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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: 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 2019/2020 

Ve školním roce 2019/2020  byla škola 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. 

Školská rada je tříčlenná. 

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 2019/2020 bylo do školní družiny přihlášeno 30 žáků.  

 

mailto:zslidecko@centrum.cz
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 Počet tříd Počet žáků 
Počet žáků na 

třídu 

Přepočtený počet 

ped. prac. 

Počet žáků na 

pedag. úvazek 

1. stupeň 5 71 14,2 6 11,9 

školní družina 1 30 30 1 30 

 

Přehled o počtu žáků v průběhu školního roku 2019/2020 

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. 7 11 18 7 11 18 

III. 4 10 14 11 3 14 

IV 11 3 14 11 3 14 

V. 11 4 15 11 4 15 

Celkem 39 32 71 46 25 71 

 

Přehled o přidělení tříd 

Třída Třídní učitelka 

I. Mgr. Anna Šviráková 

II. Mgr. Alena Tabáčková 

III. Mgr. Zuzana Sochorová 

IV. Mgr. Michaela Srbová 

V. Mgr. Erika Garguláková 

 

Mgr. Alena Lišková - ředitelka školy 
Dominika Zádrapová - vychovatelka školní družiny 

Bc. Lenka Baklíková - asistentka pedagoga 
Lenka Valová - asistentka pedagoga   
 

II. Vzdělávací program školy 

Ve školním roce 2019/2020 se ve všech ročnících vyučovalo podle Školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání.  

Žáci 1. ročníku se učili z učebnic nakladatelství Nová škola. V ostatních ročnících se vyučova lo 
v matematice podle učebnice nakladatelství ALTER, ve II. ročníku  byly používány učebnice 

Prodos, v českém jazyce nakladatelství SPN a ALTER. V ostatních předmětech byly používány 
učebnice nakladatelství ALTER, SPN, FORTUNA a Nová škola. Všechny používané učebnice 

jsou zařazeny do seznamu učebnic pro základní školy. Dle potřeby využívaly učitelky další 
metodické materiály, pracovaly s digitálními  učebními  materiály vytvořenými v rámci 
projektu EU Peníze školám, případně  si připravovaly své vlastní. 
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Z cizích jazyků byl ve 3., 4. a 5. ročníku odborně vyučován anglický jazyk. Pro výuku 
anglického jazyka byly používány učebnice Chatterbox – Oxford, Project I. 

Nepovinný předmět náboženství římsko-katolické navštěvovalo ve školním roce 2019/2020 

celkem 65  žáků, což je 91 %. Výuka probíhala v každém ročníku jednu hodinu týdně. Ve 
3. ročníku vyučoval náboženství Mgr. Petr Martinka. V ostatních ročnících vyučova la 

katechetka Mgr. Ludmila Vitteková. 

V 1. čtvrtletí školního roku 2019/2020 absolvovali žáci 2. a 3. ročníku 20 hodinový kurz 
povinného plaveckého výcviku v Městských lázních ve Vsetíně, který je organizován smluvně 

s Plaveckou školou ve Valašském Meziříčí. 
 

III. Přehled pracovníků školy 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 10 8, 85 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2019/2020 

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 

38 

2. učitelka 1,00 
kvalifikovaná, vysokoškolské,  

učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
11 

3 učitelka 0,82 
kvalifikovaná, vysokoškolské,  
učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

38 

4. učitelka 1,00 
kvalifikovaná, vysokoškolské, 

učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
12 

5.  učitelka 1,00 
kvalifikovaná, vysokoškolské, 
učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

35 

6.  učitelka 1,00 
kvalifikovaná, vysokoškolské, 
učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

23 

7. katechetka 0,18 kvalifikovaná, vysokoškolské 35 

8. 
asistentka 
pedagoga 

0, 75 
kvalifikovaná, vysokoškolské, Bc. 
Pedagogická fakulta Brno 

9 

9. 
asistentka 

pedagoga 
1,00 

střední vzdělání s maturitou, 

kurz pro pedagogické asistenty 
9 

10. vychovatelka 0,80 
střední vzdělání s maturitou SPGŠ 
Přerov 

5 
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Věková struktura pedagogického sboru 

 Věk do 30 let Věk 31 -  50 
let 

Věk 51 -  70 
let 

Počet pedagogických pracovníků 1 5 3 

 

Zajištění výuky z hlediska odborné způsobilosti učitelů: 

  v % 

Požadovaný stupeň vzdělání 100 % 

Aprobovanost výuky 100 % 

 

Na začátku školního roku 2019/2020 došlo ve složení pedagogického sboru k několika 

změnám.  
Do  1. třídy nastoupila nově paní učitelka Mgr. Anna Šviráková. Ve 2. třídě vyučovala paní 

učitelka Mgr. Alena Tabáčková na dobu určitou po dobu čerpání rodičovské dovolené a 
následného čerpání  neplaceného volna paní učitelky Mgr. Lenky Pechalové. Výuku ve 3. třídě 
vedla paní učitelka Mgr. Zuzana Sochorová. Ve 4. třídě pokračovala paní učitelka Mgr. 

Michaela Srbová a v 5. třídě paní učitelka Mgr. Erika Garguláková.  
Úplnou pedagogickou i odbornou způsobilost mělo 5 vyučujících. Vychovatelka školní družiny 

vystudovala obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Asistentka pedagoga absolvovala  
vysokoškolské studium .na pedagogické fakultě v Brně a získala titul Bc. Druhá asistenta 
pedagoga má středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou a kurz pro  asistenty 

pedagoga. 
 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci                  3  2, 37 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2019/2020 

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 

3. 
pomocné práce ve 
školském zařízení 

0,75 základní 

 

Na místě uklízečky a školnice i nadále pracovala paní Jitka Kubicová.   

Od 1. 8. 2019 nastoupila přes ÚP (pomocné práce) paní Šárka Martinková, která ve škole 
pracovala do konce prosince. Od měsíce února 2020 do konce června působila na této pozici 
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paní Alena Filová, Pracovní místo bylo vytvořeno v rámci veřejně prospěšných prací k umístění 
uchazečů o zaměstnání. Financoval jej úřad práce. 

IV. Údaje o zařazování dětí a žáků 

1. ročník 2019 1. ročník 2020 

Zapsáno 
Počet žádostí 

o odklad 
Nastoupilo Zapsáno 

Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupí 

13 3 10 16 2 14 

 

Zápis do 1. ročníku Základní školy Lidečko, okres Vsetín pro školní rok 2020/2021 proběhl 

podle zákona 561/ 2004 Sb. dne 3. 4. 2020 a to dálkovým způsobem bez osobní účasti rodičů a 
dětí ve škole z důvodu šíření virového onemocnění -  covid 2019.  

Pro školní rok 2020/2021  bylo přihlášeno 16 dětí s trvalým pobytem v obci Lidečko.  Rodiče 
2 dětí  podali žádost o odklad. Zapsáno do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 bylo celkem  14 
dětí. 

 

V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Celkový prospěch žáků ve škole za 1. pololetí školního roku rok 2019/2020 

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. 18 7 18 (18)       0 0 0 0 

3. 14 4 12 (12) 2 0 0 0 

4. 14 11 7 (7) 7 0 0 0 

5. 15 11 9 (9) 6 0 0 0 

Celkem 71 39 56 (56) 15 0 0 0 

Celkový prospěch žáků ve škole za 2. pololetí školního roku rok 2019/2020 

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. 18 7 18 (18) 0 0 0 0 

3. 14 4 12 (12) 2 0 0 0 

4. 14 11 8 (8) 6 0 0 0 

5. 15 11 8 
 

(8) 7 0 0 0 

Celkem 71 39 56 (56) 15 0 0 0 
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Ve školním roce 2019/2020 se jeden žák hlásil a byl přijatý  ke studiu na osmiletém gymnáziu 
ve Vsetíně. 

Ostatní žáci pokračují v plnění základní povinné školní docházky ve spádové Základní škole 
v Horní Lidči.  

Z důvodu uzavření škol od 11. 3. 2020 do 25. 5. 2020 (šíření infekčního virového onemocnění 
covid 19) jsme nemohli realizovat spoustu naplánovaných aktivit. Nekonala se soutěž 
matematický klokan, ani ověřování znalostí žáků formou scio testů. 

 

Průměry v jednotlivých předmětech za 1. a 2. pololetí školního roku 2019/2020 

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

celkem 

Český jazyk 
1. 1,00 1,28 1,71 2,21 2,20 1,68 

2. 1,00 1,22 1,71 2,21 2,00 1,63 

Anglický 

jazyk 

1.  -  - 1,21 1,50 1,87 1,53 

2.  -  - 1,21 1,50 1,93 1,55 

Prvouka 
1. 1,00 1,17 1,57  -  - 1,23 

2. 1,00 1,11 1,57  -  - 1,23 

Vlastivěda 
1.  -  -  - 1,93 1,60 1,77 

2.  -  -  - 1,79 1,67 1,73 

Matematika 
1. 1,00 1,06 1,71 2,14 1,80 1,97 

2. 1,00 1,06 1,71 2,07 1,80 1,94 

Přírodověda 
1.  -  -  - 2,00 1,67 1,84 

2.  -  -  - 1,93 1,67 1,80 

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 1,07 1,00 1,00 

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

Pracovní 
činnosti 

1. 1,00 1,00 1,00 1,29 1,00 1,06 

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

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 
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Průměry tříd v jednotlivých pololetích za školní rok 2019/2020 

 Průměr v 1. pololetí Průměr ve 2. 

pololetí 

Průměr za školní 

rok I. třída 1,00 1,00 1,00 

II. třída 1,07 1,06 1,07 

III. třída 1,29 1,28 1,29 

IV. třída 1,51 1,46 1,49 

V. třída 1,46 1,47 1,47 

Celkem 1, 27 1,25 1,26 

 

Průměry známek v jednotlivých třídách a předmětech odpovídají průběžnému hodnocení 

i výsledkům prověrek, které během školního roku provedly učitelky daných předmětů. 

Přehled absence ve školním roce 2019/2020  

 

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 119 11,90 162 16,20 281 28,10 

II. třída 340 18,89 204     11,33 544 30,22 

III. třída 519 37,07 152 10,86 671 47,90 

IV. třída  377 26,93 373 26,64 750 53,57 

V. třída 473 31,53 141 9,40 614 40,93 

Celkem 1 828 126,32 1 032 74,43 2 860 40,28 

 

Všechny zameškané hodiny byly řádně omluveny. 

Údaje o žácích se SVP 

Podpůrné opatření Ročník Počet žáků 

1. stupeň plán pedagogické podpory 

  

3. 1 

4. 1 

5. 1 

2. stupeň 4. 1 

2. stupeň  5. 1 

3. stupeň  5. 2 

4. stupeň 5. 1 
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Na základě vyšetření a doporučení SPC a PPP bylo vzděláváno podle individuálního 
vzdělávacího plánu celkem 5 dětí - z toho 2 chlapci a 3 děvčata.  V 5. ročníku pracovaly s žáky 
2 asistentky pedagoga. Vzdělávání bylo v souladu se Školním vzdělávacím plánem pro základní 

vzdělávání. U dvou žákyň byla doporučena pedagogická intervence s časovou dotací – 1 hodina 
týdně, která byla pravidelně plněna. 

Plán pedagogické podpory byl vypracován pro 3 žáky. Na základě vyhodnocení se v něm bude 
pokračovat i ve vyšším ročníku, do kterého žáci postoupí. 

Přehled výchovných opatření ve školním roce 2019/2020 

 

Třída 
Počet 

žáků 

Kdo 

udělil 

Výchovné 

opatření 
Důvod Pololetí 

 0 0 ------------- ------------------------------------------ 
---------
- 

 

Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2019/2020 

Název soutěže, přehlídky Školní kolo 
Okresní 

kolo 
Oblastní 

kolo 

Školní recitační soutěž 15 0 0 

 

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

školy 

V průběhu školního roku 2019/2020 se do dalšího vzdělávání zapojili všichni  pedagogičt í 

pracovníci. Prostředky na vzdělávání byly čerpány ze státního rozpočtu a z projektu EU – 
Šablony II CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010115 

Název 
Počet 

účastníků 

První pomoc 8 

Práce pedagoga s heterogenní skupinou žáků (odpovídá 
tématu inkluze) 

2 

Čtenářská gramotnost krok za krokem 2 

Aktuální právní úprava činnosti základní a střední školy 1 

Psaní v 1. třídě - od čárky k psacímu písmu 1 

FKSP pro školy - novela vyhlášky 1 

Seminář účetnictví 1 

Vzdělávání managementu škol a školských zařízení -
ekonomika a financování 

 

1 

Celkem za školní rok 2019/2020 17 

 
V srpnu 2019 bylo realizováno školení BOZP a PO pro všechny zaměstnance školy.  
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VI. Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

Na začáku školního roku byly nabídnuty tyto zájmové útvary: 
 

Doučování  
Klub zábavné logiky a deskových her  

Čtenářský klub 
Anglický jazyk 
 

Některé z těchto zájmových útvarů zahájily svoji činnost koncem měsíce září, ostatní 
v následujícím měsíci. 

 

Z projektu Šablony II byly následně realizovány tyto rozvíjející aktivity: 

 

Klub zábavné logiky a deskových her  
Čtenářský klub 

Doučování 
 
 

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. 

Mimo školu žáci navštěvovali kroužek: 

 hasičský, 

 fotbalový,  
 včelařský,  
 myslivecký 

 zdravotnický,  
 katolických skautů, 

 valášek, 
 scholičku, 
 scholu. 

Mimoškolní aktivity žáků naší školy jsou obohaceny také činností Základní umělecké školy 
Vsetín, která má zřízené odloučené pracoviště i na naší škole.  Žáci tak mohli navštěvovat 

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

Mimoškolní kulturní a vzdělávací akce školy pro žáky 

Během školního roku byly do výuky podle nabídky zařazovány také kulturní a vzdělávací akce.  

Tradičně  bylo opět pro žáky zjištěno předplatné v Městském divadle Zlín na čtyři odpolední 
představení. Této možnosti využilo celkem 43 žáků. Dohled nad žáky zajišťovaly pedagogické 

pracovnice naší školy.  

Žáci měli možnost shlédnout tato divadelní představení: 

 Pyšná princezna  

 Hrátky s čertem 
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Ostatní dvě představení byla zrušena  z důvodu šíření infekčního onemocnění Covid – 19. 
 

Současně byly zrušeny hudebně výchovné programy a ostatní plánované společné akce. 

 

Vzdělávací a kulturní akce školy pro žáky realizované v průběhu školního roku 2019/2020 

 

 Beseda s knihovnicí paní Věrou Povalačovou 

 Mikulášská nadílka ve škole 

 Česko zpívá koledy 

 Vánoční besídky ve škole 

 Školní kolo recitační soutěže 

 Spolupráce s MŠ-návštěvy budoucích prvňáčků ve škole 

 Projekt Šelmy na Valašsku 

 Preventivní program Etické dílny 

 Slavnostní rozloučení s páťáky v rámci třídy 

 

Další školní akce konané v roce 2019/2020 

 
 

 Projekt vánočních hvězd – nadace Šance 

 Dopravní výchova pro 4. ročník – teoretická část p. Radim Česnek 
 Dopravní výchova – praktická část dopravní hřiště Vsetín pro 4. ročník 

 Pasování prvňáčků na čtenáře 
 MDD - dětský den - organizoval KPŠ, škola zajistila dohled v kině Valašské Klobouky 

Prezentace práce školy na veřejnosti 

Z důvodu šíření infekčního onemocnění covid 19, byly zavřeny od 11. 3. 2020 do 25. 5. 2020 
všechny školy a žáci tak neměli možnost zapojení se do kulturního života v obci.  

Ve školním roce 2019/2020 se nekonala ani tradiční školní besídka ke Dni matek. 

Sběrová akce papíru proběhla v měsíci říjnu. 

Důležité zprávy a informace o činnosti základní školy jsou zveřejňovány na webových 
stránkách školy: www.zslidecko.cz, případně také u hlavního vchodu do školy.  

Činnost školní družiny 

Ve školním roce 2019/2020 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, a tím 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 

http://www.zslidecko.cz/
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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.  

Akce pořádané v rámci školní družiny: 

 drakiáda,  
 vánoční besídka, 

 maškarní odpoledne, 
 poznávací vycházky do okolí 

 

Mimoškolní akce organizované Klubem přátel školy 

V rámci úzké spolupráce Základní školy Lidečko, okres Vsetín s Klubem přátel školy, který 

pracuje pod záštitou Společenského klubu Lidečko, bylo během školního roku uspořádáno 
několik akcí, které mají již dlouholetou tradici. Těmi jsou: 

 Mikulášská nadílka 

 Dětský maškarní karneval 

 Program ke Dni dětí – návštěva filmového představení ve Valašských Kloboukách. 

 

Projekty 

Ve školním roce 2019/2020 bylo realizováno několik projektů. V rámci EVVO byl opět 

organizován sběr starého papíru. Sběrová akce proběhla během školního roku jedenkrát, a to 
v měsíci říjnu. Část finančních prostředků z těchto akcí byla ponechána na podporu projektu 
„Adopce na dálku“, část byla využita na uhrazení vstupného na kulturní akci všech žáků školy. 

V letošním školním roce se přispělo žákům na uhrazení části vstupného na divadelní 
představení a na konci školního roku na zmrzlinu a páťákům na občerstvení při posledním 

zvonění. 

Na škole byla i nadále realizována akce Školní mléko. Ve školním roce 2019/2020 bylo  
dodavatelem Ovocentrum Valašské Meziříčí. Žáci dostávali zdarma dvakrát za měsíc 

neochucené mléko.  

Ve  školním roce 2019/2020 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 zkušenost í 
z minulého období si naše škola jako dodavatele opět vybrala firmu Ovocentrum  Valašské 

Meziříčí s.r.o. Dodávky byly realizovány dvakrát měsíčně. 
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VII. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

Ve školním roce 2019/2020 neproběhla žádná kontrola ze strany České školní inspekce.  

VIII. Údaje o výsledcích kontrol 

V měsíci dubnu 2020 byla zahájena veřejnosprávní kontrola. Proběhla s několika  
připomínkami, které byly či budou  odstraněny.  

  
IX. 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. V rámci prevence proběhly v měsíci únoru tzv. Etické dílny. 

Orientujeme žáky na vhodné využívání volného času 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.  

X. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Od září 2018 do srpna 2019 probíhá ve škole projekt EU Šablony II. Pokračujeme ve 

vzdělávání.  

Z důvodu uzavření škol, nebylo v naší moci dokončit a uskutečnit plánované aktivity a 

stanovený počet hodin zájmových kroužků. Projekt byl z důvodu onemocnění Covid - 19 

prodloužen do 22. 12. 2020. 

Cílem projektu i nadále zůstává zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových 
kompetencích. Děti si zdokonalují čtenářskou gramotnost v čtenářském klubu. Dále si rozvíj í 

logické myšlení v klubu zábavné logiky a deskových her. Pro děti ohrožené školním 
neúspěchem je zavedeno doučování. Do realizace projektu - Pokračujeme ve vzdělávání jsou  

zapojeni  všichni pedagogové.  

XI. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení - 0 

XII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

V rámci projektu Obědy pro děti získala škola od společnosti WOMEN FOR WOMEN,  

o. p. s.  finanční dar pro několik žáků na úhradu stravného ve školní jídelně.   

XIII. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi 

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

Zprávu o hospodaření Základní školy Lidečko, okres Vsetín v kalendářním roce 2019 

zpracovala účetní p. Zdeňka Zádrapová. Tato zpráva tvoří samostatnou část výroční zprávy 

za školní rok 2019/2020. 

Návrh zpracovala: Mgr. Alena Lišková 27. 8. 2020 

Návrh projednán na pedagogické radě  pracovníků školy:  27. 8. 2020 

Zpracování zprávy: 5. 10. 2020                  

Projednáno a schváleno na zasedání školské rady: 8. 10. 2020 

 
 

 
    ___________________________ 
    Mgr. Alena Lišková 

    ředitelka ZŠ Lidečko 
 

 
 
 

 


