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I. Základní údaje o škole 

 

 

Název školy: Základní škola Lidečko, okres Vsetín, 

 Lidečko 36, 756 15 

 

Zřizovatel: Obec Lidečko, 

 Lidečko 467, 756 15 

 

Právní forma školy: právní subjekt, od 1. 1. 2003 příspěvková organizace 

 

Ředitelka: Mgr. Alena Lišková 

 

Kontakt na školu: adresa:  Lidečko 36,  

  756 15 Lidečko 

 tel.: 571 447 364, 571 429 435 

 mobil: 775 725 631 

 e-mail: zslidecko@centrum.cz 

 web: https://www.zslidecko.cz 

 

Založení školy: 1893 

 

Zařazení do sítě škol: 1. 9. 1999, poslední aktualizace 1. 5. 2006 

 

Identifikační číslo ředitelství (IZO): 102 768 285 

 

Školská rada: zřízena k 30. 8. 2005 

 

Školní družina: od 1. 9. 2009 

 

IZO: 181 009 510 

 

 

 

 

Základní údaje o škole za školní rok 2021/2022 

Ve školním roce 2021/2022 zůstala škola i nadále organizována jako pětitřídní škola se 

samostatnými ročníky. Spádovou školou pro žáky naší školy je Základní škola  Horní Lideč, 

okres Vsetín, 756 12 Horní Lideč 200. Při škole je zřízena tříčlenná školská rada. 

Škola nemá vlastní jídelnu. Stravování žáků je zajišťováno smluvně v jídelně při Mateřské 

škole Lidečko, okres Vsetín.  

Od 1. 9. 2009 je součástí Základní školy Lidečko, okres Vsetín  školní družina. Kapacita školní 

družiny je 30 žáků. Ve školním roce 2021/2022 bylo do školní družiny přihlášeno a 

navštěvovalo ji 30 žáků. 

  

 

mailto:zslidecko@centrum.cz


Základní škola Lidečko, okres Vsetín 

  Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 3 

 Počet tříd Počet žáků 
Počet žáků na 

třídu 

Přepočtený počet 

ped. prac. 

Počet žáků na 

pedag. úvazek 

1. stupeň 5 66 13,2 5.8182 11, 34 

školní družina 1 30 30 0, 8035 30 

 

Přehled o počtu žáků v průběhu školního roku 2021/2022 

Třída 
Stav na začátku školního roku Stav na konci školního roku 

Chlapci Děvčata Celkem Chlapci Děvčata Celkem 

I. 6 4 10 6 4 10 

II. 6 7 13 6 7 13 

III. 7 4 11 7 4 11 

IV 7 11 18 7 11 18 

V. 4 10 14 4 10 14 

Celkem 30 36 66 30 36 66 

 

Přehled o přidělení tříd 

Třída Třídní učitelka 

I. Mgr. Anna Šviráková 

II. Mgr. Lenka Kozlová 

III. Mgr. Michaela Srbová 

IV. Mgr. Lenka Pechalová 

V. Mgr. Erika Garguláková 

 

Mgr. Alena Lišková - ředitelka školy 

Dominika Zádrapová - vychovatelka školní družiny 

Mgr. Lucie Hrazdilová . asistentka pedagoga v 5. třídě 

 

 

11.  Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

 

Školní vzdělávací program je dokumentem školy podle kterého se vyučuje ve všech ročnících. 

 

Naším cílem je: 

 

• naplnit školní prostředí respektováním, důvěrou a tolerancí 

• podněcovat u žáků kladný vztah ke vzdělávání 

• být otevřenou školou - komunikovat, připravit a motivovat žáky pro celoživotní 

vzdělávání 

• rozvíjet  individuální potřeby žáka 

• zajistit pro žáky bezpečné prostředí 
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• používat efektivní metody výuky, kterými jsou žáci vedeni ke vzájemné spolupráci, 

komunikaci a sounáležitosti (pomoci) 

• vést žáky k zodpovědnosti a spolupráci a k dodržování stanovených pravidel 

 

 

Zhodnocení a naplňování stanovených cílů 

 

Naplňování stanovených cílů dosahujeme rozvíjením klíčových kompetencí, které 

představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou důležité 

pro osobní rozvoj a uplatnění člověka ve společnosti. 

 

Kompetence k učení 

• vedeme žáky k zájmu o vzdělávání, motivujeme je k celoživotnímu vzdělávání 

• učíme je získávat informace z různých zdrojů (tištěné, elektronické, audiovizuální apod.) a 

rozvíjíme schopnost tyto informace třídit a zpracovávat 

• klademe důraz na čtení s porozuměním 

• všichni žáci postoupili do vyššího ročníku a splnili tím cíle ŠVP vzhledem ke svému věku 

Kompetence k řešení problémů 

• seznamujeme žáky s praktickými postupy, jak řešit problém a vedeme je k samostatnému 

řešení problémů hledáním vlastních postupů vedoucích k dosažení cíle 

• snažíme se motivovat žáky problémovými úlohami z praktického života 

• učíme žáky vlastnímu úsudku, chápání významu kontroly a sebekontroly 

Kompetence komunikativní 

• vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, zaměstnanci školy i dalšími osobami ve 

škole i mimo ni 

• učíme žáky správně formulovat a vhodnou formou obhajovat vlastní názory a zároveň 

vyslechnout názory jiných 

• učíme žáky porozumět různým typům či možnostem komunikace (text, značky, obrázkový 

materiál, gesta, zvuky apod.), 

• prosazujeme přátelské vztahy ve třídách i mezi třídami 

Kompetence sociální a personální 

• využíváme výuku ve skupinách k rozvoji vzájemné spolupráce a tolerance 

• vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování. 

• žáci jsou vedeni  k tolerantnímu přístupu a respektu vzhledem k odlišnostem  některých lidí  

Kompetence občanské  

• seznamujeme žáky s jejich právy a povinnostmi a upozorňujeme na důsledky plynoucí 

z jejich dodržování nebo porušování 

• podporujeme kladný vztah k vlasti, úctu k tradicím, kulturnímu a historickému dědictví 

• vedeme k respektování individuálních rozdílů mezi ostatními národy a kulturami 

• zapojujeme žáky do běžných environmentálních problémů současnosti (třídění odpadu, sběr 

papíru, šetření energiemi apod.). 

Kompetence pracovní 

• dbáme na dodržování bezpečnosti práce 

• vedeme žáky ke správným pracovním návykům, k nutnosti dokončit práci a zhodnotit ji 

• podporujeme u žáků pozitivní vztah k různým pracovním činnostem a   povoláním 

 

Vytyčené cíle švp se nám daří naplňovat, výhodou jsou i nižší počty žáků ve třídách.  

Můžeme tak ve větší míře individuálně působit na potřeby jednotlivých žáků. 
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Nepovinný předmět náboženství římsko-katolické navštěvovalo ve školním roce 2021/2022 

celkem 61 žáků, což je 91 %. Výuka probíhala v každém ročníku jednu hodinu týdně. Ve 

3. ročníku vyučoval náboženství Mgr. Petr Martinka. V ostatních ročnících vyučovala 

katechetka Mgr. Marie Smolíková. 

Kurz plavání  ve školním roce 2021/2022 byl zajištěn a uskutečněn pro žáky 2., 3. a 4. třídy 

v Městských lázních ve Vsetíně, který byl v uplynulých letech smluvně organizován 

s Plaveckou školou ve Valašském Meziříčí, v tomto školním roce Alcedem. 

 

III. Přehled pracovníků školy 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 9 7.4424 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2021/2022 

Pedagogičtí 

pracovníci  
Pracovní 

zařazení, funkce 
Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, 

aprobace 
Roků ped. 

praxe 

1. ředitelka 1,00 

kvalifikovaná, vysokoškolské,  

učitelství pro SŠ, 

+ učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

40 

2. Učitelka  0.9091 
kvalifikovaná, vysokoškolské,  

učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
13 

3 Učitelka  0,9091 
kvalifikovaná, vysokoškolské,  

učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
12 

4. Učitelka  1,00 
kvalifikovaná, vysokoškolské, 

učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
37 

5.  Učitelka 1,00 
kvalifikovaná, vysokoškolské, 

učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
13 

6.  Učitelka  1,00 
kvalifikovaná, vysokoškolské, 

učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
25 

7. katechetka 0,1818 kvalifikovaná, vysokoškolské 8 

8. 
asistentka 

pedagoga 
0, 6389 

kvalifikovaná, vysokoškolské, Mgr. 

Filozofická fakulta Masarykovy 

univerzity Brno 

7 

9. vychovatelka 0,8035 
střední vzdělání s maturitou SPGŠ 

Přerov 
4 
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Věková struktura pedagogického sboru 

 Věk do 30 let Věk 31 -  50 

let 

Věk 51 -  70 

let 
Počet pedagogických pracovníků 1 6 2 

 

Zajištění výuky z hlediska odborné způsobilosti učitelů: 

  v % 

Požadovaný stupeň vzdělání 100 % 

Aprobovanost výuky 83% 

 

Složení pedagogického sboru zůstalo stejné jako v uplynulém školním roce. Došlo pouze 

k některým změnám.  

V 1. třídě vyučovala   paní učitelka Mgr. Zuzana Anna Šviráková. Ve 2. třídě učila  paní učitelka 

Mgr. Lenka Kozlová. Výuku ve 3. třídě vedla paní učitelka Mgr. Michaela Srbová. Ve 4. třídě 

pokračovala paní učitelka Mgr. Lenka Pechalová a v 5. třídě paní učitelka Mgr. Erika 

Garguláková. V 5.třídě působila jako asistentka pedagoga paní Mgr. Lucie Hrazdilová. 

Úplnou pedagogickou i odbornou způsobilost splňovali  téměř všichni pedagogičtí pracovníci. 

Pouze jedna paní učitelka zastupuje za rodičovskou dovolenou a má vystudované učitelství pro 

střední školy. Pravidelně se vzdělává formou seminářů  pro výuku na 1. stupni ZŠ. 

Vychovatelka školní družiny vystudovala obor předškolní a mimoškolní pedagogika. 

Asistentka pedagoga absolvovala  vysokoškolské studium na Filozofické fakultě Masarykovy 

univerzity v Brně a získala titul Mgr.  

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci                  2 1,3703 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2021/2022 

Ostatní 

pracovníci  

Pracovní zařazení, 

funkce 
Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1. 
uklízečka 

školnice 

0,87 

0,25 
střední odborné 

2. účetní 0,50 úplné střední, ekonomika 

 

Účetní i nadále zůstala paní Zdeňka Zádrapová. 

Na místě uklízečky a školnice pracovala paní Jitka Kubicová.   
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IV. Údaje o zařazování dětí a žáků 

1. ročník 2021 1. ročník 2022 

Zapsáno 
Počet žádostí 

o odklad 
Nastoupilo Zapsáno 

Počet žádostí 

o odklad 
Nastoupí 

10 0 10 10 0 10 

 

Pro školní rok 2022/2023 bylo přihlášeno do 1. ročníku 10 dětí s trvalým pobytem v obci 

Lidečko. Nebyla podána  žádost o odklad. Zapsáno do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 bylo  

celkem  10 dětí. 

 

V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Celkový prospěch žáků ve škole za 1. pololetí školního roku rok 2021/2022 

Ročník 
Počet žáků Prospělo 

s vyznamenáním 

(z toho samé jedničky) 

Prospělo Neprospělo 

Slovní 

hodnoce

ní 

Neklasifik. 
celkem chlapci

ůů 1. 10      6 10 10 0 0 0 0 

2. 13 6 13 11       0 0 0 0 

3. 11 7 10      7 1 0 0 0 

4. 18 7 14      9 4 0 0 0 

5. 14 4 10 2 3 1 0 0 

Celkem 66 30 57 39 8 1 0 0 

Celkový prospěch žáků ve škole za 2. pololetí školního roku rok 2021/2022 

Ročník 
Počet žáků Prospělo 

s vyznamenáním 

(z toho samé jedničky) 

Prospělo Neprospělo 

Slovní 

hodnoce

ní 

Neklasifik. 
celkem chlapci

ů 1. 10      6 10 10 0 0 0 0 

2. 13 6 13 9 0 0 0 0 

3. 11 7 10 6 1 0 0 0 

4. 18 7 13 8 5 0 0 0 

5. 14 4 9 

 
4 5 0 0 0 

Celkem 66 30 55 37 11 0 0 0 

 

Ve školním roce 2021/2022 se přihlásila 1 žákyně   ke studiu na osmiletém gymnáziu a byla 

přijata. 

Po ukončení 5. ročníku pokračují žáci v plnění základní povinné školní docházky ve spádové 

Základní škole v Horní Lidči.  
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Průměry v jednotlivých předmětech za 1. a 2. pololetí školního roku 2021/2022 

Předmět Pololetí I. tř. II. tř. III. tř. IV. tř. V. tř. 
Škola 

celkem 

Český jazyk 
1. 1,00 1,15 1,45 1,72 1,86 1,44 

2. 1,00 1,15 1,45 1,78 1,86 1,50 

Anglický 

jazyk 

1.  -  - 1,00 1,28 1,5 1,26 

2.  -  - 1,36 1,39 1,79 1,51 

Prvouka 
1. 1,00 1,00 1,00  -  - 1,00 

2. 1,00 1,00 1,00  -  - 1,00 

Vlastivěda 
1.  -  -  - 1,44 1,17     1,31 

2.  -  -  - 1,28 1,71 1,47 

Matematika 
1. 1,00 1,00 1,18 1,39 1,86     1,29 

2. 1,00 1,15 1,45 1,61 1,93 1,47 

Přírodověda 
1.  -  -  - 1,33 1,64 1,49 

2.  -  -  - 1,33 1,64 1,47 

Hudební 

výchova 

1. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Výtvarná 

výchova 

1. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,07 1,01 

2. 1,00 1,00 1,09 1,07 1,07 1,05 

Pracovní 

činnosti 

1. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2. 1,00 1,00 1,09 1,00 1,07 1,03 

Tělesná 

výchova 

1. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Informatika 
1.  -  -  - 1,00  - 1,00 

2.  -  -  - 1,00  - 1,00 

 

 

Průměry tříd v jednotlivých pololetích za školní roku 2021/2022 

 Průměr v 1. pololetí Průměr ve 2.pololetí Průměr za školní rok 

rokrok 
I. třída 1,00 1,00 1,00 

II. třída 1,02 1,04 1,06 

III. třída 1,09 1,18 1,27 

IV. třída 1,22 1,24 1,46 

V. třída 1,38 1,45 1,83 

Celkem 1,14 1,18               1,32 
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Průměry známek v jednotlivých třídách a předmětech odpovídají průběžnému hodnocení 

včetně výsledků písemných testů, které během školního roku vyhodnotily učitelky daných 

předmětů. 

Přehled absence ve školním roce 2021/2022  

 

1. pololetí  2. pololetí za školní rok 

celkem 

hodin 

průměr 

 na 1 žáka 

celkem 

hodin 

průměr 

 na 1 žáka 

celkem 

hodin 

průměr 

 na 1 žáka 

I. třída 381 38,1 545 54,5 926 43,30 

II. třída 620 47,69 946 72,8 1566 60,24 

III. třída 598 54,36 743 67,5 1 341 60,93 

IV. třída  765 42,5 1413 78,5 2178 60,5 

V. třída     562 40,14 1007 71,9 1 569 56,02 

Celkem   2926 44,56  4 654 70,5      7 580 

 

 

 

  56,20 

Všechny zameškané hodiny byly řádně omluveny. 

Údaje o žácích se SVP 

Podpůrné opatření Ročník Počet žáků 

1. stupeň plán pedagogické podpory 

  

1. 0 

2. 0 

3. 1 

5. 1 

2. stupeň 4. 1 

2. stupeň 2. 1 

2. stupeň 3. 1 

3. stupeň  5. 1 

4. stupeň 0 0 

 

Na základě vyšetření a doporučení SPC a PPP byla  vzdělávána  podle individuálního 

vzdělávacího plánu 1 dívka.  V 5.  ročníku pracovala  asistentka  pedagoga. Vzdělávání bylo 

v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. U této  žákyně 

pokračovala pedagogická intervence s časovou dotací – 1 hodina týdně, která byla pravidelně 

plněna. Další 3 žáci docházeli do  předmětu speciální pedagogické péče, který byl poskytován 

odborně způsobilou paní učitelkou. 
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Přehled výchovných opatření ve školním roce 2021/2022 

 

Napomenutí a důtky: 

 

Třída Napomenutí třídního 

učitele 

Důtka třídního 

učitele 

Důtka ředitele školy 

5. 1 0 0 

 

 

Výchovná opatření – pochvaly: 

Třída Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy 

1. 0 0 

2. 3 0 

3. 0 0 

4. 0 0 

5. 2 0 

 

Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2021/2022 

Název soutěže, přehlídky 
Školní kolo 

Třídní kolo 

Okresní 

kolo 

Oblastní 

kolo 

Školní recitační soutěž 66 ------ ------ 

Školní soutěž – ZŠ Lidečko  

má talent  

 

19 ------ ------ 

 

Školní kolo recitační soutěže se z důvodu hygienickývh nařízení nekonalo, proběhlo pouze 

v rámci jednotlivých tříd. 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Lidečko, okres Vsetín 

  Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 11 

VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 

školy 

V průběhu školního roku 2021/2022 se do dalšího vzdělávání zapojili někteří pedagogičtí 

pracovníci dle potřeby školy.  

Název 
Počet 

účastníků 

Aktivity podporující přirozený rozvoj řeči u dětí  1 

Školení softweru – účetní program 1 

Čtenářská gramotnost a její podpora na 1. stupni ZŠ  1 

Metodický průvodce 1. třídou  1 

Badatelsky orientované vyučování 1 

Amos – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník 1 

Strategický plán rozvoje školy 1 

Kontrola ČŠI – časté chyby škol 1 

Setkání ředitelů základních škol:  

Nové metody vedení lidí -couching, mentoring, leadership 

 

       1 

Celkem za školní rok 2021/2022        9 

 

V srpnu 2021 bylo realizováno školení BOZP a PO pro všechny zaměstnance školy.  

 

VII. Údaje o významných školních a mimoškolních aktivitách 

➢ Spolupráce a návštěva MŠ Lidečko 

➢ Spolupráce s obcí - Vítání občánků – zajištění programu 

➢ IQ hry a stavebnice Zlín 

➢ Den otevřených dveří ZŠ Lidečko 

➢ Školní výlet – Rožnov pod Radhoštěm 

➢ Návštěva ZŠ Horní Lideč – žáci 5. ročníku 

➢ Poslední zvonění 5. ročníku 

➢ Pasování prvňáčků na čtenáře -spolupráce s obcí a knihovnou 

➢ Škola vzhůru nohama – den v pyžamu 

➢ Noc s Andersenem  

➢ Dravci – Seiferos, ZŠ Horní Lideč 
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➢ Besídka ke Dni matek  

➢ Návštěva hvězdárny ve Vsetíně 

 

Na začátku školního roku byly nabídnuty tyto zájmové útvary: 

 

➢ Doučování 

➢ Anglický jazyk 

 

Činnost těchto útvarů byla zahájena v měsíci září a říjnu 2021. 

 

 

Z projektu Šablony III byly následně realizovány tyto rozvíjející aktivity: 

 

Projektové dny ve škole: 

 

 

➢ Keramika – projektový den, zaměřeno na polytechnickou výchovu -výroba dárku 

k Vánocům. 

➢ 3D kino – projektový den  1.,2.roč. - Život pod hladinou,3.,4.5.roč. Dinosauři 

➢ Projektový den – Země a člověk – 1. a 3.roč. 

➢ Projektový den – pes záchranář  

 

 

Projektové dny mimo školu: 

 

➢   ZOO Lešná – projektový den, návštěva ZOO Lešná s programem 

 

➢   Hostětín – projektový den, vánoční program, Kouzlo Vánoc 1. – 3. ročník, 

        Vánoční dobrodružství 4. – 5. ročník. 

 

Kromě zájmových útvarů, které byly organizované školou, mohli žáci navštěvovat i kroužky 

na jejichž činnosti se podílely složky pracující v obci pod záštitou Společenského klubu 

Lidečko. 

Mimoškolní zájmová činnost: 

➢ hasičský, 

➢ fotbalový,  

➢ včelařský,  

➢ myslivecký 

➢ zdravotnický,  

➢ katolických skautů, 

➢ valášek, 

➢ scholičku, 

➢ scholu. 
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Mimoškolní aktivity žáků naší školy jsou obohaceny také činností Základní umělecké školy 

Vsetín, která má na naší škole zřízené odloučené pracoviště.  Žáci navštěvovali v odpoledních 

hodinách výuku hry na flétnu, klavír, keyboard, kytaru a housle.  

 

Mimoškolní kulturní a vzdělávací akce školy pro žáky 

➢ Divadlo Zlín (4 návštěvy v rámci předplatného na celý školní rok) 

➢ Hudební vystoupení – Motýl a Erika  

 

 

Ostatní akce uskutečněné  v roce 2021/2022 

 

 

➢ Dopravní výchova pro 4. ročník – teoretická část  

➢ Dopravní výchova – praktická část dopravní hřiště Vsetín pro 4. ročník 

➢ Plavecký výcvik 

 

 

Činnost školní družiny 

Ve školním roce 2020/2021 byl zajištěn provoz školní družiny v době od 11. 10 do 15.30 hodin 

mimo prázdniny. Školní družinu navštěvovalo 30 žáků.  

Výchovně vzdělávací činnost ve školní družině splnila své hlavní poslání, čímž je naplnění 

volného času žáků v době po vyučování, před odchodem domů nebo do jiných zájmových 

aktivit. 

Vhodným střídáním různých činností a odpočinku přispívala k odstranění únavy z předchozí 

školní výuky. Snažila se vést žáky k příjemné zábavě, pomáhala uspokojovat a rozvíjet jejich 

kulturní potřeby a rozmanité zájmy. Vychovatelka školní družiny zařazovala do odpolední 

činnosti  tematické projektové bloky. 

Všechny činnosti se zaměřovaly na citovou a mravní výchovu dětí, na utváření správných 

mezilidských vztahů a na ochranu přírody. 

Mimo činnosti výchovně vzdělávací plnila školní družina také funkce sociální, tzv. bezpečný 

dohled nad žáky po skončení vyučování. Důležitou úlohu měla školní družina také v prevenci 

sociálně patologických jevů. 

 

 

Mimoškolní akce organizované Klubem přátel školy 

V rámci úzké spolupráce Základní školy Lidečko a  Klubu přátel školy byla v prosinci 2021  

uspořádána tradiční - Mikulášská nadílka. 

V měsíci červnu zorganizovali rodiče z KPŠ pestrý program u příležitosti MDD. Součástí 

programu bylo přespání dětí ve škole.  



Základní škola Lidečko, okres Vsetín 

  Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 14 

Klub přátel školy přispěl dětem částkou 100 kč na školní výlet. 

 

Projekty 

Ve školním roce 2021/2022 bylo realizováno několik projektů. V rámci EVVO byl opět 

organizován sběr starého papíru. Sběrová akce proběhla během školního roku dvakrát a to 

v měsících září a květen. Finanční prostředky byly využity na uhrazení vstupného na kulturní 

akci všech žáků školy. Žákům se přispělo na uhrazení výukového programu -,, Ukázka dravců“, 

který navštívili v ZŠ Horní Lideč. Na konci školního roku jim byla uhrazena zmrzlina  a 

páťákům  občerstvení při posledním zvonění. 

Ve  školním roce 2021/2022 rovněž pokračovalo zapojení naší školy do evropského projektu 

„Ovoce a zelenina do škol“ s finanční podporou Evropského společenství. Žákům bylo po celý 

školní rok bezplatně poskytováno čerstvé ovoce a zelenina. Na základě dobrých zkušeností 

z minulého období si naše škola jako dodavatele opět vybrala firmu Ovocentrum  Valašské 

Meziříčí s.r.o. Dodávky byly realizovány dvakrát měsíčně. 

Na škole byla i nadále realizována akce Školní mléko. Ve školním roce 2021/2022 bylo 

dodavatelem Ovocentrum Valašské Meziříčí. Žáci dostávali zdarma dvakrát za měsíc 

neochucené mléko.  

 

VIII. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

Ve školním roce 2021/2022 neproběhla na naší škole inspekční kontrola.  

Ze strany ČŠI proběhlo celostátní testování žáků 5. tříd. Testovalo se v předmětech – český 

jazyk, matematika a v dovednostech usnadňujících učení. Výsledky byly yyjádřeny v % 

následně: 

ČJ – 77%, 

M – 53% 

Dovednosti usnadňující učení -  60% 

IX. Údaje o výsledcích kontrol 

Ve školním roce 2021/2022 neproběhla veřejnosprávní kontrola. 

 

  

X. Prevence sociálně patologických jevů 

V rámci prevence sociálně patologických jevů byl zpracován Minimální preventivní program. 

Zaměřujeme se na prevenci těchto jevů prostřednictvím organizací besed a přednášek vhodných 

pro věkovou skupinu našich žáků. Orientujeme žáky na vhodné využívání volného času 
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organizací zájmových kroužků přímo ve škole a doporučujeme aktivity organizované složkami 

v obci. Žáci mají také možnost zapojit se do činnosti ZUŠ. 

Zaměstnanci pracují v souladu se zásadami prevence, tj. soustavné a přiměřené působení, umění 

naslouchat, mapování dětského kolektivu, posilování sebevědomí, umožnění každému dítěti 

zažít pocit úspěchu, být příkladem. V třídním kolektivu pěstujeme ohleduplnost a takt. 

Patologické  jevy,  kterými jsou  kouření, používání alkoholu, nebezpečí drog, šikana, brutalita 

i rasismus se na naší škole v současné době nevyskytují.  

XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Od září 2021 do srpna 2023 probíhá  ve škole projekt EU Šablony III -  Pokračujeme ve 

vzdělávání. 

Pro děti ohrožené školním neúspěchem byla vybrána aktivita spojená s doučováním dětí. 

Dalšími aktivitami jsou projektové dny ve škole a mimo školu a poslední se zabývá spoluprací 

pedagogů z jiných škol a sdílením jejich zkušeností jako příkladů dobré praxe. Do realizace 

projektu - Pokračujeme ve vzdělávání jsou i nadále  zapojeni  všichni pedagogové.  

 

XII. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi 

Škola nemá zřízenou odborovou organizaci. 
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XIII. Základní údaje o hospodaření školy 

Zprávu o hospodaření Základní školy Lidečko, okres Vsetín v kalendářním roce 2021 

zpracovala účetní p. Zdeňka Zádrapová. Zpráva je součástí výroční zprávy. 

Návrh zpracovala: Mgr. Alena Lišková dne 30. 8. 2022 

Návrh projednán na pedagogické radě  pracovníků školy dne: 30. 8. 2022 

Zpracování zprávy: 5. 10. 2022                 

Projednáno a schváleno na zasedání školské rady: 13. 10. 2022 

 

Podpis ------------------------------------ 

 

 

 

    ___________________________ 

    Mgr. Alena Lišková 

    ředitelka ZŠ Lidečko 
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