka 0,83 střední odborné 

3. LJ uklizečka 1,0 střední odborné 

4. MK kuchařka 1,0 střední odborné 

5. MK uklizečka 0,83 střední odborné, servírka 

6. Bc. JK vedoucí ŠJ 1,0 vysokoškolské bakalářské 

7. VL uklizečka 0,83 střední odborné 

8. LT vedoucí kuchařka 1,0 střední odborné, kuchař - číšník 

9. AV uklizečka 1,0 střední odborné, zemědělec-mechanizátor 

10. Ing. JV účetní 1,0 vysokoškolské inženýrské 

11. MV administrativní pracovnice 0,70 úplné střední odborné, tech-hosp.činnosti 

12. AZ pomocná pracovnice ŠJ 1,0 střední odborné 

13. AZ školník 1,0 střední odborné, stavební zámečník 
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D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ 
DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉ PŘIJETÍ DO ŠKOLY 
 

Údaje o zařazování dětí a žáků 
 
Zapsaní a zařazení žáci a děti 

 

Počet u zápisu 
10.2.2016 

Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupili 
do 1. třídy 
1.9.2016 

Počet u zápisu 
5.4.2017 

Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupí do 
1.třídy 1.9.2017 

28 5 25 
 

28 7 21 

 

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2016/2017: 

 

Gymnázium Maturitní obory Výuční obory 

8 leté 6 leté 4 leté 

přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihláš. přijatí 

0 0 0 0 13 13 33 33 21 21 

 
 

E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ 
STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE 
POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ 
 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

 
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2016/2017  (2. pololetí): 

 

Ročník 
Počet 
žáků 

celkem 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Neklasifikováno 
Hodnoceno 

slovně 

1. 24 24 0 0 0 0 

2. 31 29 2 0 0 0 

3. 19 17 2 0 0 0 

4. 26 16 10 0 0 0 

5. 27 15 12 0 0 0 

Celkem 
1. stupeň 127 101 26 0 0 0 
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6. 46 25 20 1 0 0 

7. 58 21 35 2 0 0 

8. 55 23 32 0 0 0 

9. 67 22 45 0 0 0 

Celkem  
2. stupeň 226 91 132 3 0 0 

Škola 
celkem 

353 192 158 3 0 0 

 
 

Údaje o integrovaných žácích 

Druh postižení Ročník Počet žáků 

Vývojové poruchy učení 2. 1 

 4. 7 

 5. 6 

 6. 4 

 7. 4 

 8. 2 

Vada řeči 2. 2 

Autismus 8. 1 

 

 

Problematika výchovného poradenství na škole 

VNITŘNÍ ČINNOST 
1. Spolupráce s vedením školy, TU, asistentkami pedagoga, školním metodikem 

prevence, dětskou lékařkou, orgány péče o dítě a Policií ČR 
2. Sledování změn v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného 

poradenství 
3. Předávání informací ostatním pedagogickým pracovníkům 
4. Spolupráce při vyhodnocování výsledků přijímacího řízení 
5. Individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků 
6. Zabezpečování a pořizování inventáře, pomůcek, programů – v kanceláři výchovného 

poradce 
7. Koordinace poradenských služeb, prevence 

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 
1. Zjišťování zájmu žáků o studium ve středních školách 
2. Evidence nabídky studia ve středních školách a dalších informací důležitých pro volbu 

střední školy 
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3. Vedení nástěnky s aktuálními informacemi pro vycházející žáky 
4. Poradenská činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání 
5. Zajišťování účasti na informačních akcích  - Dny otevřených dveří, Dny řemesel 
6. Informování žáků o přípravných kurzech k přijímacímu řízení a tzv. zkouškách 

nanečisto 
7. Vedení administrativy související s přihláškami žáků 
8. Získávání a vyhodnocování zpětnovazebných informací o úspěšnosti žáků 
9. Poskytování informací pro případná odvolací řízení 

ŽÁCI VYŽADUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ POZORNOST 
1. Pomoc třídním učitelům při vyhledávání, sledování a evidenci žáků, jejichž vývoj a 

vzdělávání vyžaduje zvláštní péči 
2. Metodická pomoc vyučujícím při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
3. Pomoc učitelům při shromažďovaní podkladů pro psychologická a speciálně 

pedagogická vyšetření 
4. Podíl na zpracování individuálního plánu a další dokumentace pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami (SVP) 
5. Vedení dokumentace žáků s SVP, shromažďování zpráv o žácích se speciálními 

vzdělávajícími potřebami, o žácích v poradenské péči 
6. Ve spolupráci s TU evidence talentovaných žáků 
7. Individuální konzultace se zákonnými zástupci (+ třídní učitel) 

VNĚJŠÍ VZTAHY 
1. Účast na Dnech otevřených dveří 
2. Přímá spolupráce s poradnami, IPS, úřady, institucemi 
3. Spolupráce s PPP, SPC 
4. Účast na informativních schůzkách organizovaných středními školami 
5. Účast na vzdělávacích akcích pro výchovné poradce 

 
 

Minimální preventivní program – vyhodnocení škol. roku 2016/2017 
 
PREVENTIVNÍ PROGRAMY A BESEDY 
Holocaust – 9. ročníky, lektorka V. Zvoníčková, o.p.s. Most Valašské Meziříčí 
Na téma nebylo pohlíženo jen z pohledu historie, ale velmi důležitý byl přesah do současnosti  
- neonacismus, rasová nesnášenlivost, xenofobie. 
AIDS, sex a vztahy – 9. ročník, lektor T. Řehák 
Lektor žákům v několikahodinovém programu velmi citlivě přiblížil tato obtížná témata. 
Život v závislostech – 9. ročník, lektor R. Povala 
Velmi poutavým způsobem lektor žákům přiblížil nebezpečí drog, zvláště dopad v oblasti 
vztahů a osobnosti člověka. 
Šikana – 8. ročník, lektorka V. Zvoníčková 
Žáci byli seznámeni s problematikou šikany, předcházení tomuto nebezpečnému chování. 
Rovněž byla provedena sonda do vztahů mezi žáky ve třídě. 
Kreativita – 8. ročníky, lektorka V. Zvoníčková 
Policie ČR, trestní odpovědnost – 9. ročníky 
Klima třídy – 6. ročníky, lektorka KPPP Zlín I. Grodová, oblastní metodička prevence 
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Pomocí dotazníku, her a jiných úkolů byly zjišťovány vztahy mezi žáky ve třídě, pozice 
jednotlivých žáků v kolektivu. Žáci se dozvěděli i informaci o tom, jak je vidí spolužáci – 
pozitivní i negativní názory. Programu se aktivně účastnily i třídní učitelky. 
Dopravní hřiště – 4. ročník 
Děti se učily a zdokonalovaly řešit a vyhodnocovat situace v silničním provozu na cvičném 
dopravním hřišti. 
Etický program – 4. ročník 
Zdravá 5 – 1., 2. a 5. ročník 
Program o zdravé výživě. Tento program v budoucnu nebudeme využívat, nebyl pozitivně 
hodnocen. 
Výživa a poruchy v oblasti příjmu potravy- 7. ročník 
E-bezpečí - 7. a 8. ročník, lektor S. Raszka 
Tento program žáky velmi zajímavým způsobem poučil o mnohých nástrahách, které na ně 
mohou číhat ve světě moderních technologií, ve kterém se velmi často pohybují. 
 
EXKURZE, POBYTY 

 návštěva vyhlazovacího tábora Osvětim 

 návštěva koncentračního tábora Terezín 
Význam obou exkurzí spočíval v tom, že žáci lépe pochopili obrovské nebezpečí 
nacismu, rasové nesnášenlivosti a xenofobie 

POSÍLENÍ DOBRÝCH VZTAHŮ MEZI STARŠÍMI A MLADŠÍMI 
Děti dětem – žáci 9. ročníku pod vedením některých učitelů 2. stupně připravili 1. června pro 
žáky 1. stupně dopoledne plné her a zábavy 
Noc ve škole – žáci 9.B se velmi hezky zapojili do přípravy a realizace programu  večerního 
pobytu dětí 5. třídy a připravili pro ně velmi zajímavý program v duchu strašidel, ale i her 
zaměřených na prevenci rizikového chování. 
Obě akce napomohly zlepšit vztahy mezi staršími a mladšími žáky školy, a tak předcházet 
mnohým problémům. 
SBÍRKY 
Shromážděné finanční prostředky budou použity pro dětská oddělení v různých nemocnicích. 

 Vánoční hvězda 

 Fond Sidus 

 Život dětem 
DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 
6. – 8. tříd vyplnili dva dotazníky. Jeden se věnoval míře impulzivity a druhý výskytu 
rizikového chování u adolescentů. Zjištěné údaje byly srovnány s vrstevníky rámci celé České 
republiky i  Zlínského kraje.  Výsledky z těchto šetření nám poslouží ke směrování úkolů a cílů 
v budoucím období na poli prevence rizikového chování žáků. 
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU ŽÁKŮ 

 Kurz společenské výchovy a tance pro žáky 8. ročníků  

 Dětský karneval, soutěž masek 

 zájmové kroužky (sportovní hry, street dance, výtvarný kroužek…..) 

 možnost využití sportovního areálu vybudovaného v blízkosti školy 
SOUTĚŽE 

 vědomostní (olympiády z Čj, Aj, Př, Ch, D, Z…) 

 literární 

 výtvarné 
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 pěvecké 

 sportovní (kolektivní a individuální sporty) 
PREZENTACE 

 vánoční akademie 

 vánoční jarmark 
 

S tématy prevence byli žáci seznamováni při hodinách občanské výchovy, chemie, 
zdravovědy, přírodovědy, prvouky, přírodopisu aj. 
 
AKCE PRO RODIČE 
Rozumět internetovým dětem s lektorem p. Všetulou 
Vztahy, partnerství s lektorkou MUDr. Fridrichovou 

 
 

F) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
(DVPP) A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

Datum Účastník Název akce Částka 

19. 9. 2016 

Mgr. Gabriela Daňková 
Bc. Jana Kovalčíková 

Mgr. Martina Slováčková 
František Zezulka 

Povinnosti zaměstnavatele a vedoucích pracovníků 
v zajišťování podmínek BOZP a PO na pracovišti 

0,- Kč 

26. 9. 2016 
Mgr. Gabriela Daňková 
Mgr. Radka Kouřilová 2. jednání Řídícího výboru MAP vzdělávání Vsetínsko 

0,- Kč 

29. 9. 2016 Mgr. Ivana Plátková Pracovní setkání VP úplných ZŠ k problematice kariérového 
poradenství 

0,- Kč 

29. 9. 2016 Ing. Marie Bělejová I. pracovní setkání školních metodiků prevence 0,- Kč 

30. 9. 2016 
Mgr. Gabriela Daňková 
Mgr. Radka Kouřilová 

Roadshow „Šablony společně a efektivně“ 0,- Kč 

1. 10. 2016 Mgr. Bohumír Náhlý Kurz „Koordinátor ICT“ 15.000,- Kč 

4. 10. 2016 Mgr. Bohumír Náhlý 
Plánování, příprava a řízení výuky s využitím digitálních 

technologií 
0,- Kč 

6. 10. 2016 Bc. Jana Kovalčíková Školení BOZP pro vedoucí stravování 0,- Kč 

7. 10. 2016 
21. 10. 2016 
4. 11. 2016 

25. 11. 2016 
9. 12. 2016 

Mgr. Jana Mačková Kurz primární logopedické prevence  0,- Kč 

12. 10. 2016 
Mgr. Radka Kouřilová 
Mgr. Bohumír Náhlý 

Mgr. Martina Slováčková 

Roadshow pro školy – podzim 2016 
Konference o využívání IT ve školství 

0,- Kč 

12. 10. 2016 Mgr. Marie Juřičková Specifičnost výuky v 1. třídě 630,- Kč 

17. 10. 2016 Bc. Jana Kovalčíková Pracovní porada vedoucích ŠJ 0,- Kč 

18. 10. 2016 Mgr. Ivana Plátková Regionální porada VP ZŠ 0,- Kč 

19. 10. 2016 Bc. Jana Kovalčíková Krajská konference hromadného stravování PODZIM 2016 0,- Kč 

20. 10. 2016 
Mgr. Gabriela Daňková 

Mgr. Martina Slováčková 
Dopady novel zákona o pedagogických pracovnících a 

školského zákona do praxe řízení škol a ŠZ 
900,- Kč 

10. 11. 2016 
Mgr. Ivana Plátková 

Mgr. Lucie Poláchová 
Specifické poruchy učení v hodinách cizího jazyka 0,- Kč 
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16. 11. 2016 

Mgr. Gabriela Daňková 
Mgr. Stanislav Fojtík 
Mgr. Ivana Plátková 

Mgr. Martina Slováčková 

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 
žáků 

Čtenářská a matematická gramotnost v zákl. vzdělávání 
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytech. vzdělávání 

 

0,- Kč 

22. 11. 2016 
Mgr. Miroslava Chovancová 

Mgr. Marie Juřičková 
Násobilka a dělení v oboru násobilek 1.120,- Kč 

23. 11. 2016 
Mgr. Gabriela Daňková 

Mgr. Martina Slováčková 
Kolokvium ředitelů – Aktuální informace z ČŠI 1.200,- Kč 

5. 12. 2016 Mgr. Martina Slováčková Mimoškolní a zájmové vzdělávání pro rozvoj osobnosti 0,- Kč 

5. 12. 2016 Mgr. Stanislav Fojtík 
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém 

vzdělávání 
0,- Kč 

9. 12. 2016 Ing. Jarmila Vlčková Příprava a sestavení účetní závěrky u PO k 31. 12. 2016 870,- Kč 

25. 1. 2017 
9. 2. 2017 

23. 2. 2017 
3. 3. 2017 

Mgr. Jana Mačková Kurz primární logopedické prevence – logopedická praxe 0,- Kč 

8. 2. 2017 Ing. Marie Bělejová Regionální odborná konference ŠMP 0,- Kč 

9. 2. 2017 
Mgr. Ivana Plátková 

Mgr. Martina Slováčková 
Mimoškolní a zájmové vzdělávání pro rozvoj osobnosti 0,- Kč 

22. 2. 2017 Mgr. Ivana Plátková 
Současné zkušenosti se zajištěním podpory ve vzdělávání 

žáků se SVP ve školách 
0,- Kč 

8. 3. 2017 PaedDr. Miroslav Coufal Dyslexie a dysortografie prakticky 0,- Kč 

13. 3. 2017 
Mgr. Gabriela Daňková 

Mgr. Martina Slováčková 
Komunikace mezi účastníky výchovně vzdělávacího 

procesu 
1.160,- Kč 

14. 3. 2017 
Mgr. Gabriela Daňková 

Mgr. Martina Slováčková 
Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení u žáků s SPU, 

SPCH 
1.160,- Kč 

14. 3. 2017 
Mgr. Ivana Důbravová 

Mgr. Martina Slováčková 
Přírodovědný Inspiromat 0,- Kč 

15. 3. 2017 Ing. Marie Bělejová Šikana a její řešení ve školním prostředí 1.200,- Kč 

22. 3. 2017 Mgr. Gabriela Daňková 
Informační seminář o způsobu vykazování údajů o 

podpůrných opatřeních 
0,- Kč 

23. 3. 2017 Mgr. Petra Horáková 
Školení učitelů chemie pro nakládání s chemickými látkami 

a přípravky 
640,- Kč 

29. 3. 2017 

Mgr. Gabriela Daňková 
Mgr. Stanislav Fojtík 
Mgr. Ivana Plátková 

Mgr. Martina Slováčková 

Společné jednání pracovních skupin MAP VZDĚLÁVÁNÍ 
VSETÍNSKO 

0,- Kč 

30. 3. 2017 Mgr. Martina Slováčková Workshop: Školní přírodní zahrada 0,- Kč 

26. 4. 2017 Mgr. Bohumír Náhlý Demodays2017 0,- Kč 

27. – 28. 4. 2017 Mgr. Gabriela Daňková Vzdělávání managementu škol a školských zařízení 1.400,- Kč 

10. 5. 2017 Mgr. Gabriela Daňková Konzultace k výzvě č. 02_16_022 – Šablony OP VVV 0,- Kč 

23. 5. 2017 
Mgr. Gabriela Daňková 

Mgr. Martina Slováčková 
Cesty spolu – Spolupráce asistenta pedagoga a učitele 1.300,- Kč 

25. 5. 2017 
Mgr. Stanislav Fojtík 
Mgr. Ivana Plátková 

Mgr. Martina Slováčková 

Společné jednání pracovních skupin MAP VZDĚLÁVÁNÍ 
VSETÍNSKO 

0,- Kč 

14. 6. 2017 Bc. Jana Kovalčíková Pracovní porada vedoucích ŠJ 0,- Kč 

  CELKEM ZA ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 26.580,- Kč 

 

G) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

V říjnu 2016 byly zprovozněny nové webové stránky školy (www.zshl.cz).  Nový design, 
struktura a přehlednost stránek přispěla k příjemnějšímu prostředí a větší sledovanosti 
aktuálního dění v základní škole. Stránky jsou stále aktualizovány a doplňovány o nové 

http://www.zshl.cz/
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oblasti, které by mohly veřejnost zajímat. V prosinci 2016 vznikla navíc nová facebooková 
stránka školy (https://www.facebook.com/zshl.cz/). Nové webové a facebookové stránky 
jsou vizitkou jeho autora, kterým je Mgr. Bohumír Náhlý. Ten byl nově jmenován 
koordinátorem informačních a komunikačních technologií. 

 

H) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 
ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok: 

Ve školním roce 2016/2017 nebyla na naší škole provedena kontrola ze strany ČŠI. 

 

I) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 
2016 

Výnosy: 

VÝNOSY CELKEM 20.213.786,51 Kč 

Prostředky získané vlastní činností 1.748.275,- Kč 

Prostředky od zřizovatele celkem 

z toho: 

 obec 

 krajský úřad 

18.465.381,- Kč 

 

2.605.740,- Kč 

15.859.641,- Kč 

 

Výnosy hospodářské činnosti celkem 443.407,- Kč 

Ostatní výnosy 130,51 Kč 

PROSTŘEDKY FONDŮ  

(fond investiční, fond odměn, FKSP, rezervní fond) 

 

397.228,73 Kč 

 

Náklady: 

Investiční výdaje celkem 0,- 

Neinvestiční náklady KÚ celkem 

 (platy, zákonné odvody sociálního pojištění, zákonné 

odvody zdravotního pojištění, zákonné pojištění, příděly 

FKSP, náklady na učebnice, učební pomůcky…) 

15.859.641,- Kč 

 

15.859.641,- Kč 

Provozní náklady celkem 

z toho: 

 údržba a opravy 

4.322.517,40 Kč 

 

524.779,78 Kč 

https://www.facebook.com/zshl.cz/
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 materiální náklady (potraviny, všeobecný materiál – 

kancelářské potřeby, drobný hmotný majetek, drobný 

dlouhodobý majetek, prádlo, časopisy, ceniny, ostatní…) 

 energie (elektrická energie, plyn, voda) 

 cestovné, náklady na reprezentaci 

 služby (telekomunikace, výkony spojů, pojištění, jiné 

finanční náklady, drobný nehmotný dlouhodobý majetek, 

kursovné, poplatky za školení, zpracování mezd…) 

 ostatní náklady 

2.419.438,58 Kč 
                            

693.121,41 Kč 
 

12.760,50 Kč 

 

585.098,59 Kč 

87.318,54 Kč 

Náklady hospodářské činnosti celkem 424.828,47 Kč 

 

 

Závěr výroční zprávy 
 

Výchovně vzdělávací oblast 

Vzdělávání žáků probíhalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání Otevřená škola. Školní rok 2016/2017 ukončilo 350 žáků s dobrým 
prospěchem a úspěšně postoupilo do vyšších ročníků nebo na střední školy a učiliště. Jedna 
žákyně v srpnu složila úspěšně opravnou zkoušku z fyziky. Dvěma žákům druhého stupně se 
nepodařilo zvládnout učivo z několika povinných předmětů, proto si vzdělávání v daných 
ročnících v novém školním roce zopakují. 

Školní rok jsme končili s počtem žáků 353, což je o 19 méně než tomu bylo v roce předchozím. 
Demografický vývoj je neúprosný, podobný úbytek žáků očekáváme i v následujícím školním 
roce.  

Novinkou ve školním roce 2016/2017 byl přesun zápisu do 1. ročníku z lednového na dubnový 
termín. MŠMT si od tohoto kroku slibovalo větší připravenost a zralost dětí na zápis a snížení 
velkého procenta odkladů povinné školní docházky. V Horní Lidči se tak nestalo, počet žádostí 
o odklad povinné školní docházky byl obdobný jako v letech minulých. Ve školním roce 
2017/2018 by mělo nastoupit do 1. třídy 21 dětí, pět zákonných zástupců požádalo o odklad. 

V průběhu školního roku jsme kromě klasické výuky realizovali velkou řádu exkurzí, výletů, 
besed a projektů, navštěvovali jsme kulturní představení a programy zaměřené na prevenci 
rizikového chování žáků. 

Žáci školy se pravidelně zúčastňovali sportovních a vědomostních soutěží a olympiád, ve 
kterých dosahovali výborných výsledků. Aktuálně byly výkony žáků prezentovány na 
webových stránkách školy. 

Podařilo se nám založit novou tradici. Letos poprvé jsme ve vestibulu školy vztyčili velký 
vánoční strom. Celá škola se sešla na malé slavnosti, kde za zpěvu koled a povídání o 
obyčejích a zvycích, byl náš školní vánoční strom rozsvícen. 
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Nejde opomenout tradiční mikulášskou obchůzku po naší škole a také po škole mateřské. 
Toto byla jedna z akcí, která se nesla v duchu spolupráce s místní mateřskou školou. Po 
návštěvě Mikuláše se do školky naši žáci pravidelně vraceli v jarních měsících. Pod vedením 
Mgr. Marie Šenkeříkové svým malým kamarádům v době poledního spánku předčítali 
pohádky. V květnu celý projekt vyvrcholil akcí „Pohádkování“, kdy byly pro děti z MŠ 
připraveny soutěže a hry s pohádkovou tématikou. 

Velkou a organizačně náročnou akcí byl projekt „Malování podchodu“. Po pečlivé přípravě a 
zpracování grafického námětu byla v červnu 2016 realizována. Autorkou návrhu a 
organizátorkou akce byla Mgr. Jana Gajdošová, která s desítkou žáků podchod vymalovala. 
Materiální a technické zabezpečení této nadčasové akce zajistil obecní úřad.   

Odpočinkovou aktivitu a zábavu dětí obstarávala školní družina a školní klub. Tradiční činnost 
byla letos doplněna o velké měsíční motivační akce. Zachovány byly odpolední venkovní 
pobyty, využívaný byl plně sportovní areál a venkovní herní prvky v blízkosti školy, 
pumtracková dráha, soutěžilo se v mnoha zábavných a sportovních odvětvích.   

Novinkou bylo zajištění ranního provozu školní družiny. Dle průzkumu a přání zákonných 
zástupců nemladších dětí byl stanoven začátek provozu ranní družiny na 6.30 hod.  

Tradiční akcí zajišťovanou školním klubem byl i letos Kurz společenské výchovy a tance pro 
žáky 8. ročníků. 

V rámci možností jsme podporovali činnost žáků v zájmových kroužcích. Ty jsme částečně 
realizovali ze svých zdrojů, ale vyšli jsme vstříc i jiným subjektům a vytvořili podmínky pro 
jejich činnost. Pod hlavičkou školy fungoval výtvarný kroužek, street dance a sportovní hry. 
Vsetínské Alcedo provozovalo v budově školy keramickou dílnu a karate, ZUŠ Vsetín tradičně 
zajišťovala hudební výuku, Mgr. Fojtů nabízel žákům zábavnou výuku angličtiny metodou 
„wattsenglish“ a Bc. Veronika Dittrichová tancovala s dětmi všech věkových kategorií 
orientální tance. 

Ze strany České školní inspekce nebyla vykonána žádná inspekční činnost. Šetření ČŠI 
probíhalo jen formou elektronických dotazníků, které byly letos směřovány k problematice 
participace žáků na fungování základní školy a využívání individuálních výchovných plánů, 
dále k problematice využívání digitálních technologií při správě školy a při realizaci 
vzdělávání. Doplňkovou součástí zjišťování pak byly dílčí aspekty problematiky strategického 
plánování a řízení ve vzdělávání ZŠ. Elektronické zjišťování ČŠI probíhá zpravidla 2x ročně. 
 
Personální oblast 
V personální oblasti došlo během školního roku 2016/2017 ke značným změnám. Od 1. září 
2016 začalo řídit školu nové vedení ve složení Mgr. Gabriela Daňková, ředitelka školy a Mgr. 
Martina Slováčková, zástupkyně ředitelky školy. Změnou prošel také post koordinátora 
informačních a komunikačních technologií. Ředitelka školy si na tuto funkci vybrala Mgr. 
Bohumíra Náhlého, který ji svými postoji a znalostmi přesvědčil o tom, že její záměry v této 
oblasti bude schopen realizovat. Mgr. Náhlý zahájil studium ke zvyšování odborné kvalifikace, 
které je potřebné pro vykonávání postu ICT koordinátora. 
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Po ukončení pracovní kariéry manželů Greslových a pana ředitele Mgr. Miloše Nováka došlo 
v září 2016 k obměně pedagogického sboru.  Na druhý stupeň nastoupily Mgr. Ivana 
Důbravová (ČJ, Př) a Mgr. Miloslava Smítková (Hv, D), školní klub zahájil svůj provoz 
s vychovatelkou Bc. Marií Trčkovou. Je dobré zmínit, že odborná kvalifikovanost všech 
pedagogických pracovníků je na stoprocentní úrovni, všichni splňují podmínky vzdělání dle 
Zákona o pedagogických pracovnících.  
Během roku se personální obsazení postupně dále měnilo. V březnu odešla na mateřskou 
dovolenou Mgr. Radka Kouřilová, nahradila ji Mgr. Jana Gajdošová. Paní Marie Hrnčiříková 
se rozhodla ukončit svou pedagogickou kariéru a odejít do důchodu, podobně ukončila 
působení ve škole také paní Anna Suchá. Mgr. Kamila Bačová, Mgr. Miroslav Hrňa a Mgr. Bc. 
Irena Rotreklová v červenci rozvázali pracovní poměr. Mgr. Jana Gajdošová nastoupila 
druhou mateřskou dovolenou. 
 
Materiálně technická oblast  
Po ekonomické stránce byl provoz školy zajištěn dobře. Svěřené finanční prostředky jsme 
použili v souladu s rozpočtovými pravidly hospodárně, efektivně a racionálně. 
 
Tradičně nejvyšší finanční částky byly vynaloženy na energie, dále na údržbu školy. Postoupili 
jsme v inovaci a modernizaci tříd a učeben. Bylo vyměněno osvětlení v některých prostorách 
školy, obnovována byla technická zařízení, která dosluhovala (dataprojektory, PC), nakoupen 
byl nezbytný software pro správu všech PC školy. Velkou obměnou prošly kabinety prvního a 
druhého pavilonu. Jejich vybavení  bylo staré více než 40 let, pracovní zázemí pro kantory  
bylo nevyhovující a nedůstojné. Úpravou prošlo 6 kabinetů: vyměněno bylo nevyhovující 
osvětlení, podlahová krytina, došlo na zednické a malířské práce. Zrekonstruovány byly  
elektrické rozvody, rozmístil se nový nábytek. V šesti kabinetech bylo vytvořeno plnohodnotné 
pracovní zázemí pro 16 kantorů. V tomto trendu bychom chtěli pokračovat i v dalším školním 
roce a zlepšit pracovní prostředí další skupině zaměstnanců. 
 
Podařilo se nám začít s budováním relaxační místnosti v pavilonu družiny. Došlo k vyklizení 
bývalého kabinetu školního klubu. Tento prostor byl vymalovaný, položili jsme nový koberec, 
provizorní inventář tvoří sedací vaky. Místnost budeme v budoucnu dotvářet, velkou inspirací 
nám je skvěle realizovaný a vybavený prostor podobného charakteru v ZŠ Horní Lideč 130 
(bývalá ZŠ praktická). 
 
Sociální oblast 
Škola si váží tradičně dobré komunikace a spolupráce se zřizovatelem – Obcí Horní Lideč. 
Během roku proběhly jak formální, tak neformální schůzky a setkání, které považujeme za 
efektivní a účelné. 
 
Další spolupráce, která má pro školu velký význam, je spolupráce se zákonnými zástupci žáků. 
I v loňském roce byla realizována primárně pravidelnými třídními schůzkami a formou 
konzultačních hodin či neformálních návštěv školy. Nově měli možnost zákonní zástupci žáků 
navštívit dvě akce, které byly směřovány právě k nim. Na podzim jsme zorganizovali 
přednášku pana Libora Všetuly na  ryze aktuální téma „Rozumět internetovým dětem“, na 
jaře jsme se pokusili s Mudr. Fridrichovou zavést rodiče do oblasti vztahů a partnerství. 
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Komunikace a spolupráce intenzivně probíhala se složkami v obci (Policie ČR, hasiči, 
sportovci, myslivci…). Za velmi výraznou a důležitou považujeme činnost a aktivitu obecní 
knihovny, která je se školní problematikou velmi úzce spjata, a to nejen v oblasti rozvoje 
čtenářské gramotnosti. Paní knihovnice Věra Povalačová reaguje na požadavky školy s velkou 
ochotou a oslovuje nás s nabídkou kvalitních programů, které jsou zacíleny na jednotlivé 
věkové kategorie dětí. Každým rokem nás také překvapuje vlastními pořady, které jsou 
vyvážené a pečlivě připravené.  
 
Škola je součástí Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností Vsetín (MAS). Mgr. Gabriela Daňková, Mgr. Stanislav Fojtík, Mgr. 
Ivana Plátková, Mgr. Martina Slováčková jsou aktivními členy Místních akčních skupin a 
účastní se praktické analýzy a plánování projektových záměrů. Mgr. Radka Kouřilová a Mgr. 
Gabriela Daňková jsou navíc členky Řídícího výboru MAP. 
 
Na konci kalendářního roku 2016 byl ukončen provoz bufetu, který sice nebyl bufetem 
školním, ale byl provozován v budově školy, tudíž spadal do režimu tzv. pamlskové vyhlášky. 
  
 

Novinky v provozu školy 
- nové vedení školy 
- ranní otevírání budovy školy dle platné legislativy (20 min před začátkem vyučování) 
- ranní družina (od 6. 3O hod) 
- pravidelné třídnické hodiny 
- inkluzivní vzdělávání 
- lyžařský výcvik pobytový 
- nové webové stránky 
- on-line přihlašování a odhlašování obědů 
- ukončení provozu bufetu v areálu školy 
- vzdělávací programy pro zákonné zástupce 
- založení tradice „Rozsvícení vánočního stromu“ 

 

Přehled významných akcí 
PROJEKTY 

- Projektové dny v rámci plnění ŠVP na konci školního roku pro všechny žáky  

- Projektové dny anglického jazyka pro jednotlivé ročníky – English song, Tea time, How 

know…, My family… 

- podání inkluzivního projektu tzv. Šablony 

- Keramický den 

- Den Země  

- Den stromů, Den pokusů 

- „Obědy pro děti“ – zajištění obědů zdarma pro potřebné děti  

SPORTOVNÍ, VĚDOMOSTNÍ a UMĚLECKÉ SOUTĚŽE 
- Plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníků 

- Přespolní běh 

- Florbalová liga (1. místo!) 

- Vánoční laťka 
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- Turnaje a soutěže v kopané, vybíjené, florbalu, stolním tenisu, in line brusle, šachy 

- Cyklistické závody 

- Atletické soutěže – čtyřboj, Pohár rozhlasu, atletická všestrannost I. stupně 

- Pěvecká soutěž Superstar (1. místo v okrese Bára Trochtová!) a Lidečský slavík 

- taneční soutěž „Dancing star“ 

- literární soutěž „Werichovci“, „Slavkovské bojiště“, „Utíkej rychle, utíkej“ 

- Olympiády (Čj, Aj, Z, D, Př, Ch, pythagoriáda) – AJ olympiáda (1. místo v okrese 

Samuel Stružka!, 2. místo v kraji Radim Maček!) 

a soutěže komunikační, recitační, pěvecké 

- výtvarné soutěže – „Hasiči“.  

             Výsledky a umístění jsou zveřejňovány na webových stránkách školy 
 
SPOLEČENSKÉ A ŠKOLNÍ AKCE 

- Kurz společenské výchovy a tance 

- Pasování prvňáčků na čtenáře  

- Rozsvícení vánočního stromu 

- Mikulášská obchůzka 

- Český rozhlas Brno – natáčení koled 

- Vánoční jarmark s vánoční akademií 

- Maškarní karneval 

- Betlém Horní Lideč 

- Výchovné koncerty, divadelní a filmová představení 

- Návštěvy a programy ve spolupráci s obecní knihovnou 

- Výchovné využití státních svátků a významných dnů 

- Exkurze a školní výlety (Osvětim, Terezín, Modrá, Dukovany, Brno, Zlín… 

- Účast na prezentaci středních škol a učilišť, volba povolání 

- Dopravní výchova – dopravní hřiště Vsetín 

- Přednášky pro rodiče a širší veřejnost „Rozumět internetovým dětem“ a „Partnerství a 

vztahy“ 

- „Pohádkování“, spolupráce s mateřskou školou 

- „Děti dětem“ – oslava Dne dětí připravena žáky 9. ročníků pro prvostupňové žáky 

- „Já, čtenář…“, besedy se spisovateli 

- přednášky „Etiopie“, „Norsko“,… 

- „Den Země“ – tradiční oslava, včetně projektového dne 

- Noc ve škole 
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Datum zpracování zprávy:     1. září 2017 

Datum předložení ředitelkou školy:    11. října 2017 

Datum projednání a schválení ve školské radě:  12. října 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis ředitelky a razítko školy     Mgr. Gabriela Daňková, v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Horní Lideč, okres Vsetín                             Výroční zpráva ŘŠ o činnosti za školní rok 2016/2017 
 

 21 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.,  

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 
 

 

Počet podaných žádostí o informace 

V roce 2016 nebyla podána žádná odpověď na vyžádanou informaci ve znění zákona č. 

106/1999 Sb. 

 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

V roce 2016 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí. 

 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 

V roce 2016 nedošlo k žádnému soudnímu přezkoumání. 

 

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona  

V roce 2016 nedošlo k žádnému řízení, nebyly uděleny žádné sankce za nedodržování zákona. 

 

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 

Další informace nejsou známy. 

 

 

Horní Lideč dne 1. 9. 2017 

 

 

 

 

Mgr. Gabriela Daňková, ředitelka školy 


