
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

 O ČINNOSTI 

 

Základní škola a mateřská 

škola Rohle, okres Šumperk  

- školní rok 2011/2012 

 

MOTTO ŠKOLY:     

NA CESTĚ 

 k sobě i druhým, ke vzdělání, 
   přírodě, vstříc praktickému životu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
 
 
 
 
 
 

                                                                                  Zpracovala: Mgr. Bc. Marie Rychlá 
                                                                                                     ředitelka školy 



 

 

2 

 

OBSAH: 
I. Základní údaje o škole: 

    Název školy, sídlo 

    Zřizovatel školy 

    Právní forma školy 

    Údaje o vedení školy 

    Kontakt na zařízení 

    Datum zařazení do sítě škol 

    Poslední aktualizace v síti 

    Identifikační číslo ředitelství v síti škol 

    Součásti zařízení 

    Údaje o školské radě 

    Charakteristika školy 

    Detašované pracoviště ZUŠ Mohelnice 

    Materiální, technické a ekonomické zabezpečení provozu školy  

II. Přehled oborů vzdělání 

    Volitelné předměty 

    Nepovinné předměty  

III. Personální zabezpečení činnosti školy 

    Pedagogičtí pracovníci školy 

    Další údaje o pedagogických pracovnících 

    Věková struktura pedagogických pracovníků 

    Změny pedagogických pracovníků 

    Celkové hodnocení kvalifikovanosti pedagogických pracovníků 

    Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů 

    Nepedagogičtí pracovníci 

    Další údaje o nepedagogických pracovnících 

IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

    Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 20010/2011 

    Pochvaly a ocenění 

    Výchovná opatření 

    Údaje o integrovaných žácích 

    Údaje o zameškaných hodinách 

VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

    Výchovné poradenství na škole 

    Výsledky prevence sociálně patologických jevů 

    Žákovská samospráva 

    Spolupráce s rodiči 

VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Akce školy 

Akce pro veřejnost s vystoupením žáků 

Soutěže 

Projekty 

Besedy 

Výlety 

Akce většího charakteru pořádaných školou 

Zájmové kroužky 

Prezentace zájmových kroužků 

Prezentace mažoretek 



 

 

3 

 

IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

X. Základní údaje o hospodaření školy 

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

Školní družina 

     Akce ŠD  

     Mateřská škola  

     Práce MŠ a spolupráce MŠ a ZŠ 

     Akce MŠ  

     Školní jídelna 

     Spolupráce se zřizovatelem 

     Charitativní akce 

 

Přílohy: 

 

Č. 1 Rozbor hospodaření za r. 2011 

Č. 2 Fotodokumentace a kronika z akcí školy 

Č. 3 Časopis Rohlík II. ročník 

Č. 4 Příspěvky Rohelský zpravodaj, Šumperský a jesenický deník, Týden 

Č. 5 CD fotogalerie ZŠ a MŠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána:  

s pedagogickými pracovníky v pedagogické radě dne:  6. 9. 2012 

předloženo Radě školy:  24. 9. 2012 

předána na OÚ: 24. 9. 2012 
 

 

S výroční zprávou se seznámil (a): 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

I. Základní údaje o škole: 
 

Název školy a sídlo: Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk  

 Rohle 145  

                                               789 74 Rohle     

                                               IČO: 00853356 
 

Zřizovatel školy:     Obec Rohle 

                      789 74 Rohle 56 
 

Právní forma školy: Příspěvková organizace – 1. 1. 1993 
 

Údaje o vedení školy: Mgr. Bc. Marie Rychlá 

  Prof. Sklenáře 160, 78971 Leština 

  ve funkci od 1. 10. 2011  
 

Kontakt na zařízení:  tel. 583 254 019, 731 657 888 

                                       e – mail: zsrohle@seznam.cz 

  www.zsrohle.cz 

 

Datum zařazení do sítě škol:  4. 3. 1996 

Poslední aktualizace v síti: prosinec 2010 
 

Identifikační číslo ředitelství v síti škol: 600 148 297 
               
Součásti zařízení:  Základní škola:          IZO 102 668 990 kapacita: 270 žáků 

                              Školní družina:            IZO 120 300 362 kapacita:   60 žáků 

                              Školní jídelna:            IZO 102 980 900 kapacita: 250 jídel 

                              Mateřská škola:          IZO 107 632 853 kapacita:   35 dětí 
 

 

Základní údaje o škole a součástech za škol. rok 2011/2012: 
 

 Počet tříd 

/skupin 

Počet žáků Počet žáků na třídu 

/skupinu 

1. stupeň 1 22 22 

2. stupeň 4 26 6,5 

Celkem: 5 48 9,6 

Školní družina 1 23 23 

Mateřská škola 1 20 20 

 

Údaje o školské radě: založena: 1. 1. 2006 

Počet členů Školské rady:      3 (1 zástupce obce, 1 zástupce školy, 1 zástupce rodičů) 
 

Sdružení při škole:  ANO 

 

Škole je udělena výjimka z počtu žáků. 
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Charakteristika školy: 

 

Od r. 1993 má škola právní subjektivitu, je zařazena do sítě škol, jako příspěvková organizace, 

zřizovatelem je Obec Rohle. Součástí školy je školní družina s jedním oddělením, kde bylo zapsáno 

23 žáků, mateřská škola s jedním oddělením, kde bylo zapsáno 20 dětí. Školní jídelna, kde se vaří 

průměrně 150 obědů včetně poskytování služeb pro cizí strávníky. Ve škole je k dispozici učitelská i 

žákovská knihovna. Obě knihovny jsou během roku doplňovány novými knihami. Knihovna má 

určenou půjčovní dobu pro žáky. Zájem o četbu mají ponejvíce žáci z I. stupně, žáci II. stupně jen 

v případech při zadávání četby vyučujícími nebo jako hledání informací v encyklopediích. 

Do základní školy dojíždějí žáci z okolních obcí: Kamenné, Nedvězí, Janoslavic, Veleboře, 

v ojedinělých případech z  Lipinky, Strupšína, Leštiny a Hradečné. 

Budova školy je rozdělena na dvě části. Původní část: II. stupeň a přístavba: I. stupeň. Původní část 

s přístavbou (od r. 1982) jsou propojeny koridorem. V budově ZŠ je odborná pracovna chemie a 

fyziky, učebna informatiky, školní družina a knihovna. Pro I. stupeň je samostatný kabinet na učební 

pomůcky a samostatná sborovna. Na II. stupni jsou kabinety pro jednotlivé předměty umístěny za 

třídami, společná sborovna, kancelář řed. školy a kancelář ekonomky školy. 

Pro výuku pracovních činností je samostatná budova, kde jsou dílny, cvičná kuchyň a sociální 

zařízení. Výuka TV se provádí v tělocvičně, která je umístěna v KD, vzdálena od hlavní budovy asi 5 

minut chůze. MŠ a ŠJ jsou umístěny v další budově, vzdálené od hlavní budovy asi 10 minut chůze. 

ZŠ celkem využívá tři budovy a tělocvičnu. 

U školy je hřiště. Školní hřiště je využíváno pro volnočasové aktivity žáků a pro veřejnost. Ve 

školním roce 2011/2012 bylo hřiště obohaceno herními prvky a byla zbudována venkovní učebna. 

V základní škole se ve školním roce 2011/2012 vyučovalo v pěti třídách, které se členily na I. a II. 

stupeň. Ročníky I. stupně byly spojeny do jedné třídy, třídy II. stupně se vyučovaly samostatně. 

S ohledem na organizaci školy a nízkého počtu žáků v ročnících II. stupně byly spojeny některé 

předměty a vyučovalo se ve skupinách.  

Základní škola poskytuje základní vzdělání, vyučování probíhá podle učebních plánů a učebních 

osnov schválených ministerstvem. Školní vzdělávací plán má motto: Na cestě 

„Na cestě k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu.“ 
Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo ZŠ a MŠ k 30. 6. 2011 48 žáků. Škole byla udělena 

výjimka z počtu žáků. ZŠ a MŠ měla celkem 18 zaměstnanců. Z toho 10 pedagogických pracovníků. 

(učitelé ZŠ-7, vychovatelka ŠD-1, učitelky MŠ-2) a 8 správních zaměstnanců. (1 školník, 2 

uklízečky, 3 kuchařky ŠJ, 1 externí topič pro tělocvičnu v KD, 1 administrativní pracovnice). 

 

Detašované pracoviště ZUŠ Mohelnice: 

 

Škola poskytuje prostory pro výuku hry na klavír a flétnu. Je zde detašovaná třída ZUŠ Mohelnice. 

Učitelka ZUŠ vyučuje HV a SZ na pracovní poměr, zúčastňuje se veřejných vystoupení s žáky. 

 

Materiální, technické a ekonomické zabezpečení provozu školy:  

 

Součástí základní školy jsou tři budovy:  

 základní škola 

 budova dílen a cvičné kuchyně  

 budova MŠ a školní jídelny 

Základní škola má dvě části: I. stupeň – přístavba od r. 1982 

                        II. stupeň – původní (stará) budova 

Škola je dobře vybavována moderními učebními pomůckami. Obnovují se hračky a vybavení MŠ i 

ŠD. Do budoucna je nutno plánovat údržbu podlah ve třídách II. stupně, výměnu obložení, umyvadel, 

rekonstrukci dívčích toalet a toalet pro dospělé. Budovy jsou již staré, proto je potřeba každoročně 

plánovat opravy a údržbu. Plánuje se zateplení budov a výměna oken ve staré budově. 

Do ŠJ je potřeba zakoupit nové nerezové skříně pro odkládání nádobí.     
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II. Přehled oborů vzdělání: 

 

Vzdělávací program: 
Školní rok: 2011/2012 

v ročnících: počet žáků: 

ŠVP pro ZV „Na 

cestě“ 

1. až 9. ročník 47 

ŠVP pro ZV ( Příloha: 

vzdělání žáků s LMP ) 

8. r. 1 

 

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

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

Cizí jazyk se vyučoval od 3. ročníku. Jako povinný cizí jazyk se vyučovala angličtina ve 3., 4., 5., 6., 

7., 8. a 9. ročníku. Německý jazyk v 7., 8. a 9. ročníku byl zařazen do učebního plánu jako druhý cizí 

jazyk. Byl nabídnut jako povinně volitelný předmět, ale ze strany žáků o něj nebyl zájem. 

Byly zpracovány „Individuální plány“ pro integrované žáky.  

 Výchova ke zdraví: Rovnoměrně začleňována do výuky jednotlivých předmětů. Na I. stupni 

se žáci zapojili do projektu „Zdravé zuby“ a „Ovoce do škol“. 

 Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech: pravidelně zařazována do vyučování, 

ZŠ, MŠ: přednáška se členy  Policie ČR, výuková beseda SDH Ráječek. 

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

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

MPPP. 

 Environmentální výchova: zařazována do výuky, sběr druhotných surovin, projekt: 

Ekoškola, Škola pro udržitelný život, Recyklohraní, Den Země, Tematické dny, třídění 

odpadů, ekologický týden ve výuce, II. stupeň a ŠD, I. a II. st. sbírání a úklid odpadků po 

okolí, v okolních lesích.  

 

Povinně volitelné předměty: 

Konverzace anglický jazyk 

Německý jazyk 

Biologické praktikum 

    

Nepovinné předměty: 

Sborový zpěv 

Náprava SVPU - individuální péče s integrovanými žáky 

Etická výchova příběhem 
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Přehled učebních plánů: ŠVP pro ZV 

Učební plán I. a II. stupeň ZŠ      2011/2012 

 

ŠVP – 1. až 9. ročník 

Disponibilní časová dotace: 

                                                                                       I.stupeň:                        II. stupeň 

 

 Jazyk a jazyková komunikace:    6 hodin 3 hodiny 

 Cizí jazyk:                                   2 hodiny 8 hodin 

 Matematika a její aplikace:         3 hodiny 1 hodina 

 Informační a komunikační technologie:  3 hodiny 

 Člověk a jeho svět:                      2 hodiny 

 Člověk a společnost:    1 hodina 

 Člověk a příroda:    5 hodin 

 Umění a kultura:   1 hodina 

 Člověk a zdraví:   1 hodina  

 Člověk a svět práce:   1 hodina  

 Vzdělávání žáků (SVPU):           1 hodina   

Celkem:                                             14 hodin 24 hodin 

 

UČEBNÍ  PLÁN 
 

Vyučovací 

předměty 

I. stupeň: II. stupeň: 

Časová dotace 

 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Min.  

čas. 

dotace 

6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Min.  

čas. 

dotace 
Český jazyk  9 10 8 7 7 35 5 5 4 4 15 

Anglický jazyk - - 3 4 4 9 4 4 3 3 12 

Německý jazyk - - - - - - - - 3 3 6 

Matematika 4 5 5 5 4 20 4 4 4 4 15 

Informatika - - - - 1 1 1 1 1 1 1 

Prvouka  2 2 3 - -  

12 

- - - - - 

Přírodověda - - - 2 2 - - - - - 

Vlastivěda - - - 2 2 - - - - - 

Dějepis - - - - - - 2 2 2 2 11 

Občanská výchova - - - - - - 1 1 1 1 

Rodinná výchova - - - - - -    1 

Fyzika - - - - - - 2 2 2 2  

21 Chemie - - - - - - - - 2 2 

Přírodopis - - - - - - 2 2 2 2 

Zeměpis - - - - - - 2 2 1 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 10 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 1 1 2 2 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2  

10 

2 2 2 2  

10 Výchova ke zdraví - - - - - 1 1 1 - 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 3 

Průřezová témata integrace  integrace  

 20 22 24 26 26 118 29 29 32 32 122 

Disponibilní časová 

dotace 

     14     24 

Volitelné předměty 

celkem: 

1  1  
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Nepovinný předmět: 

 

 Sborový zpěv: 1. – 9.r. 

 

Předmět: Ročník: Počet hodin: Ročník: Počet hodin: 

I. stupeň: II. stupeň: 

Český jazyk 1. 2 6. 1 

 2. 3 7. 1 

 3. 1 8. 1 

Anglický jazyk 4. 1 6. 1 

 5. 1 7. 1 

Německý jazyk   8. 3 

   9. 3 

Matematika 2. 1 6. 1 

 3. 1   

 4. 1   

Informatika   7. 1 

   8. 1 

   9. 1 

Prvouka 3. 1   

Přírodověda 4. 1   

Dyslexie 1.-5. 1   

Dějepis   6. 1 

Fyzika   6. 1 

   8. 1 

Přírodopis   6. 1 

   7. 1 

Zeměpis   6. 1 

Výtvarná výchova   9. 1 

Výchova ke zdraví   8. 1 

Praktické činnosti   8 1 

  14  24 
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III.  Personální zabezpečení činnosti školy: 
 

Pedagogičtí pracovníci školy: 
 

 počet fyzických osob Přepočtené  

Úvazky 

Interní pracovníci 7 6,50 

Vychovatelka ŠD 1 0,83 

Učitelky MŠ 2 1,40 

 

 

 

Změny pedagogických pracovníků: 

 

Ředitelkou školy je Mgr. Bc. Marie Rychlá, do funkce byla jmenována 1. 10. 2010. Od 1. 9. 2011 

nastoupila na zástup na výuku I. st. paní Jana Balcárková (za Mgr. Evu Němcovou – MD). Na I. 

stupni je třídní učitelka Mgr. Eva Vachutková. Na II. stupni jsou třídní učitelky pro 6. a 7. ročník Bc. 

Jiřina Kaplanová a pro 8. a 9. ročník Mgr. Jana Neumannová. Hudební výchovu vyučuje paní 

Radoslava Němcová, družinu má na starost paní vychovatelka Bohuslava Gřundělová. Angličtinu na 

II. stupni zajišťuje Mgr. Hana Hlochová. V MŠ pracují učitelky Miroslava Suralová a Marie 

Suralová. 

 

Celkové hodnocení kvalifikovanosti pedagogických pracovníků: 

 

Odborná způsobilost pedagogických pracovníků školy je na dobré úrovni. Všichni učitelé buď 

splňují, nebo si doplňují vysokoškolské vzdělání Vychovatelka školní družiny a jedna učitelka MŠ 

mají střední odborné vzdělání pedagogického směru.  

 

  Nepedagogičtí pracovníci: 

 

 Počet fyzických osob: Přepočtené úvazky: 

Interní pracovníci 6 5,64 

Externí pracovníci 1 0,3 (topič v KD) 

Hospodářka školy 

(administrativa) 

1 0,4 

 

  Další údaje o nepedagogických pracovnících: 
 

Ostatní 

pracovníci: 

 

Pracovní zařazení, funkce: Úvazek: Stupeň vzdělání, obor: 

1. Vedoucí jídelny 0,50+0,3 SO , prodavačka 

2. Školník, topič 0,9+0,6 SO, obor elektro 

3. Uklízečka ZŠ,  0,8 SO, prodavačka 

4. Topič 0,3 SO 

5. Uklízečka MŠ, topič 0,45+0,24 základní 

6. Kuchařka, PP 0,7+0,3 SO, kuchařka 

7. Kuchařka, PP 0,55+0,3 SO, kuchařka 

8. Hospodářka školy 0,4 VŠ 
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IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce: 
 

Zapsaní žáci do 1. třídy pro 

šk. rok: 2012/2013: 

Počet žádostí  

o odklad: 

Nastoupí do 1. třídy  

ve školním roce 2012/2013: 

6 1 4+1 

 

Zápis do 1. ročníku se konal 31. 1. 2012, zápis se konal netradiční formou, děti plnily pohádkové 

úkoly. K zápisu se dostavilo 6 dětí, 1 dítě bylo doporučeno k posouzení školní zralosti do PPP 

Mohelnice na žádost rodičů a byl udělen odklad školní docházky o jeden rok. Pět dětí bylo přijato 

k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2012. 
 

V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: 
 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2011/2012: 

 

Ročník: Prospěl  

s vyznamenáním: 

Prospěl: Nehodnocen: Neprospívající žáci: 

1. 2 1 0 0 

2. 4 0 0 0 

3. 3 3 0 0 

4. 3 0 0 0 

5. 3 3 0 0 

6. 2 2 0 0 

7. 3 5 0 0 

8. 6 3 0 0 

9. 3 1 0 1 

Celkem: 29 18 0 1 

 

Pochvaly a ocenění: 

 

Žákům bylo uděleno 14 pochval třídního učitele a 8 pochval ředitele školy. Sedm žáků získalo 

knižní odměnu za vzdělávací výsledky ve škole a za prezentaci školy, za práci v třídní samosprávě 

apod. Ocenění proběhlo na veřejném vyhodnocení úspěšných žáků školy, za účasti rodičů a starosty 

obce Rohle. 

 

Výchovná opatření: 

 

Počet napomenutí třídního učitele:  3 

Počet důtek TU:                      3 

Počet důtek ŘŠ:                               1 

Napomenutí a důtky byly uděleny za porušování školního řádu (nekázeň, neplnění školních 

povinností apod.). 
 

Snížené stupně z chování na konci školního roku: 
 

 Počet: 

1 – velmi dobré 47 

2 – uspokojivé 1 

3 – neuspokojivé 0 
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Údaje o integrovaných žácích: 

 

S vývojovými poruchami učení: 7 žáků 

Mentální postižení: 1 žák 

Výuka probíhá dle individuálních vzdělávacích plánů. Žáci s mentálním postižením se vzdělávají 

podle ŠVP pro ZV + Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. 

Ve školním roce 2011/2012 bylo celkem 7 integrovaných žáků s vývojovými poruchami učení, 1 žák 

s mentálním postižením.  

Integrovaným žákům (ale i žákům, na které se již režim integrace v současné době nevztahuje) se 

věnuje p. učitelka, která je proškolena na tuto problematiku. Integrovaní žáci jsou zohledňováni 

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

pro nápravu SVPU spolupracuje s výchovným poradcem, s rodiči a s třídními učiteli 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: 

 

Třída: Omluvené hodiny: Neomluvené hodiny: Průměr na žáka: 

1. 131 0 43,66 

2. 168 0 42 

3. 383 0 63,8 

4. 124 0 41,3 

5. 199 0 33,2 

6. 132 0 33 

7. 659 0 82 

8. 635 0 70,6 

9. 461 16 92,2 

Celkem: 2 892 16 60,25 

 

Průměr zameškaných hodin v porovnání s minulým školním rokem na jednoho žáka je zhruba stejný. 

Průměr je celkově velmi vysoký. Během školního roku se vystřídaly různé epidemie chřipek a angín. 

Vysoký počet omluvených hodin byl dán dlouhodobou absencí některých žáků, ale také častým 

omlouváním jednodenní nepřítomnosti. Všechny hodiny byly zákonnými zástupci řádně omluveny. 

 

VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: 
 

Zpráva výchovného poradce  
(zpracovala Mgr. Jana Neumannová) 

 

 Výchovný poradce školy koordinuje práci všech vyučujících při volbě povolání žáků, ve 

spolupráci s vyučujícími a s rodiči. Vede evidenci žáků se specifickými poruchami učení, zakládá 

všechny zprávy z pedagogicko-psychologických vyšetření. Seznamuje pedagogické pracovníky školy 

se závěry zpráv, kteří z nich vycházejí při svém vzdělávacím působení na žáky. 

 V oblasti výchovného poradenství jsme se zaměřili na brzkou informovanost rodičů 

vycházejících žáků o budoucnosti jejich dětí. Rodiče byli informováni o studijních a učebních 

oborech prostřednictvím výchovného poradce, náborových pracovníků jednotlivých škol, burzy 

středních škol, prostřednictvím vydávaných brožur a informacemi na internetových stránkách 

jednotlivých škol. Příprava na volbu povolání se orientuje již do nižších ročníků, kdy do jednotlivých 

předmětů (hlavně výchova k občanství, výchova ke zdraví, člověk a svět práce atd.) jsou zahrnuty 

oblasti z volby povolání. Vycházející žáci byli informováni o nabízených možnostech jejich dalšího 
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vzdělávání (nástěnka, pohovory, osobní setkání se zástupci škol). Žákům byla umožněna návštěva 

dnů otevřených dveří ve zvolených středních školách a odborných učilištích. V rámci výuky se 

uskutečnily informační besedy k volbě povolání. Žáci mají možnost využít profesních testů – 

výukové programy. 

 Příprava žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky probíhá každoročně od října do dubna. Žáci mají 

možnost se dobrovolně připravovat v odpoledních hodinách z jazyka českého a matematiky. Většina 

žáků možnosti nadstandardní přípravy nevyužívají. S konzultačními dny jsou rodiče seznamováni 

prostřednictvím žákovské knížky. 

 Rodiče byli na první schůzce informování o konzultačním dnu výchovného poradce. 

 Výchovný poradce školy aktivně spolupracuje s vedením školy při řešení vážných kázeňských 

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

roce se vyskytly větší kázeňské problémy, hlavně kouření, kouření omamných látek a záškoláctví. 

Výchovný poradce i vedení školy úzce spolupracovalo s Odborem sociální péče ze Zábřehu, s Policií 

Šumperk, se starostou obce a s rodiči žáků. 

 

Výsledky prevence sociálně patologických jevů 

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

V uplynulém školním roce jsme vycházely z komplexního pojetí preventivní strategie, která je ve 

smyslu metodického pokynu ministryně 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 a vlastní sebeúcty. Cílem je, aby si žáci vážili svého zdraví jako 

nejvyšší hodnoty života, o což se snaží vyučující již na prvním stupni. Mnohem ohroženější slupinou 

se stávají žáci na druhém stupni základní školy, ať již vlivem starších kamarádů, vrstevníků, či 

vlivem okolního prostředí, ve kterém žijí. 

 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, hlavně výuky výchově 

k občanství, výchově ke zdraví, přírodopisu atd. U žáků se častěji setkáváme s kouřením, a to 

převážně v době před vyučováním, mezi vyučováním (volná hodina, přestávka na oběd) a po 

skončení vyučování. Snažíme se na žáky působit kladným příkladem, domluvou, pohovorem s rodiči. 

Bohužel spíše neúspěšně. Často zde selhává působení rodiny. Dalším negativním jevem je šikana. 

Důslednou prací všech vyučujících a zaměstnanců školy se ji snažíme co nejvíce eliminovat. Na žáky 

působíme v hodinách výchovy k občanství, výchovy ke zdraví a v třídnických hodinách. 

 Dalším velkým problémem, se kterým se ve škole setkáváme, jsou projevy vandalismu, kdy žáci 

ničí majetek školy, majetek svůj nebo svých spolužáků apod. Rodiče žáků byli seznámeni s touto 

situací a byli informováni o nutnosti podílet se finančně na opravách úmyslně zničeného majetku 

svými dětmi. Bohužel se nám vždy nepodaří vypátrat viníky. 

 Časté je rovněž kouření na veřejnosti. Rodiče jsou s tímto problémem seznamováni na třídních 

schůzkách a ani po pohovoru s rodiči nebývá problém odstraněn. Mnozí rodiče k problémovému 

chování dětí přistupují často velmi benevolentně. Problémy byly řešeny s rodiči žáků i s žáky 

samotnými. Většinou bohužel neúspěšně. 

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

 
Na škole pracuje školská samospráva – školní parlament FAST TEAM, kde je vždy minimálně 

jeden zástupce z každé třídy. Setkávají se na pravidelných schůzkách s ředitelkou školy vždy první 

pondělí v měsíci. Na těchto schůzkách se žáci vyjadřují k problémům z výuky, řeší se chování 

spolužáků, připomínky k vyučujícím. Samospráva dává návrhy a podněty pro aktivity a akce školy, 

hodnotí akce školy a navrhuje společně s ředitelkou školy řešení výchovných problémů. Připomínky 

a problémy mohou žáci vyjádřit vložením písemných dotazů do schránky důvěry.  
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Spolupráce s rodiči: 

 

Sdružením rodičů při základní škole přispělo finančně žákům na některé kulturní a sportovní akce. 

Během školního roku se uskutečnily dvě společné schůzky rodičů, podle potřeby se uskutečňují 

schůzky s rodiči jednotlivých tříd nebo soukromé pohovory s rodiči. Cílem školy je užší spolupráce 

rodičů a školy, např.: zapojení rodičů do akcí školy, pomoc rodičů při veřejných akcích, účast na 

realizaci projektového vyučování. Rodičům je nabízena účast v hodinách výuky po dohodě 

s vyučujícím, rodiče této možnosti nevyužívají. Do dění školy se zapojují častěji, např. při pořádání 

akcí a projektů.  
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VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)  

        a ostatních pracovníků školy: 
 

Ve školním roce 2011/2012 se pedagogičtí pracovníci zúčastnili těchto programů v rámci DVPP: 

 

Absolvované školení a semináře – celý kolektiv: 

 Projektové vyučování - Sluňákov, Horka n. M. – 18. 11. 2011  

. 

Absolvované školení a semináře ředitelky ZŠ Marie Rychlé: 

 Funkční studium ředitelů F1 

 Specializační studium Koordinátor ICT 

 Autoevaluace 

 ICT ve škole, Activ board 

 Vema 4 

 Instruktor lyžování 

 

Absolvované školení a semináře učitelky ZŠ Jany Neumannové: 

 Možnosti k rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti ve výuce na 2. stupni ZŠ 

 Studium Základy speciální pedagogiky  

 Zvládání agrese, Šikana, Klima třídy 

 Školení pro preventisty 

 

Absolvované školení a semináře učitelky ZŠ Jiřiny Kaplanové: 

 Studium Základy speciální pedagogiky 

 Studium Etická výchova v našich školách 

 Studium Učitelství pro1. stupeň ZŠ (3. ročník), Pedagogická fakulta Ostrava 

 Kompetence pro život 

 Netradiční hry v TV 

 

Absolvované pracovní semináře vychovatelky ŠD B. Gřundělové: 

 v projektu výtvarné dílny: 
- Valentýnské akce  

- Práce s kartonem 

- Filcování 

 Aktiv pro ŠD 

 Digi foto Šumperk 

 Klíč – Prostějov 

 Netradiční hry v TV 
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VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 
- webové stránky školy: www.zsrohle.cz 

- vydávání časopisu Rohlík 

- vitrína u autobusové zastávky 

- nově zřízená vitrína v rámci venkovní učebny 

 
Akce školy: 

 

 1. 9. 2011 Slavnostní zahájení školního roku 

 14. 9. 2011 Dopravní hřiště I. stupeň 

 16. 9. 2011 Cvičný požární poplach 

 5. 10. 2011 Dinousauří spinkání ŠD 

 9. 10. 2011 Podzimní koncert sborů Slavice a Rohelské Radušky  

 13. 10. 2011 Návštěva Ekoškoly v Litovli 

 17. 10. 2011 Celoškolní výlet Sluňákov 

 17. 10. – 21. 10. 2011 Škola v přírodě – Sluňákov 

 říjen Podzimní sběr starého papíru 

 24. 10. 2011 Dýňobraní aneb halloween po rohelsku 

 28. 11. 2011 „Vánoční dílny“ I., II. st. + rodiče + veřejnost 

 28. 11. 2011 Zpívání u vánočního stromečku – zahájení adventu 

 5. 12. 2011 Peklo v ZŠ 

 6. 12. 2011 Vánoční příběh – Mgr. Hudce 

 23. – 27. 1. 2012 Lyžařský výcvik Filipovice 

 31. 1. 2012 Zápis žáků do 1. ročníku 

 26. 2. 2012 Dětský maškarní karneval 

 únor Školní kola recitační a pěvecké soutěže 

 23. 3. 2012 Den vody 

 30. 3. 2012 Noc s Andersenem 

 2. a 3. 4. 2012 Velikonoční výstava a dílny 

 duben Jarní sběr starého papíru 

 28. 4. 2012 Slet čarodějnic 

 30. 4. 2012 Exkurze do Brníčka k Hrdličkům 

 13. 5. 2012 Den matek 

 16. 5. 2012 Sbírka – Květinový den, boj s rakovinou 

 17. 5. 2012 Rohelský cross 

 25. 5. 2012 Setkání seniorů v Rohli 

 30. – 31. 5. 2012 Výlet Praha 

 31. 5. 2012 Výlet I. stupeň Bongo Brno 

 11. 6. 2012 Beseda nad kronikou Rohle 

 duben – červen Plavecký výcvik Zábřeh 

 18. 6. 2012 Slavnostní otevření venkovní učebny 

 22. 6. 2012 Ukázka cvičených pejsků Sheltie 

 červen Sbírka diakonie Broumov, použité šatstvo 

 29. 6. 2012 Slavnostní zakončení školního roku, poslední zvonění 
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Akce pro veřejnost s vystoupením žáků: 

 

 Dýňobraní aneb Halloween po rohelsku 

 Vánoční výtvarné a tvořivé dílny 

 Zpívání u vánočního stromečku – zahájení adventu 

 Dětský maškarní karneval 

 Rohelský junior cross 

 Program pro seniory v KD Rohle 

 Den maminek 

 

Soutěže: 

 

 Dopravní soutěž – žáci II. stupně 

 Recitační soutěž 

 Pěvecká soutěž 

 Pod modrou oblohou – PC Malování 

 Výtvarné soutěže 

 Mažoretky 

 

Projekty:   

 

Dlouhodobé projekty: 

 Ovoce do škol 

 Recyklohraní 

 Zdravé zuby 

 Školní mléko 

 Škola pro udržitelný život 

 program Ekoškola 

 Aktivní škola – www.proskoly.cz 

 Q kvalita školy – testování žáků 

 

Od října roku 2010, kdy byl schválen projekt EU peníze školám pod názvem „Moderní škola 

Rohle“, čerpáme finanční částku ve výši 538 675,00 Kč. 

Stručný popis projektu: 

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního 

vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo 

metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným 

používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.  

Byla schválena 3. Monitorovací zpráva tohoto projektu. 

 

Úspěšně, slavnostním otevřením venkovní učebny, byl zakončen program Nadace Partnerství Pro 

přírodu se školami 2011. Projekt měl název: Přírody volání je nejlépe slyšet ve venkovní učebně 

poznání. Na zbudování venkovní učebny jsme získali finanční částku: 50 000,- Kč. 

 

Krátkodobé projekty, tematické dny: 

 Sportovní den 

 Vánoční dílny 

 Velikonoční dílny 

 Den Země 

 Den vody 



 

 

17 

 

 

Besedy: 

 

 Beseda s kronikářkou Rohle 

 Preventivní program – chování a šikana 

 

Výlety: 

 

 Sluňákov (podzim) 

 Bongo Brno 

 Úsov 

 Praha 

 

Akce většího charakteru pořádané školou: 

 

 Škola v přírodě – Sluňákov, téma: Sedm barev duhy 

 Plavecký výcvik – MŠ + I. stupeň 

 Sběr papíru 

 Lyžařský výcvik Filipovice 

 Sbírky Diakonie Broumov, Květinový den 

 

Zájmové kroužky: 

 

Název kroužku: Vedoucí kroužku: 

1. Výtvarný a keramický: Renata Němcová 

2. Mažoretky (2 skupiny): Mgr. Věra Všetičková 

3. Angličtina Jana Balcárková 

4. Sportovní - Florbal Jiřina Kaplanová 

 

 

Prezentace zájmových kroužků: 

 

Ve školním roce 2011/2012 fungovaly na škole 4 zájmové kroužky. Kroužky byly organizovány ve 

spolupráci s Domem dětí a mládeže Magnet Mohelnice. Škola nabízí dětem činnost v kroužcích, 

v mnoha případech žáci tyto kroužky nenavštěvují pravidelně, o některé nabízené kroužky není 

zájem.  

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. Mimoškolní činnost má na zdejší škole dobrou 

tradici. 

 

Prostřednictvím kroužků se připravovali žáci na různé soutěže a vystoupení pro veřejnost. Dvě 

skupiny mažoretek reprezentovaly naši školu na mnoha místech v okolí. Mažoretky jsou již mnoho 

let součástí a chloubou naší školy.  

 

Prezentace mažoretek:      

 

1. 10. 2011 Strupšín - oslava spojení obcí Brníčko a Strupšín 

18. 12. 2011Vánoční besídka 
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24. 2. 2012 Výroční schůze ČČK v Kamenné 

13. 5. 2012 Den matek Rohle 

25. 5. 2012 Setkání seniorů Rohle 

16. 6. 2012 Přehlídka mažoretek v Libině 

                                                                           

 

IX. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI: 
 

Ve školním r. 2011/2012 inspekce provedena nebyla.  

 

X. Základní údaje o hospodaření školy: příloha rozbor hospodaření. 

 

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

vzdělávání: 

 
Školní družina: (zpracovala B. Gřundělová) 

 

Ve školní družině bylo zapsáno 23 žáků. Provoz družiny byl od 11.10 do 16.15 hodin, ve čtvrtek i 

ráno od 7 do 8.20 hodin. Družina poskytuje zájmové vzdělání žáků, rekreační činnost, vzdělávací 

činnost, vytváří podmínky pro nadané i zaostávající žáky, sportovní činnost. V družině jsou pořádány 

tradiční akce, jako spaní v družině, hry, soutěže, sportovní utkání, pracovní činnosti. Činnost družiny 

je pro žáky zajímavá, vhodně motivována. Žáci navštěvují ŠD velmi rádi. 

 

Akce ŠD: 

 

 Seznamovací noc ve ŠD Dinosauří spinkání 

 Stanování Jak dědeček měnil, až vyměnil 

 Dýňobraní 

 Drakiáda – výroba a pouštění draků, 

 Diskotéka 

 Vánoční dílny 

 Nakrmte Plastožrouta – zakoupen SKATEBOARD 

 Recyklohraní – VÝHRA RADIOMAGNETOFON 

 Ekolamp – zakoupen rotoped 

 Soutěž s Prittem- výroba Mažoretky 

 Pořádek musí být – úklid nepořádku v Rohli a okolí 

 Sběr papíru – zakoupeny stany, sítě, míče 

 Chováme zvířátko - králíci 

 Maškarní karneval 

 Závody a výlety na kolech a koloběžkách 

 Kabelka Jozevec – pravidelný úklid papírků po vesnici 

 Velikonoční dílny a výstavka 

 Rej čarodějnic 

 Návštěva solné jeskyně v Zábřehu 
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Mateřská škola Rohle (zpracovala Miroslava Suralová) 

 

Ve školním roce 2011/12 bylo zapsáno do MŠ 20 dětí. Z toho 12 chlapců a 8 děvčat. Předškolních 

dětí bylo 6, s odkladem 2. 

ŠVP byl zpracován podle RVP pro PV. 

TVP nesl název: „Hrajeme si, zpíváme a máme se rádi, s indiány vesele je, věřte kamarádi“.  

Vize: „Heso lej, já jsem indián šikovnej“ se často rozléhala školkou. Zejména, když se nám něco 

podařilo, když se něco povedlo. A nebylo toho málo.  

Celý školní rok se děti seznamovaly se způsobem života jiných kultur, rozvíjely úctu k životu, řečové 

schopnosti, komunikativní dovednosti, posilovaly smyslové vnímání a utvrdily si pocity 

sounáležitosti se světem, přírodou a lidmi. 

Součástí třídního plánu byla indiánova pera představující integrované bloky. Kamarád indián 

z kmene Veselých tváří děti doprovázel celý rok. S ním si osvojovaly poznatky o neznámém 

prostředí, učily se sladit pohyb se zpěvem, ovládnout dechové svalstvo, vědomě využívat smysly, 

vyjádřit svou fantazii a představivost (hudební, výtvarnou, pohybové činnosti). 

Cíle se nám podařilo plnit ve většině výchovných složek. Děti se rády zapojovaly do činností, učily 

se poznávat přírodu a způsoby, jak ji chránit a pečovat o ni.  

Měli jsme náčelníka, „týpí“, každý měl své indiánské jméno a oblečení. 

Při průběžném hodnocení akcí se dětem nejvíce líbil Den dětí na školní zahradě, kde jako indiánský 

kmen plnily různé úkoly, prověřovaly si dovednosti, vědomosti i fyzickou zdatnost. Nechyběla ani 

honba za pokladem indiánů. Tato radost vrcholila objevem pokladu, pak následoval indiánský pokřik 

a zpěv naší kmenové hymny. 

Výsledky výchovně vzdělávací práce a závěry pro další práci se odrazí v plánování dalších cílů, kdy 

budeme u dětí rozvíjet klíčové kompetence. Nadále budeme posilovat smysl pro povinnost a vážit si 

úsilí druhých, vytvářet osobní předpoklady pro radostný vstup do základní školy.  

 

1.9.      začátek nového školního roku 2011/2012 

            přivítání dětí novým maskotem Indiánem 

13.10.  divadlo Zábřeh - Písničky a jejich úkoly 

24.10.  dýňobraní u ZŠ 

4.11.    divadlo Zábřeh – Jak se krotí princezny 

24.11.  focení dětí – foto Brno 

25.11.  vánoční dílny v ZŠ 

1.12.    vystoupení pro důchodce v hasičské klubovně 

6.12.    Mikuláš v MŠ 

13.12.  vánoční besídka v MŠ 

18.12.  vánoční besídka v KD 

31.1.    zápis dětí do ZŠ 

13.2.    divadlo Zábřeh – Zvyky a tradice 

26.2.    maškarní karneval V KD 

22.3.    divadlo Zábřeh – Princ Bajaja 

23.3.    Den vody – u studánky 

26.3.    pálení Morény, vítání jara, sluníčkový den 

2.4.     velikonoční dílny v ZŠ, výstava prací 

20.4.-22.6. plavecký výcvik v Zábřehu 

27.4.   vystoupení pro důchodce v KD 

4.5.    focení dětí – foto Brno 

10.5.   beseda s příslušníky Policie ČR 

10.5.   přání ženám ke Svátku matek 

13.5.   vystoupení u ZŠ – Svátek matek 

14.5.-1.6. praxe studentky Kr. Šebestové 

15.5.   divadlo Zábřeh – Řecké báje 
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16.5.   zápis do MŠ 

21.5.   focení dětí v MŠ 

31.5.   MDD na školní zahradě 

14.6.   předškoláci v 1.ročníku ZŠ 

18.6.   účast na otevření venkovní učebny před ZŠ 

19.6.   návštěva místní knihovny p. Berková 

20.6.   výlet na zříceninu Brníčko 

22.6.   ukázka vycvičených psů p. Smrčková 

27.6.   rozloučení s předškoláky – starosta p. Kutálek, p. Berková 

27.6.   flétničkový koncert pro děti, rozdání vysvědčení 

28.6.   rozdání pamětních listů 

29.6.   slavnostní rozloučení se školním rokem v ZŠ 

          Indiánské rozloučení se školkou 

Školní jídelna:  

 Počet 

Kapacita jídelny 250 

Počet strávníků 170 

Přepočtený počet pracovníků 2,8 

 

Ve školní jídelně se stravují děti MŠ, žáci ZŠ, zaměstnanci školy, bývalí zaměstnanci (důchodci) a 

cizí strávníci. Jídelna je pronajímána zaměstnancům a občanům pro jejich společenské potřeby; např. 

konání svateb, rodinných oslav.  

Zaměstnanci školní jídelny dobře spolupracují se školou při různých akcích školy, připravují 

občerstvení pro žáky. 

 

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 Rohli. Spolupráce v oblasti financování odpovídá možnostem 

zřizovatele. Škole je udělena výjimka z počtu žáků, obec dofinancovává podle svých možností 

nadnormativní částku. Škola se snaží prezentovat obec na veřejnosti i v okolí.  
 

Ze strany zřizovatele jsou pravidelně prováděny finanční kontroly (2x ročně). 
 

Charitativní akce: 

 
Ve školním roce 2011/2012 žáci a učitelé přispěli na charitativní činnost: 

 Občanské sdružení život dětem – prodej předmětů s logem, získaná částka: 325,- Kč 

 Den proti rakovině – prodej květů s osvětovými letáky, vybraná částka: 1546,- Kč  

 Sbírka šatstva pro Diakonii Broumov 

 FOND SIDUS, získaná částka: 634,- Kč    
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XV. Závěr výroční zprávy: 
 

Úkoly dané školním vzdělávacím programem byly ve školním roce 2011/2012 splněny. V programu 

Ekoškola se nám podařilo pokračovat a smysluplně pracovat ve školním parlamentu – Ekotýmu – 

FAST TEAMU. Úspěšně jsme dokončili grantový projekt Přírody volání je nejlépe slyšet ve 

venkovní učebně poznání. Cílem projektu bylo upravit veřejné prostranství před školou tak, aby 

sloužilo nejen žákům školy, ale i veřejnosti. Místo by mělo sloužit nejen k pozorování a scházení se, 

ale i k aktivitě (převážně dětí), a k získání nových poznatků, hlavně z oblasti přírody. Jedná se o 

první úvodní etapu plánované veřejné školní zahrady. Za získanou finanční částku 50 000,- Kč jsme 

vytvořili venkovní učebnu (6 lavic a 3 stoly), nechali jsme vyrobit vitrínu a tabuli, zasadili 10 stromů. 

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory nadace Partnerství, Střediska ekologické výchovy 

SEVER, SFŽP ČR, MŽP a společnosti Toyota Motor Czech spol. s r.o. 

Neustále vedeme žáky, aby si uvědomovali důsledky svého chování ve vztahu k 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.  

 

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

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

Datum zpracování zprávy: 30. 8. 2012 

Projednání v Pedagogické radě 6. 9. 2012 
 

 

                                                                                                    ……………………………… 

                                                                                         Mgr. Bc. Marie Rychlá 
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Příloha č. 1 

Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ Rohle za r. 2011: 
(zpracovala Mgr. V. Všetičková) 

 

 

Příjmy:   

Úroky z účtů: 141,01 

Dotace OÚ – provoz, výjimka, účelová :                                                                 1 710 000   

Státní dotace:                                                                 3 373 010 

Vlastní příjmy:                                                                 1 157 446 

Nadace Partnerství:                                                                   36 900 

Celkem: 6 277 497,01 

  

Náklady:  

Učebnice, knihy, časopisy:                                                                      44 996,70 

DHM:                                                                  96 607 

Mzdové a ostatní osobní náklady:                                                               3 258 057 

Odvody z mezd:                                                               1 100 261 

Spotřeba materiálu:                                                                       868 792,53 

Spotřeba energií, uhlí MŠ, KD:                                                                  405 437 

Výkony spojů:                                                                        56 377,21 

Odpisy:                                                                             0 

Pojistné, revize:                                                                      40 074,40 

Vzdělávání a školení:                                                                      39 679,60 

Ostatní služby:                                                                      78 284,60 

Bankovní poplatky:                                                                        7 278 

Opravy a údržba:                                                                      5 399 

Cestovné:                                                                      19 225 

Ostatní finanční výdaje                                                                       25 560 

Tvorba FKSP: 31 912,79 

Celkem: 6 077 941,83 

Celkový hospodářský výsledek:        199 555,18 

 

Hospodářský výsledek za rok 2011: 199 555,18 

 

 

Fond/ztráta Stav k 31.12.2011 Návrh na rozdělení Odsouhlaseno zřizovatelem 

Ztráta z minulých let  

0 

 

0 

 

Fond rezervní 94 152,74  12 747         

Fond odměn 64 133,10   66 498  

Odvod obci  120 310, 18 ANO – veřejné zasedání ZO 
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Příloha č. 2: 

 
Fotodokumentace a kronika z akcí školy  
Slavnostní zahájení školního roku   

Již tradičně se 1. září otevřely dveře naší školy a my jsme společně mohli slavnostně zahájit školní rok 2011/2012. 
Přivítali jsme prvňáčky: Leničku Prachařovou, Ondru Jedelského, Pavlíka Spáčila. Přeji všem žákům, ať se jim ve škole 
daří!    

 

Dopravní hřiště 1. stupeň   

Ve čtvrtek 15. září se všichni žáci prvního stupně rozjeli do Mohelnice na dopravní hřiště. Učili se dopravní předpisy  
v praxi. Čtvrťáci, pokud budou úspěšní ve zkouškách, by měli na jaře získat průkaz cyklisty.  

  

 

 Cvičný požární poplach s hasiči   

V pátek 16. 9. proběhl v naší škole cvičný požární poplach s rohelskými 
hasiči. Po vyhlášení poplachu ve školním rozhlase se překvapení žáci 
přesunuli (během dvou minut) na hřiště před školou. Zde čekali místní hasiči, 
kteří prezentovali svou činnost. Žáci si prohlédli hasičské auto, vyslechli 
zajímavé příběhy, prohlédli kroniky. Největším zážitkem bylo však svezení za 
zvuku sirén. Děkujeme hasičům. O důležitosti cvičného poplachu proběhla v 
následujících dnech i diskuse ve třídách. 
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Nový předmět - biologické praktikum   

Od letošního školního roku funguje na škole nový volitelný předmět. Jak 
už název praktikum vypovídá, mělo by se jednat o praktické zkušenosti. Na 
fotografiích můžete vidět zajímavé potravní řetězce - dramatizace žáků 
(např. moucha, žába, čáp). Zajímavá jsou i okénka do přírody, která žáci 
vyrobili a umístili.  

 
 
Dinosauří spinkání   

5.10. se opět děti ze ŠD sešly se svojí přenosnou postýlkou - karimatkou a spacákem ve škole. Tentokrát na 
Dinosauří noc. Po ubytování se nám podařil zapálit oheň a připravit si večeři, následovaly hry a soutěže s dinosaury, už 
taky víme, čím se živili a kde bydleli. Ráno děti čekala bohatá snídaně. Maminka od Simonky upekla výbornou bábovku, 
Kubíkova maminka zase jablkový závin, jen se po něm zaprášilo, paní kuchařky pekáč povidlových buchet a ráno, přímo 
od pekaře přinesla Vaškova maminka čerstvé koblížky a rohlíky. Všem moc děkujeme a těšíme se na letní stanování. 

Podzimní koncert v kostele sv. Martina   

V neděli 9. 10. pořádala naše škola společně s kulturní komisí Obce Rohle koncert. Na programu bylo vystupování 
dvou pěveckých souborů: Rohelské Radušky a Slavice ze Zábřeha. Na kytaru hrál Pavel Sitta a na klávesy Dominika 
Drozdová. Účinkujícím se dobře vystupovalo v kostele plném posluchačů. Velmi příjemné bylo společné zpívání Té naší 
písničky české. Snad se nám podařilo touto akcí zahřát přítomné u srdíčka. Děkujeme za skvělé publikum.    

  

 

 
Návštěva Ekoškoly v Litovli   

13. října vyjely zástupkyně školního parlamentu FAST-TEAMU na návštěvu do základní školy Jungmanka do Litovle. 
Tato škola obdržela v pražském senátu titul Ekoškola. Naše děvčata získala mnoho námětů pro práci, kterou bychom u 
nás ve škole mohly také rozvíjet. Velmi zajímavé a úspěšné byly výtvarné dílny. Výrobky jsme přivezli do Rohle pro 
inspiraci. Chutné bylo i občerstvení u mrtvolky. Děvčata si přála uspořádat takovou akci i u nás, tak uvidíme, zda se nám 
to podaří.  
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Celoškolní výlet Sluňákov   

V pondělí 17. 11. jsme se všichni z celé školy vydali na Sluňákov do Horky nad Moravou. Část nás tam zůstávala až 
do pátku na škole v přírodě, část přijela jen na exkurzi domu spojenou s prožitkovým výukovým programem o lese. Na 
závěr nechyběla ani návštěva historického centra Olomouce. I ti pesimističtější žáci zhodnotili výlet i program jako 
přínosný, což je pro nás, organizátory, velká pochvala. :-)  

 

 Sedm barev duhy - škola v přírodě   

Velmi náročný byl týden strávený v nízkoenergetickém domě na Sluňákově. Pod vedením zkušených lektorek žáci 
procházeli sedm barev duhy. Poznávali sami sebe, kamarády. Zajímavá byla i témata globální, celosvětová. Velký úspěch 
sklidily pokusy, praktické lovení a poznávání vodních "breberek". Všichni máme mnoho nezapomenutelných zážitků. Stačí 
říct jen slova: stezka odvahy, drumben, vrata, kuchař, schovka ... a už máme úsměvy na tváři! Počasí se vydařilo, sluníčko 
nám svítilo, na Sluňákově se nám líbilo!!!  

 

Dýňobraní aneb Halloween po Rohelsku   

V pondělí 24. 10. se uskutečnil ve škole pravý projektový den. My, vyučující jsme byli velice překvapeni, jak naši žáci 
úžasně pracovali ve svých týmech. Během dopoledne všichni splnili úkoly, které si zadali. Při závěrečné prezentaci nám 
svou dopolední činnost přiblížili. Celé dopoledne vládla pracovní a přátelská atmosféra, učitelé byli v roli konzultantů. Moc 
nás to všechny bavilo. Odpoledne se konala pedagogická rada, po které následovaly třídní schůzky. Rodiče se zúčastnili v 
hojném počtu, za což jim tímto moc děkuji. Po 18 hod. začal venkovní program s prezentací projektu, zpíváním, 
ochutnávkou dýňových buchet a bábovky. Akce byla ukončena světluškovým průvodem. Doufám, že se Vám také líbila. 



 

 

26 

 

Vánoční dílny = tradice    

Tradiční akce, na kterou se mnoho žáků těší. Pátek před prvním adventem se již po mnoho let ve škole konají dílny. 
Hlavním bodem je výroba adventních věnců. V ostatních třídách se vyráběli medvídci z ořechů, andílci z těstovin, 
keramické zvonečky, sádrové ozdoby, svícny a nechybělo ani zdobení perníčků. Děkuji mnohokrát maminkám, které přišly 
se svými dítky do školy a pomáhaly s vyráběním. Velký dík patří i paní Neumannové za pomoc s výrobou věnců, tatínkům 
a dědečkům za větvičky a jmelí, paní Renatě Němcové za napečené perníčky. 

 

Ve škole bylo PEKLO!!!   

V pondělí 5. 12. bylo ve škole opravdové peklo. Žáci osmého a devátého ročníku připravili 
pro své mladší spolužáky čertí program. V učebně, kterou pekelně vyzdobili, se konaly různé 
hry a soutěže. Hlavní postavou byl Mikuláš – Dominika Drozdová, která předvedla své úžasné 
organizační schopnosti. Za splnění úkolů dostali všichni bonbony. Děkujeme také za balíček, 
který z příspěvků SRPŠ připravila každému paní Maulerová. Všichni školou povinní 
organizátoři, za pekelný den máte obrovskou pochvalu!  

 

 

Předvánoční období   

V období adventu jsme si vyslechli od Mgr. Hudce velice pěkně podaný "Vánoční příběh". 
Krásně jsme se vánočně naladili a my se mohli těšit na nejkrásnější období v roce. Velice milá 
byla besídka v mateřské škole plná indiánů. Čekání na svátky završila naše tradiční Vánoční 
besídka v kulturním domě.   

 
 
 



 

 

27 

 

Lyžařský pobyt ve Filipovicích 23. - 27. 1. 2012   

Jaký byl? Velmi vydařený, přínosný, plný zážitků, plný lyžařů a snowboardistů, zážitky s Poláky, korálková Andělka, 
yetíci Filipi a Koutík, překrásné počasí, přednášky, písničky, dobré jídlo, hodně sněhu, plno zábavy, noční lyžování, 
plavání, šrouby a matice, žížaly, pizza, špagety ... tato slova částečně vystihují, jak jsme si to užili. Kdo nezažil, 
nepochopí!   

 

Zápis do školy - 31. 1. 2012   

Den, kdy se rozdával výpis vysvědčení, se na 1. stupni změnil v den pohádkový. Pohádkové bytosti pomáhaly při 
organizaci zápisu a doprovázely budoucí prvňáčky. K zápisu přišli Eliška Mokrášová, Danuška Girgová, Marcelek Putzich, 
Dušánek Uzeitig a Daneček Zacpálek. Všichni předškoláčci byli moc šikovní, blahopřejeme jim k přijetí do základní školy. 
Poděkování za organizaci zápisu patří paní učitelce Mgr. Evě Vachutkové a jejim pohádkovým pomocníkům. 

 

Maškarní karneval 26. února 2012   

Tradiční akce pořádaná společně s rohelskými hasiči se zdařila. K 
našemu velkému překvapení - se zahájením byly všechny losy 
vyprodány. Však taky bylo o co losovat. V tombole bylo 167 cen. 

Výtěžek z akce 
bude použit pro 
potřeby školy, 
hlavně na nákup 
pomůcek pro 
žáky. Z 
rozzářených tváří 
masek jsme 
odpozorovali, že 
se akce dětem moc líbila. Soutěže a hry byly letos v pohádkové 
atmosféře. Nechyběly pohádky Budulínku, dej mi hrášku; 
Princeznička na bále s korálkami; Princezničky s prstýnky; 
Bublinkové království a další. Děkujeme přítomným za hojnou účast 
a další velký dík patří těm, co pomáhali s organizací.  
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Pěvecká a recitační soutěž   

Stejně jako v loňském roce se uskutečnily ve škole soutěže v recitaci a ve zpěvu. Objevili jsme mezi žáky velké 
talenty. Největším milým překvapením byl showman Franta Haluza. Všem účastníkům děkuji za vystoupení, oceněným 
blahopřeji. Jen tak dál!   

 

 
Den vody v Rohli - 23. 3. 2012   

Projektově tématický den ke Dni vody se nám podařil. Celý den jsme strávili venku. Počasí bylo nádherné. Čtyři vodní 
skupiny žáků naší školy plnily různé úkoly. Na závěr se zamýšlely nad důležitostí vody. Nechyběly zábavné cvilky, např. 
aktivita Včelky. Připili jsme si vodou z obnovené studánky Fibišanka. Potom jsme zkoumali vlastnosti potoka Rohelnice. 
Průzkumníkům se podařilo najít pramen. Závěrečná etapa nás dovedla k Cikánskému buku, kde jsme si opekli špakáček. 
Závěrečné hodnocení v meloně prokázalo, že se den všem líbil a cíle, které jsme si stanovili na začátku, jsme splnili. Na 
2. stupni se ještě tomuto tématu budou žáci věnovat. 

 
 

 
 
Noc s Andersenem - pátek 30.3.   

Již podruhé jsme tuto celostátní akci pořádali v naší škole. Připomněli jsme si tři výrazné osobnosti. Na prvním místě 
H. Ch. Andersena, velkého pohádkáře. Zajímavé bylo povídání o Jiřím Trnkovi a seznámení s jeho tvorbou. V těchto 
dnech uplynulo 100 let od jeho narození. Poslední osobností byla Petra Braunová, současná spisovatelka. Četli jsme 
Příběh o chlapci, který spadl z nebe. Nechyběla však ani zábavná část, křížovky, polštářová bitva, stezka odvahy a večeře 
- pizza. Děkujeme mnohokrát Jednotě v Rohli za koblížky a maminkám za výbornou buchtu, bábovky a muffiny. 
Nocležníci se tak mohli posilnit po náročné literární noci. 
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Velikonoční dílny a výstava (2. a 3. dubna)   

Mnozí z Vás, kteří jste navštívili naši výstavu, nám dáte za pravdu, že byla opravdu NÁDHERNÁ. Na výstavě jste 
mohli zhlédnout množství originálních výrobků šikovných žáků naší školy. Mnoho výrobků si žáci vyrobili na dílnách. 
Finanční náklady na zakoupení výtvarného materiálu byly použity z finančních prostředků ze vstupného z maškarního 
karnevalu. Děkujeme i za dobrovolné příspěvky na výstavě, za vybraných 310,- Kč opět nakoupíme výtvarné potřeby na 
další výtvarné tvoření. Velice si ceníme i letošní návštěvy pana starosty a dalších zastupitelů. Veliké poděkování a 
pozdrav patří paní Kamile z Janoslavic, která naučila na dílnách plést pomlázky nejen kluky. 

 

Slet rohelských čarodějnic - 28. 4. 2012   

Slet čarodějnic byla velmi pěkná akce pořádaná naší školou spolu s Kulturní komisí obce Rohle. Čarodějnice se 
nejprve představily celé obci "průletem". Poté jsme se společně shromáždili, představili se čarodějové i čarodějnice svými 
jmény, pokřtili se. Následovala část učednická, kdy čarodějnice prokazovaly své dovednosti a znalosti. Jen jedna z 
našeho kruhu se s námi vůbec nebavila, nespolupracovala, neplnila úkoly, zkrátka stále zlobila. Shromáždění rozhodlo 
jednohlasně, takže ... za hlasitého pláče musela být upálena.   
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Zajímavá exkurze do Brníčka (30. 4.)   

Poslední dubnový den jsme si celá škola užili venku. První stupeň se vydal ke 
svatému Josefu a druhý do Brníčka na "Ofčí farmu". Mnohokrát děkujeme manželům 
Hrdličkovým za poutavé vyprávění a představení jejich rodiné firmy. Žáci se dozvěděli 
hodně zajímavých věcí. Překvapil nás Prase - pes, jak byl chytrý, zajímavý byl i postup 
výroby sýrů. Po poutavé exkurzi se konala cesta zpět přes zříceninu Brníčko,kde byla 
opékací pauza. Mnoho škol mělo v tento den ředitelské volno, proto jsme se snažili 
tento den vhodně využít. Snad se nám to povedlo. Moc chválím 2. stupeň za SUPER 
chování. 

Den matek - 13. května   

 

Velmi zdařilá byla nedělní akce na hřišti u školy. Paní Schmidlová pod hlavičkou mateřského centra Rohlíček 
uspořádala akci na oslavu svátku dne maminek. Na své si přišli nejen Ti nejmenší při divadelním představení Honzy 
Krejčíka, ale i maminky, které se zde mohly nechat zkrášlit. Pokochat se také mohly při představení historického šermu. 
Hasiči připravili občerstvení. Závěr odpoledne patřil vystoupení dětí z mateřské i základní školy. Bylo pro maminky - od 
srdíčka. Nevadilo ani chladné počasí, naštěstí nepršelo. Podle ohlasů se akce všem zúčastněným moc líbila. 
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Rohelský cross - 17. 5. 2012   

Tradiční běžecká soutěž se konala za účasti téměř stovky závodníků ze základních škol: Kamenná, Úsov, Hrabišín a 
Rohle.Akci již mnoho let zajišťuje paní vychovatelka. Moc se jí povedla i letos. Závodníci bojovali o opravdické medaile a 
diplomy. Vítězové nejstarší kategorie získali cenu starosty a cenu ředitelky. Všichni zúčastnění si mohli zakoupit v našem 
bufetu hranolky, které sklidily velmi kladné ohlasy. Děkujeme za spolupráci a účast okolním školám a těšíme se na příští 
ročník.  

 

 

Výlet Brno - Bongo 31. 5. 2012   

Hurá, jedeme na výlet! Tentokrát se autobus s dětmi z 1. stupně vydal do zábavného centra Bongo-Brno. Po příjezdu 
jsme se nemohli dočkat, až vyzkoušíme všechny atrakce, které nám nabízí. Takže bludiště, horolezeckou stěnu, 
skluzavky, trampolíny, hřiště, tříkolky, prostě paráda. Svačinka, pití a ještě prohlídka města a jelo se domů. Móóóc se nám 
líbilo a někdy si to rádi zopakujeme.   

 

Výlet Praha 30. 5. - první den   

Letošní rok si naši žáci mohli vybrat z několika variant nabízených výletů. Do Brna nebo do Prahy. V Praze mohli 
strávit buď jeden den, nebo dva dny. Hlavním pražským cílem byla výstava Human Body, která nás všechny zasvětila do 
tajů lidského těla. Kromě výstavy jsme zhlédli i orloj v poledne, Národní divadlo, Karlův most, Staroměstské náměstí a 
ještě si zařádit na "Matějské". Část výpravy se ještě týž den unavená a plna zážitků vracela domů.  

 

Praha – 2 dny (30. – 31. 5.)   

My, co jsme zůstali na dva dny v Praze, jsme první den prožili s ostatními spolužáky. Večer jsme si udělali procházku 
noční Prahou, která pro nás byla velkým zážitkem. Druhý den jsme se vydali na Petřín, kde jsme všichni vylezli na 
rozhlednu, ze které byl nádherný výhled na celou Prahu. Navštívili jsme známé zrcadlové Bludiště, ve kterém jsme se 
změnili k nepoznání. Naše další cesta vedla přes Hradčany k Pražskému hradu a chrámu sv. Víta. Na oběd jsme si 
zaskočili do pizzerie, kde nám velmi chutnalo. Po řádné prohlídce Karlova mostu jsme se pomalu vydali na cestu zpět do 
školní družiny, ve které jsme byli ubytovaní, pro svá zavazadla a pomalu jsme se chystali k návratu domů. Celý výlet se 
nám vydařil, sluníčko krásně svítilo a my jsme byli plní nových zážitků.  
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Beseda nad kronikou - 11. 6.   

 

Moc zajímavá byla beseda nad rohelskou kronikou, kterou pro nás připravila paní kronikářka Petrášová. Žáci pozorně 
poslouchali zajímavosti, jak se kronika píše a jaké činnosti jsou s tím spojené. Po prohlídce kronik jsme se vydali do 
kostela, kde nás čekal pan Siegel. Velice zajímavé informace o budově kostela i jeho interiéru ocenili všichni přítomní. 
Děkujeme mnohokrát za návrat časem.   

 
Budování venkovní učebny   

 

 

"Přírody volání ve venkovní učebně poznání" je název projektu, na který naše škola získala finanční podporu 50 000,-
Kč. Díky němu jsme zbudovali venkovní učebnu - tudíž se můžeme chodit učit ven. Myslím si, že naše námaha stála za 
to. Děkujeme všem, kteří přispěli "rukou k dílu" nebo nám jen "fandili".  

 
Slavnostní otevření venkovní učebny - 18. 6.   
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Vyvrcholením projektu Přírody volání je nejlépe slyšet ve venkovní učebně poznání bylo slavnostní otevření naší nově 
zbudované učebny. V prvním termínu nám bohužel nepřálo počasí, druhý termín se však podařil. Po velké přestávce jsme 
se vypravili ven, kde jsme nejprve přestřihli pásku a pěkně dětským šampaňským učebnu pokřtili. Následovalo "učení se 
venku" na stanovištích. Stanoviště se jmenovala podle stromů, které jsme zasadili. Žáci si překreslovali listy stromů, 
prakticky zkoušeli kosou kosit naši louku, poznávali rostliny, stromy, věnovali se však i matematice a angličtině. U budek 
poznávali potenciální ptačí návštěvníky. Odměnou byly nejen nevšední zážitky z učení, ale i výrobky ze stromu - tužka a 
vlastnoručně vyrobená medaile. Nechyběly však ani oblíbené sladkosti. Teď snad už jenom budeme doufat, že nám 
učebnu vandalové přes prázdniny nezničí.  

 

Pomáháme: 

Květinový den – Sbírka ligy proti rakovině 

- v letošním roce bylo vybráno na pomoc v boji se zákeřnou nemocí 
1546,- Kč 

Sbírka starého ošacení – Diakonie Broumov 
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Kurzy plavání   

Letošní plavecký kurz se konal v plaveckém areálu v Zábřehu. Malí plaváčci byli velice spokojeni, účastnili se nejen 
plavecké výuky, ale zahřívali se v páře, ve vířivce, nechyběla ani diskotéka. Překvapením na závěr byla jízda na 
tobogánu. 

 

Ukázka cvičených pejsků Sheltie u ZŠ   

Nádherné a zábavné vystoupení zařídila pro žáky a děti z MŠ paní učitelka Miroslava Suralová. Předposlední školní 
pátek paní majitelka pejsků Sheltie ukázala, co všechno její svěřenci zvládnou. A že toho bylo!   

Společné fotografie   

Blíží se nám konec školního roku, který je ve znamení nejen výletů, ale také společného focení. No jen se na nás 
podívejte, jak jsme všichni krásní!   
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Slavnostní ukončení školního roku aneb závěr patří mistrům   

Závěrečný proslov našich deváťáků hovoří za vše: Vážený pane starosto, paní ředitelko, učitelé, drazí rodiče, milí žáci, 
čas nám uběhl jako voda a my se zde po dlouhých devíti letech plných strachu, očekávání, radosti, ale i zklamání vidíme 
naposledy, jako žáci této školy. Držíme v ruce onen vytoužený papír, který nám dokazuje, že naše snažení nebylo 
zbytečné a díky vaší pomoci jsme něčeho dosáhli. Avšak vraťme se na 1. září 2003. V tento den nám začala nová etapa 
života, který tímto dnem končí. Plní očekávání a radosti jsme nastoupili do první třídy, kde začalo naše pilné snažení 
dotáhnout to tu až do konce. Neměli jsme však vůbec ponětí, co všechno nás čeká. Usedli jsme do lavic a začali se pilně 
učit číst, psát a počítat. Tyto první nelehké krůčky nám pomáhala zdolávat paní učitelka Eva Vachutková. Jenže první roky 
školy mizely kdesi v dálce za obzorem, školou jsme nebyli ani zdaleka tak ohromeni jako kdysi. Učení se pro nás stalo 
každodenní rutinou. Naši třídní učitelkou se pro nás stala Eva Němcová. Přišel druhý stupeň, začali jsme poznávat nové 
učitele i předměty. Třída se nám snížila na pouhých 5 žáků. Náš kolektiv se začal stmelovat, pomáhali jsme si s úkoly, 
přestávali na sebe žalovat, začali si více naslouchat. A nyní můžu s pýchou tvrdit, že se v nejtěžších chvílích dokážeme 
podržet. Jménem svým i jménem svých spolužáků chci poděkovat rodičům, kteří nás ve všem podporovali a věřili nám, 
byť někdy se zaťatými zuby. Dále děkujeme všem kantorům, kteří nás leccos naučili, a když to nebylo jednoduché. 
Nezlobte se na naši občasnou výpomoc v podobě taháku, mysleli jsme to dobře. Navždy si uchováme v paměti prvních 9 
let na této škole. Bohužel naše hodinová ručička nemilosrdně dotikala. Nezbývá nám nic jiného, než se rozloučit. Čeká 
nás další etapa života. Třeba se ještě někdy setkáme. Držte nám palce, ať nám to na středních školách vyjde. Jak se v 
jedné písni praví: Show must go on. P. S.: Nezapomeňte „ BYLO NÁS PĚT.“    
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Příloha č. 3: 

Časopis Rohlík II. ročník 
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Příloha č. 4: 

Příspěvky Rohelský zpravodaj, Šumperský a jesenický deník, Týden 
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