okres Vsetín

35 5 l e t
od první zmínky
o založení školy v obci Lidečko

Motto:
„Mládež dobře vésti více je,
nežli Tróje dobývati.“
J. A. Komenský

Škola
Lidečko dříve

Každému se dnes vybaví budova s velkými okny, třídami, lavicemi, tabulí a množstvím úloh a povinností. Škola na
vesnici obzvláště je takovým malým středem světa. Vždyť i ten lidský život se počítá podle toho, co bylo předtím, než
jsme začali chodit do školy, co bylo ve škole a co potom.
Je neuvěřitelné, že uběhlo již 355 roků od první zmínky o založení školy v Lidečku. Vystřídalo se zde několik
generací. Kdyby mohly zdi budovy mluvit, vyprávěly by i o hladových a bosých dětech za předmnichovské republiky,
o utrpení za 2. světové války, hovořily by o demokratizaci školství zákonem o jednotné škole a o všech proměnách
školského systému až po rozbíhající se projekt školských vzdělávacích programů.

Školní budova do roku 1970
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Školní budova v roce 2006

Historie školství obce Lidečko
Kdy byla zřízena škola v Lidečku? Dějiny školství v Lidečku jsou mnohem starší než školní budova. Podle
historických záznamů první zmínka o škole v Lidečku pochází z roku 1651, kdy tehdejší farář Tomáš Fabricius
v soupisu obročí uvádí mimo jiné, že fara a škola jsou podle jeho mínění v pořádku.
Původní školní budova stála poblíž fary u kostela na kopečku. Do této školy chodily děti nejen z Lidečka, ale také
z Horní Lidče, Lužné, Střelné a Pulčína. Škola i hospodářské stavení, které k ní náleželo, byly ze dřeva.
Když v roce 1834 hrozilo její spadnutí, započalo se „z vyššího nařízení“ se stavbou nové školy u silnice z Valašských
Klobouk ke Vsetínu, která byla dokončena v roce 1837. Budova byla z velké části z kamene, pokryta nejdříve břidlicí
a později šindelem. Ke škole patřil také kamenný chlév s klenutým stropem pro dva kusy dobytka. I tuto školu
navštěvovaly všechny děti z farnosti Lidečko.
Ve školním roce 1870/1871 vešel v platnost „Řád školní a vyučovací“ a zvýšil se počet dětí školou povinných, proto
Obec Lidečko žádala o rozšíření školy na dvoutřídní. Povolením rozšíření školy ze dne 25. ledna 1875 nařídila okresní
školní rada vystavět druhou „učební světnici a opatřiti potřebné školní pomůcky“. Řešení toho problému se táhlo 6 let.
Nakonec byla původní učebna rozdělena příčnou zdí, a tím vznikly dvě učebny, ale obě nevyhovující.
Jelikož třídy byly malé, jen pro 66 žáků, usnesla se v roce 1889 místní školní rada, že bude školní budova rozšířena
přístavbou na poschodí. Zjištěním stavu zdiva a základů byl pověřen stavitel Michal Urbánek ze Vsetína. Jeho
vyjádření ze dne 24. prosince 1889 znělo, že přístavbu lze provést. V roce 1890 byla škola rozšířená na trojtřídní.
V roce 1892 byla podána zemské školní radě žádost o povolení ke stavebním pracím na škole. Příslušná komise
stavbu povolila s podmínkou, že stávající budova musí být o 3,5 metrů prodloužena směrem k severu (ke kostelu).
Nákresy zhotovil a rozpočet sestavil stavitel Josef Drahoš z Holešova. Stavbu, která začala 1. května 1893, prováděl
zednický mistr Jakub Haas z Valašských Klobouk za dozoru Josefa Drahoše.
Stará budova byla částečně zbourána po okna, částečně až k základům. Do konce července byla stavba pod střechou,
ale protože začátkem školního roku 1893/1894 nebylo dokončeno vnitřní vybavení, začalo vyučování místo 16. září až
25. září. Svěcení školy se konalo 19. listopadu 1893.
Dne 4. srpna 1924 se začal řešit problém nové učebny.
Obecní rada a místní školní rada navrhovaly zřídit
prozatímní 5. učebnu v obecním domě čp. 88. Tento
návrh však nebyl schválen a bylo nařízeno postavit
novou učebnu při budově školy. A tak se 30. června 1926
začalo s přístavbou školní budovy, byla také vyměněna
cementová krytina, která propouštěla vodu, za tašku
bobrovku, dlaždicemi vydlážděna chodba v přízemí
a kamenem i dvůr.
Další stavební práce na školní budově jsou
uskutečňovány v šedesátých letech. Nejprve v roce 1961
bylo vybudováno OSP Vsetín nové sociální zařízení. Ve
školním roce 1963/1964 byla provedena generální oprava
ředitelského bytu a na školním dvoře zlikvidovány staré
kůlny. Na půdě byl postaven nový kabinet pro obrazy
a archiv.
V důsledku požáru, který vypukl ve škole 11. 1. 1968,
provedlo
místní JZD opravu stropů a podlah. V průběhu
Stavba v letech 1972 až 1976
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těchto prací probíhala ve škole výuka na směny.
Stavební práce pokračovaly ještě i v 70. letech, kdy byla
realizována celková oprava školy, do které se investovala
částka 400 000,- Kč. Proběhla výměna oken, podlahy
a vodovodního systému, byl vybudován septik na
odpady a WC a kamna na tuhá paliva ve třídách byla
nahrazena ústředním topením. Všechny tyto práce byly
prováděny za plného provozu. Ani po jejich dokončení
však modernizace školy nebyla u konce.
Ve letech 1973 - 1978 došlo opět k rozšíření školní
budovy směrem ke kostelu. V nově přistaveném prostoru
vznikly v přízemí kotelna, sklad uhlí, místnost pro výuku
tělesné výchovy a dva kabinety, v patře dvě učebny a dva
kabinety. Postupně se také zlepšovalo vybavení školy.
Od 1980 je zajišťováno školní stravování. V té době
byla využita ke zřízení jídelny volná učebna. Obědy se
dovážely ve várnicích nejdříve ze školy v Horní Lidči,
později z mateřské školy v Lidečku. Dnes je stravování
žáků z kapacitních důvodů zajištěno v jídelně při
Přístavba školy v letech 1995 až 1998
mateřské škole.
Poslední velká rekonstrukce školní budovy, kterou realizovala firma MESTAV s. r. o., trvala od 31. října 1995 do
1998. Zpočátku probíhala při plném školním provozu a od 26. května 1996 se přesunula výuka do náhradních prostor
bývalého nákupního střediska.
Po dokončení vznikly v půdním prostoru nové místnosti, které byly postupně vybaveny a dnes jsou využívány jako
specializované učebny pro naše žáky. Tři z nich využívá pro svou výuku ZUŠ Vsetín.
V letošním roce proběhla výměna oken, oprava fasády a přestavbou již nefunkční kotelny a ze stávající tělocvičny
vznikne nová multifunkční místnost s vlastním sociálním zařízením. Všechny tyto práce provádí firma RAPOS spol.
s r. o. z Holešova.
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Pedagogický sbor a zaměstnanci školy
O prvním učiteli Ondřeji Zelinkovi, toho času rektorovi lidečkovské školy, se můžeme dočíst ve spisech již z roku
1688.
V roce 1807 bylo ve farnosti lidečské celkem 374 školou povinných dětí, z toho v Lidečku 122, v Lužné 75, ve
Střelné 85, v Horní Lidči 48 a na Pulčinách 44. Jak přibývalo dětí a také „osob schopných k vyučování“, vznikaly
postupně samostatné školy i v okolních obcích.
Ve školním roce 1868/1869 nastal v našem národním školství veliký obrat. Novými školskými zákony byl církvi
odňat dohled ku školství a přidělen úřadům světským. Návštěva školy byla prodloužena do čtrnácti roků a také
učitelské ústavy se rozšířily ze dvou na čtyři ročníky.
Ve školním roce 1906/1907 bylo ve škole v Lidečku zavedeno vyučování ženským pracím a první učitelkou byla
stanovena Františka Šuchnamová z Valašských Klobouk. Zemská školní rada 19. 9. 1907 nově upravila školní obvod
Lidečko, ke kterému náležela katastrální obec Lidečko a k obvodu školy v Lužné byl přičleněn Mužikov.
K dalším změnám došlo 12. října 1914, kdy byla škola rozšířena na čtyřtřídní, ale protože nebyl dostatečný počet
učeben, vyučovalo se podle osnov školy trojtřídní se zimní pobočkou při třetí třídě.
Ve školním roce 1914/1915 vyvstalo ve škole mnoho problémů, které přetrvávaly téměř 9 let.
Učitel Kolísek, který byl od roku 1885 také ředitelem na zdejší škole, 17. září 1914 vážně onemocněl a od 1. ledna
odešel na odpočinek. Učitelé A. Kašpárek a J. Koryčánek byli povoláni k vojenské službě, ze které byli propuštěni až
28. května 1918. Po zahájení školního roku neměl tedy na škole kdo vyučovat.
Do 1. října 1914 vyučovali pouze pan farář Jan Rýc náboženství a Františka Nečesaná ženské práce. Od 1. října t. r.
nastoupil Karel Škobrtalík z Nivnice u Uherského Brodu, který vyučoval až do 15. října, kdy nastoupila výpomocná
učitelka Marie Lasáková z Újezdu u Přerova, všechny třídy sám. I on však byl 20. října povolán k vojenské službě,
odkud byl však12. listopadu propuštěn a teprve začalo pravidelné vyučování. V době jeho nepřítomnosti vyučovala
Marie Lasáková žáky 1. a 2. třídy a žáci 3. třídy do školy nechodili.
V tomto roce i v následujících válečných letech byla návštěvnost školy velmi špatná důsledkem toho, že žáci
z vyšších ročníků museli pomáhat při polních
pracích.
Teprve ve školním roce 1923/1924 nastalo opět
pravidelné vyučování a škola má plný počet učitelů.
Pro nedostatek učeben probíhalo vyučování v 1. a 2.
třídě polodenně a v ostatních třídách celodenně
a bylo zavedeno vyučování občanské nauce a výchově a ručním pracím výchovným. Dne 26. června
1924 ve 4 hodiny odpoledne projížděl vesnicí pan
prezident Tomáš Garique Masaryk, kterého u budovy školy pozdravily děti z Lidečka a z Pulčín.
Přestože škola byla od školního roku 1924/1925
rozšířena na pětitřídní, učilo se do roku 1926 pouze
ve 4 učebnách.
V letech 1931/1934 byl dětem z pasek a chudým
dětem v zimním období podávány polévky, které
Zleva: Anna Kovačíková, školnice, Marie Mathesová, Růžena Kopečková, Dagmar Lonvařily učitelky a paní řídící.
dinová, Marie Žáková, Anna Mikulajová
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Také v následujících letech procházela budova i výuka
četnými změnami. Ve školním roce 1976 - 1977 začala povinná
předškolní výchova, kterou na zdejší škole prováděla Marie
Blažková, ředitelka MŠ v Ústí, a Marie Haplová učitelka MŠ
v Janové.
V důsledku nového pojetí ve výchovně-vzdělávací práci
byla od školního roku 1980 - 1981 škola jen čtyřtřídní s 1. - 4.
postupným ročníkem a 5. ročník se stal součástí školy v Horní
Lidči. Tato organizace vyučování trvala až do roku června 1996
a od září se stal 5. ročník opět součástí prvního stupně, tedy
i zdejší školy.
Školní družina byla při škole zřízena v roce 1990, ale
fungovala pouze tři roky. Pro malý zájem rodičů byla k 1. září
1993 zrušena. Na začátku letošního školního roku byla opět
otevřena pod mateřskou školou v Lidečku.
Výuka náboženství v naší škole má dlouholetou tradici. Od
školního roku 1999/2000 je zařazena jako nepovinný předmět
Pedagogický sbor a zaměstnanci 2005 - 2006
s dotací jedné hodiny týdně v každém ročníku. Ve 3. ročníku
vyučuje zpravidla místní kněz, ostatní ročníky katechetka
Mgr. Ludmila Vitteková.
Od 22. března 1996 byla škola zařazena do sítě škol a školských zařízení pod názvem Základní škola pro 1. stupeň
Lidečko a měla čtyři samostatné ročníky. Ke změně došlo 1. 9. 1999, odkdy je zřizovatelem základní školy Obec
Lidečko a do sítě škol byla zapsaná pod názvem Základní škola Lidečko, okres Vsetín už jako pětitřídní, ale ještě bez
právní subjektivity.
Ve funkci ředitelky působila celých 29 let Růžena Kopečková, a to od 1. září 1973 až do 30. června 2002, kdy
požádala o starobní důchod. Na její místo byla od 1. července 2002 na základě konkurzního řízení jmenována Mgr.
Ludmila Skanderová.
Od 1. ledna 2003 přechází škola do právní subjektivity a statutárním zástupcem školy zůstává Mgr. L. Skanderová,
která však k 31. srpnu 2003 požádala o uvolnění z funkce. Po konkurzním řízení byla obcí Lidečko od 1. října 2003
jmenována do funkce Mgr. Vladislava Spáčilová, která na zdejší škole působila od 1. září 1994 jako učitelka.
Přehled ředitelů působících ve škole v Lidečku
Ondřej Zelinka
Mikuláš Zikmundík
František Josef Cuk
Mikuláš Brlina
Mikuláš Brlina ml.
Benedikt Vincenec
Josef Kuvert
Jan Nepomuk Žila
Josef Zahradníček
August Vlach
Jindřich Jelínek
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1688 -1697
1697 – 1729
1729 - 1771
1771 - 1810
1810 - 1841
1841 - 1848
1848 - 1851
1851 - 1860
1860 - 1861
1861 - 1873
1873 - 1885

Kolísek Josef
Sedláček Jan (zatímní zástupce)
Ficek Jan
Kašpárek Augustin
Kuznik Bohuslav
Bartušek Antonín
Fryštacká (Procházková) Vlasta
Vraj Bohumil
Kopečková Růžena
Skanderová Ludmila, Mgr.
Spáčilová Vladislava, Mgr.

1885 - 1915
1915 - 1918
1918 - 1922
1922 - 1939
1939 - 1945
1945 - 1963
1963 - 1971
1971 - 1974
1973 - 2002
2002 - 2003
2003 - dosud

Přehled o zaměstnancích působících ve škole v Lidečku
Učitelé vyučující v letech 1881 - 1960
Adolfová Božena, Applová Marie, Balvín Josef, Balvínová Emílie, Bartoňová Anna, Bartušková Františka, Berčíková
Anna, Blablová Alena, Búš Ladislav, Čechmánková Božena, Denéf Antonín, Dobšová Anna, Drobná Miroslava, Dvořák
Antonín, Ficek Jan, Frýželková Anna, Gottfriedová Marie, Grygar Vojtěch, Hájek Jaroslav, Haluzníková Františka,
Handlová Božena, Hartman Stanislav, Havlín Josef, Havlínová Marie, Heralt Jan, Hlaváč Tomáš, Holatková Věra, Hon
Vojtěch, Hrobařík Jan, Hustáková Marie, Charvát Karel, Janeček Stanislav, Janečková Magdaléna, Janíček Burtkart,
Jánský Jan, Jarošková Ludmila, Jurečka Bohumil, Kalužník Ludvík, Karel Kutěj, Kašpárek Augustin, Kaštánek Vilém,
Klabalová Berta, Konečná Jarmila, Koryčánek Josef, Krejčí Olga, Kropáček Jaroslav, Kropáčková Marie, Křičková
Milada, Kubíček Bohuslav, Kučera František, Kukulka Josef, Kuželová Marie, Lacina Richard, Lacman Miloslav,
Lasáková Marie, Leopoldová Alena, Liškář Josef, Manišová Marie, Manová Anna, Mazánková Ludmila, Merta Stanislav,
Mička Jan, Moravcová Milada, Mrkvička Jaroslav, Nečesaná (Černocká) Františka, Nechutová Vlasta, Nesnídalová
Věra, Novosadová Jarmila, Novotná Magdaléna, Ondryáš Josef, Orel Jaroslav, Paprskářová Alena, Paráčková Věra,
Pařízková Helena, Pavelková Eliška, Pelikán Jan, Pokorná Marie, Pozzi Stella, Primosigh Viktor, Procházková Marie,
Přikrylová Miroslava, Příleský František, Remer Vladislav, Řezníček Josef, Řezníčková Vlasta, Sirová Anna, Smékal
Ferdinand, Souček Antonín, Spáčilová Marie, Spurný Josef, Stará Věra, Stodůlka Otakar, Studenka Karel, Stužková
Marie, Suchomelová Hedvika, Svozilová Marie, Šerý Josef, Šimek Karel, Šimíková (Kusalová) Anežka, Škobrtalík Karel,
Šuchmová Františka, Teršlová Leopolda, Tomaštík Alois, Trávníček Josef, Trnka Sikmund, Vala Alois, Vank František,
Vášová Věra, Viceníková Vlastimila, Vlastníková Marie, Výduchová Jarmila, Vykydalová Emílie, Vyskočilová Blažena,
Vysoudilová Ludmila, Zelená Marie, Zezulková Marie.
Učitelé vyučující v letech 1961 - 2006
Hoffmanová Marie
Lopaurová Helena
Koňaříková Milena
Volková Jana
Bothová Jana
Svačinová Vlasta
Mladenka Jiří
Navrátilová Alexandra
Korábová Jarmila
Rossi Danuše
Žurková Františka
Chytilová Anežka
Filková Ludmila
Červená Drahomíra
Miklusová E
Měrka Jaroslav
Miová Drahomíra
Nosálková Jarmila
Londinová Dagmar

1961 - 1971
1961 - 1968
1961 - 1963
1962 - 1964
1963 - 1969
1963 - 1964
1963 - 1966
1963 - 1964
1964 - 1965
1964 - 1965, 2003 - 2004
1964 - 1965
1964 - 1965
1965 - 1967
1965 - 1967
1966 - 1967
1967 - 1968
1967 - 1968
1967 - 1969
1969 - 1990

Němcová Vladimíra
Mathesová Marie
Mucalíková Božena
Steinerová Jana
Mikulajová Anna
Kopečková Růžena
Žáková Marie
Hrubá Naďa, Mgr.
Šťastná Danuše, Mgr.
Macková Jitka, Mgr.
Pírková Milena
Chvátalová Jana, Mgr.
Dubšíková Milena
Spáčilová Vladislava, Mgr.
Lánská Jana
Sochorová Drahomíra
Garguláková Erika, Mgr.
Bartoňová Lenka, Mgr.
Gettingová Miroslava

1969 - 1974
1969 - 1982
1969 - 1976
1971 - 1972
1972 - 1980
1. 4. 1973 - dosud
1976 - 1990
1982 - 1988
3. 1. 1988 - 1989
1989 - 1993
1990 - 1994
1990 - 1996
1993 - 2001
1994 - dosud
1996 - 2002
1996 - dosud
1998 - dosud
2002 - dosud
2004 - 2006
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Vychovatelky ve školní družině:
Masaříková Marta
5. 9. 1990 - 28. 3. 1991
Burdíková Anežka
11. 4. 1991 - 31. 8. 1993
Správní zaměstnanci:
Školnice:
Strnadová Cecílie, Pastorčáková Ludmila, Filáková Jarmila, Kovačíková Anna, Ryzová
Jaroslava, Machů Jana, Kocourková Miroslava
Sezónní topiči:
Novosadová Emílie, Kopeček Josef, Machů Karel
Účetní:
Zádrapová Zdeňka

Přehled o počtu žáků
Stav žáků navštěvujících zdejší školu se během let měnil. To bylo ovlivněno jednak předpisy upravujícími organizaci
vyučovacího procesu, jednak počtem narozených žáků v obci. V posledních letech má vliv na počet žáků v naší škole
také rozhodnutí mnoha rodičů zařadit své děti z různých důvodů do jiné školy. V letošním školním roce je zapsáno
k plnění školní docházky na naší škole celkem 96 žáků, z toho jeden žák plní povinnou školní docházku v zahraničí.
Průměrný roční počet žáků ve škole
začátek školního roku
v letech
celkem
chlapců
1885 - 1886
215
109
1886 - 1900
228
108
1900 - 1925
245
117
1925 - 1950
261
132
1950 - 1975
200
1975 - 2000
103
55
2000 - 2001
110
53
2001 - 2002
100
53
2002 - 2003
93
47
2003 - 2004
91
44
2004 - 2005
92
43
2005 - 2006
92
48

Školní rok 1960 - 1961, 3. třída
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děvčat
106
120
128
129
48
57
47
46
47
49
44

Školní rok 2005 - 2006, 5. třída

Školní rok 1977 - 1978, 5. třída, Růžena Kopečková

Současnost školy

Školní rok 2006 - 2007, 3. třída

Hrajeme divadlo, 2005

Počítačová učebna, 2006

Během 355 let procházela změnami nejen budova školy, ale také
vyučovací proces.
Nejdříve byla škola jednotřídní, postupem času se rozšiřovala.
Ve školním roce1964/1965 a 1967/1968 bylo ve zdejší škole nejvíce
tříd. Ve 3. ročníku byla jen jedna třída, v ostatních čtyřech ročnících
byly tříd po dvou (A,B).
Dnes je škola v Lidečku pětitřídní, má pět tříd, 5 kmenových
učeben a kromě toho několik odborných učeben a kabinetů.
Postupnou modernizací procházelo vybavení učeben i inventář
učebních pomůcek.
Když v roce 1886 zakoupila obec škole teploměr a předlohy
ke kreslení a v roce 1889 dokonce zeměkouli v ceně 9 zlatých
30 krejcarů, ještě nikdo netušil, jakými změnami projde celé její
vybavení během 120 let.
Dnes jsou již všechny kmenové učebny vybaveny novými
nastavitelnými lavicemi i židlemi, vyučující mají k dispozici
moderní učební pomůcky, audiovizuální techniku pro doplnění
výuky. Na škole byla zřízena učebna hudební výchovy, čítárna,
počítačová učebna a učebna náboženství. Do této třídy byla
v měsíci srpnu instalována interaktivní tabule s příslušenstvím.
Vznikla tak nová interaktivní učebna, která obohatí a zpestří
vyučovací proces. Žáci mohou na tabuli pouhým dotykem prstu
ovládat daný výukový program, manipulovat s objekty v programu,
zapisovat a zdůrazňovat své poznatky nebo přímo vyhledávat
potřebné informace na internetu.
Během školního roku je výuka doplňována tématickými
exkurzemi, výchovnými programy, divadelními a hudebními

Ve vyučování, 2005
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představeními. Pro zájemce je už řadu let zajišťováno
předplatné na čtyři odpolední představení v Městském
divadle Zlín. V závěru školního roku jezdí žáci na školní
výlet.
Ve škole pracuje kroužek anglického jazyka, počítačový
a divadelní kroužek a kroužek pracovních činností.
Od roku 2005 je ve spolupráci se ZUŠ Vsetín zřízena
její pobočka. Žáci nejenom z naší školy zde docházejí na
výuku hry na různé hudební nástroje (např. housle, flétna,
klavír, klávesy) nebo mohou navštěvovat výtvarný obor.

Návštěva Valašského muze v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, podzim 2006

Žáci 5. třídy se loučí, 2005

Poslední zvonění 2006

Poděkování humanitární organizace ADRA

Školní výlet v Kopřivnici, muzeum Tatra, 2006
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Spolupráce školy s rodiči

Dětský den, 2005

Nedílnou součástí života školy je i spolupráce s rodiči.
Podle historických pramenů bylo 1. rodičovské sdružení na naší škole
založeno ve školním roce 1933/1934. Ve školním roce 1949/1950 bylo
ustanoveno Sdružení rodičů a přátel školy, nyní již několik let pracuje
Klub přátel školy. Dnes si snad běh školního roku bez Klubu přátel školy
ani nedovedeme představit.
Naši žáci mohou díky aktivní spolupráci obětavých rodičů s pracovníky
školy prožít den na sněhu, vydovádět se na svém maškarním plese
a uchovat si v srdíčku zážitky z celodenní oslavy Dne dětí již tradičně
spojeného se spaním ve škole.
Klub přátel školy však nezapomíná ani na rodiče našich žáků. Nejen pro
ně pořádá vždy v lednu oblíbený „Maškarní ples“.
Všem rodičům, kteří byli a jsou obětavými pomocníky školy, patří velký dík.
Prezentace školy na veřejnosti

Dětský den, 2006

I naši žáci se aktivně podle svých možností a schopností zapojují do
veřejného života obce. Svým kulturním vystoupením zpestřují obecní akce
např.Vítání občánků a besedu s důchodci, své výrobky a výtvarné práce
prezentují na výstavách pořádaných Společenským klubem Lidečko.
Za aktivní pomoci svých vyučujících připravují žáci vlastní program na
předvánoční besídku a ke Dni matek.
Dle nabídky se škola zapojuje také do různých humanitárních akcí,
výtvarných, pěveckých či sportovních soutěží. Nejedenkrát získal některý
z našich žáků také ocenění.

Spaní ve škole, 2006

Předvánoční besídka, 2005

Běh World Harmony Run 2006

Vítání občánků, 2006
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Hodiny se zastaví, ale čas ne. Jak tomu bude se školou dále? Radujme se upřímně
z toho, že naše škola i obec vyrostla do krásy. Do dnešních dnů byla v této době
prováděna soustavná modernizace a rekonstrukce, která vždy zlepšila vzhled této
budovy a zvýšila i úroveň školního vzdělávání.

„Jaké děti se rodí, to v moci žádného není,
ale aby dobrým vedením na dobré vyšly, to v naší moci je.
Neboť umný štěpař jakoukoliv pláň vezme, hledí ji vésti, aby z ní oštěp byl.“
J. A. Komenský

Základní škola Lidečko, okres Vsetín
756 15 Lidečko 36
Tel: 571 447 364, 571 429 435
E-mail: zslidecko@centrum.cz

LISTOPAD 2006

Zřizovatel Obec Lidečko
756 15 Lidečko 467
Tel: 571 447 945
E-mail: lidecko@centrum.cz

