Základní škola Horní Lideč, okres Vsetín
756 12 Horní Lideč 200

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ředitele školy o činnosti
za školní rok 2014/2015

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
Ředitel školy
Mgr. Miloš Novák
Statutární zástupce ředitele
Mgr. Gabriela Daňková
Kontakt
Telefon:
E-mail:
web:

571 422 031, 571 422 033, 571 447 316
zs.hornilidec@seznam.cz
www.zshornilidec.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 2014/2015 (k 30. 6. 2015)

Počet tříd
/skupin

Počet
žáků

Počet žáků
na
třídu/skupinu

Přepočtený počet
ped. prac.
/prac. ŠJ

1. stupeň

5

120

24

5,0

2. stupeň

10

242

24,2

20,78

Školní družina

1

29

29

1,0

Školní klub

1

32/242

32 (+ 242 průběžných)

1,0

Jiné

X

x

x

x

2

Školská rada
Datum vzniku:
19. 9. 2005
Počet členů:
9
Počet jednání ve škol. roce 2014/2015:
1
Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole



Nadační fond
Školní sportovní klub

Nadační fond – školní rok 2014/2015
Počáteční stav v pokladně k 1.9.2014

1.682,-- Kč

Příjmy celkem

66.242,-- Kč

z toho:


doplatky žáků za plav. výcvik



příspěvky od žáků

32.350,- Kč



doplnění hotovosti v pokladně

10.000,- Kč



náhrada za poškozený obal

60,- Kč



úhrada od žáků za autobus

7.832,- Kč

16.000,- Kč

Výdaje celkem

67.077,00 Kč

z toho:


občerstvení – sportovní akce a jiné



ceny – sportovní akce a jiné

8.264,- Kč



jízdné na sportovní soutěže

9.513,- Kč



doplatky na koncerty, divadlo, kino, exkurze, plavecký
a lyžařský výcvik

9.650,- Kč



odvod na BÚ



ÚP-sociální dávky Kateřina Malá



startovné na soutěžích

675,- Kč

37.000,- Kč
1.075,- Kč
900,- Kč

Zůstatek v pokladně k 31.8.2015

847,-- Kč
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Počáteční stav účtu k 1.9.2014

4.540,68 Kč

Příjmy celkem

38.115,79 Kč

z toho:


vklad hotovosti



zúčtování kladných úroků



ÚP- sociální dávky-Kateřina Malá

37.000,- Kč
0,79 Kč
1.115,- Kč

Výdaje celkem

40.901,- Kč

z toho:


platby faktur

30.547,- Kč



výběry hotovosti do pokladny

10.000,- Kč



poplatek za vedení účtu

354,- Kč

Zůstatek na účtu k 31.8.2015

1.755,47 Kč

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

č. j. MŠMT
x

Školní rok 2014/2015
v ročnících

počet žáků

1. - 9.

362

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 a pohybové aktivity
 sportovní hry
 výtvarný kroužek
 sborový zpěv
 dyslektický kroužek

C) PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY
Údaje o pracovnících školy
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014/2015 (k 30.6.2015)
Počet fyzických
osob

Přepočtené
úvazky

Interní pracovníci

33 (1 MD)

25,78

Externí pracovníci

0

0

Další údaje o pedagogických pracovnících

obor, aprobace

Roků
ped.
praxe

1,0

vysokoškolské, M-VT (Inf)

12

1,0

vysokoškolské, zootechnika, D

20

zástupce ředitele

1,0

vysokoškolské, učitelství 1. stupně

21

4. Mgr. RG

učitel II. stupně

1,0

vysokoškolské, M-Vv

40

5. HG

vychovatelka ŠK

1,0

úplné střední odborné, vychovatelství

28

Ped. pracovníci
- poř. číslo

Pracovní zařazení,
funkce

Úvazek

1. Mgr. KB

učitelka II. stupně

2. Ing. MB

učitelka II. stupně

3. Mgr. GD

Kvalifikace, stupeň vzdělání,

6. PH

vychovatelka ŠD

1,0

úplné střední odborné, vychovatelství

20

7. Mgr. PH

učitelka II. stupně

0,45

vysokoškolské, F-Ch

11

8. D MH

učitelka II. stupně

0,55

úplné střední odborné, vychovatelství

39

učitel I. stupně

1,0

vysokoškolské, učitelství 1. stupně

7

10. Mgr. MCH

učitelka I. stupně

1,0

vysokoškolské, učitelství 1. stupeň

17

11. Mgr. ACH

učitelka II. stupně

1,0

vysokoškolské, M-Bio

29

12. Mgr. MJ

učitelka I. stupně

1,0

vysokoškolské, učitelství 1. stupně

27

13. Mgr. RK

učitelka II. stupně

1,0

vysokoškolské, Čj-D

11

14. Mgr. JK

učitelka II. stupně

1,0

vysokoškolské, Rj-D-Z

39
28

9. Mgr. MH

15. Mgr. AL

učitelka I. stupně

1,0

vysokoškolské, učitelství SZŠ +
vychovatelství

16. Mgr. JM

učitelka I. stupně

1,0

vysokoškolské, učitelství 1. stupně

28

17. Mgr. HM

učitelka II. stupně

1,0

vysokoškolské, ČJ-Nj

1

18. Mgr. BN

učitel II. stupně

1,05

vysokoškolské, Aj - Tv

9

5

19. Mgr. MN

ředitel školy

1,0

vysokoškolské, učitelství I. stupně, Tv

40

20. Mgr. JP

asistentka pedagoga

1,0

vysokoškolské, Tv-Rj

29

21. Mgr. MP

učitelka II. stupně

0,86

vysokoškolské, M-F

28

22. Mgr. JP

učitel II. stupně

1,0

vysokoškolské, Tv a sport

5

23. Mgr. LP

učitelka II. stupně

1,0

vysokoškolské, historie

9

24. Mgr. IP

učitelka II. stupně

1,0

vysokoškolské, On-Rj

28

25. D Mgr. AS

učitelka II. stupně

0,55

vysokoškolské, Ch-Zzv

41

26. Mgr. MS

učitelka II. stupně

1,0

vysokoškolské, učitelství SZŠ

18

27. Mgr. JG (MD)

učitelka II. stupně

0

vysokoškolské, Čj - Vv

6

28. D AS

učitelka II. stupně

0,59

vysokoškolské, Tv –Rj

38

29. D Mgr. MŠ

učitelka II. stupně

0,55

vysokoškolské, Čj-D

43

30. D Mgr. AT

učitelka II. stupně

0,5

vysokoškolské, Tv-Rj

39

učitelka

1,0

vysokoškolské, ped, FCE Aj

16

32. Mgr. LV

katechetka

0,68

vysokoškolské, křesťanská výchova

27

33. Mgr. ZV

učitelka I. stupně

1,0

vysokoškolské, učitelství 1. stupně

5

31. Mgr. LT

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014/2015 (k 30.6.2015):
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. MK

uklizečka

0,83

základní

7. Bc. JK

vedoucí ŠJ

1,0

vysokoškolské bakalářské

8. AR

školník

1,0

střední odborné, zámečník

9. LT

vedoucí kuchařka

1,0

střední odborné, kuchař - číšník

uklizečka

1,0

střední odborné, zemědělec-mechanizátor

10. AV
11. Ing. JV

účetní

1,0

vysokoškolské inženýrské

12. MV

administrativní pracovnice

0,70

úplné střední odborné, tech-hosp.činnosti

13. AZ

pomocná pracovnice ŠJ

1,0

střední odborné
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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
12 .2. 2014

Počet žádostí
o odklad

27

8

Nastoupili
do 1. třídy
1.9.2014

Počet u zápisu
11. 2. 2015

19

Počet žádostí
o odklad

36

Nastoupí do
1.třídy 1.9.2015

5

31

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2014/2015:

Gymnázium
8 leté

6 leté

Maturitní obory

Výuční obory

4 leté

přihl.

přijatí

přihl.

přijatí

přihl.

přijatí

přihl.

přijatí

přihláš.

přijatí

0

0

0

0

7

7

34

34

13

13

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 2014/2015 (2. pololetí):
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Počet
žáků
celkem

Prospělo
s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Neklasifikováno

Hodnoceno
slovně

1.

19

12

7

0

0

0

2.

25

22

3

0

0

0

3.

26

23

3

0

0

0

4.

19

11

8

0

0

0

5.

31

21

10

0

0

0

120

89

31

0

0

0

6.

55

20

35

7.

67

27

40

0

0

0

8.

65

25

38

0

2

0

9.

55

15

40

0

0

0

Celkem
2. stupeň

242

87

153

0

2

0

Škola
celkem

362

176

184

0

2

0

Ročník

Celkem
1. stupeň

Údaje o integrovaných žácích
Druh postižení
S vývojovými poruchami učení

S tělesným postižením

Ročník

Počet žáků

4.

1

5.

1

6.

3

7.

1

8.

2

9.

1

Problematika výchovného poradenství na škole
VNITŘNÍ ČINNOST
1. Spolupráce s vedením školy, TU, asistentkou pedagoga, preventistou sociálně
patologických jevů, 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
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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 významných 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 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 integrované žáky
5. Vedení dokumentace integrovaných žáků, shromažďování zpráv o žácích se
speciálními vzdělávajícími potřebami, o žácích v poradenské péči
6. Ve spolupráci s TU evidence talentovaných a nadaných žáků
7. Individuální konzultace se zákonnými zástupci (+ třídní učitel)
VNĚJŠÍ VZTAHY
1. Účast na Dnech otevřených dveří
2. Navazování spolupráce a 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 2014/2015
PREVENTIVNÍ PROGRAMY A BESEDY
Most – Valašské Meziříčí
Temperament – 8. ročníky, lektorka V. Zvoníčková (žáci si ověřili, ke kterému typu
temperamentu inklinují)
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Holocaust – 9. ročníky, lektorka V. Zvoníčková (žáci byli zajímavě seznámeni
s problematikou holocaustu, probráno nebezpečí nesnášenlivosti a xenofobie v dnešní
společnosti)
AIDS, sex a vztahy – 9. ročník, lektor T. Řehák (žáci program hodnotili velmi kladně,
dané téma bylo velmi citlivě zpracováno)
Policie ČR, trestní odpovědnost – 9. ročníky
PPP Kroměříž – 6. ročníky, lektorka I. Grodová (na základě práce se třídou a dotazníků
rozebrány vztahy ve třídě)
Dopravní hřiště – 4. ročník
EXKURZE, POBYTY
 účast na jednání Okresního soudu ve Vsetíně
 návštěva vyhlazovacího tábora Osvětim
SBÍRKY
 Vánoční hvězda
 Fond Sidus
 Život dětem
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU ŽÁLŮ
 Kurz společenské výchovy a tance pro žáky 8. ročníků
 Dětský karneval, soutěž masek
 Noc s Andersenem
 zájmové kroužky (sportovní hry, břišní tance, sborový zpěv, výtvarný kroužek…..)
 možnost využití sportovního areálu vybudovaného v blízkosti školy
SOUTĚŽE
 vědomostní (olympiády z Čj, Aj, Př, Ch, D, Z…)
 literární
 výtvarné
 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.

Program environmentální výchovy – vyhodnocení škol. roku 2014/2015
Projektu environmentální výchovy se účastní všichni pedagogové naší školy. Po celý školní rok
jsou prvky environmentální výchovy uplatňovány na 1. i 2. stupni, a to v těchto předmětech:
prvouka, přírodověda, vlastivěda, český jazyk, matematika, fyzika, chemie, dějepis,
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přírodopis, zeměpis, výchova ke zdraví, výtvarná výchova, estetická výchova, informační a
výpočetní technika, svět práce, pěstitelství, cizí jazyky a výchovy.
Plán EVVO byl rozpracován do jednotlivých měsíců. Témata letošního roku byla: biopotraviny,
Fair Trade, člověka a krajina a vztahy.
V 1. – 5. ročníku pracovaly děti na daná témata pod vedením svých třídních učitelů. V 6. – 9.
ročníku byla práce organizována s různými odbornými učiteli během školního roku v rámci
všech předmětů. Do projektů se zapojila školní družina i školní klub.
Témata byla zpracována formou práce slohové, výtvarné, formou výrobku nebo
dokumentace z přírodovědné vycházky, exkurze, besedy nebo diskuze. Informace o plnění
byly průběžně podávány prostřednictvím školních nástěnek, na webových stránkách školy a
ve školním rozhlase.
Roční plán EVVO byl aktuální vzhledem k dění v obci a ve světě. Dbal na mezipředmětové
vztahy. Zaměřoval se hlavně na vyučování a rozšiřoval jeho formy. Obsahoval motivační
prvky a konkrétní aktivity.
Během školního roku byly plněny tyto cíle programu:
1. Naučit děti pozitivnímu vztahu k přírodě a životnímu prostředí, vytvářet u nich
povědomí o možnostech dopadu lidské činnosti na krajinu a přírodu vůbec
2. Vytvořit u dětí povědomí o udržitelné spotřebě, naučit se využívat dlouhodobě
prověřených zkušeností našich předků
3. Předávat žákům znalosti, dovednosti, pěstovat návyky a poskytovat dostatek prožitků
a příkladů nezbytných pro každodenní žádoucí jednání vůči životnímu prostředí
4. Vytvořit společenství dětí, pracovníků školy, rodinných příslušníků a ostatních občanů,
kterým záleží na životním prostředí v jejich obci a v jejím okolí
5. Naučit děti vážit si každého člověka a výsledků jeho práce

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

Účastník

Název akce

1. 9. 2014

Hana Beranová

Školení pracovníků stravovacích služeb v oblasti hygieny
potravin

1. 9. 2014

Mária Kabrhelová

1. 9. 2014

Ludmila Tvarůžková

Školení pracovníků stravovacích služeb v oblasti hygieny
potravin

300,- Kč

1. 9. 2014

Alena Zimková

Školení pracovníků stravovacích služeb v oblasti hygieny
potravin

300,- Kč

Školení pracovníků stravovacích služeb v oblasti hygieny
potravin

Částka
300,- Kč

300,- Kč

18. 9. 2014

Mgr. Miloš Novák

Pracovní setkání ředitelů škol a školských zařízení - Vsetín

16. 10. 2014

Mgr. Hana Macháčová

Die vier Fertigkeiten im Deutschunterricht

490,- Kč

16. 10. 2014

Mgr. Martina Slováčková

Ochrana člověka za mimořádných událostí

0,- Kč
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0,- Kč

16. 10. 2014

Mgr. Gabriela Daňková

Seminář učitelů Hv 2. stupně ZŠ

0,- Kč

11. 11. 2014

Bc. Jana Kovalčíková

Bidvest TOUR 2014 – prezentace pro ŠJ

0,- Kč

11. 11. 2014

Mgr. Gabriela Daňková

Bidvest TOUR 2014 – prezentace pro ŠJ

0,- Kč

13. 11. 2014

Mgr. Miloš Novák

Vybrané problémy z aplikace právních předpisů v oblasti
řízení školství v roce 2014

400,- Kč

13. 11. 2014

Mgr. Gabriela Daňková

Vybrané problémy z aplikace právních předpisů v oblasti
řízení školství v roce 2014

400,- Kč

20. 11. 2014

Mgr. Marie Juřičková

Rozvoj matematické gramotnosti v praxi

690,- Kč

20. 11. 2014

Mgr. Jana Mačková

Rozvoj matematické gramotnosti v praxi

690,- Kč

24. 11. 2014

Ing. Jarmila Vlčková

Příprava a sestavení účetní závěrky u vybraných ÚJ k 31.
12. 2014

830,- Kč

27. 11. 2014

Ing. Marie Bělejová

Válka a revoluce – eskalace sociálních problémů v době I.
světové války

0,- Kč

26. 2. 2015

Mgr. Gabriela Daňková

Systém InspIS ŠVP

0,- Kč

26. 2. 2014

Mgr. Radka Kouřilová

Systém InspIS ŠVP

3. 3. 2015

Mgr. Jana Mačková

Školní systematická konstelace - prosperita

4. 3. 2015

Mgr. Alena Chromcová

Inkluzívní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami

10. 3. 2015

Bc. Jana Kovalčíková

Nové trendy v moderním vaření

Mgr. Alena Chromcová

Psychické poruchy a výchovné přístupy u dětí mladšího a
staršího školního věku

18. 3. 2015

0,- Kč
450,- Kč
0,- Kč
650,- Kč
0,- Kč

24. 3. 2015

Ing. Marie Bělejová

Rozumět dějinám

2. 4. 2015

pedagogičtí zaměstnanci ZŠ

Specifické poruchy chování

6.000,- Kč

10. 4. 2015

Bc. Jana Kovalčíková

Dietní stravování a alergeny

370,- Kč

28. 4. 2015

Mgr. Alena Chromcová

Regionální porada VP ZŠ

9. - 13. 6. 2015

Mgr. Ludmila Vitteková

Práce s Biblí

19. 6. 2015

Ing. Jarmila Vlčková

Řešení aktuálních problémů v účetnictví PO a mezitímní
závěrka k 30. 6. 2015

15-16. 7.,
12-13. 8.

Mgr. Martina Slováčková

Etické otázky každého dne

2.500,- Kč

25. 8. 2015

Mgr. Lenka Tkadlecová

Angličtina od začátku – jak začít
Angličtina od začátku – jak dál

1.180,- Kč

CELKEM ZA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

19.355,- Kč

820,-Kč

0,- Kč
1.835,- Kč
850,- Kč

G) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Údaje jsou průběžně podávány na webových stránkách ZŠ Horní Lideč (www.zshornilidec.cz).
Dále viz Závěr výroční zprávy.

H) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU
ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok:
Ve školním roce 2014/2015 nebyla na naší škole provedena kontrola ze strany ČŠ.
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I) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA KALENDÁŘNÍ ROK
2014
Výnosy:
VÝNOSY CELKEM

19.680.828,86 Kč
1.504.650,- Kč

Prostředky získané vlastní činností
Prostředky od zřizovatele celkem

17.813.740,18 Kč

z toho:

2.850.000,- Kč



obec



krajský úřad



EU peníze školám

22.075,88 Kč



Projekt EU – Škola digitálního věku

88.296,30 Kč

14.853.368,- Kč

Prostředky hospodářské činnosti celkem

349.102,- Kč

Ostatní výnosy

13.336,68 Kč

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

472.598,85 Kč

Náklady:
Investiční výdaje celkem

0,-

Neinvestiční náklady celkem


14.853.368,- Kč

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

Provozní náklady celkem

14.853.368,- Kč
4.776.178,32 Kč

z toho:


údržba a opravy



materiální náklady (potraviny, všeobecný materiál –
kancelářské potřeby, drobný hmotný majetek, drobný
dlouhodobý majetek, prádlo, prac. oděvy a obuv, ostatní…)



energie (elektrická energie, plyn, voda)



cestovné, náklady na reprezentaci



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

538.630,80 Kč

ostatní náklady

226.620,82 Kč



341.164,10 Kč
2.894.492,36 Kč
760.663,94 Kč
14.606,30 Kč
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Závěr výroční zprávy
Výchovně vzdělávací proces probíhal podle ŠVP ZV „Otevřená škola“. Jeho úkoly a cíle byly
splněny.
Přijímací zkoušky vycházející žáci vykonali úspěšně a byli přijati na střední školy nebo odborná
učiliště.
V ZŠ Horní Lideč nebyla ve školním roce 2014/2015 vykonána inspekční činnost ze strany ČŠI.
Ve školním roce 2014/2015 pokračovala velmi dobrá spolupráce se zřizovatelem, Obcí Horní
Lideč. Nadále jsme ji pojímali jako neformální, ale pružnou a efektivní.
Provoz školy byl po ekonomické stránce zajištěn výborně a jsme přesvědčeni, že svěřené
finanční prostředky jsme využili smysluplně, racionálně a efektivně v souladu s rozpočtovými
pravidly.
Nejvyšší finanční částky jsme vynaložili na energie a vnitřní inovaci a modernizaci tříd a
učeben. Lavice a židle za téměř 450.000,- Kč (zde nám významně pomohla obec částkou
250.000,- Kč, které byly vázanými prostředky – mimo provozní rozpočet), keramické tabule
stály cca 320.000,- Kč, 78.700,- Kč skříně a regály pro sklad Tv a dílen, nová umyvadla do tříd
byla pořízena za 40.000,- Kč, žaluzie a zatemňovací technika za 99.000,- Kč, nový nátěr
podlahy včetně vymalování tělocvičny přišlo na 227.350,- Kč, nové osvětlení tělocvičny stálo
68.000,- Kč.
Pro školu jsme v projektu „Škola digitálního věku“ získali techniku v hodnotě 304.000,- Kč a
výukový software za necelých 94.000,- Kč.
Se starostou obce často konzultujeme rozvoj školy do budoucnosti.
Spolupráce s rodiči byla realizována pravidelnými třídními schůzkami. Rodiče mají dále
možnost v případě potřeby kdykoliv školu navštívit, a to na základě telefonické či jiné
domluvy (email, sms, dopis…). Ke kontaktům docházelo také na akcích školy (Vánoční
jarmark…) nebo elektronickou formou.
Dobrá je i spolupráce se složkami v obci (policií, hasiči, sportovci, myslivci, včelaři…).
V oblasti aprobovanosti jsme udělali významný pokrok. Pedagogové, kteří dosud plně
nesplňovali dikci zákona o pedagogických pracovnících, úspěšně dokončili studium a stali se
plně aprobovanými. Úkolem do budoucnosti bude získat pedagoga s aprobací HV pro 2.
stupeň ZŠ. Pedagogové si dále rozšiřují a rozvíjí své vzdělání účastí na různých akcích DVPP
(další vzdělávání pedagogických pracovníků viz výše), přednáškách, kurzech a školeních.
V provozním úseku došlo k významné změně, a to na postu školníka.
Podporovali jsme nadále zájmovou činnost žáků. Děti se scházely v kroužku výtvarném,
tanečním a sborovém zpěvu, vytvořili jsme podmínky pro zájmovou výuku AJ zábavnou
metodou “Wattsenglish“.
Realizována byla příprava žáků 9. ročníků k přijímacím zkouškám. Žáci 1. i 2. stupně
navštěvovali nepovinný předmět sportovní hry.
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Pravidelně jsme se zúčastňovali vědomostních a sportovních soutěží, olympiád. Výsledky jsme
zveřejňovali na webu školy.
Činnost školní družiny a školního klubu byla směřována k odpočinku a zábavě dětí. Tato
školská zařízení nechceme profitovat jako „prodloužené“ vyučování. V této vizi nám výrazně
pomáhá existence sportovního areálu v okolí školy.
Řada školních i mimoškolních akcí byla organizována školním klubem. Jednalo se o programy
tradiční, kterých se žáci rádi zúčastňují. Např. stolní tenis, šachy aj.
V průběhu školního roku jsme realizovali výlety, exkurze, besedy, projekty, navštěvovali jsme
kulturní představení. Významné a přínosné byly programy uskutečňované ve spolupráci
s paní Věrou Povalačovou, pracovnicí obecní knihovny. Pro děti byly vždy inspirační, zajímavé
a těšily se na ně.
Za velké pozitivum považujeme skutečnost, že v průběhu roku nedošlo u žáků ani
zaměstnanců školy k těžkým nebo smrtelným úrazům, ani jiným excesům.
Výše uvedené řádky snad dokladují, že činnost ve škole je pestrá a nabídkově zajímavá. Trápí
nás spíše skutečnost, že učební plány jsou nastaveny tak, že nedovolí více nabídnout
v mimoškolní činnosti, oddechu a zábavě, zvláště když 2/3 dětí z celkového počtu dojíždí.
Přehled významných akcí
PROJEKTY
- Projektové dny v rámci plnění ŠVP na konci školního roku pro všechny žáky
- Projekt učitelů Aj pro 8. ročníky naší školy a děti ze ZŠ Val. Klobouky, Nedašov,
Brumov-Bylnice; Aj projekty pro 1. stupeň
- Keramický den – projektový den 1. stupně
- Velikonoční dílna – 1. stupeň, Betlém
- „Den Země“ – projektový den
- „Betlém“ – projektový den pro žáky 6. třídy
- Projekt zeměpisný pro 6. ročníky „Evropa a mír“
- Projekt sekce českého jazyka „Svatý Mikuláš“
- „Nadace Tomáš Bati“ – projekt pro 8.a 9. ročníky – vše o osobnosti T. Bati
- „Horniny a nerosty“ – projekt pro 5. ročník
- „Škola digitálního věku“ - projekt směřující k vybavení školy moderní technikou
- „Výzva č. 56“ – jazykové šablony (příprava projektové žádosti a částečná realizace)
- „Výzva č. 57“ – zpracování projektové žádosti v oblasti e-learningových kurzů pro žáky
i učitele
SPORTOVNÍ AKCE
- plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníků
- lyžařský výcvik žáků 7. a 8. ročníků
- přespolní běh
- Vánoční laťka
- turnaje a soutěže v kopané, vybíjené, florbalu, stolním tenisu, kolečkové brusle, šachy,
šplh, běh na lyžích
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-

atletické soutěže – čtyřboj, Pohár rozhlasu, atletická všestrannost 1. stupně
výjezdy do okolí Horní Lidče na běžkách a horských kolech
výsledky a umístění zveřejňujeme na webových stránkách školy

SPOLEČENSKÉ A ŠKOLNÍ AKCE
- Kurz společenské výchovy a tance
- Já čtenář a můj svět 1. a 9. ročník
- Pasovaní prvňáčků na čtenáře
- Vánoční akademie a vánoční jarmark
- Dětský karneval
- Lidečský slavík
- Superstar
- výchovné koncerty, divadelní a filmová představení
- návštěvy a programy ve spolupráci s obecní knihovnou (adventní beseda pro 1.
stupeň, besedy se spisovateli, O poklad strýca Juráša …)
- Olympiády (ČJ, AJ, Z, D, Př, Ch, Pythagoriáda) a soutěže (komunikační, recitační,
pěvecké, sportovní)
- výchovné využití státních svátků a významných dnů
- exkurze a školní výlety (Osvětim, Modrá, okresní soud, Brno, Budapešť)
- Den země – environmentální výchova
- účast na prezentacích středních škol a učilišť, volba povolání
- dopravní výchova – dopravní hřiště Vsetín
- účast žáků školy na „Vítání občánků“, vernisáži fotografií
- vydávání školního časopisu „Bez chybi…?“

Datum zpracování zprávy:

31. srpna 2015

Datum předložení ředitelem školy:

9. října 2015

Datum projednání a schválení ve školské radě:

13. října 2015

Podpis ředitele a razítko školy

Mgr. Miloš Novák, 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 2014 nebyla podána žádná odpověď na vyžádanou informaci ve znění zákona č.
106/1999 Sb.
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
V roce 2014 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
V roce 2014 nedošlo k žádnému soudnímu přezkoumání.
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona
V roce 2014 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 31. 8. 2015

Mgr. Miloš Novák, ředitel školy
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