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Výroční zpráva byla projednána: 
 

s pedagogickými pracovníky v pedagogické radě dne: 4. října 2021 

 

předloženo Radě školy: 11. října 2021 

 

předána na OÚ: listopad 2021 

 

číslo jednací: 53/10/21 

 

prezentováno na webu školy: listopad 2021 

 

S výroční zprávou se seznámili na poradě všichni zaměstnanci školy. 
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I. Základní údaje o škole 
 

Název školy a sídlo: Základní škola a Mateřská škola Lesnice, příspěvková organizace 

 Lesnice 159 

  789 01 Zábřeh     

 IČO: 70986045 
 

Zřizovatel školy:  Obec Lesnice 

 789 01Zábřeh, Lesnice 46 
 

 
 

Údaje o vedení školy: Mgr. Bc. Marie Effenberger Rychlá 

  Prof. Sklenáře 160, 78971 Leština 

  ve funkci od 1. 8. 2018 
 

Kontakt na zařízení:  Telefon: 607 036 511, 583 416 019 

  e – mail: skola@zslesnice.cz 

  www.zslesnice.cz 

 

Datum zařazení do sítě škol: 1. 1. 2005 

Zřizovací listina je ze dne 3. 10. 2002 

Poslední aktualizace v rejstříku škola a školských zařízení: září 2019 
 

Identifikační číslo ředitelství v síti škol: Red IZO: 650 056 108 
 

Součásti zařízení: 

Základní škola: IZO 102 668558  kapacita: 46 žáků 

Školní družina: IZO 120 300 885  kapacita: 50 žáků 

Školní jídelna – výdejna: IZO 172 103479  kapacita: 110 jídel 

Školní jídelna – vývařovna: IZO 181 106116  kapacita: 100 jídel 

Mateřská škola:  IZO 107 633213  kapacita: 30 dětí 
 

 

Základní údaje o počtech dětí a žáků za škol. rok 2020/2021 (červen): 
 

 Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu  

1. stupeň 1 26 26 

Školní družina 1 26 26 

Mateřská škola 1 22 22 

Základní škole i mateřské škole není v tomto školním roce udělena výjimka z počtu žáků. 

 

Údaje o Školské radě: založena: 1.1.2006 

 

Počet členů Školské rady: 3  

(zástupce obce – paní Gregorová, zástupce školy – Mgr. Jana Janků, zástupce rodičů – paní Čadová) 
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Charakteristika školy 

 

Škola v Lesnici je málotřídní škola, vedena jako dvoutřídka, organizačně rozdělena do skupin: 

 

I. třída: třídní učitelka: Mgr. Jana Janků,   

1. a 2. ročník – 11 žáků 

II. třída: třídní učitelka: Mgr. Bc. Marie Effenberger Rychlá 

3., 4. a 5. ročník – 15 žáků 

 

Školní vzdělávací program: Objevujeme svět pro život (verze 2);  

č. j. ZŠ 07/08/18, platnost od 1. 9. 2018 

 

 

Charakteristika školy v oblasti výchovně vzdělávací činnosti: 

 

• Podařilo se nám nastavit kvalitní výchovu a vzdělávání dětí a žáků dle ŠVP. Programy postupně 
a uvážlivě na základě zkušeností a dle platných předpisů upravujeme, aktualizujeme, evaluujeme. 
Propojujeme, kombinujeme a vzájemně navazujeme program MŠ, ZŠ, ŠD. Program i veškeré důležité 
informace zveřejňujeme na nově zřízených webových stránkách školy, ŠVP je převeden i do systému 
InspIS. 

• Poskytujeme všem dětem a žákům kvalitní vzdělání, zaměřujeme se na rozvoj gramotností dle 
nástrojů ČŠI. Klademe důraz na přihlédnutí ke schopnostem dětí a žáků, individuálním zvláštnostem, 
znevýhodnění nebo nadání. Doplňujeme inventář školy pomůckami, knihami a učebnicemi. 
Vybavujeme třídy žákovskými knihovnami. 

• V rámci možností a s využitím místních zdrojů propojujeme vyučování s praxí. (Např. péče o 
zahradu, návštěvy organizací, exkurze po regionu, ukázky práce policie a hasičů, besedy v knihovně a 
s pamětníky, návštěvy botanické a zoologické zahrady, návštěvy řemeslníků). Pěstujeme pocit 
sounáležitosti s obcí, regionem, vychováváme k vlastenectví (zasazení lípy – stromu republiky v roce 
2019). 

• Zařazujeme do výuky nové a ověřené metody vyučování. Např. skupinové, projektové a 
kooperativní vyučování. Organizujeme společné projektové nebo tematické dny s možností 
propojení MŠ a prvního stupně. Seznamujeme rodiče s formami i metodami výuky, úspěšností – 
ukázkové hodiny, prezentace výstupů ve veřejných prostorách, na webových stránkách, v časopise. 

• Nabízíme zájmové mimoškolní vzdělávání na základě potřeb rodičů. 

• Pravidelně aktualizujeme a provádíme evaluaci školy, snažíme se udržet bezpečné a důvěrné 
prostředí pro děti, žáky a učitele (viz příloha – Mapa školy – Scio, Pro školy). Řídíme se heslem 
Respektovat a být respektován, Chovejme se k sobě s úctou.  

• Vytváříme žákovská Portfolia v každém ročníku jako nástroj hodnocení i sebehodnocení. 

• Udržujeme a rozvíjíme estetické cítění žáků, aktualizujeme interní i externí výzdobu školy.  

• Využíváme volných prostor ve třídách ke zřízení čtecích a herních koutků, k prezentaci práce dětí 
a žáků, v jídelně jsme vybudovali velkou žákovskou knihovnu.  

• Účastníme se vědomostních, sportovních i uměleckých soutěží. 

• Snažíme se udržovat naplněnost školy a zabránit odlivu dětí a žáků do okolních škol, kvalitně 
připravovat na další etapu vzdělávání, děti MŠ připravit na vstup do školy, žáky 5. ročníků na přechod 
na II. stupeň ZŠ. 

• Vyučování směřujeme k získávání vědomostí a dovedností i praktickými činnostmi. Využíváme k 
výuce i venkovní prostory. Motivujeme děti a žáky k péči o životní prostředí, vedeme k zodpovědnému 
chování k přírodě. 

„Láska k přírodě by se měla vštěpovat dětem v rodinách i ve škole  
jako jedna z nejvzácnějších vlastností člověka.“ J. A. Komenský 
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Materiální, technické a ekonomické zabezpečení provozu školy 

 

V hlavní budově školy z roku 1969 jsou umístěny 4 učebny: 

Dvě slouží jako třídy, jedna je školní družina, ve čtvrté je tělocvična. 

Dvě kmenové třídy jsou již vybaveny novým nábytkem a výukovou technikou. Zbývá nám nově 

vybavit a zrekonstruovat školní družinu. Aktuálně by si rekonstrukci zasloužila i tělocvična. Sociální 

zařízení jsou moderní, po rekonstrukci. Celá školní budova je zajištěna elektronickým zabezpečovacím 

systémem. 

 

8. 9. 2015 byly do provozu uvedeny 2 nové budovy: 

Školní jídelna s výdejem stravy a samostatný komplex mateřské školy. Tyto prostory jsou nově 

postavené a plně slouží svému účelu. 

Mateřská škola je moderně vybavena jedná se o kontejnerovou budovu s velkým prostorem 

rozděleným do center nábytkem. 

Školní vývařovna je v budově kulturního domu v Lesnici, jídlo se musí 2x denně dovážet. Jedná se o 

velice nepraktické řešení. Byli bychom rádi, kdyby se podařilo vývařovnu umístit k objektu MŠ a ZŠ. 
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Granty, dotační výzvy, projekty 

• Od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2013 byla škola zapojena do výzvy EU peníze školám. 

• Škola se účastní evropského projektu „Ovoce a zelenina do škol“. 

• Škola je zapojena do projektu „Mléko do škol“. 

• Od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020 je škola zapojena do projektu Lesnice – šablony II 

• Od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 je škola zapojena do projektu ZŠ a MŠ Lesnice – šablony III 

• Přírodní zahrada Lesnice – realizace jaro 2021 – podzim 2021 
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• Od 1. 11. 2018 jsme zapojení do projektu PPUČ (NÚV Praha): 

Podpora práce učitelů (PPUČ) 

Podpora budování kapacit  
pro rozvoj základních pre/gramotností  
v předškolním a základním vzdělávání  

"Vytváříme systém, který umožní efektivní rozvoj čtenářské, matematické a digitální 
gramotnosti v praxi mateřských a základních škol." 

- v srpnu 2021 proběhla v Praze závěrečná konference PPUČ. Mgr. Jana Janků a Mgr. Bc. 

Marie Effenberger Rychlá zde lektorovaly úspěšný workshop Putovní kufry – Cestujeme po 

světě. 

 

 

• Projekt Erasmus+ Vzdělávací mobilita KA 1 
 

Projekt je pod záštitou Domu zahraniční spolupráce (DZS). Jedná se o profesní rozvoj 

pedagogů v jazykových, enviromentálních a sportovních schopnostech v zahraničí. 

Rozpočet projektu je ve výši 10 590 €. Projekt naše škola získala v červnu.  

 

- První výjezd pedagogů byl uskutečněn v červnu 2020. Tři pedagogové školy úspěšně 

absolvovali kurz v Portugalsku. 

- Následující výjezd je plánován na podzim 2021 – dva pedagogové na Island. 
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II. Přehled oborů vzdělání 
 

Vzdělávací program: 
Školní rok: 2020/2021 

v ročnících: počet žáků: 

ŠVP pro ZV „Na cestě“ 1. až 5. ročník 26 
obor: Základní škola, kód oboru: 79-01-C/0; délka vzdělávání 9 roků, 0 měsíců 

 

Cílem vzdělání je výchova k samostatnosti, schopnost aplikovat získané znalosti a dovednosti v praxi, 

vnímat žáka jako partnera v procesu a s přihlédnutím k osobním zvláštnostem žáka. 

V RVP pro ZV jsou vymezeny klíčové kompetence. Jsou vymezeny na takové úrovni, které mají 

dosáhnout všichni žáci na konci základního vzdělávání.  

Klíčové kompetence je souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro 

osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti v etapě základního vzdělávání jsou za klíčové 

považovány: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, 

kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní. 

 

 

Do ŠVP jsou zařazeny i následující 

• Výchova ke zdraví: Rovnoměrně začleňována do výuky jednotlivých předmětů. Žáci se 

zapojili do projektu „Mléko do škol“ a „Ovoce a zelenina do škol“. 

• Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech: pravidelně zařazována do vyučování, 

ZŠ, MŠ. 

• Výchova k volbě povolání: viz kapitola: Výchovné poradenství ve škole. 

• Prevence patologických jevů: pravidelně zařazována do výuky, přednášky, byl zpracován 

MPPP. 

• Environmentální a globálně rozvojová výchova: zařazována do výuky, pracuje se podle 

plánu EVVO a GRV, provádí se sběr starého papíru, Recyklohraní, Den Země, Tematické dny, 

třídění odpadů, ekologický týden ve výuce, a ŠD, sbírání a úklid odpadků po okolí, v okolních 

lesích. 

• Finanční gramotnost– hlavně v rámci hodin matematiky, informatiky. 

• Dopravní výchova ve spolupráci s DDM Mohelnice. 

• Rodinná a sexuální výchova – besedy, přednášky. 

• Cizí jazyk se vyučoval od 3. ročníku. Celý první stupeň mohl navštěvovat kroužek 

angličtiny. Jako povinný cizí jazyk se vyučoval anglický jazyk ve 3., 4. a 5. ročníku. 

• Pro žáky s podpůrným opatřením jsou dle potřeby zpracovány Individuálně vzdělávací plány. 

  

Nepovinné předměty 

Doučování–pedagogická intervence pro žáky s podpůrnými opatřeními. 
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Učební plán ZŠ Lesnice 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 
Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. stupeň: 

Časová dotace 

  1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Součty  Z 

toho 

disp. 

 

Jazyk a jazyková komunikace 

Český jazyk a 

literatura 
7+2 7+2 7+2 6+1 6+1 41 8 

Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2 

Německý jazyk        

Matematika a její aplikace Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 25 5 

Informační a komunikační 

technologie 
Informatika - - - - 1 1  

 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 2 - - 

13 1 Přírodověda - - - 2 
2+1 

Vlastivěda - - - 2 

Člověk a společnost 
Dějepis - - - - - - - 

Výchova k občanství - - - - - - - 

 

 

Člověk a příroda 

Fyzika - - - - - - - 

Chemie - - - - - - - 

Přírodopis - - - - - - - 

Zeměpis - - - - - - - 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 

12  
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

Člověk a zdraví 
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 

10  
Výchova ke zdraví - - - - - 

Člověk a svět práce Člověk a svět práce 1 1 1 1 1 5  

Součty ročníků  
18+

3 

18+

3 

21+

3 

23+

3 

22+

4 
118 16 

         

Počet hodin:  21 21 24 26 26   
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ŠVP 1. – 5. ročník – disponibilní hodin 

 

• Jazyk a jazyková komunikace:  8 hodin  

• Cizí jazyk – Anglický jazyk:  2 hodiny  

• Matematika a její aplikace:  5 hodin  

• Člověk a jeho svět:  1 hodina                          

     

   

Celkem:  16 hodin  
 

Nepovinné předměty: 

 

• Doučování SVPU – pedagogická intervence 

 

 

 

Průřezová témata: 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Výchova demokratického občana 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Multikulturní výchova 

Environmentální výchova 

Mediální výchova 
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II.  Personální zabezpečení činnosti školy 
 

Pedagogičtí pracovníci školy 
 

 počet fyzických osob Přepočtené  

Úvazky 

Učitelé I. stupeň (1. – 5. ročník) 3 2,545 

Vychovatelka ŠD 1 1,0 

Učitelky MŠ 2 2 

Asistent pedagoga 2 1,75 

 

 

Změny pedagogických pracovníků 

 

Ředitelkou školy je Mgr. Bc. Marie Effenberger Rychlá, do funkce byla jmenována 1. 8. 2018. Od 

srpna 2018 nastoupila do školy Mgr. Jana Janků, která je třídní učitelka. Na škole působí na zástup za 

mateřskou dovolenou Monika Vilímková, která vyučuje matematiku, anglický jazyk, pracovní činnosti 

a vlastivědy. Hudební výchovu, český jazyk a tělesnou výchovu vyučuje ředitelka školy, družinu má 

na starost vychovatelka Magda Pobucká. Ve škole působily dvě asistentky pedagoga, Michaela 

Králíková a Lenka Uhráková. V MŠ pracují učitelé František Uhl, Dis., Bc. Veronika Laichmanová a 

jako asistentka pedagoga působí v MŠ Kateřina Kozáková. 

 

 

Celkové hodnocení kvalifikovanosti pedagogických pracovníků 

 

Odborná způsobilost pedagogických pracovníků školy je na vysoké úrovni. Všichni učitelé splňují 

vysokoškolské vzdělání. V družině i mateřské škole je plná kvalifikovanost pedagogických pracovnic. 

 

Nepedagogičtí pracovníci 

 

 Počet fyzických osob: Přepočtené úvazky: 

Pracovníci provozu - školnice, 

uklízečky, topič (sezónně) 

2 1,2 

Pracovníci provozu - 

stravovna 

2 1,8 

Administrativní pracovnice -

platy a mzdy (PAM) 

1 Dohody 
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IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
 

Počet dětí u zápisu do 1. třídy 

pro šk.rok:2020/2021: 

Počet žádostí  

o odklad: 

Mělo by nastoupit do 1. třídy  

ve školním roce 2020/2021: 

3 1 3 

 

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2021/2022 se konal od 12. do 30. 4. 2021 online. Jakmile situace 

kvůli pandemii spojené s Covid 19 povolila, předškoláky jsme pozvali do školy, kde si užili hodně 

zábavy při plnění úkolů zábavné školy. K zápisu se dostavily 3dětí, 2 dívky a 1 chlapec, všichni byli 

přijati k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2021. 

 

 
 

V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2020/2021 

 

Celkový průměrný prospěch žáků:  

Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 22 

Prospěl 4 

Neprospěl 0 

Nehodnocen 0 

 

 
 

Stupně z chování na konci školního roku 
 

 Počet: 

1 – velmi dobré 26 

2 – uspokojivé 0 

3 – neuspokojivé                            0 

 

 

 

Distanční výuka v době pandemie: 

 

Od 14. 10. – 16. 11. 2020 byla škola uzavřena z důvodu mimořádných opatření MZČR a byla zahájena 

distanční výuka. 

Od 4. 1. 2021 byla škola otevřena pouze pro 1. – 2. ročník; 3. -5. ročník měl zahájenou distanční výuku. 

Od 1. 3. 2021 byla opět zahájena distanční výuka pro všechny ročníky 1. – 5. ročník a to do 10. 4. 

2021. 
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Údaje o žácích se speciálně vzdělávacími potřebami 

 

Ve školním roce 2020/2021 byli ve škole celkem 4 žáci s podpůrnými opatřeními. Dva žáci se stupněm 

3 a s asistencí pedagoga, 2 žáci stupeň 2 s pedagogickou intervencí, žáci navštěvují nepovinný předmět 

Doučování – pedagogická intervence. 

Výuka dle Individuálních vzdělávacích plánů postupně dobíhá, nově zavádíme podpůrná opatření a 

řídíme se doporučením z poraden.  

Žákům se SVP (ale i žákům, na které se již režim integrace v současné době nevztahuje) se věnuje p. 

učitelka Mgr. Jana Janků, která je proškolena na tuto problematiku. Integrovaní žáci jsou zohledňováni 

vyučujícími v jednotlivých předmětech. Ve vyučování je jim poskytována individuální péče. Učitelka, 

která vede předmět doučování, spolupracuje s výchovným poradcem a s rodiči při nápravě žáků 

s různým druhem postižení, také spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a 

pedagogickým centrem, kam jsou tito žáci následně posíláni na vyšetření.  

Zaostávajícím žákům je poskytováno doučování, převážně formou výukových programů. 

 

Údaje o zameškaných hodinách 

 

Omluvené hodiny: Neomluvené hodiny: Průměr na žáka: 

459 0 17,65 

 

Počet zameškaných hodin není velký, obvykle školy bojují s absencí žáků, což se u nás nestává. 

 

Většině žáků byla na konci školního roku udělena pochvala za samostatné a vzorné plnění školních 

povinností při distančním vyučování.  
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VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
Zpráva výchovného poradce  

 

(zpracovala Mgr. Bc. Marie Effenberger Rychlá)  

 

Výchovný poradce školy vede evidenci žáků se specifickými poruchami učení a chování, 

zakládá všechny zprávy z pedagogicko-psychologických vyšetření. Koordinuje práci všech 

vyučujících při výchovně vzdělávacím procesu, ve spolupráci s rodiči i s vyučujícími. Seznamuje 

pedagogické pracovníky školy se závěry zpráv, kteří z nich vycházejí při svém vzdělávacím působení 

na žáky a při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů.  

Rodiče páťáku jsou informováni o školách v okolí, prostřednictvím výchovného poradce, 

mailových zpráv, náborových pracovníků jednotlivých škol, burzy středních škol, prostřednictvím 

vydávaných brožur a letáků, informacemi na internetových stránkách jednotlivých škol. Příprava na 

volbu povolání se orientuje již do nižších ročníků, kdy do jednotlivých předmětů jsou zahrnuty oblasti 

z volby povolání. Vycházející žáci byli informováni o nabízených možnostech jejich dalšího 

vzdělávání (nástěnka, pohovory, osobní setkání se zástupci škol). Žákům v letošním roce nebyla 

umožněna návštěva dnů otevřených dveří ve zvolených školách z důvodu pandemie. V tomto školním 

roce přecházeli všichni žáci 5. ročníků na ZŠ Zábřeh, Školská, ředitelka zprostředkovala setkání rodičů 

s ředitelem školy Mgr. Milošem Lachnitem. V rámci výuky se uskutečnily informační besedy k volbě 

povolání. Žáci mají možnost využít profesních testů – výukové programy.  

 

Rodiče byli na první třídní schůzce informování o konzultačních hodinách výchovného poradce. Vždy 

v pondělí od 13 do 15 hodin, případně dle domluvy. 

 

Výchovný poradce školy aktivně spolupracuje s ostatními pedagogy školy při řešení vážných 

kázeňských přestupků, absencí a jiných problémů. Podílí se na jejich řešení a výchovných opatřeních.  

 

 

 

Výsledky prevence sociálně patologických jevů 

(zpracovala Mgr. Jana Janků) 

 Důležitou součástí výchovné práce školy je také prevence v oblasti primárně patologických 

jevů. V uplynulém školním roce jsme vycházeli z komplexního pojetí preventivní strategie, která je ve 

smyslu metodického pokynu ministra školství k prevenci sociálně patologických jevů součástí 

minimálního preventivního programu školy.  

 Už od počátku školní docházky je nutné u žáků vypěstovat a zakořenit smysl pro 

dodržování zásad zdravého životného stylu, vlastní sebeúcty a úcty k ostatním lidem. Cílem je, aby si 

žáci vážili svého zdraví jako nejvyšší hodnoty života, o což se snaží vyučující již na prvním stupni.  

 V oblasti primární prevence se snažíme v koordinaci se všemi vyučujícími působit na děti 

od první třídy. Na prvním stupni navazujeme zejména v hodinách prvouky na výchovu dětí z rodiny a 

mateřské školy. Děti jsou vedeny k osvojení zásad zdravého životního stylu, hygieny atd. 

 Problematika primární prevence je zařazována do vyučovacích hodin. Dalším negativním 

jevem je šikana. Domnívám se, že na tak malé škole rodinného typu je vše velmi viditelné. První 

známky a první náznaky šikany eliminujeme a řešíme ihned v počátcích. Nezaznamenali jsme žádný 

projev, o kterém bychom mohli říct, že se jedná o šikanu. 

 V hodinách neopomíjíme také jiné negativní jevy společnosti – např. rasismus, civilizační 

choroby, alkoholismus nebo různé druhy závislostí. 
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VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

a ost. prac. školy 
 

Ve školním roce 2020/2021 se pedagogičtí pracovníci zúčastnili mnoha programů v rámci DVPP (další 

vzdělávání pedagogických pracovníků).  

 

 

Absolvované školení a semináře – celý kolektiv 

 

• Microsoft – Office 365 

  

Individuální školení, semináře a webináře 

 

• Mobility Tool, Erasmus + - Mgr. Michaela Švédová 

• Anglická konverzace pro mírně pokročilé – Mgr. Cameron Michael Ramsey 

• Genetická metoda čtení a psaní – Mgr. Tomáš Koten, Mgr. Jovanka Rybová 

• Čtení, to je zábava - Mgr. Tomáš Koten, Mgr. Jovanka Rybová 

• Metodik prevence – Mgr. Hana Prejdová 

• Efektivní práce s pravidly – Mgr. Hana Prejdová 

• Postavení asistenta pedagoga ve školském systému – Mgr. Jana Vavřincová, PhDr. Mgr. Alex 

Kiml 

• Učíme hravě a netradičně – zpestření výuky anglického jazyka na ZŠ – UPOL 

• Nebojte se online výuky angličtiny, může být zábavná – PhDr. Simona Pazderová 

• Do you understand? PRONUCATION - PhDr. Simona Pazderová 

• Únikové hry ve výuce – Mgr. Petr Šíma 

 

 

Školení pro školní jídelny 

 

• Hygienické zásady, hygienické minimum 
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VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
- webové stránky školy: www.zslesnice.cz 

- vitrína u autobusové zastávky 

- vitrína u školy  

- příspěvky v místním časopisu Lesnický zpravodaj 

 

- akce, které jsme přes přetrvávající pandemii s Covid 19 v letošním školním roce zvládli: 

 

30.6.2021 Návštěva farmy Lišmen 

29.6.2021 Slavnostní ukončení školního roku 

17.6.2021 Brigáda na nové školní zahradě – školní akce 

14.6.2021 Vida centrum Brno – Výhra ve sbírce ReMobil 

25.5 .2021 Dopravní hřiště 

24.5.2021 Focení  

30.4.2021 Povídání s včelařem 

17.2.2021 Organizace BUUK 

11.12.2020 Vánoční focení 

20.10.2020 Aby ježkům bylo dobře  

13.10.2020 Beseda s Myslivcem 

1.10.2020 Dopravní hřiště 

30.9.2020 Květinový den 

22.9.2020 Den s „Mimoňem“ 

18.9.2020 Ukliďme česko 

4.9.2020 Vycházka do Leštiny na zmrzlinu 

2.9.2020 „Zebra se za tebe nerozhlédne!“ – Akce s Policií ČR 

1.9.2020 Slavnostní zahájení školního roku 

 

 

Akce pro veřejnost s účastí žáků 

 

Veřejné akce se bohužel nemohly konat kvůli situaci s pandemií, způsobenou onemocněním Covid 19. 

 

 

Projekty s účastí veřejnosti 

 

• Recyklohraní - celorepublikový projekt 

• Aktivní škola – www.proskoly.cz 

• PPUČ Podpora práce učitelů – NÚV Praha 

• 72 hodin – Pomáhám, protože chci - celorepublikový projekt 

 

 

Krátkodobé projekty, tematické dny 

• Halloween aneb ve škole nám straší 

• Vánoční dílny 

• Čarodějnice 

• Den Země, Ukliďme svět 

 

 

Výlety 

• Vida centrum Brno 

• Zřícenina hradu Brníčko 

 

http://www.zslesnice/
http://www.proskoly.cz/
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Akce většího charakteru pořádané školou, případně kde škola vystupovala 

 

• Sběr starých mobilů 

• Zahradní slavnost – slavnostní otevření nové školní zahrady  
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Soutěže, celostátní úspěch 

• 1. místo v republice za sběr mobilů 
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Na co jsme pyšní: 
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Zájmové kroužky pod hlavičkou DDM Mohelnice 

 

Název kroužku: Vedoucí kroužku: 

1. Angličtina Monika Vilímková 

2. Keramika Monika Vilímková 

3. Dramatický kroužek Lenka Uhráková 

4. Informatika Mgr. Bc. Marie Eff. Rychlá 

 

 

 

Prezentace zájmových kroužků 

 

Ve školním roce 2020/2021fungovaly na škole čtyři zájmové kroužky. Kroužky byly organizovány ve 

spolupráci s Domem dětí a mládeže Magnet Mohelnice.  

Základní škola se snaží působit na žáky nejen v době vyučování, ale i v době mimo vyučování. Škola 

organizuje mnoho mimoškolních akcí, které rozšiřují všeobecný rozhled žáků, zlepšují jejich fyzickou 

a psychickou odolnost, rozvíjejí vědomosti a dovednosti žáků a zlepšují přátelské vztahy a atmosféru 

školy. Zúčastnili jsme se tak s žáky kulturních, společenských, sportovních, ekologických a jiných akcí 

místního, ale i regionálního charakteru. 

Prostřednictvím kroužků se připravovali žáci na různé soutěže a vystoupení pro veřejnost.  
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IX. Hodnocení školního roku MŠ, ŠD a ŠJ 
 

Mateřská škola 

 

Ve školním roce 2020/2021 se opět pracovalo podle RVP, ŠVP vychází z jeho cílů a pěti oblastí. ŠVP 

má název: V každém ročním období, školka nás vždy zabaví! 

 

Pedagogové:  

• Bc. Veronika Laichmanová 

• Po dobu pracovní neschopnosti Veroniky Laichmanové zastupovala: Kateřina Kozáková  

• František Uhl, DiS. 

Asistent pedagoga: 

• Kateřina Kozáková  

• Michaela Králíkova (zástup za Kateřinu Kozákovou) 

Prostory ve třídě jsou uspořádány pro děti přehledně tak, aby hračky byly dětem dostupné. Školní 

zahradu využíváme během celého roku od jara do podzimu k různým pohybovým činnostem a hrám, 

v zimě k hrátkám se sněhem. Denní program je přizpůsoben potřebám dětí.  Pro všechny děti probíhaly 

logopedické chvilky v rámci denního programu.  Předškoláci se připravovali do školy za pomoci 

různých cvičení, pracovních listů, individuální práce i skupinové práce. 

Provoz mateřské školy v tomto školním roce byl od 6:30 do 16:30 hodin. Mateřskou školu 

navštěvovalo 22 dětí od 2 do 6 let, režim se přizpůsobil i těm nejmladším.  

Na svůj první školní rok se těšili 3 kluci (1 kluk odklad povinné školní docházky) a 2 dívky.  Do 

základní školy ve školním roce 2020/2021 nastoupí 2 kluci a 2 dívky).  

Zápis do mateřské školy v tomto školním roce probíhal elektronicky a bez přítomnosti dětí a rodičů 

v prostorách MŠ. Bylo přijato 5 dětí, z toho 3 dívky a 2 kluci. 1 dítě bylo přijato k individuálnímu 

vzdělávání.  

 

Veškeré činnosti byly zvolené tak, aby se rozvíjela dětská aktivita, aby děti měly dostatek pohybu a co 

nejvíce využívaly pobyt venku. Děti jsme vedli k vzájemné úctě a toleranci, učili jsme se společně 

pravidlům společného soužití v kolektivu, sebeovládání a ohleduplnosti.  

Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni, mohou sledovat dění v MŠ pomocí fotografií, které jsou 

pravidelně každých 14 dní umisťovány na školní facebook a webové stránky školy. Rodiče jsou 

informování pomocí nástěnek, SMS nebo osobně.   

V době letních prázdnin byl provoz MŠ zajištěn od 1. 7. Do 16. 7. 2021 a od 19. 8. 2021 byl provoz 

znovu zahájen. MŠ byla z důvodu čerpání dovolené uzavřena od 19. 7. Do 13. 8. 2021.  

 

V mateřské škole se zaměřujeme zejména na: 

Na ekologickou výchovu – Snažili jsme se co nejvíce aktivit přenést na čerstvý vzduch. Maximálně 

využívat školní zahradu. Podpořit netradiční formy výuky dětí v oblasti environmentálního vzdělání 

prostřednictvím přírodních prvků. Bezprostřední kontakt s přírodním materiálem. Trvale předávat 

dětem poznatky z environmentální oblasti formou prožitku, praktických aktivit, pokusů, rozvojem 

tvořivosti, komunikace a týmové práce. Ve školce také děti učíme, jak správně třídit odpad, k tomu 

nám pomáhají dvě velké kartonové krabice s označením papír a plast. Po roce používání všechny děti 

ví, kam patří papír, kam plast a kam zbytek odpadků.  Pokud si nejsou jisti, vždycky mají možnost 

přijít a zeptat se.  

Na podporu čtenářské gramotnosti a komunikačních dovedností – Snažili jsme se u dětí vytvořit 

kladný vztah ke knize jako zdroji informací, naučit je v knihách vyhledávat. V této činnosti začali být 
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starší děti samostatné a spolupracovali s vrstevníky. Četbu jsme také využívali pro vytvoření stabilních 

partnerství mezi dětmi, pedagogy, rodiči, školami apod. Uplatňovali jsme všechny čtyři formy 

komunikace, kterými jsou: čtení, naslouchání, mluvení psaní a prohlížení.   

Na rozvoj předmatematických představ – U dětí jsme rozvíjeli schopnosti a dovednosti, které jsou 

důležité pro zvládání základního učiva matematiky a vytvoření tak kladeného vztahu k matematice. 

Snažili jsme se, aby si děti dokázaly vytvořit představy na základě poslechu (poloha, počet…). 

Rozvíjeli jsme jejich prostorové vnímání a motoriku.  

Na podporu logopedické prevence – Zaměřili jsme se na prolínání rozvoje řečových dovedností do 

všech řízených i spontánních aktivit dětí během dne/roku, a to především hravou formou.   

Na seznámení s cizím jazykem – nenásilnou formou jsme děti seznamovali s anglickým jazykem. Děti se s 

anglickým jazykem seznamovali především formou her, básniček, pohádek, příběhů, soutěží, písniček, úkolů 

apod. Děti tyto chvilky s angličtinou velice bavily a rychle se učily. 

 
 

Děti se naučily mnoho nových písniček a básniček, hodně i výtvarně tvořily. Na podzim jsme se 

seznamovali s pravidly školky. Vydali jsme se na poznávání Lesnice, udělali jsme si např. zastávku u 

kostela, obchodu, a dokonce jsme s dětmi nahlédli do hasičské zbrojnice. V říjnu jsme si povídali o 

tom, co roste na poli, na zahradě a v lese a naučili se rozdělovat, co je ovoce a zelenina. Děti si 

vyzkoušely poznávat ovoce a zeleninu pouze podle chuti se zavázanýma očima. Dělali jsme ovocný 

salát a naučili se pohádku o Červené řepě, kterou jsme si dramaticky ztvárnili. V listopadu se děti 

seznamovaly se svým tělem a jak pečovat o své zdraví. Také jsme jeden týden věnovali knížce – 

Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky. Potom jsme se připravovali a těšili na 

Vánoce, nazdobili jsme si ve třídě stromeček a našli pod ním spoustu dárečků.  V zimě jsme dělali 

pokusy s vodou a ledem. Letošní zima nám přála, proto jsme hodně času trávili bobováním a zimními 

radovánkami. I sněhuláka na louce jsme zvládli společnými silami postavit. V měsíci únoru jsme si 

povídali o zimním oblečením a předškoláci se učili zavazovat tkaničky, tuto aktivitu zvládli na 

výbornou. Věnovali jsme se pohádce O dvanácti měsíčcích. Kdy jsme si opakovali měsíce v roce, 

naučili jsme se písničku a básničku a také jsme si tuto pohádku zdramatizovali. 

Místo vítání jara ve školce začátkem března nás čekalo uzavření z důvodu opětovného šíření 

koronaviru. Tentokrát jsme si společně s předškoláky a se staršími dětmi vyzkoušeli online výuku. 

Dětem byli také posílány různé úkoly a pracovní listy. V online prostoru jsme si společně jaro přivítali, 

povídali jsme si o znacích jara, kytičkách a Velikonocích. Také jsme si udělali maškarní rej s maskami, 

ze kterého byly děti nadšení. I když jen přes obrazovky hodně se zpívalo, povídalo a smálo. Spolupráce 

jak s dětmi, tak rodiči byla skvělá. Když jsme s dětmi nebyli ve spojení přes Teams, nelenili jsme a 

uklízeli, tvořili a vymýšleli, jak vylepšit prostory naší MŠ. Po Velikonocích se mohli předškoláci a děti 

rodičů v IZS a sociálních službách vrátit do školky. Trávili jsme hodně času venku, dozvěděli jsme se, 

jak probíhá vývoj motýla a také zajímavosti ze světa včel. Poslali jsme maminkám ke dni matek 

písničku a zasadili kytičku. V červnu jsme oslavili den děti a také odemkly zahradu, kde jsme se 

rozloučili s předškoláky. Předškoláky jsme pasovali, a každý si odnesl tašku s otisky rukou, jako 

památku na naši  školku. Během roku jsme nezapomínali na narozeniny a pokaždé jsme je řádně 

oslavili. 

 

Závěry pro příští období  

V dalším školním roce bychom i nadále chtěli rozvíjet dětskou hru. Udržet si a podpořit už tak skvělou 

spolupráci s rodiči. Vést děti k vzájemnému respektu a ohleduplnosti, dodržování pravidel soužití v 

MŠ. Vést děti k samostatnosti při oblékání, stolování a dodržování hygienických návyků. Nabízet 

dětem pestrou škálu aktivit a podnětné prostředí. Více se zaměřit na digitální, čtenářskou a 

matematickou gramotnost.  Vést děti k větší samostatnosti při plnění úkoly, aby se snažili hledat cíle, 

řešení, postupy apod. sami. Využívat nově vystavěnou zahradu s její venkovní třídou k výuce.  

 Zpracovala Bc. Veronika Laichmanová, Kateřina Kozáková 
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Školní družina 

 

(Zpracovala Magda Pobucká, vychovatelka školní družiny) 

 

Hodnocení školního roku 2020/2021.  

Ve školním roce 2020–2021 navštěvovalo školní družinu 25 žáků 1. – 5. ročníku. 

Zájem o školní družinu byl velký. Noví kamarádi z 1. ročníku se velmi rychle začlenili a navázali ve 

školní družině velmi hezké kamarádské vztahy. 

Vychovatelkou školní družiny byla Magda Pobucká. 

Téměř všechny činnosti se dařilo plnit podle celoročního plánu školní družiny,  

který vychází ze ŠVP pro školní družinu.  

Činnosti školní družiny byly různorodé, vzájemně se prolínaly, pravidelně střídaly a navazovaly na 

sebe. Vycházely z aktuální situace, konkrétního počasí a ročního období, ale především také z 

požadavků dětí. Vzhledem k tomu, že z celkového počtu přihlášených dětí do školní družiny je 

polovina mladších žáků, musí být k této skutečnosti při plánování činností přihlíženo. Mezi hlavní cíle 

patřilo odstraňování únavy u dětí po dopoledním vyučování (pravidelně zařazovány individuální 

relaxační chvilky), podněcování zájmu o četbu, vést děti ke zdravému životnímu stylu a snažit se o to, 

aby byl čas strávený ve školní družině pro děti zajímavý, poučný, ale především příjemný. 

Školní družina se podílela na výzdobě budovy školy, vitrín a aktivně se zúčastňovala akcí pořádané 

školou. 

 Na Vánoce bylo dětem do školní družiny nakoupeno spoustu nových, především vzdělávacích – 

logických – naučných her, které je nutno postupně obnovovat a obměňovat, dále také dostačující 

množství výtvarného a spotřebního materiálu. 

Mezi hlavní cíle školní družiny dlouhodobě patří posilování tělesné zdatnosti a dodržování zdravého 

stylu dětí. V rámci družiny jsme se zaměřovaly na pohybové aktivity a aktivní pobyt v přírodě. 

Kompenzujeme tím únavu ze školního vyučování. 

Využívali jsme školní knihovnu, pro literární činnosti, a především podporu čtenářské gramotnosti.  

Úzce jsme spolupracovali s Mgr. Janou Janků. Na její doporučení jsme vybírali vhodnou literaturu ke 

čtení při odpočinku a relaxaci. Společně jsme přečetli několik knih. 

Dbáme na čistotu ve školní družině, na školní zahradě i v areálu školy. Během školního roku uklízíme 

školu i blízké okolí. Formou her také seznamujeme děti s nutností chránit přírodu a životní prostředí 

(třídění odpadu).  

Jsme zapojeni do celorepublikové úklidové akce „Ukliďme Česko“. 

V rámci aktivit školy, navštěvovali žáci téměř pár týdnů tyto kroužky: keramický, sportovní (Děti na 

startu), informatika, čtenářský kroužek, dramatický a kroužek anglického jazyka. Tyto kroužky 

postupem času musely být z důvodu epidemiologického vývoje zrušeny. 

Od 14. 10. – 16. 11. 2020 byla škola uzavřena z důvodu mimořádných opatření MZČR a byla zahájena 

distanční výuka. 

Od 4. 1. 2021 byla škola otevřena pro 1. – 2. ročník tudíž ŠD byla pouze pro tyto žáky a 3. -5. ročník 

měl zahájenou distanční výuku. 

Od 1. 3. 2021 byla opět zahájena distanční výuka pro všechny ročníky 1. – 5. ročník a to do 10. 4. 

2021. 

Od 12. 4. až do konce školního roku chodily všechny ročníky do školní družiny. 

Z důvodu hygienických opatření jsme trávili většinu času na školní zahradě, v přírodě  

a v okolí školy. 

Poplatek za školní družinu činí 60,- Kč na dítě a měsíc.  

Tento rok byl velmi netradiční, ale i přesto si děti pobyt ve školní družině užily. 

Akce školní družiny: 

Září-v průběhu měsíce vypracovávání pracovního sešitu Zebra se za Tebe nerozhlédne – Dopravní 

výchova 

- projektový den – Skřítci „podzimníčci“ (vyrábění z přírodnin) 

 

Říjen 

- projektový týden – Jablíčkování s červíkem Pepíkem (výtvarné a pracovní činnosti, pečení jablečného 

štrůdlu) 
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Listopad 

-příprava školní družiny na blížící se Advent – chystání nástěnek, výzdoba školní družiny 

Prosinec 

- zahájení Adventu ve ŠD 

- Mikulášování – tematický den  

- hostující návštěva – Šablony II 

- pečení perníčků 

- vánoční besídka v rámci ŠD, rozbalování dárečků, hry s novými hrami 

Leden 

- Tři králové – tematický den 

- tematický týden Zdravý životní styl a zdravá strava (příprava ovocného salátu) 

- třídnická hodina – Já to nechci…, šikana, vzájemné vztahy mezi žáky 

- tematický týden Lidské tělo (plakát – výtvarné a pracovní činnosti)  

- bobování a sáňkování – hry na sněhu 

- návštěva hostující školy v Nemili projekt Šablony II – 25. 1. – 26. 1. 2021 Magdou Pobuckou 

 

Únor 

- třídnická hodina – kamarádské chování, modelové situace 

- třídnická hodina – obezřetné chování při setkání s neznámými lidmi 

- exkurze – návštěva Obecního úřadu v Lesnici, plakát Lesnice očima dětí – kolektivní práce dětí, 

výtvarná výchova 

- tematický týden Masopust 

- MASOPUST – průvod masek, soutěže, pracovní činnosti – vyrábění masek 

Březen 

-distanční výuka pro 1. – 5. ročník 

Duben 

- tematický týden Druhy odpadu a jejich třídění 

- Den Země – pracovní listy, plakáty – skupinová práce dětí, sběr odpadků směrem k úvozu v Lesnici 

- tematický týden – Čarodějnice (pracovní a výtvarné činnosti) 

-Čarodějnice – průvod masek (čarodějnic, čarodějů), ochutnávka čarodějnických pokrmů, vyrábění 

čaroděje, vyhlášení nejkrásnější masky 

Květen 

-tematický týden ke Dni matek – vyrábění dárečku pro maminky – srdíčko – odlitek ze sádry, srdce – 

zápich do květináče, Maminka – skupinová práce dětí (vlastnosti a pomoc), myšlenková mapa 

- Jaro v lese – plakát, kolektivní práce dětí – výtvarná výchova 

-dopravní výchova – upevňování znalostí a informací, činnosti chodce a cyklisty, dopravní značky 

Červen 

- Den dětí – vyrábění indiánské čelenky 

- Léto – plakát, kolektivní a skupinová práce dětí, výtvarné a pracovní činnosti 

- sportovní týden – soutěž o švihadlového krále a královnu, vybíjená na družstva, turnaj ve fotbale, 

soutěživé hry na družstva, hry s míčem 

- příprava programu na konec školního roku  -  zahradní slavnost, nácvik tance 

- úklid školy a školní zahrady 
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Školní jídelna 

 

 Počet 

Kapacita jídelny – vývařovny 100 

Kapacita jídelny – výdejny 110 

Počet strávníků 80 

Přepočtený počet pracovníků 1,8 

 

 

Školní jídelna 

Naše škola má dvě jídelny – výdejny. Jedna výdejna je součástí základní školy, kde se stravují žáci ZŠ, 

zaměstnanci a také mají možnost se zde stravovat i cizí strávníci. Druhá výdejna je v mateřské škole 

kde se stravují ostatní děti a zaměstnanci. V letošním roce jsme se těšili na novou výstavbu vývařovny, 

která by měla být součástí školy, ale bohužel zatím se nadále nachází v budově kulturního domu, odkud 

se jídlo do ZŠ a MŠ dováží. Tento rozvoz stejně tak jako pro cizí strávníky zajišťuje obec Lesnice. 

Zaměstnanci školní jídelny i přesto dobře spolupracují se školou, připravují občerstvení pro žáky i 

zaměstnance na společně pořádané akce. Snad se brzy nové vývařovny dočkáme. V naší vývařovně 

vaříme dvě jídla, která mají na výběr zaměstnanci a cizí strávníci. Jídla z naší vývařovny jsou pestrá, 

zdravá, vařena s láskou a splňují všechny podmínky dané legislativou. 

 Naše paní kuchařky vaří dobře a s láskou! 
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X. Základní údaje o hospodaření 
příloha č. 1 - Základní údaje o hospodaření školy v roce 2020 zpracovala účetní organizace Lenka 

Kunčarová 

příloha č. 2 - Návrh rozpočtu – příspěvku obce na rok 2021 zpracovala účetní organizace Lenka 

Kunčarová 

 

 

XI. Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve 

vzdělávání 
 

Spolupráce se zřizovatelem 

 

Spolupráce základní školy se zřizovatelem je velmi dobrá. Zastupitelé obce mají zájem o dění ve škole, 

o činnost a rozvoj školství v Lesnici. Velmi dobrá spolupráce je i v oblasti financování. Škola se snaží 

prezentovat obec na veřejnosti i v okolí. Každé škole bych přála tak ukázkovou spolupráci obec – 

škola.  
 

Ze strany zřizovatele jsou pravidelně dle platné legislativy prováděny finanční kontroly. 
 

Charitativní akce 

 
Ve školním roce 2020/2021 žáci a učitelé přispěli na charitativní činnost: 

• Den proti rakovině – prodej květů s osvětovými letáky 

• Fond Sidus 

 

 

 

 

XII. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
V tomto školním roce neproběhla žádná kontrola ČŠI ve škole. Zúčastnili jsme se pouze 

korespondenčního dotazování. 

 

V rámci evaluace školy proběhlo ve školním roce dotazníkové šetření a hodnocení SCIO MAPA 

ŠKOLY – viz příloha 4.   
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XIII. Závěr výroční zprávy 
Úkoly dané školním vzdělávacím programem v MŠ i ZŠ byly ve školním roce 2020/2021 splněny. 

Neustále vedeme žáky, aby si uvědomovali, proč do školy chodí, zamýšleli se nad důsledky svého 

chování a jednání ve vztahu k sobě, ostatním, životnímu prostředí a okolí vůbec. Škola se snaží působit 

na žáky i v oblasti mimoškolních aktivit zájmovou činností, kulturními akcemi pořádaných školou i 

mimo vyučování. Pracovníci školy se snaží být dobrými průvodci, mají srdce na správném místě. 

Pevně si stojíme za skutečností, že i v našem mottu máme, že … jsme škola, která má srdce. 

 

Závěrem bych chtěla touto cestou poděkovat zřizovateli školy, panu starostovi a zastupitelům 

Obce Lesnice, kteří dobře spolupracují se školou a příkladně ji podporují. 
 

• Závěr ředitelky školy 

Tento rok byl velmi náročný…Přestáli jsme se ctí dlouhé období distanční výuky.  

Děkuji celému kolektivu za práci, kterou vykonávají, mnohdy i nad rámec svých povinností. Pracují 

kvalitně, se srdcem a láskou. Je mi ctí pracovat s tak skvělým týmem!  

Jsme sice malá vesnická škola, ale umíme dělat velké věci. 

Doufám, že i žáci, které jsme se snažili nasměrovat tím správným směrem, časem docení, že jsme to 

s nimi skutečně vždycky mysleli dobře. 
 

 

     Marie Effenberger Rychlá 
 

 

 

 

 

Datum zpracování zprávy: 4. října 2021 

 

Projednání v Pedagogické radě: 4. října 2021 
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Příloha č. 1 - Základní údaje o hospodaření školy v roce 2020 
příloha č. 1; rozbor hospodaření – zprávu zpracovala účetní organizace Lenka Kunčarová 

 

 
Zdroje finančních prostředků plán   skutečnost  rozdíl 

 

příspěvek od zřizovatele  652 860,-  652 860,-  - 

 

 

ÚZ 33353 (dotace KÚ):  5 724 946,- 5 724 946,-  - 

 

 

Dotace EU DOBRÁ ŠKOLA:    29 990,-  29 990,-  - 

ICT vybavení 

 

Dotace Šablony II   806 038,-  806 038,-  - 

 

 

Projekt Přírodní zahrada  588 235,5  -  

   

 dotace SFMŽP 

 

Projekt ERASMUS+  224 939,22  -   

   

 

 

 

 

V roce 2020 jsme obdrželi dotaci na dopravu na plavecký výcvik, kterou jsme z důvodu uzavření škol 

v rámci mimořádných opatření proti šíření nového typu koronaviru Covid 19 vrátili zpět v plné výši.

        

   

V roce 2020 byl ukončen projekt ESF Šablony II. Tento projekt pokračuje v roce 2021 jako Šablony 

III. 

V roce 2020 byl schválen projekt Přírodní zahrada, který bude realizován v roce 2021 a Projekt 

ERASMUS+, který bude také realizován v roce 2021. 

Hospodářský výsledek za rok 2020 u HČ činí 38 197,44 Kč a DČ činí – 33 512,92 Kč. 

Hospodářský výsledek v celkové výši 4 684,52 byl převeden do Rezervního fondu organizace. 
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Příloha č. 2 - Návrh rozpočtu – příspěvku obce na rok 2021 
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Příloha č. 3 - Prezentace na webu a sociálních sítích 
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Příloha č. 4 - SCIO Mapa 
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Příloha č. 5 - Příspěvky v Lesnickém zpravodaji 
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