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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 2018/2019 (k 30. 6. 2019) 

 

        
Počet tříd 

/skupin 
Počet 
žáků 

Počet žáků 
na 

třídu/skupinu 

Přepočtený počet 
ped. prac.(vč. AP, 

PSY) 
/prac. ŠJ 

1. stupeň 6 110 18,33 6,75 

2. stupeň 9 222 24,6 19 

Školní družina 1 31 31 1,0 

Školní klub 1 25/180  (+ 180  průběžných/týden) 1,0 

Školní jídelna X 330 x 5,0 

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 2018/2019: 2 
 

Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole 

 Nadační fond 

 Školní sportovní klub 
 

 

Nadační fond – školní rok 2018/2019 

Počáteční stav v pokladně k 1. 9. 2018 439,-- Kč 

Příjmy celkem 

   z toho: 

 doplatky žáků za materiály k příj. zkouškám 

 příspěvky od žáků 

 doplnění hotovosti v pokladně z BÚ 

 zálohy od žáků na lyžařský výcvik     

 zůstatek z lyžařského výcviku                                       

 

                                        138.628,-- Kč 

 

 

9.450,- Kč 

29.700,- Kč 

          16.000,- Kč                              

76.500,- Kč 

6.978,- Kč 

Výdaje celkem 

z toho: 

 občerstvení – sportovní i nesportovní 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 

 odvod na BÚ 

 startovné 

 

136.217,-- Kč 

 

1.685,- Kč 

3.134,- Kč 

10.041,- Kč 

2.697,- Kč 

7.940,- Kč 

 

3.220,- Kč 

 

105.500,- Kč 

2.000,- Kč 

 

Zůstatek v pokladně k 31. 8. 2019 2.850,-- Kč 
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Počáteční stav účtu  k 1. 9. 2018 18.617,87 Kč 

Příjmy celkem 

   z toho: 

 vklad hotovosti 

 zálohy na lyž. výcvik 

 zúčtování kladných úroků 

106.503,09 Kč 

 

 

29.000,- Kč 

77.500,- Kč 

3,09 Kč 

Výdaje celkem 

z toho: 

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

 poplatek za vedení účtu 

 výběr šekem 

 platba za doklady 

112.418,44 Kč 

 

88.794,44 Kč 

555,- Kč 

22.978,-Kč 

91,- Kč 

Zůstatek na účtu k 31. 8 .2019 12.702,52 Kč 

 

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

Vzdělávací program  Školní rok 2018/2019 

  v ročnících počet žáků 

ŠVP ZV Otevřená škola x 1. - 9. 332 

Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání 

Nabídka volitelných a nepovinných (zájmových) předmětů 

 
Volitelné předměty: 

 německý jazyk 

 ruský jazyk 
Nepovinné a zájmové předměty: 

 náboženství 

 doučování z českého jazyka, matematiky 

 sportovní hry 

 výtvarný kroužek 

 klub deskových her 

 vaření 
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C) PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

 
Údaje o pracovnících školy ve školním roce 2018/2019 (k 30. 6. 2019) 

Pedagogičtí pracovníci  

 

 
Počet fyzických 

osob 
Přepočtené 

úvazky 

Interní pracovníci 36 (vč. 5 MD) 27,53 

Externí pracovníci 0 0 

Další údaje o pedagogických pracovnících  

Poř. 
č. 

Ped. pracovníci 
 

Pracovní zařazení, 
funkce 

Úvazek Stupeň vzdělání, 

 

Roků 
ped. 

praxe 

1. MB  učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské 24 

2. GD ředitelka školy 1,0 vysokoškolské 25 

3. SF učitel ll. stupně 1,0 vysokoškolské 9 

4. JG (MD) učitelka II. stupně 0 vysokoškolské 10 

5. PH  vychovatelka ŠD 1,0 úplné střední odborné 24 

6. PH učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské 15 

7. JH učitelka II. stupně 0,86 vysokoškolské 7 

8. MH učitelka I. stupně 1,0 vysokoškolské 9 

9.  MCH učitelka I. stupně 1,0 vysokoškolské 21 

10. ACH učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské 33 

11. MJ učitelka I. stupně 1,0 vysokoškolské 31 

12. RK (MD) učitelka II. stupně 0 vysokoškolské 15 

13. D JK učitelka II. stupně 0,5 vysokoškolské 43 

14. JL učitelka I. stupně 1,0 vysokoškolské 13 

15. HM (MD) učitelka II. stupně 0 vysokoškolské 5 

16. BN učitel II. stupně 1,0 vysokoškolské 13 

17. D JP učitelka ll. stupně 0,82 vysokoškolské 33 

18. LP vychovatelka 1,0 středoškolské 29 

19. IP učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské 32 

20. LP učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské 13 

21. JP učitel II. stupně 0,73 vysokoškolské 9 

22. LS učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské 8 

23. D AS učitelka II. stupně 0,5 vysokoškolské 45 

24. MS zástupkyně ředitelky 1,0 vysokoškolské 22 

25. MS učitelka II. stupně 0,27 vysokoškolské 18 

26. PS učitelka I. stupně 1,0 vysokoškolské 9 

27. D MŠ učitelka II. stupně 0,91 vysokoškolské 47 

28. D  AT učitelka II. stupně 0,68 vysokoškolské 43 

29. IT (MD) učitelka II. stupně 0 vysokoškolské 2 

30. LT učitelka II. stupně 1,0 vysokoškolské 20 

31. MŠ (MD) vychovatelka 0 vysokoškolské 2 
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32. LV katechetka 0,45 vysokoškolské 31 

33. ZV učitelka l. stupně 1,0 vysokoškolské 9 

34. MK psycholožka 0,5 vysokoškolské 8 

35. LČ asistentka pedagoga 0,75 úplné střední odborné a vyšší odborné  3 

36. JK asistentka pedagoga 0,75 úplné střední odborné 2 

 DOH PT učitelka II. stupně 0,81 vysokoškolské 8 

 
 
Nepedagogičtí pracovníci  
 

 počet fyzických 
osob 

přepočtené 
úvazky 

Interní pracovníci 13 11,13 

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. LS  uklizečka 0,7 střední odborné 

3. LJ uklizečka 0,7 střední odborné 

4. MK kuchařka 1,0 střední odborné 

5. MK uklizečka 0,63 střední odborné 

6. JK vedoucí ŠJ 1,0 vysokoškolské 

7. VL uklízečka 0,7 střední odborné 

8. LT vedoucí kuchařka 1,0 střední odborné 

9. AV uklízečka 0,7 střední odborné 

10. JV účetní 1,0 vysokoškolské  

11. MV administrativní pracovnice 0,70 úplné střední odborné 

12. AZ pomocná pracovnice ŠJ 1,0 střední odborné 

13. AZ školník 1,0 střední odborné 

 
 
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 
11. 4. 2018 

Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupili do 1. 
třídy 1. 9. 2018 

Počet u zápisu 
3. 4. 2019 

Počet žádostí 
o odklad 

Předpoklad nástupu  
1. třída 1. 9. 2019 

23 6 17 18 6 12 
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Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2018/2019: 

 

Gymnázium Maturitní obory Výuční obory 

8 leté 6 leté 4 leté 

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

1 1 0 0 6 6 31 31 22 22 

 
 

 
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 2018/2019  (2. pololetí): 

 

Ročník 
Počet 
žáků 

celkem 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 
Hodnoceno 

slovně 

1. 16 16 0 0 0 

2. 20 18 2 0 0 

3. 23 20 3 0 0 

4. 33 23 9 1 0 

5. 18 14 4 0 0 

Celkem 
1. stupeň 110 91 18 1 0 

6. 63 25 37 1 0 

7. 52 20 32 0 0 

8. 52 22 28 2 0 

9. 55 16 38 1 0 

Celkem  
2. stupeň 222 83 135 4 0 

Škola 
celkem 332 174 153 5 0 
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Údaje o žácích s podpůrným opatřením 

Školní rok Stupeň ZŠ Počet žáků 

2018/2019 1. – 5. ročník 8 

 6. – 9. ročník 25 

Celkem 1. – 9. ročník 33 

 

Problematika výchovného poradenství na škole 

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

prevence 
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. Zabezpečování a pořizování inventáře, pomůcek, programů – v kanceláři výchovného 

poradce 
6. 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 
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. Podíl na zpracování individuálního plánu a další dokumentace pro žáky se speciálními 

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

vzdělávajícími potřebami, o žácích v poradenské péči 
5. Individuální konzultace se zákonnými zástupci (+ třídní učitel) 

VNĚJŠÍ VZTAHY 
1. Účast na Dnech otevřených dveří 
2. Přímá spolupráce s poradnami, IPS, úřady, institucemi 
3. Účast na informativních schůzkách organizovaných středními školami 
4. Účast na vzdělávacích akcích pro výchovné poradce 
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Minimální preventivní program – vyhodnocení škol. roku 2018/2019 
 
Ve školním roce 2018/2019 byl hlavní důraz v oblasti prevence kladen na budování 
pozitivního klimatu ve třídách, a to prostřednictvím pravidelných třídnických hodin. Našim 
cílem bylo nalezení optimálně fungujícího začlenění TH do rozvrhu jednotlivých tříd. 

Třídnické hodiny byly realizovány v pravidelných měsíčních intervalech. Se třídami pracovali 
třídní učitelé ve spolupráci se školní psycholožkou Mgr. Markétou Křížkovou. 

Cílem práce v třídnických hodinách bylo jednak budování pozitivních, kamarádských vztahů 
mezi dětmi navzájem, dále upevňování vztahů mezi třídním učitelem a třídou, záchyt 
negativních projevů mezi dětmi navzájem, podchycení kolektivů, které by mohly vykazovat 
známky počínajícího ostrakismu či jiného rizikového chování. 

Větší pozornost byla zaměřena na žáky 2. a 5. ročníku. Vzhledem ke skutečnosti, že třídnické 
hodiny se na naší škole realizují třetím rokem, mohu konstatovat, že plní funkce nastavených 
cílů, zejména mapování vztahů a, jsou velkým vkladem v prevenci zejména šikany a hlavně 
jejího postupu do vyšších stádií. 

Velkým přínosem pro práci s třídními kolektivy pak je přítomnost školní psycholožky. 
V průběhu školního roku poskytovala paní psycholožka samostatné konzultace jak žákům, tak 
jejich zákonným zástupcům. Celkově její fungování na naší škole vnímáme jako velmi 
pozitivní. Na svoji práci bude psycholožka navazovat i v dalším školním roce. 

Preventivní programy byly zacíleny na oblast všeobecné prevence a primární selektivní 
prevence. Jednotlivé programy uvádí v Minimálním preventivním programu školy příloha č. 2 
– SEZNAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019. 

Škola v oblasti nespecifické prevence podporuje zájmové aktivity a kroužky, realizuje řadu 
školních akcí a programů jak z oblasti sportu, umění. Např. školní výlety, exkurze, kurzy 
sportovní, lyžařský výcvik, kurz společenské výchovy a tance atd. 

Žáci 6. ročníků, kde se nám vytvořily nové kolektivy, měli již podruhé možnost zúčastnit se 
adaptačního pobytu ve Fryštáku. V únoru 2019 proběhl adaptační pobyt s názvem: „MOJE 
TŘÍDA, MOJE PARTA.“ 

Škola se snaží svojí dlouhodobou preventivní strategií aktivity plánovat a uskutečňovat tak, 
aby byly smysluplné a realizovatelné, odpovídaly kulturním, sociálním a místním specifikům a 
naplňování klíčových kompetencí. Zajišťuje informovanost žáků, vede žáky k přijetí 
zodpovědných rozhodnutí za své zdraví ve všech jeho rovinách. Snaží se odhalovat a snižovat 
výskyt sociálně patologických jevů, zvyšovat schopnosti žáků činit zodpovědná rozhodnutí, 
podporuje zdravý životní styl. Vedení školy podporuje spolupráci všech členů pedagogického 
sboru v oblasti prevence. 
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F) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
(DVPP) A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

Datum Účastník Název akce Částka 

17. 9. 2018 Mgr. GD 
1. jednání Řídícího výboru „MAP rozvoje vzdělávání 

Vsetínsko II“ 
0,- Kč 

18. 9. 2018 Mgr. MS 1. pracovní setkání školních metodiků prevence 0,- Kč 

24. 9. 2018 
Mgr. LP 

Mgr. LT 
Setkání vyučujících cizích jazyků ZŠ a SŠ Zlínského kraje 0,- Kč 

1. – 2. 10. 2018  Mgr. JH SPU u žáků ZŠ 1.000,- Kč 

10. 10. 2018 Bc. JK Pracovní porada vedoucích školních jídelen 0,- Kč 

22. 10. 2018 
Ing. MB 

Mgr. LP 
Využití médií ve výuce dějepisu 200,- Kč 

23. 10. 2018 Mgr. IP 
Regionální porada VP ZŠ a zástupců neúplných škol 

Zlínského kraje 
0,- Kč 

17. 10. 2018 

24. 10. 2018 

Mgr. LS 

Mgr. IT 

Čtenářská gramotnost a její využití pro osobnostní vývoj 

žáka II. – OP VVV Inkluze 
3.000,- Kč 

22. 11. 2018 Mgr. LS Tvořivý sloh 0,- Kč 

23. 11. 2018 Ing. JV Účetní závěrka u VÚJ k 31. 12. 2018 970,- Kč 

27 11. 2018 Mgr. GD Plánování, kontrolní a hodnotící činnost ředitele školy 770,- Kč 

28. 11. 2018 Mgr. GD Zákoník práce ve školské praxi – výkladové problémy 1.390,- Kč 

12. 12. 2018 Mgr. JL Grafomotorika 990,- Kč 

18. 1. 2019 
Mgr. GD, IP, MS 

 
Podpůrná opatření pro vzdělávání žáků se SVP – úprava 

obsahu a výstupů pro management 
0,- Kč 

21. 1. 2019 
Mgr. MJ 

Mgr. JL 
Školní připravenost aneb co by měl předškolák umět… 0,- Kč 

31. 1. 2019 
1. 2. 2019 

pedagogičtí zaměstnanci  
Aktivity a hry na podporu dobrých vztahů ve třídě 

Vedení třídnických hodin – OP VVV Inkluze 
55.980,- Kč 

8. 2. 2019 
Mgr. IP 

Mgr. LS 

Mediální výchova – workshop pro učitele českého jazyka a 

literatury druhého stupně základní školy 
0,- Kč 

6. 3. 2019 
Mgr. SF, PH, BH 

FZ 

 

Školení podle vyhlášky 50/1978 Sb. – odborná způsobilost 

v elektrotechnice 
5.200,- Kč 

13. 3. 2019 Ing. MB Rozumět dějinám (Čas Poděbradský a Jagellonský) 880,- Kč 

14. 3. 2019 Mgr. GD, MS, IP 
Činnosti školy spojené se zadáváním údajů z Doporučení 

do školské matriky pro management 
0,- Kč 

2. 4. 2019 Mgr. GD Konzultace pro žadatele k výzvám ŠABLONY II 0,- Kč 

10. 4. 2019 Mgr. BN Konference Inovace ve výuce 0,- Kč 

11. 4. 2019 Bc. JK Krajská konference hromadného stravování Zlín 0,- Kč 

16. 4. 2019 Mgr. BN Monitorovací seminář KA101 – Erasmus+ 0,- Kč 

17. 4. 2019 Mgr. MS Setkání ŠMP 0,- Kč 

14. 5. 2019 Mgr. GD Personální agenda ve školství 1.200,- Kč 

16. 5. 2019 Bc. JK Pestrá strava a nutriční doporučení pro děti MŠ a ZŠ 950,- Kč 

21. 5. 2019 Mgr. IP 
Regionální porada VP ZŠ a zástupců neúplných ZŠ 

Zlínského kraje 
0, Kč 

23. 5. 2019 Mgr. LT Anglická gramatika – efektivně a snadno 870,- Kč 

24. 5. 2019 Mgr. MH, ZV Hodnocení žáků se SVP 3.000,- Kč 

6. 6. 2019 Mgr. GD Změna financování regionálního školství 0,- Kč 

7. 6. 2019 
Mgr. MK, MS 

 
Intervence ve školní třídě 2.900,- Kč 

19. 6. 2019 Ing. JV 
Řešení vybraných problematických okruhů účetnictví VÚJ 

v otázkách a odpovědích 
970,- Kč 

  CELKEM ZA ŠKOLNÍ ROK 2018-2019 80. 270,- Kč 
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G) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

Webové stránky školy (www.zshl.cz), které byly obnoveny před dvěma roky, splňují v rámci 
propagace a informovanosti svůj účel.  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 oblasti, které by mohly veřejnost zajímat. 
Navštěvovaná je i facebooková stránka školy, která byla zprovozněna v roce 2016 
(https://www.facebook.com/zshl.cz/).  

 

H) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 
ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

 

Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok: 

Ve školním roce 2018/2019 bylo ve dnech 20. – 22. 2. 2019  provedeno šetření ČŠI. 
Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 
poskytovaného základní školou podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a to za období od poslední inspekční činnosti (6 let).  

ČŠI konstatovala, že: 

 vedení školy má zpracovanou koncepci a strategii svého rozvoje, kterou úspěšně uvádí 
do praxe, vize přizpůsobuje potřebám žáků a možnostem školy, 

 činnost školy je dostatečně finančně zajištěna prostředky ze státního rozpočtu, 
z příspěvků od zřizovatele, příjmy z evropských fondů, vlastní a doplňkové činnosti a 
sponzorských darů, 

 zlepšení materiálních a finančních podmínek školy a pořízení nových pomůcek se 
pozitivně projevilo na kvalitě vzdělávání žáků, 

 všichni pedagogové dlouhodobě rozvíjejí vlastní profesní vzdělávání a zdokonalují se 
ve využívání moderních výukových metod, 

 výuka, která vychází z dosavadních zkušeností a znalostí žáků a klade na žáky 
přiměřené a srozumitelné požadavky, je na výborné úrovni, 

 propracovaný systém vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 
umožňuje jejich úspěšnou integraci, 

 je žádoucí dále zlepšovat materiální a finanční podmínky školy, zjm. v oblasti moderní 
didaktické techniky, 

 motivaci žáků vyšších ročníků je žádoucí směřovat k vzájemnému hodnocení a 
sebehodnocení, 

 zájmové vzdělávání žáků ve školní družině a školním klubu doplňuje smysluplně 
vzdělávací nabídku školy, 

 škola poskytuje kvalitní stravovací služby, které odpovídají zásadám zdravé výživy 
s dostatečným množstvím ovoce a zeleniny, 

 preventivní strategie rizikového chování žáků se promítá do veškerého dění ve škole 
formou cílených aktivit prevence, 

http://www.zshl.cz/
https://www.facebook.com/zshl.cz/
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 ve třídách i mezi žáky se projevují pozitivní vztahy a panuje klima, které umožňuje 
vzájemnou spolupráci, aj. 

 

Závěry: 

Vývoj školy 

 Zlepšení materiálních a finančních podmínek školy a pořízení nových pomůcek se 
pozitivně projevilo na kvalitě vzdělávání žáků. 

 Zřízení školního poradenského pracoviště přispělo ke zvýšení efektivity výchovného 
poradenství. 

Silné stránky 
 Pedagogičtí pracovníci dlouhodobě rozvíjejí vlastní profesní vzdělání a zdokonalují se 

ve využívání moderních výukových metod. 
 Výuka, která vychází z dosavadních zkušeností a znalostí žáků a klade na ně 

přiměřené a srozumitelné požadavky, je na výborné úrovni. 
 Propracovaný systém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

umožňuje jejich úspěšnou integraci do vzdělávání s dobrými vzdělávacími výsledky. 
Slabé stránky a příležitosti ke zlepšení 

 Žáci II. stupně nejsou systematicky vedeni k provádění vlastního a vrstevnického 
hodnocení. 

 Nedostatečné vybavení kmenových učeben moderní didaktickou technikou má 
negativní vliv na kvalitu výuky. 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 
 Využít zlepšení materiálních a finančních podmínek školy na pořízení moderní 

didaktické techniky. 
 Vybudovat moderní odbornou učebnu informatiky. 
 Ve výuce motivovat žáky II. stupně pro smysluplné vzájemné hodnocení a 

sebehodnocení podle předem známých kritérií. 
  

Celá inspekční zpráva k nahlédnutí https://www.csicr.cz/cz/dokumenty/inspekcni-
zpravy?d=17671. 

 

 

I) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2018 

 

 Výnosy: 

 VÝNOSY CELKEM  23.467.937,98 Kč 

 Prostředky získané vlastní činností  1.698.588,- Kč 

 Prostředky od zřizovatele celkem 

 z toho: 

 obec 

21.769.181,58 Kč 
 

3.222.000,- Kč 

https://www.csicr.cz/cz/dokumenty/inspekcni-zpravy?d=17671
https://www.csicr.cz/cz/dokumenty/inspekcni-zpravy?d=17671
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 krajský úřad (UZ 33353, UZ 33070) 

 Projekt EU – OP VVV Inkluze 

18.298.693,- Kč 

  248.488,58 Kč 

 VÝNOSY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI CELKEM  482.180,- Kč 

 Ostatní výnosy  168,40 Kč 

 PROSTŘEDKY FONDŮ  

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

 

 1.371.990,64 Kč 

 

 Náklady: 

 Investiční náklady celkem  0,- 

 NÁKLADY CELKEM  23.452.015,88 Kč 

 Neinvestiční náklady celkem 

 (platy, zákonné odvody sociálního pojištění, zákonné 
odvody zdravotního pojištění, zákonné pojištění, příděly 
FKSP, náklady na učebnice, učební pomůcky…) 

 18.298.693,- Kč 

 

18.298.693,- Kč 

 Projekt EU 

 Projekt EU – OP VVV Inkluze (platy, zákonné odvody, 
kurzovné, cestovné) 

 248.488,58 Kč 

248.488,58 Kč 

 Provozní náklady celkem 

 z toho: 

 údržba a opravy 

 materiální náklady (potraviny, všeobecný materiál – 
kancelářské potřeby, drobný hmotný majetek, prádlo, 
ostatní…) 

 náklady z drobného dlouhodobého majetku 

 energie (elektrická energie, plyn, voda) 

 náklady na reprezentaci (50. výročí školy) 

 služby (telekomunikace, výkony spojů, pojištění, jiné 
finanční náklady, drobný nehmotný majetek, kursovné, 
poplatky za školení…) 

 platy a odvody hrazené zřizovatelem 

 ostatní náklady 

 4.904.834,30 Kč 

 

820.564,08 Kč 

2.014.290,92 Kč 

 

386.026,13 Kč 

640.908,81 Kč 

189.589,83 Kč 

802.842,84 Kč 

 

34.996,37 Kč 

15.615,32 Kč 

 NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI CELKEM  458.937,38 Kč 
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Závěr výroční zprávy 
 

Výchovně vzdělávací oblast 

Vzdělávání žáků probíhalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání Otevřená škola. Školní rok 2018/2019 ukončilo 327 žáků s dobrým 
prospěchem a úspěšně postoupilo do vyšších ročníků nebo na střední školy a učiliště. 
Zvládnout učivo z některých povinných předmětů se nepodařilo pěti žákům. Dva si učivo 
v daných ročnících zopakují, dva žáci úspěšně zvládli opravné zkoušky a postupují do dalšího 
ročníku, jeden žák byl i přes neprospěch přijat ke středoškolskému vzdělávání. 

Školní rok jsme zahájili s počtem žáků 334, na konci roku bylo o 2 žáky méně. Počet je 
srovnatelný s minulým školním rokem. Podle demografického vývoje se výrazný pokles žáků 
projeví ještě budoucí školní rok, poté by se počty měly ustálit kolem 315 žáků. 
Celý školní rok 2018/2019 byl pro všechny žáky i zaměstnance školy rokem 50. výročí otevření 
základní školy. Zorganizovali jsme tři velké akce. 19. října 2018 proběhla první z trojice oslav, 
která byla určena oficiálním hostům, významným osobnostem a zaměstnancům školy. Byla 
zasazena školní lípa a na důstojném místě byla uložena schránka s artefakty a vzkazy 
budoucím generacím. Byl vydán almanach, premiéru měl školní filmový dokument, který 
vznikl z podnětu vedení obce.   
 
Během posledního květnového týdne proběhly aktivity určené našim současným žákům. Byl 
připravený projekt, během něhož děti ze všech tříd procházely padesátiletou historií školy jak 
během vyučovacích hodin, tak formou zážitkových a poznávacích akcí. Zrealizovaný byl tzv. 
retro týden s velkým focením třídních kolektivů v dobovém ošacení. Vrcholem týdenních 
aktivit bylo sportovní klání nejen třídních kolektivů – své síly poměřil i celý učitelský sbor 
v závěrečném běžeckém klání. 

Pro veřejnost byl připraven 8. června 2019 den otevřených dveří. Byla nacvičena školní 
akademie, otevřeny byly všechny prostory školy, kterými provázeli sami žáci, zorganizován 
byl malý jarmark, zajištěny byly reklamní předměty. Své prostory otevřela také školní jídelna 
a připravila ochutnávku současné školní kuchyně. Návštěvníci měli příležitost nahlédnout a 
začíst se do historických školních kronik, prohlédnout si fotogalerii školních tříd, shlédnout 
projekci filmu o škole, který mapuje jeden školní rok od prvního do posledního zvonění spolu 
se vzpomínkami a komentáři významných školních osobností. Zavzpomínat a pohovořit se 
současnými i bývalými kantory bylo možné při neformálním posezení.  

V průběhu školního roku jsme tradičně kromě klasické výuky realizovali velkou řadu 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. 

Pokračovali jsme intenzivně na dobrém klimatu školy. Třídní učitelé se za podpory školní 
psycholožky pravidelně jednou měsíčně scházeli se svými svěřenci na třídnických hodinách, 
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které byly zaměřeny na budování pozitivních vztahů ve třídě. I v tomto školním roce se žáci 6. 
ročníků zúčastnili tzv. „Orientačních dnů“ ve Fryštáku, které byly opětovně z velké části 
financovány ze sponzorských darů, za což děkujeme sponzorům.  

Pokračovali jsme v tradičních akcích: rozsvícení školního vánočního stromu, mikulášskou 
obchůzku, vánoční jarmark a akademii, pohádkování, dětský den… 

V rámci projektu „OP VVV Inkluze“ jsme zrealizovali hodiny doučování (M, Čj), kantoři si 
navzájem sdíleli zkušenosti s vedením výuky a prošli si společným vzděláváním, děti 
pravidelně hrály deskové hry a byly provázeny světem dětských knih ve čtenářských dílnách. 
Z projektu byla financována práce školní psycholožky. 

Školní družina a školní klub obstarávala mimoškolní a odpočinkovou aktivitu dětí. Tradiční 
činnost byla proložena většími motivačními akcemi, 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.   

Pokračoval také ranní provoz školní družiny, který využívá v průměru 5 dětí denně. I když to 
není velký počet, v současné době nám stále finance určené na provoz školní družiny 
umožňují tuto činnosti provozovat.  

Tradiční akcí zajišťovanou školním klubem byl i letos Kurz společenské výchovy a tance pro 
žáky 8. ročníků. Do organizace zapojili i rodiče mladých tanečníků, kteří zajistili pronájem sálu 
a provoz bufetu na slavnostním ukončení akce. 

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, sportovní hry, kroužek vaření, 
čtenářský klub, kroužek deskových her. Vsetínské Alcedo provozovalo v budově školy 
keramickou dílnu, ZUŠ Vsetín tradičně zajišťovala hudební výuku a Bc. Veronika Dittrichová 
využívala tělocvičnu k tanci s dětmi všech věkových kategorií. 
 
Personální oblast 
V personální oblasti došlo během školního roku 2018/2019 k následujícím změnám.  
Na první stupeň byla přijata Mgr. Magdaléna Hořáková, po mateřské dovolené se vrátila 
Mgr. Zuzana Vraníková. Novou pedagogickou posilou se na 2. stupni stala Mgr. Jarmila 
Hořáková, učitelka matematiky a speciální pedagogiky. Po odchodu Bc. Marie Šeré na 
mateřskou dovolenou zaujala pozici ve školním klubu vychovatelka Lenka Pešková. Na nové 
pracovní místo školní psycholožky nastoupila Mgr. Markéta Křížková. Odborná 
kvalifikovanost všech pedagogických pracovníků je stále na stoprocentní úrovni, všichni 
splňují podmínky vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících.  
Velmi smutnou událostí jsme končili v červnu poslední školní týden. Po krátké, ale těžké 
nemoci, svou životní i pracovní linku ukončil pan František Zezulka, který ve škole pracoval 
několik let na pozici školníka.  
 
Materiálně technická oblast  
Provoz školy byl velmi dobře zajištěn i po ekonomické stránce. Svěřené finanční prostředky 
jsme použili v souladu s rozpočtovými pravidly hospodárně, efektivně a racionálně. 
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Nejvyšší finanční částky byly vynaloženy na energie a na údržbu školy, postoupili jsme další 
kroky v inovaci a modernizaci. Vzhledem k všeobecnému digitálnímu pokroku byla obnovena 
další technická zařízení, která postupně dosluhují (dataprojektory, PC, notebooky), průběžně 
byl dokupován potřebný software. Pokročila rekonstrukce cvičné kuchyňky, kdy byla nově 
opravena celá podlahová plocha, připravilo se výběrové řízení na obnovu inventáře a 
nábytku. Z nevyužívaných prostor jedné z dílen ve správním pavilonu byl po výměně 
podlahové krytiny vybudován nový školní klub, který se přestěhoval z nevyhovujících malých 
prostor. 
  
Proměnou prošla sborovna, která byla dovybavena novým nábytkem, instalovali a zprovoznili 
jsme „video zvonek“ pro školní družinu. Vybudovali jsme novou pracovnu pro školní 
psycholožku, byla pořízena další část z plánované zatemňovací techniky, vyměněny byly na 
potřebných místech žaluzie. Vestibul a hlavní chodby školy byly vybaveny orientačními 
tabulemi, které umožní návštěvníkům snadnější orientaci v rozlehlých prostorách školy. Servis 
a výměnu inventáře potřebovalo také vybavení školní jídelny, které si vyžádalo 
několikatisícovou investici. 
 
Sociální oblast 
Škola si váží tradičně dobré komunikace a spolupráce se zřizovatelem – Obcí Horní Lideč. 
Během roku proběhly schůzky a setkání, které byly efektivní a účelné. Ceníme si pomoci a 
spolupráce při oslavách 50. výročí otevření školy, které proběhly za významné finanční i 
organizační pomoci Obce Horní Lideč. 
 
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. Zákonní zástupci měli možnost navštívit 
akce, které byly směřovány právě k nim: setkání rodičů v rámci projektu OP VVV Inkluze, 
pomoc při vánočním jarmarku, organizace kurzu společenské výchovy a tance, charitativním 
projektu „50 hraček pro neonatologii“. Velmi si vážíme aktivního přístupu rodičů při výzdobě 
akcí pořádaných v rámci 50. výročí otevření školy. 
 
Komunikace a spolupráce intenzivně probíhala se složkami v obci (Policie ČR, hasiči, 
sportovci, myslivci…). Stále za velmi významnou považujeme činnost a aktivitu obecní 
knihovny, která je se školní problematikou velmi úzce spjata, a to nejen v oblasti rozvoje 
čtenářské gramotnosti.  
 
 

Přehled významných akcí 
PROJEKTY 

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

na dopravní výchovu 

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

know…, My family…, Egg hunt…, Duolingo, Are you a healthy eater? 

- projekt „OP VVV Inkluze“ - doučování, sdílení zkušeností, čtenářský klub, deskové hry, 

setkávání s rodiči 

- Keramický den 

- Den Země  
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- Zeměpisný projektový den „Česká republika, můj domov“ 

- „Etiketa školního stravování“, „Retro noviny“ 

- „Masopustní tradice“, „Hudební nástroje“, „Svatý Václav“ 

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

- „Mléko a ovoce do škol“ – zajištění mléčných výrobků a ovoce 

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

- Přespolní běh 

- Florbalová liga 

- Vánoční laťka 

- Turnaje a soutěže v kopané, vybíjené, florbalu 

- cyklistické závody 

- Ringo – ZŠ HL - Střelná 

- Atletické soutěže – čtyřboj, Pohár rozhlasu 

- Pěvecká soutěž Superstar, Lidečský slavík, Valašský slavíček 

- literární soutěže, komunikační, přírodovědné, zeměpisné…. 

- Olympiády (Čj, Aj, Z, D, Př, Ch, pythagoriáda) a soutěže komunikační, recitační 

- výtvarné soutěže… 

             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 

- 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, Brno, Modrá….) 

- Účast na prezentaci středních škol a učilišť, volba povolání 

- Dopravní výchova – dopravní hřiště Vsetín 

- Lyžařský výcvik 

- Setkání s rodiči a veřejností 

- 100 let výročí vzniku ČSR 

-  „Pohádkování“, spolupráce s mateřskou školou 

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

- „Já, čtenář…“, besedy se spisovateli 

- přednášky „Island“, „Norsko“,… 

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

- „50. výročí otevření základní školy“ 
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Datum zpracování zprávy:     28. srpna 2019 

Datum předložení ředitelkou školy:    4. října 2019 

Datum projednání a schválení ve školské radě:  8. října 2019 

 

 

 

 

 

 

Podpis ředitelky a razítko školy     Mgr. Gabriela Daňková, v. r. 
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POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.,  

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 
 

 

Počet podaných žádostí o informace 

V roce 2018 nebyla podána žádná odpověď na vyžádanou informaci ve znění zákona č. 

106/1999 Sb. 

 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

V roce 2018 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí. 

 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 

V roce 2018 nedošlo k žádnému soudnímu přezkoumání. 

 

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona  

V roce 2018 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 28. 8. 2019 

 

 

 

 

Mgr. Gabriela Daňková, ředitelka školy 


