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Část I. 

 

Název školy:  Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace 

Zřizovatel:      Obec Dolní Lhota, Mgr. Bc. Vladimír Sobas - starosta 

Ředitelka:      Mgr. Bc. Lenka Martinková 

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

Telefon:           552 308 448 

e- mail:            skola@zsdolnilhota.cz 

www:              www.zsdolnilhota.cz 

Facebook:        ZŠ Dolní Lhota 

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. Petra Brhelová, zástupce školy, předseda 

                                Mgr. Marek Tejzr, člen, zástupce obce 

                                Mgr. Klaudie Dinelli, členka, zástupce rodičů  

                                                                           

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.zsdolnilhota.cz/


 
 

Část II. 

Charakteristika školního roku 2021/2022 

Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo základní školu 85 žáků v pěti ročnících. 
Kapacita školní družiny byla 70 a naplněnost 63 žáků. V tomto školním roce 
jsme  ukončili operační program Vývoj, výzkum, vzdělávání, Šablony III.  Objem 
získaných prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj jsme použili na projektové dny 
ve škole, mimo školu a ve školní družině, na financování školního asistenta, 
na  doučování žáků a na kroužek deskových a logických her.  
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  vybavena novou 
počítačovou technikou,  tablety, 3D tiskárnou a  interaktivními tabulemi. 
Spolupráce s Policií ČR v průběhu tohoto školního roku byla přerušena z důvodu 
malých kapacit školitelů, ale ke konci školního roku byla opět navázána v rámci 
cyklistických zkoušek ve 4. ročníku a v novém školním roce v ni budeme pokračovat. 
Stále využíváme projekty  Mléko do škol, Ovoce do škol. Na výuce angličtiny ve 4. a 
5. ročníku se podílela rodilá mluvčí z agentury HELLO.  
Jako každý rok i letos byly testovány znalosti žáků agenturou SCIO. Žáci 3. a 5. ročníku 
byli testování v rámci Testování ČŠI. 
Nově byly zavedeny tripartitní třídní schůzky.  
V tomto školním roce žáci absolvovali školní výlety do okolí a zúčastnili se vystoupení 
s kulturním programem na Dni obce. 
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. V ekologické části zahrady je umístěn hmyzí hotel. V rámci 
ekologické výchovy sbíráme dvakrát ročně papír a kartony. Výtěžek je vždy použit na 
odměny a financování soutěží, jako např. recitační, sportovní apod. 
                                                     

 
                                                     Zaměření školy 

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. V letošním školním roce se pedagogové 
věnovali zejména žákům s výukovými obtížemi.  

 

 

 

 



 

 

Část III. 

Výchovné působení: 

Ve školním roce 2021/2022 prospěli všichni žáci. Hodnocení za první i druhé pololetí 
proběhlo známkami. Nikdo ze zákonných zástupců nevyužil možnosti žádat ředitelku 
školy o slovní hodnocení. Bylo uděleno jedno napomenutí třídního učitele za neplnění 
školních povinností. Nebyly uděleny žádné pochvaly ředitelky školy. 

Plnění učebních osnov: 
Naše neúplná škola má samostatný 1. -5. ročník. Žáci plnili školní vzdělávací program 
Škola pro život- zdravá škola. Všechny součástí školní výuky byly splněny.  
 
Prospěch v jednotlivých ročnících (včetně chování), absence:                          

ročník počet 
žáků 

vyznamenání prospěch 
třídy 

absence, 
hod. 

na žáka 
hod. 

1. 19 19 1,00 954 50,21 

2. 15 14 1,11 849 56,60 

3. 20 17 1,13 1556 77,80 

4. 16 14 1,11 994 62,13 
5. 15 13 1,12 849 56,60 

Průměr/celkem: 17,6 17 1,10 5202 50,56 

 

Integrovaní žáci a starost o vzdělávání. 

Ve školním roce 2021/2022 bylo integrováno celkem 5 žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. S těmito žáky pracujeme dle platného doporučení, které 
vydává školské poradenské zařízení. V tomto školním roce pracovala v 5. ročníku 
jedna asistentka pedagoga. 

 
Péče o talentované žáky 

Ve škole  pracoval kroužek  čtenářský,  pěvecký, deskové a logické hry, sportovní a 
kroužek informatiky.  Testování vědomostí žáků 5. ročníku proběhlo prostřednictvím 
SCIO testů,  srovnávacích testů České školní inspekce  v předmětech angličtina, 
matematika, český jazyk a všeobecné. Na jaře se uskutečnil projekt Nanečisto, kterého 
se zúčastnili děti i rodiče.  Žádný z žáků neměl v tomto školním roce individuální plán 
jako nadaný. 

 

  

 



 

Část IV. 

Aktivity školy, autoevaluace a prezentace školy na veřejnosti 

Školní vzdělávací program a jeho cíle jsou sledovány a naplňovány. 

Využívali jsme a dále využíváme dostupné projekty. V letošním školním roce jsme 
dokončili dotační projekt z EU šablony III, také jsme požádali projektového manažera 
o spolupráci v nastávajícím dotačním titulu z evropské unie – OP JAK Šablony I. 

Na akce školy jsme zakoupili varnou nádobu na teplé i studené nápoje financovanou 
ze skupiny MAS Opavsko. Nádobu využijeme na školní slavnosti a na akce pořádané 
rodičovským sdružením.  

V rámci environmentální výchovy pořádáme dvakrát ročně sběr papíru, do které se 
zapojují nejen děti a rodiče, ale také občané celé 
obce.                                                                                                      

Škola pořádá dvakrát ročně tripartitní třídní schůzky, je otevřená veřejnosti.  

Učitelé připravovali  kulturní  program na Dny obce, Vánoční strom. Vedení školy si 
uvědomuje důležitost výsledků vzdělávání, proto i v letošním školním roce proběhlo 
testování žáků 5. ročníku firmou SCIO, která se zaměřuje na srovnávání výsledku 
vzdělávání žáků a studentů. 

 

Část  V. 

Údaje o preventivních programech 

Metodik prevence každoročně vyhodnocuje situaci ve škole. Pokud se projevily mezi 
dětmi známky šikany, ihned řešil situaci s třídní učitelkou. Škola má rovněž 
vypracovaný plán vzdělávání žáků v prevenci. V tomto školním roce se uskutečnily tyto 
besedy s odborníky: 

● Prevence rizikového sexuálního chování pro žáky 5. ročníku 

● Nebezpečí šikany pro 2. ročník 

● Nebezpečí šikany a kyberšikany pro 3. ročník 

● Komunikace v třídním kolektivu pro 4. ročník 

● Drogy a dospívání pro 5. ročník 

Dalším důležitým preventivním programem školy je bezpečnost v dopravě. Škola 
spolupracuje s metodičkou Policie ČR. V rámci spolupráce proběhly koncem školního 
roku cyklistické zkoušky žáků 4. ročníku. Věříme, že v novém školním roce bude 
pokračovat spolupráce s Policií ČR. 

V letošním školním jsme se zúčastnili výtvarné soutěže Na kole bezpečně, kterou 
pořádal BESIP Ostrava. Žákyně 3. ročníku byla odměněna věcnou cenou.  



Program HASÍK byl určen jako preventivní program pro žáky 2. ročníku. 

Část VI. 

Údaje o realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

Projekt Šablony III. byl ukončen v srpnu 2022 monitorovací zprávou. Obsahoval tyto 
sady: 

● Projekty ve škole a mimo školu jak pro základní školu, tak pro školní družinu  

● Klub zábavné logiky a deskových her 

● Doučování 

● Školní asistent, podpora žáků 

Projekt Modernizace odborné výuky na ZŠ Dolní Lhota: 

Byla vybudována moderní multifunkční učebna, která odpovídá současnému vývoji a 
moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování ve vazbě na rozvoj 
klíčových kompetencí žáků. Umožňuje rozšíření nových forem výuky a aktivní 
zapojování žáků, zvýšila atraktivitu a motivaci žáků. Učebna je bezbariérově přístupná. 
Financování bylo poskytnuto z Integrovaného regionálního operačního programu. 

                                                

 

Část VII. 

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.                                        

                                                  

 

Část VIII. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborném 
rozvoji nepedagogických pracovníků 

Ve školním roce 2021/2022 se  pedagogové  vzdělávali  zejména v oblastech:  
 

FKSP 1 

Formativní hodnocení 1 

Informatika 3 



Problematika řízení 1 

Jóga 1 

Angličtina 1 

Portfolio 1 

Problémové chování žáků s PAS 1 

 
Také nepedagogickým pracovníkům je věnována péče. Probíhají porady vedení s 
provozními zaměstnanci,  je projednávaná jejich odborná způsobilost, jsou informováni 
o případných legislativních změnách apod. 

 

Část IX. 

Rámcový popis personálního zabezpečení  školy ve školním  roce 
2021/22 

Jméno, příjmení funkce Aprobace, odbornost úvazek 

Mgr. Bc.Lenka 
Martinková 

ředitelka Učitelství pro 1. a 2. stupeň 
ZŠ, Studium pro ředitele škol 

1,0 

Bártová Blanka uklízečka Středoškolské vzdělání 0,75 

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 

Mgr. Gulak Zdeněk učitel NŠ pro 1.-5.r.  1,0 

Mgr. Krayzlová 
Dagmar   

učitelka NŠ 1. – 5. r. 1,0 

Mgr. Věra 
Lasáková 

učitelka NŠ 1. – 5. r. 0,64                

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 0,7 

Švrlanská Radka  vychovatelka Vychovatelství, metodik 
prevence 

1,0 

  
       

    



Aktivity vyučujících 

           Mgr. Bc. Lenka Martinková   
● Ředitelka  
● Vyučovala  ve 2., 3., 4. a 5. ročníku  
● Výchovná poradkyně 
● Metodik EVVO 

         Bechná Lenka 
       - Oddělení školní družiny  
      -  Sportovní kroužek  
       - Metodik šablony III – školní asistent v ZŠ 
       - Výzdoba školy 
            

     Mgr. Brhelová Petra 
● Vyučovala ve 3. ročníku 
● Evidence učebnic 
● Reedukace 
● Žákovská a příruční knihovna 
● Metodik ŠVP 

 
            Mgr. Gulak  Zdeněk     

● Vyučoval  v 5. ročníku 
● Sportovní kroužek 
● Koordinátor informačních technologií 
● Sportovní soutěže 
● Doučování z šablon III. 

 
Hana Molnárová 

● Asistent pedagoga v 5. ročníku 
● Deskové a logické hry- kroužek hrazený z šablon III. 

            Mgr. Markéta Kurečková 
● Vyučovala v 1. ročníku 
● Zdravotník 
● Saunování 
● focení 
● Metodik ŠVP 

 
 
Mgr. Věra Lasáková 

● Vyučovala ve 3. a 4. ročníku  
● Reedukační činnost 
● Administrativní činnost 
● Archivace 
● Inventarizace 

 
            Mgr. Jana Přádková 

● Vyučovala ve 4. ročníku 
● Metodik 1. stupně 

 



Radka Švrlanská 
● Vychovatelka  ŠD 
● Sportovní kroužek 
● Předsedkyně SRPŠ 
● Klub čtenářů 
● Metodik prevence 

● Výzdoba školy 

 
Mgr. Dagmar Krayzlová 

● Kulturní akce školy 
● Metodik pro elementární výuku 

                                         

 

 

Část X. 

Rozhodnutí ředitele 

Počet rozhodnutí o odkladu školní docházky:                        5 

Dodatečný odklad školní docházky:                                                          0 

Počet rozhodnutí o přijetí do ZŠ:                                                             14 

Rozhodnutí o přestupu žáků z jiných škol                                                10 

Počet rozhodnutí o schválení individuálního vzdělávacího plánu:           0 

Počet rozhodnutí o prominutí úplaty ve školní družině:                                0
       
                                                                 

                                     

 

                            

Část XI: 

Další údaje o škole 

Školní družina 

Počet zapsaných žáků:            63  
Kapacita školní družiny          70 
 
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. 

 
Nejdůležitější akce školy ve školním roce 2021/2022 

Název účast Ve spolupráci 

Pasování na čtenáře 1. ročník Knihovna Vřesina 

Výlet pěšky do Čavisova      2. ročník Rodiny žáků 

Návštěva stolařské dílny celá školy S panem Kozelkou 

Návštěva mysliveckého sdružení celá škola S myslivci Stříbrnice 

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

Naučná stezka Hýlov 3., 4. ročník  

Beseda – prevence  celá škola Metodik prevence, hosté 

Cyklistické zkoušky 4. r. Policie ČR 

Školní výlety celá škola Se SRPŠ 

Sexuální a rodinná výchova- beseda 5. r. Centrum pro rodinu Ostrava 

Slavnostní rozloučení s 5. r. 5. r. a rodiče Hřiště 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. Žáci v rámci výuky prvouky 
navštívili pana starostu a obecní úřař.   

Policie ČR ve Velké Polomi v minulých letech prováděla prevenci formou besed pro 
žáky 2. ročníku pod názvem AJAX. Tato aktivita již bohužel z kapacitních důvodů 
policie již neprobíhá. Spolupráci s Policií jsme i přesto navázali a v dalším školním roce 
již máme plán pro realizaci preventivních programů pro naše žáky. 

Rada školy ve složení Mgr. Petra Brhelová, Mgr. Klaudie Dinelli a Mgr. Marek Tejzr 
pracuje od školního roku 2020/2021. Pravidelně se scházela na začátku a na konci 
školního roku, případně podle potřeby.  



Záměry školy v oblasti výchovy a vzdělávání 

V tomto školním roce jsme získali finanční prostředky z kapitoly IROP ve výši 750 tisíc 
korun a ukončujeme  projekt  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. 
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 pokračovali v technické zázemí IT výuky. 

 

                              

Část XII. 

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: 11. 10. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsdolnilhota.cz/


Příloha č. 1 - Rozpočet  ZŠ Dolní Lhota, příspěvková organizace  

  

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace 

Čs. tankistů 76 Dolní Lhota  

IČ 75027551  

  

Rozpočet na rok 2022 NÁVRH  

  

  

  

  

  Rozpočet v Kč 

Výnosy celkem 8 003 700 Kč 

příspěvek zřizovatele 900 000 Kč 

příspěvek MŠMT (33353) 6 958 700 Kč 

provozní dotace z jiných zdrojů 0 Kč 

zúčtvání 403 do výnosů 0 Kč 

zapojení fondů do výnosů 15 000 Kč 

ostatní výnosy 130 000 Kč 

Náklady celkem 8 003 700 Kč 

osobní náklady 6 958 700 Kč 

odpisy 17 555 Kč 

energie 422 345 Kč 

ostatní náklady 605 100 Kč 

  

Zpracovali:  29.10.2021  

Ing. Hlaváčová Petra  

  

Mgr. Bc. Lenka Martinková - ředitelka školy  

 

 

 



Příloha č. 2 – fotodokumentace 

 

 

Vystoupení našich žáků pro seniory, září 2021 

 

Sportovní olympiáda, organizátor JUDr. Aleš Miko, září 2022 

 

 



 

 Projektový den Svatý Václav, září 2021 

 

 

 

Návštěva planetária s přírodovědnou vycházkou, podzim 2021 

 

 



 

Návštěva vřesinské knihovny 

 

Projektový den – Včelí stezka na Vaňkově kopci 

 

 



 

Exkurze do světa techniky 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis do 1. třídy 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráce se ZŠ a MŠ Velká Polom – badatelské dopoledne pro žáky 5. ročníku 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výuka anglického jazyka s rodilou mluvčí 

 



 

 

 

 

  

 

Zavádění 

„nové 

informatiky“ 

do výuky, 

výuka 

robotiky 

 

 

 

Spolupráce s Policií ČR Velká Polom 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

Spolupráce s rodiči a odborníky z praxe 

 

 

 



 

 

Tradiční akce – Sběr papíru, pořádaná 2 x ročně 



 

Recitační soutěž 

 

 

 

Vítězové matematického klokana 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Střípky z výuky 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruslení v Kravařích – odměna za vysvědčení 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva Divadla loutek v Ostravě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účast na sportovní soutěži Floorbal Cup 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saunování ve škole 
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