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Základní škola  Dolní Lhota, příspěvková organizace 

Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy 

za školní rok 2020/2021 

 
                     

 

                      

 

                                         

Výroční zpráva byla zpracována ředitelkou školy a schválena pedagogickou radou dne 31.8.2021        

a chválená školskou radou dne         2021.  

 

 

 

Za ZŠ  

Mgr. Lasáková Věra, ředitelka 
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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,  dvě  oddělení školní družiny 

Vyučovací program:                                                                                                            

Školní  vzdělávací program  pro základní vzdělávání:                                     

Škola pro život – zdravá škola 

Školská rada:        Mgr. Zdeněk Gulak 

                                Mgr. Marek Tejzr, člen, zástupce  obce 

                                 Gabriela Kudelová, členka,  zástupce rodičů  

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                          Charakteristika školního roku 2020/2021 

Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo základní školu 79 žáků v pěti ročnících. Kapacita 

školní družiny byla 70 a naplněnost 63 žáků. V tomto školním roce jsme se zapojili do 

projektu Modernizace výuky na ZŠ Dolní Lhota, kdy byla zajištěna bezbariérovost 

zakoupením schodolezu a pořízeno veškeré nové zařízení počítačové učebny včetně 3D 

tiskárny a ptačí budky s videokamerou.  Objem získaných prostředků z Ministerstva pro 

místní rozvoj byl více než 700 tisíc korun 

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

rovněž ve správě obce, parčík u školy a pěstební políčko. Škola je dostatečně vybavena 

počítači, tablety, interaktivními tabulemi. 

V tomto školním roce jsme  zakoupili velké množství logických her pro výuku i kroužek, 

který funguje v rámci Šablon III, projektu od školního roku 2020/2021 a bude pokračovat 

ještě v následujícím školním roce. Spolupráce s Policií ČR projektem AJAX stále pokračuje, i 

v koronavirové době, kdy se vrátili žáci do škol, se setkali s příslušníky policie i v rámci 

cyklistických zkoušek ve 4. ročníku. Stále využíváme projekty  Mléko do škol, Ovoce do 

škol. Výuky ve 4. a 5. ročníku se účastnil již čtvrtým rokem rodilý mluvčí z agentury Hello. 

Školní rok 2020/2021 opět poznamenala koronavirová epidemie, žáci se učili delší dobu 

online přes GOOGLE meet. Do prvního ročníku bylo v dubnu on-line zapsáno 20 žáků. Byly 

uděleny tři odklady školní docházky. Rodiče a budoucí prvňáci navštívili školu v měsíci 

červnu, kdy to epidemiologická situace dovolovala.  

 Po celou dobu školní docházky po nástupu do školy  nosili vyučující respirátory a žáci 

roušky na zakrytí nosu a úst.  

V tomto školním roce se žáci celé školy zúčastnili ozdravného pobytu v Beskydech, ve 

středisku Kyčerka Velké Karlovice. Mnoho akcí bylo zrušeno, jako např. plavání, exkurze, 

návštěvy loutkového divadla. 

 Při základní škole pracuje pobočka Základní umělecké školy z Háje ve Slezsku. Žáci 

přecházeli po ukončení výuky do hodin nauky, klavíru nebo flétny.  

      Žáci se v hodinách pracovních činností starali o školní políčko, které bylo oseto hráškem 

a ředkvičkami. Do ekologické části zahrady byl umístěn hmyzí hotel. 

Ve školním roce 2020/2021 byly zrušeny soutěže a přehlídky.                                                     

 

                                                     Zaměření školy 

Celý vyučovací proces směřoval  ke krátkodobým a dlouhodobým projektům, které 

obsahovaly učivo školního vzdělávacího programu. Zaměřili jsme se na prevenci, a to na 

kyberšikanu a u starších žáků na rodinnou výchovu. Za asistence policistů se uskutečnil 

venku projekt „Cyklista“ pro žáky 4. ročníku.  V tomto školním roce jsme sbírali starý papír 

ve spolupráci s ORC recycling Ostrava-Petřkovice. 
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 Žáci jsou vychováváni k ochraně přírody, k systému  třídění odpadů, polytechnické výchově,  

je jim předkládán model rodiny, starost o staré občany, model vztahů mezi dětmi, pomoc 

potřebným. Všechny tyto otázky jsou zakotveny ve školním vzdělávacím programu, v plánu 

etické výchovy rozpracovaném pro všechny ročníky. Podporujeme žáky s výukovými 

obtížemi i žáky nadané uznané pedagogicko- psychologickou poradnou. V letošním školním 

roce se pedagogové věnovali dvěma nadaným žákům.  

Část III. 

                                              Výchovné působení: 

Ve školním roce 2020/2021 neprospěl jeden žák školy. Hodnocení za druhé pololetí proběhlo 

známkami na základě zasílaných úkolů on-line. Nebylo uděleno  napomenutí třídního učitele 

nebo ředitele. Nebyly uděleny žádné pochvaly. 

Plnění učebních osnov: 

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

Všechny součástí školní výuky byly splněny.  

Prospěch v jednotlivých ročnících ( včetně chování), absence:                          

Roč. počet ž vyznamenání prospěch 

třídy 

Absence, 

hod. 

Na žáka 

hod. 

1. 12 11 1,04 262 21,83 

2. 21 19 1,10 569 27,10 

3. 17 17 1,04 184 10,82 

4. 16 14 1,26 202 12,62 

5. 13 13 1,12 184 14,15 

Průměr/celkem:       17,6 17 1,11 1401 17,73 

 

 

Integrovaní žáci a starost o vzdělávání. 

Ve školním roce 2020/2021 bylo integrováno celkem 5 žáků s individuálním vzdělávacím 

plánem sestaveným třídními  učitelkami a schváleným zákonnými zástupci žáků a 

 pedagogicko - psychologickou poradnou nebo speciálním pedagogickým centrem. Žákům 

byla věnována pozornost asistentů poradny, někteří byli v 1. pololetí docvičováni reedukačně 

jednu hodinu týdně. Poruchy učení byly zohledňovány ve výuce všemi  učiteli. Nadaným 

žákům byly sestaveny individuální plány pro výuku. V tomto školním roce pracovaly na 

škole tři asistentky pedagoga, a to ve 3., 4. a v 5. ročníku. 

 

Péče o talentované žáky 

V tomto školním roce pracoval na škole kroužek  čtenářský,  pěvecký, deskové a logické hry, 

sportovní.  Testování vědomostí žáků 5. ročníku proběhlo prostřednictvím SCIO testů, 
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národní testování v předmětech angličtina, matematika a český jazyk. Naše škola patří k 10 % 

nejlepších škol v republice, co se  výsledků týče. Žák 5. ročníku byl jako nadaný v jazyku 

anglickém vyučován individuálně za podpory rodilého mluvčího.  

Projekt Nanečisto, který v jiných letech probíhal od března do dubna, se v tomto školním roce 

neuskutečnil z důvodu koronavirové situace.  

 

                                       Soutěže 

V letošním školním roce byly soutěže zrušeny. 

                                       Část IV. 

                                Údaje o kontrolách 

V letošním školním roce proběhly veřejnoprávní kontroly podle plánu ze strany Obce Dolní 

Lhota na hospodaření s přidělenými finančními prostředky. Nebyly shledány žádné 

nedostatky. Proběhla jedna  kontrola České školní inspekce podle § 174 odstavce 6 školského 

zákona. 

                                            Část V. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Ve školním roce 2020/2021 se  pedagogové  vzdělávali  zejména v oblastech:  

Šablony III-projekty  všichni PP 

Pedagogická problematika online 4 

Specifické poruchy učení- ADHD 2 

Problematika řízení 1 

Deskové hry 1 

Problematika návykových látek všichni PP 

 

 

 

 

                                          Část VI. 
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         Rámcový popis personálního zabezpečení  školy ve školním  roce 2020/21 

Jméno, příjmení funkce Aprobace, odbornost úvazek 

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

výchova pro ZŠ, výchovný 

poradce, asistent poradny 

1,0 

            Bártová Blanka uklízečka Středoškolské vzdělání 0,6 

            Bechná Lenka vychovatelka SŠ obor Vychovatelství a 

speciální pedagogika pro ŠD, 

šablony III, školní asistent 

0,79 

           Buroňová   Jana   školnice Výuční list 1,0 

Mgr. Brhelová Petra učitelka NŠ 1.- 5.r. 1,0 

           Dutková Vanda asistent 

pedagoga 

SŠ obor zdravotní sestra 0,5 

Mgr. Gulak Zdeněk učitel NŠ pro 1.-5.r. metodik 

informačních technologií, 

šablony III 

1,0 

Mgr. Krayzlová Dagmar učitelka NŠ 1. – 5.r. 1,0 

Holišová Lucie, BA Školní 

asistent-

nepedagog 

Vysokoškolské  0,63                

          Molonárová Hana Asistent 

pedagoga 

Středoškolské, šablony III 0,63 

Mgr. Kurečková Markéta učitelka NŠ pro 1.-5.r. 1,0 

 Mgr. Přádková Jana učitelka Nš 1. – 5. ročník 1,0 

          Švrlanská Radka  vychovatelka Vychovatelství, metodik 

prevence 

1,0 

    

            

                                                             

Aktivity vyučujících 

           Mgr. Věra Lasáková   

- Ředitelka  

- Vyučovala  ve 2. - 5. ročníku anglický jazyk 

- Členka obecního zastupitelstva 

- Výchovná poradkyně 

- Speciální pedagogická podpora pro integrované žáky  

- Projektový manažer 

         Bechná Lenka 

       - Oddělení školní družiny  

      -  Sportovní kroužek  

       - Metodik šablony III – školní asistent v ZŠ 
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     Mgr. Brhelová Petra 

- Vyučovala v 5. ročníku 

- Evidence učebnic 

- Reedukace 

- Žákovská a příruční knihovna 

- Pokladní školy 

- Metodik ŠVP 

 

            Mgr. Zdeněk Gulak       

- Vyučoval  ve 4. ročníku 

- Sportovní kroužek 

- Koordinátor informačních technologií 

- Sportovní soutěže 

 

Hana Molnárová 

- Asistent pedagoga v 5. ročníku 

- Deskové a logické hry- kroužek 

            Mgr. Markéta Kurečková 

- Vyučovala v 1. ročníku 

- Zdravotník 

- Saunování 

- focení 

- Metodik ŠVP 

- Vkládání informací a fotek na webové stránky 

            Mgr. Jana Přádková 

- Vyučovala ve 3. ročníku 

 

Radka Švrlanská 

- Vychovatelka  ŠD 

- Sportovní kroužek 

- Předsedkyně SRPŠ 

- Klub čtenářů 

- Metodik prevence 

Mgr. Dagmar Krayzlová 

- Kulturní akce školy 

- Metodik pro elementární výuku 
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                                          Část VII. 

                                               Rozhodnutí ředitele  

Počet rozhodnutí o odkladu školní docházky:                                         3                        

Dodatečný odklad školní docházky:                                                        0    

Počet rozhodnutí o přijetí do ZŠ :                                                           20 

Počet rozhodnutí o schválení individuálního vzdělávacího plánu:          1  

Počet rozhodnutí o prominutí úplaty ve školní družině:                           0 

                                                                               

                                       

 

                                          Část VIII: 

                                               Další údaje o škole 

Školní družina 

Počet zapsaných žáků:            63 s nepravidelnou činností 

 

Pracovní doba 

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. Výlety do okolí. 

Sportovní činnost: pobyt na školním hřišti, kroužek byl zrušen z důvodu epidemiologické 

situace.  V době nepříznivého počasí využívali žáci více místností školy. 
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Nejdůležitější akce školy ve školním roce 2020/2021 

Název účast Ve spolupráci 

Pasování na čtenáře 1. ročník Knihovna Vřesina 

Výlet pěšky do Čavisova      2. ročník Rodiny žáků 

AJAX 2.ročník Policie ČR 

Malá Mína zmlsaná on-line 1. a 2.r. Divadlo loutek Ostrava 

Včelí stezka Zátiší- přednáška 1. a 5. ročník Se včelařem  

Naučná stezka Hýlov 3., 4. ročník  

Beseda o šikaně 3. r. Metodik prevence 

Cyklistické zkoušky 4. r. Policie ČR 

Exkurze do drůbežárny 2. r. Drůbežárna Těškovice 

Ozdravný pobyt 1. – 5. r. Hotel Kyčerka, V. Karlovice 

Sexuální a rodinná výchova- 

beseda 

5. r. Centrum pro rodinu Ostrava 

Slavnostní rozloučení s 5. r. 5. r. a rodiče Sál Mokřinka, Dolní Lhota 

 

Spolupráce se subjekty 

Rodičovské sdružení při Základní škole v Dolní Lhotě  pomáhá škole financovat soutěže, 

odměny, dopravu na ozdravný pobyt.  

Účetní firma Radka Tyburcová zpracovává mzdy a účetní agendu zpracovává Ing. Petra 

Hlaváčová. 

Mateřská škola Dolní Lhota je v neustálém kontaktu se základní školou, stará se o stravu 

žáků a zaměstnanců, navštěvují společně kulturní akce.  

Obecní úřad Dolní Lhota bezplatně pronajímá místnosti obecního domu pro činnost školy, 

na požádání pomáhá udržovat prostory kolem školy.      

Policie ČR ve Velké Polomi zahájila  prevenci formou besedy pro žáky 2. ročníku pod 

názvem AJAX. Policisté se zúčastňují zkoušek Cyklista svým odborným vedením a 

dohledem. Každoročně předvedou ukázku výcviku psů. 

Rada školy byla tvořena třemi členy.  

Záměry školy v oblasti výchovy a vzdělávání 

V tomto školním roce jsme získali finanční prostředky z kapitoly IROP ve výši 750 tisíc 

korun a pokračujeme v projektu  šablony III. 

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

pro občany ve veřejných funkcích a podporovat spolupráci s rodičovským sdružením. 
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V rámci výuky se budeme věnovat tématům, jako je etická výchova, sexuální výchova, 

výchova ke zdravému životnímu stylu, environmentální výchova a v neposlední řadě 

dopravní výchova. Budeme spolupracovat s organizacemi, které se věnují těmto tématům. 

V oblasti chování žáků budeme ještě v těsnějším kontaktu s rodiči. Budeme se více věnovat 

počítačové technice, možnostem výuky on-line tak, aby byla srozumitelná pro děti a málo 

zatěžující pro rodiče. 

V oblasti environmentální výchovy budeme pokračovat v třídění odpadů, ve sběru papíru a ve 

spolupráci s firmami zabývajícími se touto problematikou. 

 

 

            

                                            Materiální oblast 

V letošním školním roce jsme obnovili technické zázemí 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.  

 

Schválení školskou radou dne: 

http://www.zsdolnilhota.cz/

