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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 Effenberger Rychlá 

  Prof. Sklenáře 160, 78971 Leština 

  ve funkci od 1. 10. 2010 (změna příjmení od 21. 6. 2014) 
 

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: srpen 2014 
 

Identifikační číslo ředitelství v síti škol: Red IZO: 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 počtech dětí a žáků za škol. rok 2013/2014: 
 

 Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu  

1. stupeň 1 21 21 

2. stupeň 4 22 5,5 

Celkem: 5 43 8,6 

Školní družina 1 25 25 

Mateřská škola 1 27 27 

Základní škole i mateřské škole je udělena výjimka z počtu žáků. 
 

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

 

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

 

Občanské sdružení Rohlík, založeno při škole; registrace na MV ČR proběhla 23. 1. 2013,  

IČO: 01358201  
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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, mateřská škola 

s jedním oddělením. 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.  

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

Strupšína. 

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, je zde 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.  

V základní škole se ve školním roce 2013/2014 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 název: Na cestě, motto: „Na cestě 

k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu.“ 
Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo ZŠ k 20. 6. 2014 - 43 žáků a 27 dětí v MŠ. Škole byla 

udělena výjimka z počtu žáků. ZŠ a MŠ měla celkem 19 zaměstnanců. Z toho 11 pedagogických 
pracovníků (učitelé ZŠ-7, vychovatelka ŠD, asistent pedagoga, učitelky MŠ-2) a 7 pracovníků 

provozu (1 školník, 2 uklízečky, 2 kuchařky ŠJ, 1 ved. šk. jídelny, 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 - dvě spojené budovy: I. stupeň – přístavba od r. 1982 

                         II. stupeň – původní (stará) budova 

 budova dílen a cvičné kuchyně  

 budova MŠ a školní jídelny  

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. V červnu 2014 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce, bylo provedeno 

zateplení obou školních budov, výměna oken ve staré budově, výměna kotlů, opravena špatná statika 

nové budovy, rekonstrukce vstupní místnosti – likvidace starých šaten. Současně bylo provedeno 

měření azbestu, které bylo negativní. 

V následujícím školním roce je potřeba vyměnit koberec ve ŠD a zakoupit nové šatní skříně. Do ŠJ 

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

Vzdělávací program: 
Školní rok: 2013/2014 

v ročnících: počet žáků: 

ŠVP pro ZV „Na cestě“ 1. až 9. ročník 43 
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 jsou 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. 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. 

 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, 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.  

 Finanční gramotnost – hlavně v rámci hodin matematiky, informatiky a OV. 

 Dopravní výchova ve spolupráci s DDM Mohelnice. 

 Rodinná a sexuální výchova – besedy, přednášky. 

 Cizí jazyk se vyučoval od 3. ročníku. Jako povinný cizí jazyk se vyučoval anglický jazyk 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.  

 Pro integrované žáky jsou zpracovány Individuálně vzdělávací plány. 

 

Povinně volitelné předměty 

Německý jazyk 

    

Nepovinné předměty 

Sborový zpěv 

Náprava SVPU - individuální péče s integrovanými žáky 
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Učební plán I. a II. stupeň ZŠ Rohle     2013/2014 

UČEBNÍ PLÁN 
Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. stupeň: II. stupeň: 

Časová dotace 

  1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Součty  Z 

toho 

disp. 

Min.  

čas. dotace 
6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Součty  Z 

toho 

disp. 

Min.  

čas. 

dotace 

 

Jazyk a jazyková komunikace 

Český jazyk a 

literatura 
9 9 9 7 7 41 6 35 5 4 4 5 18 3 15 

Anglický jazyk - - 3 4 4 11 2 9 4 4 3 3 14 2 12 

Německý jazyk          2 2 2 6 6 6 

Matematika a její aplikace Matematika 5 5 5 5 5 25 5 20 4 4 5 5 18 3 15 

Informační a komunikační 

technologie 
Informatika - - - - 1 1  1 1 1 1 1 4 3 1 

 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 2 - - 

13 1 12 

- - - - - - - 

Přírodověda - - - 2 
3 

- - - - - - - 

Vlastivěda - - - 2 - - - - - - - 

Člověk a společnost 
Dějepis - - - - - - - - 2 2 2 2 

12 1 11 
Výchova k občanství - - - - - - - - 1 1 1 1 

 

 

Člověk a příroda 

Fyzika - - - - - - - - 2 2 2 2 

26 5 21 
Chemie - - - - - - - - - - 2 2 

Přírodopis - - - - - - - - 2 2 2 2 

Zeměpis - - - - - - - - 1 2 2 1 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 

12  12 
1 1 1 1 

10  10 
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 1 1 2 2 

Člověk a zdraví 
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 

10  10 
2 2 2 2 

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

Člověk a svět práce Člověk a svět práce 1 1 1 1 1 5  5 1 1 1 1 4 1 3 

Součty ročníků  21 21 24 26 26  14 118 28 30 32 32  24 122 

                 

Minimální počet hodin:  18 18 22 22 22    28 28 30 30    

Maximální:  22 22 26 26 26    30 30 32 32    
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ŠVP 1. – 9. ročník – disponibilní hodiny 

 I.stupeň:                        II. stupeň 

 

 Jazyk a jazyková komunikace:    6 hodin 3 hodiny 

 Cizí jazyk – Anglický jazyk:                                   2 hodiny 2 hodiny 

 Cizí jazyk – Německý jazyk:   6 hodin 

 Matematika a její aplikace:         5 hodin 3 hodiny 

 Informační a komunikační technologie:     -  3 hodiny 

 Člověk a jeho svět:                      1 hodina                          

 Člověk a společnost:    1 hodina 

 Člověk a příroda:    5 hodin 

 Člověk a zdraví:   -  

 Člověk a svět práce:   1 hodina 

   

Celkem:                                             14 hodin 24 hodin 
 

Nepovinné předměty: 

 

 Sborový zpěv: 1. – 9. r.   

 Náprava SVPU 

 

 

 

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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III.  Personální zabezpečení činnosti školy 
 

Pedagogičtí pracovníci školy 
  

 počet fyzických osob Přepočtené  

Úvazky 

Učitelé I. a II. stupeň 7 6,50 

Vychovatelka ŠD 1 0,78 

Učitelky MŠ 2 2 

 

 

Změny pedagogických pracovníků 

 

Ředitelkou školy je Mgr. Bc. Marie Effenberger 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 byly třídní učitelky pro 7. a 8. 

ročník Bc. Jiřina Gallasová a pro 6. a 9. ročník Mgr. Jana Neumannová (Dokoupilová). Hudební 

výchovu vyučuje paní Radoslava Němcová, družinu má na starost paní vychovatelka Bohuslava 

Gřundělová. Angličtinu a dějepis na II. stupni zajišťuje Mgr. Pavla Hrubá. V MŠ pracují učitelky 

Miroslava Suralová a Mgr. Zdeňka Míčová, od října 2014 Mgr. Eva Vachutková. 

 

Celkové hodnocení kvalifikovanosti pedagogických pracovníků 

 

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

splňují, nebo si doplňují vysokoškolské vzdělání. V družině i mateřské škole je plná kvalifikovanost 

pedagogických pracovnic. 

 

Nepedagogičtí pracovníci 

 

 Počet fyzických osob: Přepočtené úvazky: 

Pracovníci provozu 5 (2 topič) 5,7 (4,7 + 1 topič) 

Administrativní pracovnice 

Platy a mzdy (PAM) 

1 Dohoda 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Ostatní 

pracovníci: 

 

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

1. Vedoucí jídelny, PP 0,50+ 0,3 SO  

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

3. Uklízečka ZŠ,  0,8 SO, prodavačka 

4. Uklízečka MŠ, topič 0,57+0,38 základní 

5.-6. 2 Kuchařky, PP 0,5+0,3 SO, kuchařka 

7. Administrativní pracovnice, 

PAM 

Dohoda vysokoškolské 
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IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
 

Počet dětí u zápisu do 1. třídy 

pro šk. rok: 2014/2015: 

Počet žádostí  

o odklad: 

Nastoupí do 1. třídy  

ve školním roce 2014/2015: 

8 1 7 

 

Zápis do 1. ročníku se konal 11. 2. 2014. Zápis se konal netradiční formou, děti plnily pohádkové 

úkoly s pohádkovými postavičkami klauníky, žáky prvního stupně. K zápisu se dostavilo 8 dětí, 

jednomu dítěti byl udělen odklad školní docházky o jeden rok. Sedm dětí bylo přijato k základnímu 

vzdělávání od 1. 9. 2014. 
 

V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2013/2014 

 

Celkový průměrný prospěch žáků: 1.738 

Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 15 

prospěl 25 

neprospěl 3 

nehodnocen 0 

 

Pochvaly a ocenění 

 

Jedna žákyně pátého ročníku byla oceněna pochvalou třídního učitele s knižní odměnou. Žák 

devátého ročníku získal SCIO ocenění: 

 
 

Výchovná opatření 

 

Počet důtek ŘŠ:                                4 

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

povinností apod.). 
 

Stupně z chování na konci školního roku 
 

 Počet: 

1 – velmi dobré 41 

2 – uspokojivé 1 

3 – neuspokojivé 1 
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Údaje o integrovaných žácích 

 

S vývojovými poruchami učení: 7 žáků, 1 žák porucha chování (přidělen asistent pedagoga) 

Výuka probíhá dle Individuálních vzdělávacích plánů.  

Ve školním roce 2013/2014 bylo celkem 7 integrovaných žáků s vývojovými poruchami učení. Žáci 

navštěvují nepovinný předmět Náprava SVPU. 

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 

 

Omluvené hodiny: Neomluvené hodiny: Průměr na žáka: 

2 194 79 52,2/1,8 

 

Průměr zameškaných omluvených hodin v porovnání s minulým školním rokem na jednoho žáka je 

sice nižší než v minulém školním roce, ale velmi se zvýšil počet neomluvených hodin. Tento případ 

(jednalo se o jednoho žáka) byl řešen s MěÚ v Zábřehu, odbor sociálních věcí. Vysoký počet 

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

jednodenní nepřítomnosti.  

 

VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
Zpráva výchovného poradce  

(zpracovala Mgr. Jana Dokoupilová) 

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

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

vyučujících při volbě povolání žáků, 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.  

 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, 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 (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 vzdělávání (nástěnka, pohovory, osobní setkání se zástupci 

škol, burza středních škol v Šumperku). 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. Volba budoucího 

povolání není nasměrována pouze na žáky 9. ročníku, ale snažíme se o zapojení již 8. ročníku, aby si 

byli schopni lépe rozmyslet svoji budoucnost.  

 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. V 

českém jazyce byla vyměřena jedna hodina týdně na jazykové rozbory a potřebné znalosti k 

přijímacím zkouškám. Většina žáků možnosti nadstandardní přípravy nevyužívá. S konzultačními 

dny jsou rodiče seznamováni prostřednictvím žákovské knížky nebo kdykoliv po telefonické 

domluvě.  
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Žáci letošního 9. ročníku se úspěšně dostali na tyto střední školy a střední odborná učiliště:  

Tereza Dokoupilová – Střední škola sociální péče a služeb – zahradník  

Markéta Gintherová – Střední škola logistiky a chemie – Ekonomika dopravy 

Michal Kudlička – Odborné učiliště Mohelnice - elektrikář 

Kateřina Michálková – Waldorfské lyceum 

Jiří Petřík – Střední škola a odborné učiliště Šumperk – obráběč kovů 

Alice Růžičková – gymnázium Šumperk 

Jakub Svačina – Střední škola polygrafická – Reprodukční grafik pro média 

 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.  

 

Výsledky prevence sociálně patologických jevů 

 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 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 skupinou 

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 - výchově k občanství, 

výchově ke zdraví, přírodopisu atd. U žáků se stále 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, šikanování aj. 

 

Spolupráce s rodiči  

OS Rohlík (bývalé sdružení 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.  

Velmi dobrá spolupráce funguje s rodinným centrem Rohlíček pod vedením paní Marie Schmidlové. 

V únoru 2014 proběhlo v prostorách školy veřejné zasedání zastupitelstva obce, kde bylo 

diskutováno o případném uzavření druhého stupně. Po hlasování zastupitelů bylo konstatováno, že 

druhý stupeň bude pro následující školní rok zachován. Další schůzka by měla proběhnou opět do 

roka.  
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VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)  

a ost. prac. školy 
 

Ve školním roce 2013/2014 se pedagogičtí pracovníci zúčastnili těchto programů v rámci DVPP: 

 

Absolvované školení a semináře – celý kolektiv 

 Čtyřdenní exkurze Nízké Tatry – environmentální víkend na Slovensku (červen 2014) 

(5 pedagogů) 

. 

Semináře výtvarné výchovy 

 Advent a vánoční inspirace (Doris Šumperk) 

 Jarní dekorace inspirace ročním obdobím (Schola Viva) 

 

Prohlubování kvalifikace 

 Aktualizační právní vzdělávání řídících pracovníků škol (TSM Vyškov) 

 Studium Výchovný poradce 

 Školení pro preventisty 

 Semináře Enviglobe, Odborná exkurze Velká Británie (červenec 2014) 

 

Dálkové studium pro získání kvalifikace 

 Studium Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (4. ročník), Pedagogická fakulta Olomouc 

 Studium Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (5. ročník), Pedagogická fakulta Ostrava 

 

Pracovní semináře a workshopy: 

 Jak vyučovat o holokaustu – víkend Terezín (2 pedagogové) 

 Matematika dle Hejného 

 Slovní hodnocení v praxi učitele 

 Etická výchova 

 Multipolis 

 

Školení pro školní jídelny 

 Seminář pro vedoucí ŠJ – Manažerské minimum vedoucí ŠJ  

 Hygienické zásady, hygienické minimum 
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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 

- vitrína u školy součástí venkovní učebny 

- příspěvky v Rohelském zpravodaji 

 

Akce školy: (více viz příloha) 

 

 2. 9. 2013 Slavnostní zahájení školního roku 

 2. 10. 2013 Dopravní hřiště I. stupeň 

 14. – 15. 10. 2013 Podzimní sběr starého papíru 

 31. 10. 2013 Dýňobraní aneb halloween po rohelsku 

 31. 10. 2013 Valná hromada OS Rohlík, třídní schůzky 

 29. 11. 2013 „Vánoční dílny“ I., II. st. + rodiče + veřejnost 

 29. 11. 2013 Zpívání u vánočního stromečku – zahájení adventu 

 11. 12. 2013 Besídka MŠ  

 5. 12. 2013 Peklo v ZŠ 

 15. 12. 2013 Vánoční besídka ZŠ a MŠ 

 13. 1. 2014 Třídní schůzky 

 30. 1. 2014 Projekt SOŠ Šumperk 

 11. 2. 2014 Schůzka s vedením obce, veřejné ZO 

 11. 2. 2014 Zápis do 1. ročníku ZŠ, Tonda obal 

 23. 2. 2014 Dětský maškarní karneval 

 únor Školní kola recitační a pěvecké soutěže 

 27. 2. 2014 Lyžujeme a snowboardujeme na Dolní Moravě 

 6. 3. 2014 Kurz vektorové grafiky 1. lekce 

 17. 3. 2014 Lesní pedagogika 

 27. 3. 2014 Výlet Olomouc Šangri-la 

 5. 4. 2014 Noc s Andersenem 

 8. – 9. 4. 2014  Jarní sběr starého papíru 

 8. 4. 2014 Koncert Zpověď Pavla Nováka 

 15. 4. 2014 Velikonoční dílny a výstava 

 16. 4. 2014 Divadlo Zábřeh 1. stupeň  

 25. 4. – 20. 6. 2014 Plavecká škola 

 26. 4. 2014  Slet čarodějnic 

 5. 5. 2014 Třídní schůzky, ŠR, OS Rohlík 

 9. 5. 2014 Beseda Krása kamene PhDr. Poprachová 

 14. 5. 2014 Sbírka Květinový den, boj s rakovinou 

 14. 5. 2014 Zápis do MŠ 

 15. 5. 2014 Kurz vektorové grafiky II. díl  

 18. 5. 2014 Den matek 

 22. 5. 2014 Junior cross – běžecká soutěž i pro okolní školy 

 29. 5. 2014 Koncert ZUŠ Zábřeh 

 9. – 13. 6. 2014 Škola v přírodě Švagrov 

 20. 6. 2014 Slavnostní zakončení školního roku, poslední zvonění 
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Akce pro veřejnost s účastí žáků 

 

 Dýňobraní aneb Halloween po rohelsku 

 Vánoční výtvarné a tvořivé dílny 

 Zpívání u vánočního stromečku – zahájení adventu 

 Dětský maškarní karneval 

 Velikonoční dílny (RC Rohlíček) 

 Čarodějnické řádění (RC Rohlíček) 

 Den maminek 

 Rohelský junior cross 

 

Soutěže 

 

 Dopravní soutěž – žáci I. a II. stupně 

 Recitační soutěž 

 Pěvecká soutěž 

 Pod modrou oblohou – PC Malování 

 Výtvarné soutěže (Retro Hrabová) 

 Mažoretky 

 

Projekty  

 

 Ovoce do škol 

 Recyklohraní 

 Zdravé zuby 

 Školní mléko 

 Škola pro udržitelný život 

 Program Ekoškola 

 Aktivní škola – www.proskoly.cz 

 "Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji", garantem je 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Šumperk  

 

Krátkodobé projekty, tematické dny 

 Sportovní dny, cyklovýlety 

 Halloween aneb dýňobraní po rohelsku 

 Mezinárodní projekt Záložka spojuje školy 

 Vánoční dílny 

 Velikonoční dílny 

 Den Země, Ukliďme svět 

Besedy 

Krása kamene – horniny, nerosty, drahé kameny 

 

Výlety 

 Lyžování – Dolní Morava 

 Olomouc Šangri-la 

 

Akce většího charakteru pořádané školou 

 

 Škola v přírodě – Švagrov 

 Plavecký výcvik – MŠ + I. stupeň 

 Sběr papíru 

 Vánoční besídka 

 Vystoupení pro maminky 

 Sbírky Květinový den, Adventní koncerty 

http://www.proskoly.cz/
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Zájmové kroužky pod DDM Mohelnice 

 

Název kroužku: Vedoucí kroužku: 

1. Výtvarný a keramický: Bc. Michaela Štefková 

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

3. Angličtina Jana Balcárková 

4. Sportovní  Mgr. Tomáš Michálek 

 

 

Prezentace zájmových kroužků 

 

Ve školním roce 2013/2014 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.  
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IX. Hodnocení školního roku MŠ, ŠD a ŠJ  
Školní družina 

(zpracovala B. Gřundělová) 

Školní družina pracovala podle ŠVP pro zájmové vzdělávání. 

Bylo přihlášeno 25 dětí, vychovatelka je B. Gřundělová. 

Jedním z důležitých úkolů bylo vést žáky ke smysluplnému trávení volného času, ke vzájemnému 

respektu, úctě k sobě i druhým, vštěpování základů slušného chování. 

Většina zájmových činností probíhala formou her a soutěží a dotkla se všech oblastí výchovy. ŠD se 

celoročně podílela na výzdobě školy. 

Celý rok se připravoval pestrý program, aby se dětem ve školní družině líbilo, rozvíjely své 

komunikační schopnosti, práci a hru v kolektivu. 

K činnostem byly využívány herna, tělocvična, kuchyňka, počítačová a tabletová učebna. 

Jako tradičně jsme úspěšně pokračovali v soutěži Recyklohraní, sběru starého papíru a plastových 

vršků. 

Školní rok začal seznamovacím spinkáním ve ŠD, následovala Drakiáda, Kulinářské středy 

v kuchyňce, Turnaj v dámě, Závody na kole a koloběžce, Turnaj v přehazované, Módní přehlídka, 

Čertovská diskotéka, Vánoční dílny, Maškarní karneval, Zimní olympiáda, Valentýn, Velikonoční 

dílny a výstava, Švihadlová princezna, Kuličkový král, Den Země, Třešničkové stanování a 

závěrečný Cyklistický výlet. 

 

Mateřská škola    
(zpracovala Miroslava Suralová) 

Věcné podmínky: 

Uspořádání třídy a herny je vedeno tak, aby byly pro děti přehledné, hračky a pomůcky byly 

dostupné (hrací koutky na koberci s dostatečným množstvím hraček a pomůcek). 

Školní zahrada: 

Využíváme školní zahradu k různým sportovním a míčovým hrám, průlezky, pískoviště, houpadla. 

Děti využívají ke hře chaloupku a herní sestavy zabudované v zemi. 

Životospráva: 

Denní program je flexibilní, odpovídá potřebám dětí, umožňuje plnit činnosti plánované a 

neplánované, např. besídky. Dětem je podávána kvalitní a vyvážená strava, jsou zapojovány do 

přípravy jídla a stolování, chystání příborů, přinášení a odnášení talířků, obsluha při pití. Je třeba 

podporovat pitný režim, zařazujeme do pitného režimu i pitnou vodu.  

Psychosociální podmínky: 

Vytvářeli jsme laskavé a vstřícné prostředí, věnovali se individualitě každého dítěte. Společně s 

dětmi jsme si vytvořili pravidla společenského soužití ve třídě. Rozvíjeli jsme u dětí kladný vztah k 

prostředí, ke kamarádům a ovlivňovali různé patologické jevy u dětí, které nám narušovaly pěkný, 

klidný a příjemný pobyt v MŠ. S rodiči jsme navázali kontakt při adaptačním procesu, pobývali s 

dítětem ve třídě a společně se domlouvali, co je pro ně nejlepší, aby se dobře cítilo, problémy nebyly. 

Organizace: 

Volili jsme činnosti tak, abychom rozvíjeli dětskou aktivitu, využívali prostorů herny, měli dostatek 

pohybu. Některé činnosti jsme uskutečňovali při pobytu venku, i na školní zahradě. Pravidelně jsme 

zařazovali preventivní zdravotní chvilky, pohybové hry a nejvíce prostoru věnovali hře, která je 

nedílnou součástí celého dne v MŠ. 

Řízení vzdělání: 

Spolupráce učitelek ve třídě je na dobré úrovni, činnosti plánují a plní přehledně, dostatečně. 

Hodnocení vzdělávacích činností provádíme průběžně. Je vedena diagnostika každého dítěte, 

portfolio, vedeme záznamy o dětech, jejich pozorování při hře a činnostech v MŠ. 

Personální a pedagogické zajištění: 

Od 1. 12. 2013 nastoupila do MŠ učitelka Marie Štefková (do 30. 1. 2014)jako zástup za Zdeňku 

Míčovou, která přestoupila na jinou školu. Od 17. 2. 2014 začala pracovat v naší MŠ Eva 

Vachutková. Zástup za její nemoc vykonala opět p. Štefková Marie. Miroslava Suralová se zúčastnila 

semináře dopravní výchovy v Mohelnici, kde získala osvědčení o absolvování kurzu "Jak s dětmi na 

pozemních komunikacích". V rámci vzdělávacího programu Pedagog pilates techniky pro děti 

(realizovaný v souvislosti s projektem „Rozvoj kompetencí pedagogů MŠ“) obdržela Miroslava 

Suralová osvědčení. 
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Spolupráce rodičů: 

Rodiče sledují informace a dění naší školy (web, nástěnky), respektují pravidla, která si osvojujeme. 

Vztahy rodičů jsou na dobré úrovni, respektujeme jejich soukromí, projevují zájem o činnosti v MŠ. 

Věnují naší škole různé sponzorské dary (výtvarné i pracovní pomůcky), zapojují se do sběru vršků z 

PET lahví, sběru starého papíru. 

Hodnocení TVP 

Ve školním roce 2013/14  se opět pracovalo podle RVP PV, TVP vycházel z jeho cílů a pěti oblastí. 

Byla vybrána vize: Ať žije cirkus. Děti získaly představu o tom, co je v souladu s pravidly slušného 

chování a co ne, které projevy chování jsou vhodné a které nevhodné. Děti, které předtím na sebe 

poutaly pozornost nevhodným chováním, změnily své chování, začaly víc přemýšlet o tom, co 

udělají. Důležité je, že se snažily zaujmout postoj k vlastním chybám, k vlastnímu chování. Ze 

sociálních dovedností si děti procvičily naslouchání, porozumění, schopnost sdělit svůj názor, 

sebeovládání, toleranci a přizpůsobení se, ohleduplnost a dodržování pravidel. Děti se učily znát míru 

i obsah toho, komu a co jsme chtěli humorem sdělit, i předvídat reakci, kterou vyvolá. U dětí se 

zlepšila hrubá i jemná motorika, rytmizace, melodizace, smysl pro slovní humor, poznaly číslice 1–

10, písmena A, E, Š, K. 

Bylo zapsáno 27 dětí, z toho 14 chlapců, 13 děvčat. Předškolních dětí bylo osm, jeden odklad školní 

docházky. Denní řád MŠ se nezměnil, úplata za předškolní vzdělávání činila 150Kč měsíčně.  

Akce pro děti, s dětmi 

2. 9. 2013  slavnostní zahájení nového školního roku maskotem klauníka Toníka 

19. 9.  divadlo Zábřeh, Pavel Novák ml. 

17. 10.  divadlo Zábřeh, Rákosníček 

31. 10.  Dýňobraní 

1. 11.   focení 

2. 11.  zamykání školní zahrádky 

19. 11.  divadlo Zábřeh, O perníkovém dědkovi 

22. 11.  kino Retro, O pejskovi a kočičce 

4. 12.  vánoční vystoupení pro seniory 

5. 12.  Mikulášská nadílka 

11. 12.   Vánoční besídka v MŠ 

15. 12.  Vánoční besídka v KD 

14. 1. 2014 vyšetření očí v MŠ 

21. 1.  divadlo Zábřeh, Příhody včelích medvídků 

11. 2.  zápis do ZŠ 

17. 2.  divadlo Zábřeh, Popelka 

23. 2.  maškarní karneval v KD 

18. 3.  divadlo Zábřeh, Pohádky z uzlíku kouzelné babičky 

19. 3.  focení 

21. 3.  sluníčkový den 

4. 4.  knihovna Zábřeh 

7. 4.  pálení Morény 

13. 4.  otvírání studánek 

25. 4.  vystoupení na Setkání seniorů v KD 

25. 4. – 20. 6. plavecký výcvik dětí v Zábřehu 

14. 5.  zápis do MŠ 

18. 5.  Svátek matek v KD, vystoupení 

21. 5.  výlet ZOO park Rapotín 

26. 5.  divadlo Zábřeh, O kocouru Mikešovi 

2. 6.  MDD v MŠ, hledání pokladu 

2. 6.  beseda s příslušníky Policie ČR 

5. 6.  společné focení dětí 

11. 6.  bubnování v MŠ 

16. 6.  flétničkový koncert, vysvědčení 

26. 6.  rozloučení s předškoláky – starosta obce 

27. 6.  slavnostní rozloučení se školním rokem, s klauníkem Toníkem 

MŠ byla uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené od 1. 07. 2014 do 15. 08. 2014 včetně. 
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Při plánování výchovně vzdělávací práce a sestavování integrovaných bloků byly stanovovány dílčí 

cíle / dílčí kompetence /, které v závěru předškolního období vedly ke kompetencím klíčovým. 

Při plánování dílčích cílů – kompetencí byl využíván materiál: 

• Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

• Metodika pro podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy 

 

Kompetence k učení 

- všechny děti odcházející do základní školy dosáhly předpokládané úrovně v této oblasti 

- děti byly aktivní při činnostech spojených s přípravou do ZŠ 

- byly zvídavé, rády si prohlížely knížky – velice dobře rozvinutá kompetence ke čtení / vyprávění 

o obrázcích, vytleskávání, určování čím slovíčka začínají …… / 

- ve třídě dochází ke vzájemnému učení dětí mezi sebou, vzájemně naslouchají, napodobují, 

  velký přínos pro děti 4-5ti leté 

- většina dětí dosáhla rozvoje těchto kompetencí: 

- děti mají elementární poznatky o světě lidí kultury a techniky, které je obklopují 

- většina dětí klade otázky a hledá odpovědi na to, co se kolem nich děje 

- mezi předškoláky se objevovaly individuální rozdíly v soustředěnosti, vědomém učení, úsilí a 

záměrném zapamatovávání si / dětem s určitými problémy byla věnována zvýšená péče / 

- většina dětí: 

- se dokáže soustředit na práci, dokončí zadaný úkol 

- má rozvinutý fonematický sluch – dělí slova na slabiky, určí hlásku na začátku slova 

- zrakově se orientuje v prostoru i na ploše 

- správně drží tužku, dovede stříhat 

- dokáže se souvisle vyjadřovat 

- postupuje podle pokynů učitelky 

 

Kompetence k řešení problémů 

- děti byly vedeny k tomu, aby se učily pokud možno samy řešit problémy z jakékoliv oblasti, které 

se v životě MŠ objevily 

- odcházející děti dovedou přistupovat k řešení problémů samostatně, jen je jim 

potřeba připomenout tuto jejich schopnost a také ji náležitě ocenit 

- při řešení myšlenkových i praktických problémů jsou děti aktivní, velice je baví matematické 

hádanky a slovní hrátky 

- většina dětí: 

- si všímá problémů v bezprostředním okolí 

- řeší problémy, na které stačí 

- děti dokáží vnímat elementární matematické souvislosti 

- měly rády hry s početními představami, hry se slovy, rytmizace, hádanky 

- rády experimentovaly 

 

Komunikativní kompetence 

- v této oblasti byly děti velmi vyspělé, volně a bez zábran komunikovaly se svými vrstevníky 

i s dospělými 

- dokázaly vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady 

- využívání informativních a komunikativních prostředků bylo pouze v oblasti literatury 

- knihy, encyklopedie byly dětem dostupné a často si je prohlížely 

- v letošním roce byla velká péče věnována logopedické prevenci: 

• pravidelné každodenní logopedické chvilky 

• časté pěvecké činnosti se zaměřením na dechová a artikulační cvičení 

• pozitivně působící nápodobu řečového vzoru starších dětí 

- téměř všechny odcházející děti jsou komunikativní, nemají problémy s vyjadřováním a sdělováním 

svých pocitů a potřeb 
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Sociální a personální kompetence 

- na získání těchto kompetencí se učitelky soustředily jako na jedny z nejdůležitějších 

- většina dětí se jeví jako sociálně vyspělé, dovedou bez větších problémů řešit konflikty a dovedou s 

tolerancí přijmout i dítě s určitým problémem 

- dětem s výkyvy chování byla věnována zvýšená pozornost a důslednost při vedení (laskavá 

důslednost učitelek, dodržování společně vytvořených pravidel, sociální  

hry, komunikativní kruh) 

- starší pomáhaly mladším, děti byly vedeny k ohleduplnosti k druhým, zvláště k mladším dětem 

- při činnostech se děti podle svých schopností dokázaly prosadit, podřídit i spolupracovat 

 

Činnostní a občanské kompetence 

- rozvíjení těchto kompetencí patří k celoživotnímu morálnímu a sociálnímu vzdělávání 

- velmi nám v této oblasti pomáhala společně vytvořená pravidla chování, jejich respektování si 

 děti občas připomínaly i samy mezi sebou 

- děti získaly základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami  

a normami a co je s nimi v rozporu 

- bylo velice často využíváno dětské literatury k řešení různých životních problémů – děti o slyšeném 

diskutovaly, dovedly říci svůj názor 

 

Závěry pro příští období: 

Nadále se intenzívně věnovat logopedické prevenci, zaměřit se zejména na gymnastiku a rozhýbání 

mluvidel s využitím nových materiálů. S pomůckami, hračkami i se spotřebním materiálem je nutné 

zacházet maximálně úsporně a k tomuto jednání je třeba při vzdělávacích činnostech vést i děti. Stále 

je zapotřebí zkvalitňovat prožitkové, situační a kooperativní učení, zpestřovat je, zamýšlet se nad 

záměry, cíli, organizací a novými metodami práce. Nabízet dětem pestrou škálu aktivit, vytvářet 

dětem podnětné prostředí se spoustou prožitků. Rozvíjet dětskou hru – odbourávat ve spolupráci s 

rodiči vliv televize a počítačových her. 

 

 

Školní jídelna  

 

 Počet 

Kapacita jídelny 250 

Počet strávníků 150 

Přepočtený počet pracovníků 2,4 

 

 

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. 
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X. Základní údaje o hospodaření 
Viz příloha č. 1; rozbor hospodaření – zprávu 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 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 2013/2014 žáci a učitelé přispěli na charitativní činnost: 

 Den proti rakovině – prodej květů s osvětovými letáky, vybraná částka: 1822,- Kč  

 Fond SIDUS a CPK Chrpa 

 Adventní koncerty ČT, částka 1 300,- Kč 

 

 

 

 

 

 

XII. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
Ve školním r. 2013/20134inspekce provedena nebyla.  

 

 

XIII. Závěr výroční zprávy 
Úkoly dané školním vzdělávacím programem byly ve školním roce 2013/2014 splněny. 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: 16. 9. 2014 

Projednání v Pedagogické radě 30. 9. 2014                              ………………………………............... 

                                                                                      Mgr. Bc. Marie Effenberger Rychlá   
                                                                                                    ředitelka školy 
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 Příloha č. 1 
Rozbor hospodaření za rok 2013 

 ČERPÁNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM 

ONIV,EU:                     

 - uč. pomůcky a software: 189 598 

 - školení                4 500 

 - ochr. pomůcky: 1 220 

 - cest. příkazy: 3 511 

   

PLATY SR,EU:      2 545 500 

ODVODY SR: 887 904 

DNP: 19 906 

   

CELKEM ST. ROZPOČET 3 652 139 

   

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST   

PLATY:                        156 476 

ODVODY:                          53 962 

POTRAVINY HČ: 347 139,59 

OSTATNÍ NÁKLADY HČ: 75 629,28 

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST CELKEM 633 206,87 

   

Provozní náklady:   

Palivo: 202 041,76 

El. energie: 177 684,56 

školní pomůcky, potřeby: 7 632 

studijní materiál: 3 184 

kancelářské potřeby: 12 396 

DDHM,software: 39 514 

čistící prostředky: 24 573 

materiál na opravy: 8 180 

Oprava, údržba, revize 60 885,90 

poštovné: 2 191 

telefony: 19 362,44 

školení: 500 

cestovné: 7 141 

software, software služby 27 767 

Drobný materiál 38 205,40 

dohody obec 72 806 

Odvody obec 0 

DNP: 0 

Odpisy majetku: 3 025 

Zpracování účetnictví: 36 000 

bankovní poplatky: 5 338 

zákonné pojištění: 10 013 

pojištění majetku: 8 065 

BOZP, PO:                                  14 056 

internet: 8 915 

ostatní služby: 52 656,98 

Celkem: 842 133,04 

   

Příspěvek obce - mzdy   

mzdy 517 678 

odvody 181 736 

Celkem: 699 414 

Celkem provozní náklady: 1 541 547,04  
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Provozní výnosy:  

Příspěvek na provoz obec 700 000 

Příspěvek na mzdy obec 700 000 

Školné 32 520 

Sběr, příspěvek OS Rohlík, ostatní 15 547,79 

Dofinancování z rezervního fondu 93 479,25 

Celkem provozní výnosy: 1 541 547,04  
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Příloha č. 2 
Akce školy – prezentované na webu 

Slavnostní zahájení školního roku (2. 9. 2013)   

Letošní školní rok jsme slavnostně zahájili společně se čtyřmi 

novými prvňáčky. Malým překvapením bylo, že nás navštívil pan 

redaktor z Šumperského a jesenického deníku. Program zahájení 

probíhal tradičně - něco málo slov k novému školnímu roku, 

představení nových žáčků, představení pedagogického sboru, 

informace o tom, co nás čeká v nejbližších dnech, slovo pana starosty. 

Nechyběl ani krátký kulturní program, zněla nejen hymna ČR, ale i 

naše školní hymna. Následovalo interwiev s prvňáčky pro regionální 

tisk a focení. Je zahájeno, začínáme!!! 

 

Výstava Rohle v kronikách (20. 9.2013)   

Velmi zajímavá byla pro žáky výstava, která se jmenovala Rohle v 

kronikách a fotografiích. Připravila ji kronikářka obce paní Petrášová. Žáci se 

tak mohli nejen dozvědět něco více o své obci z kronik, ale i o kronikách 

celkově. Nejvíce kladných ohlasů ovšem sklidily fotografie. Žáci na nich 

porovnávali např. budovy v minulosti a jejich přeměny v současnosti. Úsměvy 

vzbudilo hledání známých a příbuzných na starších fotografiích. My, 

pedagogové, jsme tiše záviděli velký počet žáků v naší škole v nedávném 

minulém století. 

 

Spinkání v družině (25. 9. 2013)  

Jede, jede mašinka, to byla písnička na přivítání pro děti, které se na 

jednu noc přestěhovaly i se svými pelíšky do družiny. Součástí večera byl 

ohýnek s opékáním, diskotéka, plnění úkolů s vlakovou tématikou, 

hledání pokladu a pak už jen noc plná snů. Ranní bohatá snídaně s 

bábovkou, perníkem a i jinými dobrotami byla za přispění maminky od 

Jiříčka Maulera, Martina Němce, Simonky Koppové a Terezky 

Tomáškové. Děkujeme. A pak už jen hurá do školy! 

 

Michaelské slavnosti (27. 9.)   

Když se dny krátí, srdce se jasní, Nad podzimem zaří svatý Michael. 

Svatý Michaeli, pane doby, Ty dáváš chléb a nový čas. Svátek podzimu, 

Michaelské slavnosti si užily děti na prvním stupni. Upekly si draky, 

vyrobily meč k ochraně sebe i druhých slabších kamarádů, naučily se 

překonávat strach i samy sebe, vyslechly si příběh s dobrým koncem o 

naději - o tulákovi a jeho dobrých skutcích a samy předkládaly na misku 

vah své vlastní dobré skutky. Školní děti upekly dráčky i pro své mladší 

školkové kamarády. Při odpoledních činnostech si poslechly pohádku o 

andělíčkovi Michaelovi, po prolezení strachového pytle ochutnaly sladké dráčky.  

 

 Vyhodnocení podzimního sběru starého papíru   

Mnohokrát děkujeme všem zúčastněným. Blahopřejeme vítězům. Na 

slavnostním vyhodnocení získali vítězové diplom s medailí. Všichni 

sběrači si pochvalovali sladkou odměnu - nanuk. Finanční částka, jak je 

již tradicí, bude použita na výtvarné pomůcky. Poděkování patří hlavně 

paní vychovatelce za organizování celé akce. V letošním roce se aktivně 

zapojila i školka. Nasbírali celkem přes 600 kg. Absolutní vítězkou se ve 

sběru papíru co do počtu připsaných kg stala Raduška Majerová. V ZŠ sbíralo papír celkem 25 žáků, což není 

mnoho! Škoda, že jsou mnozí neaktivní :-(. Tak snad příště, na jarním sběru! 

 

 Mezinárodní projekt Záložka spojuje školy   

Cílem projektu bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a 

podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Děti vytvořily záložky 

do knihy, na kterých libovolnou technikou ztvárnili svého oblíbeného literárního 

hrdinu. Naši partnerskou školou se stala škola v Bardějově. V pátek 25. 10. jsme na 

Slovensko zaslali 40 záložek do knih i se zajímavými dopisy od žáků. Už se 

nemůžeme dočkat balíčku z bardějovské školy. 
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Záložky ze Slovenska   

Reportáž Terezy Dokoupilové, žákyně 9. ročníku: Mezinárodní projekt 

Záložka spojuje školy Jednou přišla paní ředitelka s tím, že budeme vyrábět 

záložky. Všichni jsme se na ni dívali, o co jde. Celkem dobře nám vysvětlila, 

co to má znamenat. Rozdala nám papíry a mezitím jsme si měli vymyslet 

hrdinu, kterého budeme kreslit. Bud‘ to budeme kreslit pastelkami anebo 

malovat barvami. Bylo to celkem zajímavý malovat hrdinu pro někoho, koho 

jsme v životě neviděli, ani o něm neslyšeli. Myslím si ale, že se nám to 

celkem povedlo. Nakonec jsme ještě Slováčkům posílali dopisy, v kterých 

jsme psali o sobě, co máme rádi, co nás baví, co škola a spoustu dalších věcí. 

Jednou nám přišel balíček ze Slovenska, v kterém jsme zjistili, že děti ze Slovenska jsou vlastně z Bardějova. 

Poslali nám taky záložky. Zaskočilo mě jen to, že všichni kreslili jen asi vybrané témata. My jsme kreslili, co 

nás napadne, ale oni ne. Měli spoustu pěkných záložek. Poslali nám fotky, jak vyrábí záložky. Mně se to 

líbilo. Bylo to zajímavé a celkem mě to bavilo. Každý ale určitě spokojený nebyl.   

 

 

Dýňobraní aneb Halloween po rohelsku (31. 10. 2013)   

Dušičková podzimní atmosféra provázela celý poslední 

říjnový den. Ve škole se deváťáci zhostili svých 

miniprojektů. Každý deváťák vedl svoji skupinu. Jejich 

cílem bylo vytvořit vystoupení pro veřejnost, vytvořit dílko 

do třídy, které bude vzpomínkou na tento den. Během dne 

skupiny procházely a tvořily v dílničkách strašidla, 

lampionky a dlabaly dýně. Ve volných chvílích nacvičovali 

žáci večerní veřejná vystoupení. V tento den proběhly i 

třídní schůzky za přítomnosti pana starosty a současně valná hromada OS Rohlík. Po schůzkách jsme se 

společně sešli před školou, kde proběhly vystoupení všech skupin, sboru i dětí ze školky. Podařilo se nám 

vypustit i lampion štěstí, který umocnil světýlkovo-tajemnou atmosféru. Po snědení dýňové buchty jsme se 

vydali na nádhernou tečku krásného dne do fary. Maminky z mateřského centra nádherně faru vyzdobily a 

připravily pro koledníky mnohá překvapení. Za všechny zvukové, zrakové, chuťové, čichové i hmatové a 

strašidelné zážitky moc děkujeme. 

 

 Vánoční dílny - pátek 29. 11. 2013   

Letošní dílny jsme uspořádali po vyučování, aby měli všichni z vesnice 

možnost si vyrobit nějaký předvánoční výtvor, ale hlavně vyrobit na první 

adventní neděli věnec. Celé odpoledne si mohli zájemci vybrat co budou 

vytvářet. Dělala se přáníčka, ozdůbky na stůl a na stromeček ze šišek, 

kostelíkové lampičky, drátkovala se svíčka. Vyrobilo se velké množství 

adventních věnců. Zájemci si korpusy mohli obalit větvičkami, letošní úspěch 

sklidila však nová metoda, obalení pleteninou. Moc si vážím všech, kdož jste 

nám pomohli. Velice Vám tímto děkuji. Tato akce se povedla, o čemž svědčí 

mnoho adventních věnců, zkrášlujících vaše domácnosti. Závěr dne patřil rozsvěcení vánočního stromu, kde 

nechyběli naši žáci s krásným vystoupením. V Rohli se letos stromeček rozsvítil za pomoci našich tří králů. 

 

 Školní čertí rej (5. 12.)   

Již od rána se po škole toulali čertíci. Žáci na 1. stupni měli čertovskou školu po celý 

den. Družina čertů deváťáků, v čele s Mikulášem a Andělem začala řádit po velké 

přestávce. Zhodnotili chování žáků v jednotlivých třídách. Rozdali mnoho pochval, ale i 

ran koštětem. Závěrem všichni společně řádili a plnili čertí úkoly. Za odměnu všichni 

dostali nadílku a plni zážitků se rozcházeli. Máme samé hodné žáky! Nikoho si čerti do 

pekla neodnesli. 

 

 Zápis do 1. ročníku (11. 2. 2014)   

Letošní zápis do 1. ročníku se konal v klauní atmosféře. K zápisu se dostavilo osm 

předškoláčků, kteří na pěti stanovištích za doprovodu starších kamarádů klauníků školáků 

plnili úkoly. Všichni budoucí prvňáčci byli moc šikovní. Zápis, který se dětem moc líbil, 

připravila paní učitelka Eva Vachutková. Kromě zážitků si zúčastněné děti odnesly i sladké 

odměny a na památku pamětní list. Závěrečný úkol, zazpívat písničku nebo přednést 

básničku, splnili všichni na jedničku. 
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Projekt SOŠ a SOU Šumperk - praktické dílny   

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk je garantem 

projektu "Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém 

kraji". Naše škola se stala partnerem tohoto finančně podpořeného projektu. 

Naši žáci tak mohou zdarma jezdit do Šumperka a sdílet dílny. Získají tak 

ponětí i praktickou zkušenost či motivaci, kam se hlásit po základní škole. 

První dílna byla motivačně vánoční pro děvčata, chlapci zase poznávali 

jednotlivá pracoviště. Na druhé dílně si všichni žáci vyráběli kovovou 

krabičku. Všichni ocenili zajímavou zkušenost při opravdovém tvoření dle návodu v dílně. 

 

 

Maškarní karneval (neděle 23. 2. 2014)   

Maškarní karneval, pořádaný ve spolupráci s hasiči, se nesl v zábavném 

duchu. Novinkou byla možnost přizdobit si masku malováním na obličej. Po 

slavnostním průvodu a rozdání lístků na občerstvení všem maskám se mohlo začít 

řádit. Zábavu zahájily mažoretky, které se také pokusily naučit nás cvičit s pom-

pomy. I nejmladší hasiči nás po svém vystoupení vtáhli do cvičení. Nechyběly ani 

soutěže, tradiční židličkovaná, létající koberec, jízda na koloběžce. Stala se z nás 

kapela a vezli jsme se mašinkou. Na závěr jsme rozdali tombolu, která čítala přes 

sto padesát výher. Mnohokrát děkujeme za podporu všem, co nám pomáhali, také 

sponzorům a hlavně našim hasičům. 

 

 

Výlet za sněhem (27. 2. 2014)   

Z důvodu nepříznivého počasí pro lyžování jsme zrušili lyžařský pobyt 

a vyjeli jsme za sněhem alespoň na jeden den. Původně jsme nabídli výlet i 

nelyžařům, chtěli jsme, aby vyjela celá škola, ale bohužel se přihlásilo 

velmi málo zájemců. I tak jsme museli oslovit známé a přátele školy, 

abychom zaplnili mini autobus. Při příjezdu na Dolní Moravu mrholilo. 

Měli jsme obavu, zda vůbec bude na čem lyžovat, ale nakonec jsme si to 

všichni užili. Lyžovali jsme od půl desáté až do čtyř hodin. Přestávku na 

polévku jsme si udělali v restauraci Na rozcestí (Ondřeje Banka). Tečkou 

za pěkným dnem bylo svezení na bobové dráze. Všem, lyžařům i 

snowboardistům, se výlet moc líbil. 

 

Lesní pedagogika (17. 3.)   

Na pondělí 17. března se žáci I. stupně ZŠ těšili a byli zvědaví. 

Čekal je totiž den s tajuplným názvem „Lesní pedagogika“. Ráno jsme 

se tedy vydali k lesu u Janoslavic, kde na nás čekali naši lesní 

pedagogové Honza a Lída. Připravili pro děti dopoledne plné her, 

povídání o lese, hledání přírodnin a tvoření lesních erbů. Podle reakcí 

dětí byl tento den velice vydařený a těší se na další setkání. Zde jsou 

reakce některých žáků: Jakub Obrusník: „V pondělí jsme se ve škole 

neučili, protože jsme vyrazili do lesa, učit se lesní pedagogiku. Počasí 

nám sice moc nepřálo, ale i tak jsme zažili spoustu zábavy. Mně se 

nejvíc líbilo hledání kolíčků kolem lana. Museli jsme najít a spočítat 

všechny kolíčky, které byly schované kolem lana.“ Jiřka Chytilová: „ 

Přišli jsme do lesa a seznámili jsme se. Lesní pedagogové se jmenovali Honza a Lída. Nejdříve jsme si 

povídali a potom jsme hráli kolíčkovanou, která spočívala v tom, že jsme šli kolem provazu a počítali jsme 

kolíčky, které byly schované metr od toho provazu. Líbili se mi i další hry.“ Petra Bláhová: „ Lesní 

pedagogika mě překvapila. Hráli jsme si, učili jsme se a taky jsme se něco dozvěděli. Honza s Lídou, kteří ten 

celý program měli na starost, byli moc hodní. A také jsme viděli něco nepříjemného- mrtvou kunu. A ze všeho 

nejvíc mě bavily dvě takové hry. Jak jsme hráli na myši a jestřába, a také, jak jsme se ptali, kdo by chtěl být 

jakým zvířetem a proč. Prostě super den.“ Ema Drlíková: „ Sešli jsme se u školy a vyrazili jsme na cestu do 

lesa. Tam nás přivítali Lída s Honzou. Sedli jsme si do kroužku, kde jsme se představili. Hráli jsme hodně 

zajímavých her o lese. Povídali jsme si o rostlinách, zvířatech a stromech. Objevili jsme vzácnou chráněnou 

rostlinu- lýkovec. Tento den se mi moc líbil a těším se na další poznávací výlet.“  
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Pěvecké a recitační soutěže    

V měsících únor a březen proběhly na obou stupních základní školy recitační 

a pěvecká soutěž. Jména našich talentů si můžete přečíst ve výsledkové listině. 

Všem zúčastněným děkuji a všem výhercům blahopřeji. 

 

 

 Olomouc a Šangri-la (28. 3. 2014)   

V březnu žáci II. stupně absolvovali výlet za památkami a zajímavými místy v 

Olomouci. Každý si připravil referát, který prezentoval ostatním spolužákům. Mohli 

jsme tak poznat RCO, Dóm, Kašny, Orloj, Radnici, Bezručovy sady, Konvikt apod. 

Hlavním cílem však byla výstava Šangri-la, která podává hmatatelné důkazy o 

životě v Indii, Tibetu, Nepálu a Bhútánu. Na vše si žáci mohli chytit a vyzkoušet, k 

čemu co slouží. Žáci zhodnotili akci jako přínosnou, což bylo cílem. Největší 

úspěch ovšem sklidil rozchod na náměstí, kdy si během 20 minut mohli něco koupit 

k zakousnutí. 

 

Noc s Andersenem (4. a 5. dubna 2014)   

Jak jsme andersenovali? Sraz všech nocležníků byl v 

16 hodin před školou v Rohli. Seznámili jsme se s 

děvčaty z Leštiny a rozdělili se do šesti pátračských 

skupin. Až do osmé večerní jsme putovali na vrchol 

Bradlo a zpět. V lese jsme plnili různé úkoly, čertík 

Bradlík nás seznámil s pověstí o Bradle. Večer na nás ve 

škole čekala oblíbená pizza a následovaly další pátrací 

akce pod vedením komisaře Vrťapky. Pomáhali jsme mu 

najít lupiče. Všechny informace jsme si zapisovali do 

deníků. V knihovně jsme si přečetli pohádku na dobrou 

noc - O drakovi. Tečku za aktivně prožitým večerem 

udělal vypuštěný lampion štěstí. Ráno proběhla snídaně, 

moc děkujeme maminkám a paním kuchařkám za buchty, byly výborné, ani jsme je všechny nesnědli. Rozešli 

jsme se po rozdání ocenění a dárečků. Za brožuru pro každého účastníka, kde najdeme pověsti o našem kraji, 

moc děkujeme škole z Nové Hradečné :-). Nejúspěšnější skupina byli pátrači, zde je jejich pokřik: 

"Hej,hej,hej,pátrači jsou nej.Vrťapkovi pomůžeme,zloděje mu přivedeme.Děláme to podle starého zvyku, 

zloději dnes vážně nemáš kliku!" 

 

Sběr starého papíru   

V rámci oslav Dne Země jsme uspořádali dvě akce - Ukliďme svět (Clean up the 

world) a Sběr starého papíru. Žáci uklidili velkou část obce Rohle od odpadků. 

Sběr papíru byl tradičně vyhodnocen a proběhlo ocenění výherců. Celkem bylo 

nasbíráno 1732 kg starého papíru. Děkujeme všem zúčastněným a paní 

vychovatelce za organizaci. 

 

Velikonoční výstava a dílny (15. 4. 2014)   

Nádherná, ale i hodně náročná akce byly Velikonoční dílny spojené s 

výstavou. Zorganizovali jsme je společně s maminkami z RC Rohlíček 

pro širokou veřejnost. Děti z Rohlíčku si připravily nádherné divadlo o 

ukřižování Ježíše Krista. Pomáhaly i odbornice s tvorbou kraslic a 

tradičně paní Kamila učila děti plést pomlázky. Nabídka byla pestrá, jen 

nás trošku mrzel velmi malý zájem o tuto akci.  

 

 
Květinový den (14. 5.)   

Jako každoročně se naši nejstarší žáci vydali nabízet kvítky ve sbírce 

Květinový den. Ve žlutých tričkách chodili nejen po Rohli, ale i po 

Kamenné. Všem děkuji za účast a spolupráci. Tento den se podařilo 

vybrat krásnou částku - 7444,- Kč. (Rohle a Kamenná 1822,- Kč, Leština 

5622,- Kč.) Tato částka bude využita na léčbu rakoviny, v letošním roce 

rakoviny plic.  
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Den matek (18. 5.)   

Dárek pro maminky ve formě vystoupení si připravily děti mateřské i 

základní školy. Mezi představením kapely Combo strýca Ahmeda děti a 

žáci tančili, zpívali a přednášeli. Závěr patřil deváťákům i s jejich 

děkovným projevem, který zhodnotil jejich působení na základní škole. 

Celé odpoledne bohaté na program uspořádalo Rodinné Rohlíček ve 

spolupráci s SDH Rohle. Bylo opravdu na co se dívat. Velké poděkování 

patří hlavně paní Schmidlové. 

 

Junior cross (22. 5.)   

Běžecký závod Junior cross se uskutečnil za nádherného počasí. Zúčastnilo 

se jej 90 závodníků ze čtyř škol: Rohle, Hrabišín, Kamenná a Úsov. 

Soutěžilo se v deseti kategoriích, nejstarší běžci získali kromě diplomu a 

medaile cenu ředitelky a starosty. V letošním roce ceny předával v 

zastoupení místostarosta pan Josef Surala. Drobné občerstvení pro všechny 

účastníky připravily paní kuchařky, za což jim moc děkujeme. Velká 

pochvala patří hlavní organizátorce, paní vychovatelce Bohunce 

Gřundělové. Akce v přátelském duchu a fair play se nám moc líbila. 

 

Třešničkové stanování   

Trošku jako umění je vybrat vhodný termín pro spinkání pod stanem. Ale 

tentokrát se nám to podařilo a déšť ani bouřka se nekonala. Sraz byl ve středu 4. 

6., postavení stanů, soutěže, sbírání podpisů, krmení, rébusy, opékání, hledání 

pokladu a nakonec dobrou noc! Za buchtičku k snídani děkujeme mamince 

Terezky Tomáškové, Martinky Králové a Martina Němce.   

 

Plavání v Zábřehu   

Letošních 8 lekcí plavání v zábřežském areálu se náramně vydařilo. Pan Bohumil Molek 

se svým kolektivem dětem kromě klasické výuky připravil i překvapení. Konala se 

diskotéka a jiné formy vodní zábavy, které se dětem moc líbily. Děti mají určitě na co 

vzpomínat! 

 

Ovoce do škol - celoroční projekt   

Evropský projekt Ovoce do škol byl spuštěn ve školním roce 2009/2010 s cílem podpořit 

zdravé stravovací návyky dětí a zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny. Více se o něm můžete 

dočíst na webu: http://www.ovocedoskol.szif.cz/. Do naší školy dodává balíčky firma MK 

Fruit s.r.o. Projekt se íbí nejen nám, pedagogům, ale hlavně dětem! 

 

Úspěchy našich žáků   

Žáci naší školy se během školního roku účastní i mnoha soutěží. Jednou z nich 

byla soutěž vyhlášená ke Dni mikroregionu ZŠ a MŠ Hrabová, na téma Retro 

- aneb co bylo moderní v dobách mých prarodičů. Organizátoři ocenili i naše 

došlá dílka, o tom, že se povedly, svědčí fotografie. Další snímky jsou z 

projektu Globálního rozvoje, kdy jsme pilotovali různá globální témata, a žáci 

se zamýšleli nad souvislostmi. U počítačů vytvářeli prezentace a sdělovali své 

názory na problém s genetickými modifikovanými organismy. 

 

Škola v přírodě - Švagrov (9. - 13. 6. 2014)   

Letošní škola v přírodě proběhla v ekologickém centru na Švagrově. Naše děti byly hosty 

krásného nového dřevěného domu. V areálu nás přivítali ochránci lesa, luk a vody. Celý 

týden byl rozdělen do zkoumání tajemství těchto ekosystémů. V areálu jsme mohli 

obdivovat také malé jezírko, kde žily všechny ty „potvory“, které děti pozorovaly a 

dokonce pojmenovávaly. Děti vyráběly deníky, ruční papír, panenky z trávy, masky 

(duchy) stromů, květiny, které rozkvétaly na vodní hladině, lovily pulce a hrály na 

pstruhy a vranky, sekaly trávu kosou, poznávaly bylinky a to není zdaleka všechno. 

Každý den nám svítilo sluníčko, tak děti mohly vyzkoušet na vlastní kůži koupání v místním potoce, kterému 

se nadarmo neříká Studený potok. Poslední večer byl tajemný a ne všichni se na něj těšili. Čekala je zkouška 

odvahy a překonání sebe samých. Téměř všichni složili slib do rukou velké Gáje, že budou přírodu chránit a 

opatrovat. Na důkaz šli stezku odvahy a všichni ji zvládli na jedničku. Celý týden nám výborně vařila paní 

kuchařka, která „naučila“ jíst mnohé žáky dokonce i polévky. Všem se nám tam velmi líbilo a doufám, že se 

tam třeba s dětmi vydáte na prázdninový výlet. 
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Slavnostní ukončení školního roku (20. 6. 2014)   

Tradiční slavnostní ukončení a rozdávání vysvědčení proběhlo z důvodu 

rekonstrukce o týden dříve, žáci si pochvalovali, že měli prodloužené 

prázdniny o 5 dnů ředitelského volna. O kulturní program se postaral 

sbor pod vedením paní učitelky Radky Němcové, zazpívala nám Katka 

Michálková za doprovodu Terky Schmidlové, prezentaci za uplynulým 

školním rokem připravil Kuba Svačina, Alice přednesla závěrečný 

projev deváťáků. Nechybělo slovo pana místostarosty a paní ředitelky a 

samozřejmě vyhodnocení nejlepších žáků, a taky květiny a děkování ... a 

na závěr poslední zvonění. A potom už jen KRÁSNÉ PRÁZDNINY! 
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Příloha č. 3 
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Příloha č. 4 

Rohelský zpravodaj 

1) Září 

Zprávy z rohelské školy  
Prázdniny utekly jako voda. Pevně věřím, že všichni, jak školou povinní, tak 

i vyučující, načerpali s prázdninovými prožitky i mnoho pozitivní energie, 

která nám všem dlouho vydrží a bude nás provázet přinejmenším po celý 

podzimní čas. 

 V pondělí 2. září proběhlo tradiční slavnostní zahájení školního roku za 

přítomnosti pana starosty.  Přivítali jsme čtyři nové prvňáčky a dva nové 

žáky do vyšších ročníků. Nemalým překvapením byla i přítomnost pana 

Krestýna z redakce Šumperského a jesenického deníku. Naši prvňáčci se tak objevili v regionálním 

tisku. Fotografie najdete na webu naší školy, ale i na webu deníku. 

 Představení pracovního kolektivu školy 

Pedagogové: 1. stupeň: 1., 2, a 4. ročník – p. uč. Mgr. Eva Vachutková (dočasně zastupuje p. uč. 

Mgr. Zdeňka Míčová); 3. a 5. ročník – p. uč. Jana Balcárková; Hudební výchova – p. uč. Radka 

Němcová 

2. stupeň: 6. a 9. ročník – p. uč. Mgr. Jana Neumannová; 7. a 8. ročník – p. uč. Bc. Jiřina Gallasová; 

Anglický jazyk a Německý jazyk – p. uč. Mgr. Pavla Hrubá;  

Školní družina: paní vychovatelka Bohuslava Gřundělová 

Mateřská škola: paní učitelky Miroslava Suralová a Mgr. Zdeňka Míčová 

Pracovníci provozu: administrativní pracovnice, hospodářka – paní Mgr. Věra Všetičková; účetní -  

paní Lenka Kunčarová; ZŠ – pan Josef Flášar, paní Renata Němcová, MŠ – paní Dagmar Ulrichová; 

vedoucí ŠJ – Věra Drozdová, paní kuchařky - Jitka Vachutková, Romana Schreierová, Marie 

Suralová 

Školská rada: p. Radek Majer DiS, p. Martina Maulerová, Mgr. Eva Vachutková  

Při škole pracuje OS Rohlík, které zaštiťuje mimoškolní akce. 

 Informace ze školní jídelny 

Pokud máte zájem odebírat obědy ze školní jídelny, přihlaste se u paní vedoucí stravovny. Je 

zajištěna i donáška a rozvoz obědů. Velice dobře se osvědčilo placení za stravu bezhotovostně, 

formou inkasa. Stačí si ve stravovně vyzvednout tiskopis a vyplnit jej. Aktuální jídelníček najdete na 

webu, na požádání vám jej dodáme tištěný. Pokud máte námět či přání v oblasti stravování, obraťte 

se na vedoucí stravovny nebo ředitelku školy. 

 Zájmové kroužky a mimoškolní činnost 

Od října začnou fungovat zájmové kroužky, které na naší škole zajišťuje DDM Mohelnice. Mohou se 

zúčastnit i děti, které nenavštěvují naši školu. Nabízíme kroužek Mažoretky pod vedením paní 

Všetičkové a Gabriely Jiříčkové. Rodičům žáků prvního stupně vřele doporučujeme kroužek 

angličtiny. Děti tak mají možnost zábavnou formou lépe poznat cizí jazyk. Obracíme se na Vás 

s prosbou, zda nechcete vést některý kroužek, např. výtvarný či sportovní. Uvítáme Vaše nabídky. 

 Akce školy, které nás čekají v nejbližším období: 

- Ukliďme svět + Podzimní sběr starého papíru (v říjnu dle počasí – viz plakáty). Smyslem 

akce není pouze uklízet, ale i přimět žáky k zamyšlení se nad stavem životního prostředí.  

Můžete se zúčastnit s námi!  

 - HALLOWEEN aneb dýňobraní po Rohelsku a třídní schůzky – čtvrtek 31. 10. Rostou Vám 

dýně?  
TĚŠÍME SE NA VÁS SPOLEČNĚ S RODINNÝM CENTREM ROHLÍČEK! 

 Co ve škole sbíráme: 
- Není žádným tajemstvím, že nám není lhostejné životní prostředí, ve 

kterém žijeme. Naše škola je zapojena v projektech a programech Škola 

pro udržitelný život a Ekoškola.  

Paní vychovatelka velice aktivně působí v projektu Recyklohraní. V rámci 

projektu RECYKLOHRANÍ SBÍRÁME: vysloužilé elektrospotřebiče, 

baterie, zářivky, úsporné žárovky, mobily, prázdné TONERY do tiskáren, 

VRŠKY od plastových lahví. Všechny tyto věci opět zašleme k další recyklaci. SBÍREJTE s 

http://www.google.cz/imgres?q=recyklohran%C3%AD&hl=cs&rlz=1R2ADSA_csCZ422&biw=1058&bih=430&tbm=isch&tbnid=a_0xbasmBBz0qM:&imgrefurl=http://www.zsg.cz/cs/recyklohrani.html&docid=9TFKzSTlFhGMCM&w=473&h=424&ei=sMNfTunYCcbE4gTv-JEQ&zoom=1
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námi a pomozte nám něco pěkného vyhrát! V minulém školním roce se podařilo za sběrové 

body vyhrát notebook do družiny. Na podzim a na jaře probíhá tradiční SBĚR STARÉHO 

PAPÍRU.  Po mnoha diskuzích jsme se dohodli, že za utržené peníze budeme do školy od 

letošního školního roku nakupovat hlavně papír (přestože jím šetříme, mnoho jej 

spotřebujeme). Finanční částka snad vyjde i na zakoupení barev – vodových a temperových a 

dalších pomůcek pro výtvarné a pracovní činnosti. Samozřejmě vyhodnocení nejlepších 

sběračů bude pokračovat i nadále. Děkujeme Vám mnohokrát, že nám se sběrem pomáháte, 

šetříme tím naše peníze. PEVNĚ VĚŘÍME, ŽE NÁS BUDETE I NADÁLE SBĚREM 

PODPOROVAT, MOC SI TOHOTO VAŠEHO PŘIČINĚNÍ VÁŽÍME. O to více, když teď 

vidíme i nádherný výsledek ve formě notebooku. 

 

 Závěrem 

Dovolte mi, abych touto formou závěrem poděkovala za obrovskou podporu Obci Rohle, Vám 

rodičům, děkuji za to, že nám s důvěrou svěřujete své děti. Věřte nám, že děláme vše proto, 

abychom Vaši důvěru nezklamali. Naše výchovně vzdělávací práce se řídí Školním 

vzdělávacím programem, jehož název je Na cestě:  „Na cestě k sobě i druhým, ke vzdělání, 

přírodě, vstříc praktickému životu.“ 
Za celý kolektiv Vám všem přeji krásné babí léto a těším se na setkávání s Vámi. Marie Rychlá, 

ředitelka školy  

 

 

 

2) Prosinec 

Zprávy z rohelské školy  
Není to tak dlouho, co jsme zahájili nový školní rok a už nám na dveře 

klepou Vánoce. Nám se ve škole zdá, že ten čas letí stále rychleji. V 

následujících řádcích se s Vámi podělíme o informace z akcí, které se u 

nás v podzimním období udály. 

 Dýňobraní  - reportáž napsal Daniel Kopp, žák 8. ročníku. 

Dýňobraní aneb Halloween po rohelsku se konal ve čtvrtek 31. října. Den začal tak, že jsme byli 

rozděleni do skupin. Potom jsme chodili po různých stanovištích a dělali jsme plakáty, lampičky, 

strašidla. Když jsme měli všechno hotové, šli jsme do tabletové učebny a ukázali jsme svoji práci 

všem a bylo to obodovaný. Jak jsme skončili, tak jsme šli domů. V 15:30 hodin se potom konaly 

třídní schůzky. V 17:00 hodin byl sraz před školou, kde proběhla vystoupení všech skupin, sboru i 

dětí ze školky. Podařilo se nám vypustit i lampion štěstí, který umocnil atmosféru. Poté jsme se 

vydali s lampičkami na návštěvu fary, kde jsme snědli dýňovou buchtu. Maminky z mateřského 

centra nádherně faru vyzdobily a připravily pro koledníky mnohá překvapení. 

 Mezinárodní projekt Záložka spojuje školy – reportáž Terezy Dokoupilové, žákyně 9. ročníku. 

 Jednou přišla paní ředitelka s tím, že budeme vyrábět záložky. Všichni jsme se na ni dívali, o co jde. 

Celkem dobře nám vysvětlila, co to má znamenat. Rozdala nám papíry a mezitím jsme si měli 

vymyslet hrdinu, kterého budeme kreslit. Bud‘ to budeme kreslit pastelkami anebo malovat barvami. 

Bylo to celkem zajímavý malovat hrdinu pro někoho, koho jsme v životě neviděli, ani o něm 

neslyšeli. Myslím si ale, že se nám to celkem povedlo. Nakonec jsme ještě Slováčkům posílali 

dopisy, v kterých jsme psali o sobě, co máme rádi, co nás baví, co škola a spoustu dalších věcí. 

Jednou nám přišel balíček ze Slovenska, v kterém jsme zjistili, že děti ze Slovenska jsou vlastně z 

Bardějova. Poslali nám taky záložky. Zaskočilo mě jen to, že všichni kreslili jen asi vybrané témata. 

My jsme kreslili, co nás napadne, ale oni ne. Měli spoustu pěkných záložek. Poslali nám fotky, jak 

vyrábí záložky. Mně se to líbilo. Bylo to zajímavé a celkem mě to bavilo. Každý ale určitě spokojený 

nebyl. 

 Tradiční vánoční dílny 

Letošní dílny jsme uspořádali po vyučování, v pátek 29. listopadu, aby měli všichni z vesnice 

možnost si vyrobit nějaký předvánoční výtvor, ale hlavně vyrobit na první adventní neděli věnec. 

Celé odpoledne si mohli zájemci vybrat, co budou vytvářet. Dělala se přáníčka, ozdůbky na stůl a na 

stromeček ze šišek, kostelíkové lampičky, drátkovala se svíčka. Vyrobilo se velké množství 

adventních věnců. Zájemci si korpusy mohli obalit větvičkami, letošní úspěch sklidila však nová 
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metoda, obalení pleteninou. Touto cestou bych chtěla moc poděkovat vám všem, kdo jste nám s akcí 

pomohli. Věřím, že vám po dobu adventu budou výrobky zkrášlovat domácnosti. Závěr dne patřil 

rozsvěcení vánočního stromu, kde nechyběli naši žáci s krásným vystoupením. V Rohli se letos 

stromeček rozsvítil za pomoci našich tří králů.  

 Testování 

Děkujeme rodičům, kteří nám dali souhlas, a mohli jsme otestovat Socioklima tříd. Jednalo se o 

dotazník, který umožnil nejen zmapovat strukturu třídy z hlediska sledovaných projevů chování (jak 

dění ve třídě vnímají žáci), ale i včas zachytit varovné signály nezdravých vztahů ve třídě, 

nevhodných projevů chování a tím poskytnout učitelům podklady pro cílenou práci se třídou – s 

cílem, aby všem ve třídě bylo dobře. Výsledky byly žákům sděleny na čertím reji. Byly vyhodnoceny 

andělské a čertí třídy. Pedagogové budou s výsledky pracovat a na lednových třídních schůzkách (13. 

1. 2014) je nabídneme i rodičům. 

 Školní čertí rej 

Již od rána se po škole toulali čertíci. Žáci na 1. stupni měli čertovskou školu po celý den. Družina 

čertů deváťáků, v čele s Mikulášem a Andělem začala řádit po velké přestávce. Zhodnotili chování 

žáků v jednotlivých třídách. Rozdali mnoho pochval, ale i ran koštětem. Závěrem všichni společně 

řádili a plnili čertí úkoly. Milým překvapením pro nás pedagogy bylo, že čerti z celé školy byli 

všichni jedna parta. Tancovali společně staří, mladí. A právě tímto je naše škola výjimečná. Za 

odměnu všichni dostali nadílku a plni zážitků se rozcházeli. Máme samé hodné žáky! Nikoho si čerti 

do pekla neodnesli. 

 Čerpání dovolené 

Připomínáme, že v měsíci prosinci fungují všechna pracoviště (ZŠ, MŠ, ŠJ) do pátku, 20. 12. Po 

dobu zimních prázdnin budou provozy uzavřeny. Zahajujeme v pondělí 6. ledna. 

 Závěrem 

Věnec je všeobecně spojen s něčím mocným, vítězným a oslavným. O Vánocích představuje život, 

výhru Slunce nad temnem a zrození Ježíška. Čtyři svíčky na věnci nejsou pouze symboly 

jednotlivých týdnů, ale představují i jisté vlastnosti. První svíce by nám měla přinášet mír, druhá 

víru, třetí lásku a při zapalování té poslední bychom měli cítit naději na novou lepší budoucnost.  

Za celý kolektiv ZŠ a MŠ Rohle mi dovolte, abych vám všem popřála, nechť máte naplnění těchto 

symbolů požehnaně nejen v čase předvánočním a vánočním, ale i po celý nový rok 2014. 

         

 Marie Rychlá, ředitelka školy 
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3) Jarní  

Jarní zprávy z rohelské školy 
Přejeme Vám všem krásné jarní svátky, hodně sluníčka nejen ve vašich zahradách, vašich domech, 

ale hlavně hodně sluníčka a lásky ve vašich duších. V následujících řádcích vám nabízíme informace 

o tom, co se nám ve škole povedlo, co je u nás nového, ale i o tom, co nás ještě čeká. Nejdůležitější 

je samozřejmě vzdělávání, takže prosíme rodiče, pokuste se motivovat a udržet svá dítka ještě nějaký 

čas v procesu učení a důsledné přípravy. Třičtvrtěletí  je tady, již nyní vás mohu pozvat na třídní 

schůzky, které se konají 5. května od 14 do 16 hodin. Na schůzkách se dozvíte podrobnější informace 

k organizaci rozsáhlé rekonstrukce školy. Pozitivní zpráva je, že od září zůstane zachována 

organizace stejná, to znamená, že i pro II. stupeň od září poběží výuka nezměněna. Ale to je ještě 

daleko, takže nyní k aktuálnějším zprávám… 

 Zprávu o akci „lesní pedagogika“ připravila i s dětmi paní učitelka Mgr. Eva Vachutková 

Na pondělí 17. března se žáci I. stupně ZŠ těšili a byli zvědaví. Čekal je totiž den s tajuplným 

názvem „Lesní pedagogika“. Ráno jsme se tedy vydali k lesu u Janoslavic, kde na nás čekali naši 

lesní pedagogové Honza a Lída. Připravili pro děti dopoledne plné her, povídání o lese, hledání 

přírodnin a tvoření lesních erbů. Podle reakcí dětí byl tento den velice vydařený a těší se na další 

setkání. 

Zde jsou reakce některých žáků: 

Jakub Obrusník: „V pondělí jsme se ve škole neučili, protože jsme vyrazili do lesa, učit se lesní 

pedagogiku. Počasí nám sice moc nepřálo, ale i tak jsme zažili spoustu zábavy. Mně se nejvíc líbilo 

hledání kolíčků kolem lana. Museli jsme najít a spočítat všechny kolíčky, které byly schované kolem 

lana.“ 

Jiřka Chytilová: „ Přišli jsme do lesa a seznámili jsme se. Lesní pedagogové se jmenovali Honza a 

Lída. Nejdříve jsme si povídali a potom jsme hráli kolíčkovanou, která spočívala v tom, že jsme šli 

kolem provazu a počítali jsme kolíčky, které byly schované metr od toho provazu. Líbily se mi i další 

hry.“ 

Petra Bláhová: „ Lesní pedagogika mě překvapila. Hráli jsme si, učili jsme se a taky jsme se něco 

dozvěděli. Honza s Lídou, kteří ten celý program měli na starost, byli moc hodní. A také jsme viděli 

něco nepříjemného- mrtvou kunu. A ze všeho nejvíc mě bavily dvě takové hry. Jak jsme hráli na 

myši a jestřába, a také, jak jsme se ptali, kdo by chtěl být jakým zvířetem a proč. Prostě super den.“ 

Ema Drlíková: „ Sešli jsme se u školy a vyrazili jsme na cestu do lesa. Tam nás přivítali Lída s 

Honzou. Sedli jsme si do kroužku, kde jsme se představili. Hráli jsme hodně zajímavých her o lese. 

Povídali jsme si o rostlinách, zvířatech a stromech. Objevili jsme vzácnou chráněnou rostlinu- 

lýkovec. Tento den se mi moc líbil a těším se na další poznávací výlet.“  

 Zprávy od paní vychovatelky Bohunky Gřundělové: 

Chyťte zloděje!! 

Vzhledem k tomu, že nám není lhostejná naše příroda a okolí, snažíme se recyklovatelné odpady 

sbírat. Žádali jsme o pomoc i naše občany a na OÚ byly umístěny sběrové nádoby. Box na plastové 

vršky ovšem dlouho nevydržel. Nenechavý zloděj jej ukradl i 

s nasbíranými vršky. Prosíme občany, pokud budou mít 

nějakou stopu nebo někoho zahlédli, aby to oznámili na OÚ. 

EKOLAMP 

Zářivky a úsporné žárovky obsahují malé množství rtuti. 

Myslete ekologicky, nevyhazujte upotřebené žárovky do 

běžného odpadu, ale odevzdejte je na sběrové místo na OÚ 

nebo do školy.  

Recyklohraní 
Opět uzavíráme další rok, pro nás úspěšné soutěže, 

v Recyklohraní. Díky sběru použitých baterek, vysloužilých 

elektrospotřebičů a splnění všech zadaných úkolů se nám 

letos podařilo vyhrát stolní AIR-HOCKEY. Děkujeme všem 

sběračům.  Pokud i Vy máte doma vysloužilé elektro, přineste 

ho do školy.  
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Jarní sběr papíru 

ZŠ a MŠ v Rohli pořádá ve dnech 8. a 9. 4. 2014 sběr starého papíru. Papír můžete přinést kdykoli od 

7 do 16 hod. ke škole nebo nachystat k brance u domu, vzkažte nám a děti ho odvezou. 

 Co nás ještě čeká a nemine: 

Noc s Andersenem  

V noci z pátku 4. 4. na sobotu 5. 4. je celorepublikově vyhlášena akce Noc s Andersenem. V 

letošním roce se poprvé zúčastní i malí Anderseni z Leštiny. Pro všechny účastníky je připraven 

zábavný program. Letošní ročník akce je pod patronátem komisaře Vrťapky. V pátek večer proběhne 

detektivní pokus o zdolání Bradla, tak snad bude úspěšný. 

Velikonoční dílny trochu jinak - 15. 4.  

Již na Vánoce se osvědčily dílny nabízené široké veřejnosti, proto plánujeme společně s rodinným 

centrem Rohlíček akci v podobném duchu. Přijměte pozvání a přijďte si v době od 13 do 16 hod. 

vyrobit něco pěkného, uplést tatara s paní Kamilou nebo nazdobit velikonoční vajíčka.  

Plavání – bude probíhat v měsících duben, květen a červen, všichni přihlášení již dostali potřebné 

informace. 

Zápis do MŠ – se bude konat ve středu 14. 5. 2014, více na plakátech  

Sbírka ligy proti rakovině – Květinový den – nás čeká ve středu 14. 5., kdy budou žáci, jak je již 

tradicí nabízet v rámci sbírky žluté kvítky. 

Den maminek – na neděli 18. 5. se mohou těšit nejen maminky, ale i všichni, kteří chcete tento 

svátek s námi oslavit na kulturním domě. 

 Více informací se můžete dozvědět na webu školy, pokud máte nějaký námět, 

připomínku, nápad, nebojte se na nás obrátit mailem, telefonicky, domluvte si schůzku.  

A protože březen je měsíc knihy, rozloučím se příhodným citátem velkého spisovatele Hanse 

Christiana Andersena.  „Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, 

nádherné vydání.“                     Užijte si to letošní „knižní“ vydání. Marie Rychlá, ředitelka školy 

 

 

 

4) Červen 

Zprávy z rohelské školy 
S koncem školního roku si 

všichni říkáme, jak ten čas 

strašně letí. Tento příspěvek 

uvedu citátem Michaela 

Althsulera:   

„Špatná zpráva je ta, že čas letí. Dobrá zpráva je ta, že Vy jste pilot.“ 

Zastavte se tedy na chvíli, a začtěte se do našich příspěvků, které jsme zároveň publikovali v našem 

školním časopise. Mimo jiné zde najdete i různé bilancování a ohlédnutí se za školním rokem 

z různých pohledů. 

 V pátek 20. června proběhlo ve škole slavnostní ukončení školního roku. Z důvodu rekonstrukce 

jsme tak ředitelským volnem prodloužili o týden prázdniny našim žákům.  

 Uzavření pracovišť – čerpání dovolené v době prázdnin: 

- ZŠ (rekonstrukce) provoz uzavřen po celý měsíc červenec i srpen, slavnostně zahájíme 1. září 2014 

v 9 hodin 

- MŠ provoz uzavřen celý měsíc červenec, školka bude opět otevřena 18. 8., v srpnu poběží 

dopolední provoz 

- ŠJ vaří do 18. 7., poté provoz uzavřen od 21. 7. do 8. 8., vařit se opět začne od 11. srpna  

 V novém školním roce nás čekají personální změny a možné vámi navrhované prodloužení 

provozu v MŠ. Tyto body ještě dořešíme během prázdnin, v září vám je sdělíme. Pokud máte nějaké 

připomínky a návrhy, řešte je, prosím, ne na ulici či v zákoutích, ale přímo s námi, ve škole! Není nic 

jednoduššího než se vzájemně v klidu vyslechnout. Z tohoto důvodu znovu připomínám kontakty, na 

kterých si můžeme domluvit schůzku: tel: 731 657 888, e-mail: zsrohle@seznam.cz; jídelníček, 

fotogalerii a jiné dokumenty a aktuality najdete na webu: www.zsrohle.cz. 

 

mailto:zsrohle@seznam.cz
http://www.zsrohle.cz/


41 

 

Za školní kolektiv vám všem přeji příjemnou dovolenou naplněnou ojedinělými okamžiky a 

splněnými očekáváními, dětem přeji prázdniny plné sluníčka a nezapomenutelných zážitků. 

Marie Effenberger Rychlá, ředitelka školy 

 

 Také kolektiv kuchařek přeje všem dětem krásné a pohodové prázdniny, učitelům zasloužený 

odpočinek a ostatním strávníkům příjemnou dovolenou. My máme dovolenou od 21.7 do 8. 8., což 

ještě připomeneme lístečky rozdávanými strávníkům. Nově se budete setkávat u jídelníčků se 

seznamem alergenů, tento program ještě není nainstalován, musí nejpozději do prosince fungovat. 

Rodiče i děti tak budou mít možnost sledovat každý den obsah alergenů v jednotlivých jídlech. Jistě 

už jste si na nástěnkách všimli potravinové pyramidy, jde o doporučení výživových poradců, protože 

až 40% onemocnění vzniká nevhodnou stravou. My se jejich pokyny musíme řídit a zařazovat do 

jídelníčků také pokrmy, které jsou méně oblíbené, ale pro vývoj dětí nezbytné. 

Přejeme všem hodně sluníčka a vitamínů.                                    Kuchařky ŠJ 

 Příspěvky připravila Mgr. J. Neumannová 

Zhodnocení školního roku (Autor: Šimon Michálek, 8. ročník) 

 Tento školní rok byl podle mě úplně normální jako každý rok, takže nevím, co po mně každý rok 

chcete. Bylo to blbé, protože jsem musel vstávat brzo, takže jsem ve škole nebyl úplně bystrý a kvůli 

tomu mám takové známky, jaké mám. Propadli k nám dva spolužáci a ti mě vysoce rozptylují. Doma 

jsem se nemohl učit, protože mám mladší sourozence, kteří mě vyrušují, takže se nedivte. Škola 

v přírodě byla povedená až na požární hlásič. Takže školní rok byl stejný jako každý, akorát horší. 

Zdar.  

Zhodnocení školního roku (Autor: Michal Brestovanský, 8. ročník) 

 Jako každý jiný rok i tento utekl jako voda. Byly v něm úspěchy, ale také neúspěchy. Učitelé se 

nás snažili něco naučit, ale ne všichni to pochopili. Proto teď někteří propadají, i když opakují stejný 

ročník podruhé. Druzí asi nepochopili, že by měli dospět.  

Pro mě osobně tento rok celkem šel. Snad i učitelé to přežili ve zdraví a nemají z nás nějakou újmu. 

Některé předměty mě bavily a jiné zase ne, každého baví něco jiného. Neříkám, že jsem se učil 

pořád, ale na něco určitě. Snad mi to dalo něco do života. 

Skoro všechny výlety se mi líbily. Největší blbosti se děli asi na škole v přírodě. Jelikož se tam 

spustil požární hlásič, máme na Švagrově svou „Rohelskou“ vizitku. Jako skoro všude, kde jsme 

byli. Snad příští rok bude ještě lepší. 

 Příspěvky připravila B. Gřundělová 

Recyklohraní 

Díky Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin. Žáci odevzdali k 

recyklaci 31 televizí, 12 monitorů, 387 kg drobného elektra a 125 kg baterek. Díky sběru a splnění 

všech zadaných úkolů jsme letos vyhráli AIR HOCKEY. Nejlepšími sběrači byli Martinka Králová, 

Pavel Spáčil, Kuba Lass, Simonka Koppová, Terezka Tomášková a Ema Drlíková. 

Třešničkové stanování 
Trošku jako umění je vybrat vhodný termín pro spinkání pod stanem. Ale tentokrát se nám to 

podařilo a déšť ani bouřka se nekonala. Sraz byl ve středu 4. 6., postavení stanů, soutěže, sbírání 

podpisů, krmení, luštění, opékání, hledání pokladu a nakonec dobrou noc! 

Za buchtičku k snídani děkujeme maminkám Terezky, Martinky a Martina. 

 Příspěvek z velmi úspěšné akce – školy v přírodě ze Švagrova, připravily paní učitelky  

Bc. Jiřina Gallasová a Jana Balcárková 

      Letošní škola v přírodě proběhla v 

ekologickém centru na Švagrově. Naše děti byly 

hosty krásného nového dřevěného domu. V 

areálu nás přivítali ochránci lesa, luk a vody. 

Celý týden byl rozdělen do zkoumání tajemství 

těchto ekosystémů. V areálu jsme mohli 

obdivovat také malé jezírko, kde žily všechny ty „potvory“, které děti pozorovaly a dokonce 

pojmenovávaly.      

      Děti vyráběly deníky, ruční papír, panenky z trávy, masky (duchy) stromů, květiny, které 

rozkvétaly na vodní hladině, lovily pulce a hrály na pstruhy a vranky, sekaly trávu kosou, poznávaly 

bylinky a to není zdaleka všechno. Každý den nám svítilo sluníčko, tak děti mohly vyzkoušet na 

vlastní kůži koupání v místním potoce, kterému se nadarmo neříká Studený potok.  
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       Poslední večer byl tajemný a ne všichni se na něj těšili. Čekala je zkouška odvahy a překonání 

sebe samých. Téměř všichni složili slib do rukou velké Gáje, že budou přírodu chránit a opatrovat. 

Na důkaz šli stezku odvahy a všichni ji zvládli na jedničku.  

Celý týden nám výborně vařila paní kuchařka, která „naučila“ jíst mnohé žáky dokonce i polévky. 

Všem se nám tam velmi líbilo a doufám, že se tam třeba s dětmi vydáte na prázdninový výlet. 

 Příspěvky připravila Mgr. E. Vachutková 

Vysvědčení mé škole (Petra Bláhová, 4. ročník) 

   Škola v Rohli je pěkná. Líbí se mi tu. V této škole jsem musela dohnat učivo. V minulé škole jsme 

to měli lehčí. Jako kdyby v Rohli byli napřed. Ale zvládla jsem to. Se školou jsme byli na různých 

výletech: Bradlo, Noc s Andersenem, Plavání, Divadlo... 

    Bradlo bylo super namáhavé, Noc s Andersenem byla bezva strašidelná, plavání supr únavné a 

Divadlo bylo takové- prostě k tomu nemám slov- moc šikovní herci.  

    Jsem s tou školou moc spokojená. Paní učitelky jsou na nás hodné, ale někdy je prý zlobíme, ale 

mě to nepřijde. I když…Možná…Někdy…. Ale co, to jsme prostě my žáci a asi už se nezměníme. 

Ale cajk, tak je to supr!!! 

    Jsem dobrá ve výtvarce a pracáku. Baví mě: ČJ, VL, PŘ a AJ…VL: dějiny (pověsti), Př: kreslení 

(rostliny zvířata)a opisování Pamatuj, ČJ: (čtení), AJ: slovíčka 

    A hlavně mě baví čtení. Nejsem v tom moc dobrá, ale čtu ráda. Když se to máme naučit, to čtení, 

tak si to nezkouším, abych se naučila číst cizí příběhy. Ale když se mi chce, tak to i jde. Jsem ráda, 

když mě paní učitelka pochválí, že mi to šlo, a že čtu pěkně……Paní učitelka je na nás hodná a snaží 

se nás toho hodně naučit. Druhá paní učitelka to samé… Je tu hodně kamarádů. A já si s nimi vždy 

ráda povídám. Mám ráda dobré známky- hlavně 1,2,3. To jsou ony. To je to, co se mi líbí.     

  
   To co se mi nelíbí: Že lítají kluci a holky po chodbě. A když jsou v klidu v hodině a ve třídě tak je 

zas nuda. Ale cajk, zvykej si…Jasně, chápu: Fb je až od 15 let, ale co, já bych šla na mamčin, ne na 

svůj. :D: D A tak nechápu, proč to paní učitelka nechce dovolit. Tohle je vše, co mi vadí a co se mi 

nelíbí…    

Vysvědčení mé škole (Jiřina Chytilová, 4. ročník) 

Tohle se mi líbilo……..LIKE :D 

-Noc s Andersenem     - Divadlo 

-Informatika                  -Vlastivěda DĚJINY 

-Dopravka                      -Cross 

-Koncerty                       -Družina 

-Čeština                          -Plavák 

-Halloween                    -Bradlo 

-Dílny                              -Angličtina 

-Výlety                           -Počítače     

-Hudebka                      -Kamarádi   Tahle škola u mě má 1*!!! 

 

Na fotografii jsou naši deváťáci společně s dospěláky… Přejeme jim, ať se jim na další 

vzdělávací cestě daří dobře!  

 
 

 

 


