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Část I. 

 

Název školy:  Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace 

Zřizovatel:      Obec Dolní Lhota zastoupená Mgr.Bc. Vladimírem  Sobasem 

Ředitelka :      Mgr. Věra  Lasáková 

Adresa školy:  Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota 

Telefon:           552 308 448 

e- mail:            skoladl@volny.cz 

www:              www.zsdolnilhota.cz 

Druh školy:    1. – 5. ročník, 2 oddělení školní družiny 

Vyučovací program:   

ŠVP  pro základní vzdělávání Škola pro život – zdravá škola 

Školská rada:  Mgr. Kateřina Němcová, předsedkyně 

                                    Vendula Lazecká, členka, zástupce  Obce Dolní Lhota 

                                     Gabriela Kudelová, členka,  zástupce rodičů  

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:skoladl@volny.cz
http://www.zsdolnilhota.cz/
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Část II. 

Charakteristika školního roku 2016/2017 

Základní škola vesnického typu s kapacitou 104 žáků v ZŠ a 70 žáků ve školní družině, 

prostory po kompletní rekonstrukci. Ve školním roce 2016/2017 se škola zapojila do projektu 

Vývoj, výzkum vzdělávání. V rámci tohoto projektu se všichni učitelé zúčastnili vzdělávání 

v oblasti inkluze ve speciální škole v Havířově, byl zaměstnán školní asistent k dětem, 

proběhlo 36 hodin čtenářského klubu a deskových her pod vedením pedagogů. Projekt bude 

pokračovat i v dalším školním roce a bude ukončen v červenci 2018 

  Škola využívá tělocvičnu, kterou spravuje Obec Dolní Lhota a přilehlé školní hřiště, které je 

rovněž ve správě obce. Zde trávili hlavně žáci školní družiny nejvíce volného času. Na hřišti 

byly provedeny opravy, zejména desek na lavičkách a stříškách dřevěné stavby pro děti. 

V rámci projektu MAS Opavsko byly zakoupeny koloběžky a vybudováno školní políčko pro 

pěstování zeleniny. V rámci zlepšení stravování žáků školy uspořádala školní jídelna při 

mateřské škole v Dolní Lhotě, která poskytuje škole stravu, projekt Evropské speciality. 

V jednom týdnu ochutnali žáci speciality ruské, polské, slovenské, italské a španělské 

kuchyně. Škola byla v tomto školním roce zapojena do projektů Ovoce do škol a Dotované 

školní mléko.  

Ve vybavení školy je šest interaktivních tabulí, velká počítačová učebna s připojením PC pro 

25 žáků. O prázdninách byla provedena přeinstalace Microsoft office na verzi z roku 2016. 

Učebna byla využívána k výuce podle rozpisu.  

kolní družina využívala kromě velké herny ve druhém patře i učebnu v prvním patře. Žáci 

školní družiny chodili na pravidelné vycházky do lesa, zúčastňovali se činností v zájmových 

kroužcích, trávili čas v počítačové učebně.   

 Rovněž škola nabízela bohatou zájmovou činnost ve formě zájmových kroužků a 

nepovinného předmětu jazyk anglický a náboženství. Při vytváření školního vzdělávacího 

programu a projektů jsme spolupracovali s neziskovými organizacemi, jako např. s Policií ČR 

pobočka Velká Polom, Krajským centrem záchranného integrovaného systému v Ostravě, 

Základní uměleckou školou  Háj ve Slezsku, firmou AVE CZ- svoz domovního odpadu, 

mysliveckým sdružením Polančice, občanským sdružením Bílý nosorožec ( tématika proti 

šikaně), firmou Laktea a.s., která nám dodávala dotované školní mléko a ovoce a zeleninu 

z projektu Ovoce do škol. Pedagogové spolupracovali s pedagogy okolních škol. Na 

metodických schůzkách si předávali nové poznatky ze školství. 

Vyučování probíhalo formou krátkodobých a dlouhodobých projektů. Jedním z nich byl 

dopravní kurz ve spolupráci s Policií ČR z Velké Polomě. Žáci složili zkoušky Cyklista. 

V tomto školním roce se žáci pod vedením  pana učitele zúčastnili  sportovních soutěží, a to 

Mc. Donald´s Cup, turnaje ve Street hokeji a v atletickém zápolení Zdatný páťák.   

 Žáci školy se v hodinách pracovních činností starali o zeleň v okolí školy a hřiště. V rámci 

Dne Země jsme vyčistili část obce a lesa, zúčastnili se ukázky ochočených dravců a 

cvičených psů.   
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V tomto školním roce  pracovala v prvním ročníku asistentka pedagoga k žáku se zdravotním  

postižením.  

Zaměření školy 

Celý vyučovací proces byl směrován ke krátkodobým a dlouhodobým projektům, které 

obsahovaly učivo podle školního vzdělávacího programu. Žáci 2.-  4. ročníku absolvovali 

kurz plavání v Kravařích, který je součástí ŠVP. Také jsme se zaměřili  na prevenci, a to 

dopravní, požární a na ekologii. Plnili jsme  preventivní programy AJAX a HASÍK ve 2. 

ročníku, program Chodec ve třetím ročníku a program Cyklista ve 4. ročníku.  Průběžně jsme  

sbírali víčka z PET lahví pro postižení děti z Krásného Pole. Nejlepší sběrači byli odměněni 

diplomem a drobnými sladkostmi. Dále jsme sbírali na jaře a na podzim starý papír. Na 

podzim jsme sbírali žaludy a kaštany, v zimním období jsme sušili  pečivo pro lesní zvěř. 

Finanční prostředky ze sběru papíru jsme použili k úhradě poplatku za školní výlety.  

 Žáci jsou vychováváni k ochraně přírody, k systému  třídění odpadů, řídí se zásadami etické 

výchovy, je jim předkládán model rodiny, model vztahů mezi dětmi, pomoc potřebným. 

Všechny tyto otázky jsou zakotveny ve školním vzdělávacím programu, v plánu etické a 

environmentální výchovy rozpracovaném pro všechny ročníky.  

Část III. 

Výchovné působení: 

Ve školním roce 2016/2017 neprospěl jeden žák školy. Hodnocení proběhlo známkami.  Ve 

škole jsou podpořeny tři nadané děti uznané Pedagogicko-psychologickou poradnou. Byla 

udělena  napomenutí třídních učitelů za nerespektování pokynů  a za neplnění školních 

povinností a pochvaly, zejména za vzornou přípravu na vyučování a mimoškolní činnost. 

Školu navštěvovalo celkem 12 žáků se zdravotním postižením.  

Plnění učebních osnov: 

Žáci 1. - 5. ročníku plnili školní vzdělávací program Škola pro život- Zdravá škola.  

Vyučující zhodnotili celoroční práci ročníků písemně.  Všechny součástí školní výuky byly 

splněny.  

Prospěch v jednotlivých ročnících:                           

Roč. Chov. Jč Ma Prv Př Vl Ja Vých. INF Průměr 

1. 1 1,4 1,27 1,13 - - 1,00 1,0 - 1,16 

2. 1 1,36 1,00 1,09 - - 1,00 1,0 - 1,08 

3. 1 1,30 1,15 1,15 - - 1,30 1,0 - 1,18 

4. 1 1,63 1,52 - 1,26 1,31 1,68 1,0 - 1,44 

5. 1 1,55 1,55 - 1,33 1,44 1,61 1,0 1,32 1,47 

Průměr:       1,0 1,49 1,31 1,12 1,16 1,53 1,21 1,0 1,32 1,27 
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Absence: 

Ročník        Počet žáků Počet omluvených 

hodin 

Průměr na žáka Počet neomluvených 

hodin 

1.  15 371 24,73 0 

2.  22 505 22,95 0 

3.  13 345 26,54 0 

4.  19 839 44,16 0 

5.  19 878 46,21 0 

Celkem 88 2938 32,92 0 

 

 

Pochvaly a pokárání 

Ročník pochvaly napomenutí 

1. 0 0 

2. 0 0 

3. 0 0 

4. 0 2 

5. 5 0 

 

Pochvaly byly uděleny zejména za účast svědomitou školní práci a za vzornou přípravu na 

vyučování. Pokárání za nekázeň a neplnění školních povinností. 

Integrovaní žáci a starost o vzdělávání. 

Ve školním roce 2016/2017 bylo integrováno celkem 16 žáků s individuálním vzdělávacím 

plánem (zdravotně postižení a nadaní) sestaveným třídními  učitelkami a schváleným 

zákonnými zástupci žáků a  pedagogicko - psychologickou poradnou nebo speciálním 

pedagogickým centrem. Žákům byla věnována pozornost asistentů poradny, byli docvičováni 

jednu hodinu týdně v reedukační hodině vedené pedagogem. Poruchy učení byly 

zohledňovány ve výuce všemi  učitelkami.   Ve škole pracovala  školní asistentka pedagoga 

k žáku s autismem a asistentka pedagoga k žáku zdravotně postiženému. Asistentka pedagoga 

byla schválena Krajským úřadem Moravskoslezským v Ostravě včetně dotace na platy a 

školní asistentka byla financována z projektových peněz . 
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ročník Počet žáků integrovaných 

1. 2  

2. 1 

3. 5  

4. 4 

5. 4 
celkem 13 zdrav.postiž, 3  nadaní 

 

Péče o talentované žáky 

Každoročně věnujeme pozornost talentovaným žákům. Dva žáci třetího a jeden žák čtvrtého  

ročníku navštěvovali  na základě vyšetření pedagogicko-psychologickou poradnou  hodiny 

matematiky a angličtiny ve vyšších ročnících.  

Žákům školy jsme nabídli zájmové útvary a nepovinné předměty, angličtinu a náboženství.                                                                             

V rámci zdárného nástupu do 1. ročníku jsme uspořádali projekt pod názvem Nanečisto, 

kterého se zúčastnili žáci s rodiči- budoucí prvňáčci. Byl to již čtvrtý  ročník projektu, kterého 

se zúčastnila většina z přihlášených dětí do prvního ročníku. Na příkaz Ministerstva školsví, 

mládeže a tělovýchovy byli žáci 5. ročníku testováni z angličtiny, češtiny a kombinovaných 

výchov. Všechny testy zvládli s výsledkem nad 50 %.                                               

Přijímacího řízení na střední školy se zúčastnily tři žákyně 5. ročníku. Všechny tři byly 

přijaty. Jedna žákyně udělala přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou jazyků 

v Ostravě-Porubě.  

  

  

Soutěže 

Žáci naší školy se zúčastnili sportovních soutěží Mac. Donald´s Cup v Ostravě-Porubě, 

výtvarné soutěže Myslivost očima dětí, Zdatný páťák, Street hockey. Všichni žáci školy 

se zapojili do logické olympiády  a soutěže Matematický klokan. 

 

                                            Část IV. 

Údaje o kontrolách 

V letošním školním roce proběhly tyto kontroly: veřejnoprávní kontroly podle plánu ze strany 

Obce Dolní Lhota na hospodaření s přidělenými finančními prostředky. Nebyly shledány 

žádné nedostatky. Kontrola České školní inspekce ve věci školního úrazu. Kontrola   

 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na hospodaření s projektovými penězi, finanční 

kontrola KÚ Moravskoslezského kraje na hospodaření se státními penězi, kontrola 
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Hasičského záchranného sboru z Ostravy-Zábřehu na požární řešení. Žádná z kontrol 

neshledala nedostatky ze strany vedení školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Část V. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Ve školním roce 2016/2017 se  pedagogové  vzdělávali  zejména v oblasti inkluze,   

metodiky řízení ve školství a prevence. 

 

Téma školení Počet hodin Počet pedagogů 

Inkluzivní vzdělávání 140 6 

Řízení školy 4 1 

Protidrogová tématika 4 1 
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Část VI. 

Rámcový popis personálního zabezpečení  školy 

Jméno, příjmení funkce Aprobace, 

vzdělání 

úvazek 

Mgr.  Lasáková Věra ředitelka NŠ 1. – 5. r., 

Dramatická 

výchova pro ZŠ 

1,0 

           Buroňová   Jana   školnice Výuční list 1,0 

Mgr. Gulak Zdeněk učitel Aprobace pro 

1.stupeň ZŠ 

1,0 

         Holaňová Dana vychovatelka vychovatelství 1,0 

Mgr. Jurčová Eva Školní asistent vysokoškolské 0,5 

         Knapová Hana Asistent pedagoga maturita 0,75 

 Mgr. Kurečková Markéta učitelka Nš 1. – 5. ročník 1,0 

Mgr. Němcová Kateřina učitelka ZŠ 1.st. 1,0 

Mgr. Přádková Jana učitelka NŠ 1. – 5.r.  

Švrlanská Radka vychovatelka vychovatelství 0,92 

                     Bártová Blanka uklízečka,                                                                      středoškolské 0,6 

 Mgr. Tvrzová Marie  učitelka Nš 1. – 5.r. 1,0 

            

                                                                 

Aktivity vyučujících 

Mgr. Věra Lasáková    

- Členka obecního zastupitelstva 

- Výchovná poradkyně  

- Metodik IT techniky 

- Zapojena do projektu VVV- vzdělávání v oblasti inkluze, projektový manažer 

- Získávání peněz z projektů MAS Opavsko 

- Dopravní kurz Cyklista ve 4.ročníku 

 

Mgr. Zdeněk Gulak 

- Vyučoval v 5.ročníku 

- Sportovní soutěže 

- Reedukační péče  

- Vedoucí kroužku Sportovní 

- Zapojen do projektu VVV- vzdělávání v oblasti inkluze 
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Mgr. Markéta Kurečková 

       -  Vyučovala ve 3. ročníku 

        - Vedla kroužek saunování 

-   Zapojena do projektu VVV- inkluzivní vzdělávání 

-   Zdravotník  

-  Vedoucí plavecké výuky 

 

Mgr. Kateřina Němcová 

- Vyučovala ve 2. ročníku 

- Evidovala učebnice pro žáky a vyřizovala objednávky 

- Vedla čtenářský klub 

- Zapojena do projektu VVV- inkluzivní vzdělávání 

- Starala se o klub čtenářů  

- Projekt Nanečisto 

-  

Dana Holaňová 

- Starala se o výzdobu chodeb  školy 

- Vyráběla dárečky pro slavnostní příležitosti 

- Vedla kroužek Hra na klávesy a sportovní 

- Metodik prevence 

- Dále se vzdělávala 

- Pracovala jako pokladní školy 

- Vítání občánků 

Mgr. Jana Přádková 

- Vyučovala v 1. ročníku 

- Zapojena do projektu VVV- inkluzivní vzdělávání 

 

Radka Švrlanská 

- Vedla sportovní kroužek  

- Předsedkyně rodičovského sdružení při ZŠ 

-  

Mgr. Marie Tvrzová 

- Vyučovala ve 4. ročníku 

- Starala se o environmentální výchovu ve škole 

- Kulturní akce školy 

- Reedukační péče 
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- Pomoc při výzdobě školy 

- Zapojena do projektu VVV- inkluzivní vzdělávání 

 

- Mgr. Eva Juročová, školní asistent 

- Vedla výtvarný kroužek 

- Zapojena do projektu VVV 

 

 

Hana Knapová, asistent pedagoga 

 

Vedla kroužek Deskové hry 

Zapojena do projektu VVV 

 

 
 

 

 

 

                                      Část VII. 

Rozhodnutí ředitele  

Počet rozhodnutí o odkladu školní docházky:                                          2  

Dodatečný odklad školní docházky:                                                        0    

Počet rozhodnutí o přijetí do ZŠ :                                                          14 

Počet rozhodnutí o schválení individuálního vzdělávacího plánu:             13  

Počet rozhodnutí o prominutí úplaty ve školní družině:                             0 

                                                                               

                                         Část VIII: 

Další údaje o škole: 

Školní družina 

Počet zapsaných žáků:            60 
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Ranní družina:    6,15 – 7,45 

Odpolední :        11,40 – 16,40 

Náplň činnosti školní družiny 

Rekreační činnost: žáci pobývali na hřišti u  školy nebo v tělocvičně. Podnikali výlety do 

okolí.  

Hudební činnost: žáci byli zapojeni do kroužku hra na klávesy 

 Sportovní činnost: sportovní kroužek byl v místní tělocvičně dvakrát týdně pod vedením 

obou vychovatelek.  

Výtvarná činnost: děti pod vedením vychovatelky vyráběly dárečky pro budoucí prvňáky, 

výzdobu na školní chodby a do oken a malovali výkresy s mysliveckou tématikou. Pod 

vedením školní asistentky se uskutečnil výtvarný kroužek. 

 V době nepříznivého počasí využívali žáci školní družiny výukové programy v počítačové 

učebně nebo se dívali na pohádky v multifunkční třídě. 

 

 

 

Nejdůležitější akce školy ve školním roce 2016/201 

Název účast Ve spolupráci 

Kino Klimkovice Celá škola - 

AJAX 2.ročník Policie ČR 

Halloween 5.ročník V rámci výuky angličtiny 

   

Dětský ples se soutěží Talentík Celá škola SRPŠ 

Logická olympiáda Vybraní žáci  

Matematická soutěž Klokan Celá škola - 

Recitační soutěž-školní kolo Celá škola  

Beseda s myslivcem Celá škola Myslivecké sdružení 

Den Země Celá škola  

Školní výlety Celá škola SRPŠ 

Plavecký výcvik v rámci ŠVP 2. -4.r. Plavecká škola Kravaře 

T.G.M. –pieta u pomníku Celá škola OÚ, kulturní komise 

Turnaj ve Street hokeji 4.a5.r. - 

Návštěva knihovny Celá škola Knihovnice  

Nanečisto Pro budoucí prvňáky  

Veteráni 2.sv.války Celá škola OÚ 

Mc.Donald´s Cup Žáci 4.a5.r - 
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Zdatný páťák Žáci 4.a5.r. - 

Den obce Celá škola SRPŠ, OÚ 

    

 

Spolupráce se subjekty 

Rodičovské sdružení při Základní škole v Dolní Lhotě plní funkci velkého pomocníka při 

financování soutěží, odměn, dárků pro odcházející děti a děti budoucí první třídy, organizuje 

akce pro děti a rodiče, pomáhá škole finančně.  

Účetní firma Ing. Jana Herejková zpracovává mzdy a účetní agendu. 

Mateřská škola Dolní Lhota, příspěvková organizace je v neustálém kontaktu se základní 

školou, stará se o stravu žáků a zaměstnanců, navštěvujeme společně kulturní akce. 

Obecní úřad Dolní Lhota bezplatně pronajímá místnosti obecního domu pro akce školy     a 

SRPŠ, podporuje činnost rodičovského sdružení. 

Policie ČR ve Velké Polomi organizuje projekt pro žáky 2. ročníku pod názvem AJAX. 

Policisté se zúčastňují zkoušek Cyklista svým odborným vedením a dohledem. 

Rada školy je tvořena třemi členy.  

 

 

Záměry školy v oblasti výchovy a vzdělávání 

Budeme využívat dostupné projekty a výzvy, díky kterých získáme další finanční 

prostředky na vzdělávání a vybavení školy pomůckami, jako je např. projekt Operační 

program Výzkum, vývoj, vzdělávání. Záměrem je rovněž zkvalitnění výuky cizích 

jazyků. Chceme obohatit výuku rodilým mluvčím. 

Stále máme zájem otvírat školu veřejnosti, prezentovat úspěchy žáků i pedagogů, pracovat 

pro občany ve veřejných funkcích a podporovat spolupráci s rodičovským sdružením. 

V rámci výuky se budeme věnovat tématům, jako inkluze, zařazování žáků s různým 

postižením do běžné školy, sexuální výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu, 

environmentální výchova a v neposlední řadě dopravní výchova. Budeme spolupracovat 

s organizacemi, které se věnují této tématice. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogů bude 

naše škola podporovat účast a financování zajímavých školení, které obohatí jejich obzory a 

přístup k výuce.  

V oblasti chování žáků budeme ještě v těsnějším kontaktu s rodiči, začneme přísněji 

postihovat neplnění školních povinností a náznaky nekázně a šikanování. 
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Budeme pokračovat v třídění odpadů, sběru papíru, vršků pro postižené děti. V rámci Dne 

Země budeme spolupracovat s odpadovou firmou a  starat se  o prostředí v okolí školy. 

 

            

 

 

 

Materiální oblast 

Ve školním roce 2016/2017 jsme věnovali finanční prostředky na zkvalitnění IT výuky.  

 

 

 

Část VIII. 

Výroční zpráva školy byla schválena pedagogickou radou, byla předána ke schválení školské radě        

a odeslána zřizovateli. Rodiče ji mají k dispozici na webových stránkách www.zsdolnilhota.cz nebo je 

na požádání u ředitelky školy.  

http://www.zsdolnilhota.cz/

