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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 
 

               
 

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) 

Statutární zástupce:                Mgr. Věra Všetičková 

                                                Rohle 7, 789 74 Rohle 

                                                Ve funkci od 8.10.2014 ( po dobu MD Mgr. Bc. Rychlé) 
 

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 2014/2015: 
 

 Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu  

1. stupeň 1 22 22 

2. stupeň 4 23 5,75 

Celkem: 5 45 9 

Školní družina 1 27 27 

Mateřská škola 1 28 28 

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 153 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 a Veleboře. 

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 2014/2015 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 2014/20145 navštěvovalo ZŠ k 20. 6. 2014 - 45 žáků a 28 dětí v MŠ. Škole byla 

udělena výjimka z počtu žáků. ZŠ a MŠ měla celkem 18 zaměstnanců. Z toho 12 pedagogických 
pracovníků (učitelé ZŠ-9, z toho 2 učitelky na MD, vychovatelka ŠD, asistent pedagoga,   učitelky 

MŠ-2) a 6 pracovníků provozu. (1 Školník, 1 uklízečka, 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. 
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V průběhu školního roku byl vyměněn koberec ve ŠD a zakoupeny nové šatní skříně. Do ŠJ je 

potřeba zakoupit nové nerezové skříně pro odkládání nádobí, provést výměnu podlahové krytiny 

v jídelně.      
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II. Přehled oborů vzdělání 
 

Vzdělávací program: 
Školní rok: 2014/2015 

v ročnících: počet žáků: 

ŠVP pro ZV „Na cestě“ 1. až 9. ročník 45 
obor: Základní škola, kód oboru: 79-01-C/0; délka vzdělávání 9 roků, 0 měsíců 

 

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

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

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

dosáhnout všichni žáci na konci základního vzdělávání.  

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

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

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

kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní. 

 

 

Do ŠVP jsou zařazeny i následující 

 Výchova ke zdraví: Rovnoměrně začleňována do výuky jednotlivých předmětů. 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     2014/2015 

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 6,47 

Vychovatelka ŠD 1 0,83 

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 6. a 7. 

ročník Ing. Lucie Gintherová a pro 8. a 9. ročník Mgr. Jana Dokoupilová. Hudební výchovu vyučuje 

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

Angličtinu a německý jazyk na II. stupni zajišťuje Bc. Jan Kutálek, matematiku vyučuje Mgr. Věra 

Všetičková. V MŠ pracují učitelky  Marie Schmidlová  a Mgr. Eva Vachutková ml. 

 

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 5,4 (4,512 + 0.888 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,  0,65 SO, prodavačka 

4. Uklízečka MŠ, topič 0,562 + 

0,288 

základní 

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

7. Administrativní pracovnice, 

PAM 

Dohoda středoškolské 
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IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
 

Počet dětí u zápisu do 1. třídy 

pro šk. rok: 2015/2016: 

Počet žádostí  

o odklad: 

Nastoupí do 1. třídy  

ve školním roce 2015/2016: 

6 0 6 

 

Zápis do 1. ročníku se konal 3. 2. 2015. Zápis se konal netradiční formou, děti plnily pohádkové 

úkoly s pohádkovými postavičkami klauníky, žáky prvního stupně. K zápisu se dostavilo 6 dětí, 

všech 6  dětí bylo přijato k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2015. 
 

V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2014/2015 

 

Celkový průměrný prospěch žáků: 1.738 

Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 15 

prospěl 27 

neprospěl 3 

nehodnocen 0 

 

Pochvaly a ocenění  

 

 

 

 

Výchovná opatření 

 

 
 

Stupně z chování na konci školního roku 
 

 Počet: 

1 – velmi dobré 45 

2 – uspokojivé 0 

3 – neuspokojivé                            0 
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Údaje o integrovaných žácích 

 

S vývojovými poruchami učení: 8 žáků, 1 žák porucha chování (přidělen asistent pedagoga) 

Výuka probíhá dle Individuálních vzdělávacích plánů.  

Ve školním roce 2014/2015 bylo celkem 8 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: 

3 777 0 83,9 

 

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

vyšší než v minulém školním roce.  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:  

Michal Brestovanský – Střední škola veřejnosprávní Třebechovice pod Orebem 

Jan Horneš – Střední škola a odborné učiliště Šumperk 

Vít Jakeš -  Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov 

Daniel Kopp – Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní Zábřeh 

Šimon Michálek – Technické lyceum Šumperk 

Michal Mokráš – Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní Zábřeh 

Antonín Telár – Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov 

 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 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 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, hlavně výuky 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 2015 proběhlo v prostorách školy veřejné zasedání zastupitelstva obce, kde bylo 

diskutováno o případném uzavření druhého stupně. Po hlasování nových zastupitelů bylo 

konstatováno, že druhý stupeň bude pro následující čtyři školní roky zachován.  
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VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)  

a ost. prac. školy 
 

Ve školním roce 2014/2015 se pedagogičtí pracovníci zúčastnili těchto programů v rámci DVPP: 

 

Absolvované školení a semináře – celý kolektiv 

 Informační centra digitálního vzdělávání (ICDV) – 8 učitelů 

 Třídenní terénní exkurze – Putování krajinou Pálavy 

. 

Semináře výtvarné výchovy 

 Mikuláš pro vychovatelky 

 

Prohlubování kvalifikace 

 Aktualizační právní vzdělávání řídících pracovníků škol (TSM Vyškov) 

 Studium Výchovný poradce 

 Školení pro preventisty 

 Semináře Enviglobe, Odborná exkurze Velká Británie (květen 2015) 

 

Dálkové studium pro získání kvalifikace 

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

 Studium Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (3. ročník), Pedagogická fakulta Olomouc 

 

 

Pracovní semináře a workshopy: 

 Jak vyučovat o holokaustu – víkend Terezín (2 pedagogové) 

 Slovní hodnocení v praxi učitele 

 Dřesk a Tilpína 

 Zdravá abeceda 

 Atletika pro děti do škol 

 Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD 

 

 

Školení pro školní jídelny 

 

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

- vydávání časopisu Rohlík 

- vitrína u autobusové zastávky 

- vitrína u školy součástí venkovní učebny 

- příspěvky v Rohelském zpravodaji 

 

Akce školy: (více viz příloha) 

 

 1. 9. 2014 Slavnostní zahájení školního roku 

 14.9. – 16.9.                                    Terezín 

 18. 9. 2014                                       Projekt SOŠ Šumperk ( Letohrad ) 

 14. – 15. 10. 2014 Podzimní sběr starého papíru 

 24. 10. 2014                                     Beseda s. p. Petrášovou – kroniky 

 30. 10.  2014                                    Dopravní hřiště Mohelnice 

 30. 10. 2014 Dýňobraní aneb halloween po rohelsku 

 11. – 12.11. 20014                           Scio testy 

 13. 11. 2014                                      Účast na prezentaci středních škol 

 20. 11. 2014                                     Filmové představení – 1.st. 

 24. 11. 2014                                     Třídní schůzky 

 26. 11. 2014                                      Projekt SOŠ – Rapotín 

 27. 11. 2014                                      „ Vánoční dílny“ I., II.st. +  rodiče + veřejnost  

 28. 11. 2014 Zpívání u vánočního stromečku – zahájení adventu  

 5. 12.  2014                                      Mikuláš ve škole 

 12. 12   2014                                    Koncert v ZUŠ Zábřeh 

 14. 12. 2015 Vánoční besídka ZŠ a MŠ 

 13. 1. 2015 Třídní schůzky 

 22. 1. 2015                                       Etické dílny 

 28. 1. 2015 Projekt SOŠ Šumperk 

 29. 1. 2015 Zakončení 1. pololetí 

 3.2. 2015 Zápis do 1 .třídy 

 11. 2. 2015 Veřejné zastupitelstvo 

 1. 3. 2015 Dětský maškarní karneval   

 19. 3. 2015 Sférické kino 

 30. 3. 2015 Velikonoční dílny  

 31. 3. 2015 Velikonoční výstava 

 1. 4. 2015 Sportovní hry  Kamenná  – 1.stupeň  

 17. 4. – 19. 6. 2015 Plavecká škola 

 20. 4. 2015 Třídní schůzky 

 29. - 30. 4. 2015 Sběr papíru 

 30. 4. 2015  Slet čarodějnic 

 13. 5. 2015 Dopravní soutěž družstev 

 13. 5. 2015 Kopaná Úsov 

 13. 5. 2015 Sbírka Květinový den, boj s rakovinou 

 18. 5. 2015 Zápis do MŠ  

 17. 5. 2015 Den matek 

 20. 5. 2015 Muzikál Praha 

 21. 5. 2015 Junior  cross  – běžecká soutěž i pro okolní školy 

 1. 6. 2015 Hasiči Rohle, Policie - ukázky 

 2. 6. 2015 Výlet Úsov  - 1. stupeň,   Olomouc – 2.stupeň 

 26. 6. 2015 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 

 Vánoční dílny 

 Velikonoční dílny 

 Den Země, Ukliďme svět 

Besedy 

      .    Na poli a v chalupě aneb práce našich předků 

 

Výlety 

 Terezín 

 Olomouc  

 Praha 

 

Akce většího charakteru pořádané školou 

 

 Plavecký výcvik – MŠ + ZŠ 

 Sběr papíru 

 Vánoční besídka 

http://www.proskoly.cz/
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 Maškarní karneval 

 Vystoupení pro maminky 

 Sbírky Květinový den 

 

Zájmové kroužky pod DDM Mohelnice 

 

Název kroužku: Vedoucí kroužku: 

1. Výtvarný a keramický: Marie Schmidlová 

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

3. Angličtina Jana Balcárková 

4. Sportovní  František Kopp 

 

 

Prezentace zájmových kroužků 

 

Ve školním roce 2014/2015 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, úkoly celoročního plánu se podařilo 

úspěšně plnit. 

Bylo přihlášeno 27 dětí. Vychovatelka byla 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. 

Pro svou činnost se využívala herna, tělocvična, kuchyňka, počítačová a tabletová učebna, dílny. 

Jako tradičně jsme úspěšně pokračovali v soutěži Recyklohraní – splnili jsme všechny vyhlášené 

úkoly, nasbírali spoustu vybitých baterií a vysloužilého elektra. Jako odměnu jsme získali sportovní 

vybavení. Úspěšný byl sběr starého papíru a plastových vršků. 

 

Mezi naše tradiční akce patří seznamovací spinkání ve ŠD, vždy v září a rozlučkové stanování 

v červnu. Tentokrát to bylo na téma Mořské příšerky. 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 a závěrečný Cyklistický výlet. 

Do celoročního plánu jsme zakotvili krátkodobé i dlouhodobější projekty, nešetřilo se nápady, aby se 

dětem v družině líbilo. 

 

Mateřská škola    
(zpracovala Mr. Eva Vachutková) 

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: 

S novým školním rokem nastoupila do mateřské školky nová učitelka p. Marie Schmidlová,  místo   

p. učitelky Miroslavy Suralové, která podala výpověď a zrušila pracovní poměr ( na vlastní žádost). 
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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 2014/2015 jsme pracovali s dětmi na základě vzdělávacího programu(ŠVP) Jaro, 

léto, podzim,  zima, v lese je nám spolu prima. Proto jsme se snažili s dětmi více pobývat v přírodě, 

díky které jsme poznávali svět kolem nás. Největší příležitostí, u které jsme si mohli vyzkoušet 

celodenní pobyt v přírodě, byl výlet na ovčí farmu a zříceninu Brníčko. Mateřskou školu  ve školním 

roce 2014/2015 navštěvovalo celkem 28 dětí, z toho 16 chlapců a 12 dívek. Na svůj první školní rok 

se těšili tito předškoláci : Jaroslav Černý, Jan Chromý, Vojtěch Lass,  Kateřina Goldová, Veronika 

Suralová a Rozálie Vágnerová.  

V době letních prázdnin byla MŠ uzavřena od 6.7. do 16.srpna 2015. Provoz MŠ byl znovu zahájen 

17. srpna 2015, poté, co došlo k částečné rekonstrukci uvnitř budovy (nová šatna) a byl položen nový 

koberec v herně. 

Akce pro děti, s dětmi 

1. Divadelní představení během celého šk. roku: Mňam pohádky(23.9.), 

Krysáci(23.10.),Zahrada(19.11.),Tři pohádky(15.12.), O pejskovi a kočičce(28.1.), Cestování 

po světě- Pavel Novák ml.(19.2.), Velikonoční pohádka(17.3.) a Smetišťák Tom(22.5.) 

2. Plavecký výcvik 

3. Zahradní slavnost: 16. října 2014 

4. Halloween: 30.října proběhl Halloween ve školce i  ve škole ( tvořivé dílny a vystoupení před 

školou pro rodiče a veřejnost) a následovně měly děti možnost vyrazit na strašidelnou cestu 

farou,  kde ti nejodvážnější dostali sladkou odměnu. 

5. Předvánoční focení ve školce: 10.listopadu 2014 

6. Rytíř z nosu: 13 listopadu jsme se zapojili do soutěže Rytíř z nosu, ve které jsme se snažili 

vybojovat jednu z hodnotných cen. Bohužel jsme  ve velké konkurenci neuspěli (zvítězily 

školy s velkým počtem žáků a tím i hlasů(, i když se rodiče snažili a posílali nám své hlasy. 

7. Vánoční dílny: 27. listopadu jsme  s dětmi navštívili vánoční dílny, které pořádá již tradičně 

základní školy 

8. Tradiční rozsvěcování vánočního stromu: 28.listopadu vystoupily děti na tradičním 

rozsvěcování vánočního stromu, kde zazpívaly vánoční písně a zatancovaly. 

9. Mikulášská nadílka: 5. prosince zavítal do školky Mikuláš, aby dětem společně s anděly za 

pěknou říkanku nebo básničku nadělil sladkosti. Čerti byli v rožku, aby se jich děti tolik 

nebály, však  je andělé celou dobu hlídali. 

10. Vánoční besídka v KD : 14. prosince se uskutečnila již tradiční besídka v budově KD v Rohli. 

Děti zde zatancovaly za doprovodu písně Trpasličí svatba, zazpívaly vánoční koledy a 

přednesly vánoční básničky. 

11. Vánoční besídka v MŠ:  17.prosince proběhla i v mateřské školce besídka, na kterou se přišli 

podívat nejen rodiče a prarodiče dětí, ale také bývalí pracovníci MŠ. Děti  rodičům zahrály 

pohádku z lesního prostředí, kterou doprovázely  zpěvem a recitací. 

12. 26.ledna 2015 proběhlo vyšetření školní zralosti z PPP Mohelnice. 

13. Nakrmte Plasožrouta: 21. ledna jsme se zaregistrovali do ekologického projektu „Nakrmte 

Plastožrouta“. Od toho dne neúnavně s dětmi třídíme víčka podle barev, abychom získali 

vyšší obnos např. na výtvarné potřeby. 

14. Zapojení do programu Ekoškolka, Zdravá abeceda, Dřesk a Tilpína – polytechnická výchova 

v MŠ 

15. Třídní schůzky: 5.února od 16 hodin proběhly v budově MŠ třídní schůzky. 

16. Masopustní rejdění: 17.února se děti i paní učitelky převlékly do masek a mohlo začít rejdění 

masek přímo ve školce. 

17. Cirkusové představení: 26.února zavítal do školky cirkus. Děti mohly zhlédnout vystoupení 

cvičených pejsků, kteří předváděli různé triky a kejkle, artista a komediant v jedné osobě 

předvedl své dovednosti v polykání mečů, žonglování apod. Velkým zážitkem pro děti byla 

cvičená opice – mládě orangutana. 
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18. Dětský maškarní karneval 

19. Kino ve škole. 19 března jsme se s dětmi vypravili do školy, abychom se zde ocitli na dně 

oceánu, obklopeni krásou podmořského světa. 

20. Noc s Andersenem: 27. března proběhla ve školce Noc s Andersenem 

21. Pálení Morény a vítání jara: 30. března 

22. Ekoškolka: 7. dubna proběhla od 15,30 schůzka Ekotýmu ve školce. Díky ní  jsme si stanovili 

oblasti, které budeme v rámci tohoto programu naplňovat. Tento den odpoledne proběhlo i 

jarní focení dětí ve školce. Ve středu 15.dubna v 15 hodin jsme se s rodiči sešli na školní 

zahradě MŠ a společnými silami jsme začali upravovat  zahradu pro děti s dětmi (vrbové 

proutí). 

23. Besídka ke dni matek: 12. května zazpívaly, zarecitovaly a zatancovaly děti na besídce určené 

po maminky. Potěšilo nás, že zavítali i tatínkové. V neděli 17. května vystoupily děti i na Dnu 

matek – odpoledne, které proběhlo v areálu KD. 

24. Zápis dětí do MŠ: 13. května proběhl zápis dětí do MŠ. Byly zapsány 3 nové děti. 

25. Školní výlet – 14. května jsme se s dětmi i některými maminkami podnikli výlet na ovčí 

farmu, kde jsme objevili starou mapu k utajenému pokladu, který se nacházel na místě dnešní 

zříceniny. A věřte nebo ne, poklad děti skutečně objevily ! 

26. Den dětí: 1.června navštívili naši školku policisté ČR, kteří si s námi popovídali  o 

bezpečnosti nejen na silnici, poté jsme vyrazili do hasičské zbrojnice, kde jsme mohli 

obdivovat hasičskou techniku  a jako zlatá tečka dopoledne byla zmrzlina, na kterou nás 

pozvala paní Iveta Třísková. 

 

 

 

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. 
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Školní jídelna  

 

 Počet 

Kapacita jídelny 250 

Počet strávníků 153 

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 2014/2015 žáci a učitelé přispěli na charitativní činnost: 

 Den proti rakovině – prodej květů s osvětovými letáky, vybraná částka: 1688,- Kč  

 Fond SIDUS a CPK Chrpa 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
Ve školním r. 2014/2015 inspekce provedena nebyla.  

 

 

XIII. Závěr výroční zprávy 
Úkoly dané školním vzdělávacím programem byly ve školním roce 2014/2015 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: 15. 10. 2015 

Projednání v Pedagogické radě 19. 10. 2015                              

………………………………............... 
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 Příloha č. 1 

Rozbor hospodaření za rok 2013 

 ČERPÁNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM 

ONIV :                     

 - uč. pomůcky a software: 2 381,00 

 - školení                4 966,00 

 - ochr. pomůcky: 4 040,00 

 - cest. příkazy: 4 438,00 

    

PLATY SR:      2 446 800,00 

ODVODY SR: 856 527,00 

DNP: 13 648,00 

    

CELKEM ST. ROZPOČET 3 332 800,00 

    

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST   

PLATY:                        130 619,00 

ODVODY:                          44 982,00 

POTRAVINY HČ: 376 871,38 

OSTATNÍ NÁKLADY HČ: 118 539,28 

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST CELKEM 671 011,66 

    

PŘÍSPĚVEK Z OBCE   

Provozní příspěvek:   

Palivo: 229 525,96 

El. energie: 141 604,07 

školní pomůcky, potřeby: 10 305,00 

studijní materiál: 4 875,00 

kancelářské potřeby: 10 809,00 

drobný materiál: 36 734,00 

čistící prostředky: 16 632,00 

materiál na opravy: 3 722,00 

Oprava, údržba, revize 45 072,00 

poštovné: 2 685,00 

telefony: 20 474,86 

školení: 3 130,00 

cestovné: 7 577,00 

software, software služby 19 887,00 

mzdy obec 11 640,00 

dohody obec 42 273,00 

Odvody obec 5 259,00 

DNP: 5 943,00 

FKSP obec 400,00 

Zpracování účetnictví: 36 000,00 

bankovní poplatky: 5 963,00 

zákonné pojištění: 12 910,00 

pojištění majetku: 8 065,00 

BOZP, PO:                                  21 832,40 

internet: 24 792,00 

ostatní služby: 57 501,35 

Celkem provozní příspěvek: 785 611,64 

    

Příspěvek obce - mzdy    

mzdy 519 538,00 

odvody 145 462,00 

celkem 665 000,00 

PŘÍSPĚVEK OBCE CELKEM 1 450 611,64 
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Příloha č. 2 
Akce školy – prezentované na webu 
Příloha č. 3 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. září - Slavnostně jsme zahájili!   

1. září jsme se sešli v plném počtu, přivítali jsme 7 

prvňáčků, kteří se do školy moc těšili. Nadšení z nového 

školního roku se sice přímo úměrně s vyšším věkem žáků 

zmenšovalo, ale atmosféra při zahájení byla velice 

příjemná. Nechybělo představení prvňáčků a nových žáčků 

ani krátký kulturní program. Zajímavé bylo i slovo pana 

starosty, který nás všechny seznámil s rozsáhlou 

rekonstrukcí školy. Ještě probíhají dokončovací práce, ale 

my ve škole jsme připraveni, ZAČÍNÁME!!!  

 

 Exkurze Praha, Terezín a Hradec Králové (14. - 
16. 9. 2014)   

Ve dnech 14. – 16. září se naše škola společně se ZŠ 

Hrabišín zúčastnila exkurze do Terezína. Vyjeli jsme v 

neděli v ranních hodinách. Cestou jsme navštívili Prahu. 

Společně s průvodkyní jsme si prohlédli Pražský hrad – 

Chrám sv. Víta, Starý královský palác s Vladislavským 

sálem, Basiliku sv. Jiří a Zlatou uličku. Poté jsme 

vyrazili do Terezína. Večer jsme se ubytovali a šli jsme 

si prohlédnout Terezín. Na pondělí byl připraven 

celodenní program. Ráno proběhla přednáška o 

Terezínu v Magdeburských kasárnách. Poté jsme byli 

rozděleni do dvou skupin a průvodce nám ukázal 

Velkou pevnost (muzeum ghetta, krematorium, 

modlitebnu…). Potom jsme poobědvali v 

Magdeburských kasárnách a vydali se do muzea, kde 

probíhala práce ve skupinách. Ve tři hodiny jsme došli k 

Malé pevnosti, kde na nás čekala skvělá průvodkyně, 

aby nás seznámila s životem uvnitř pevnosti. Z 

některých informací nám běhal mráz po zádech. Po 

večeři následoval program v půdních prostorách 

Magdeburských kasáren. V úterý ráno jsme se 

nasnídali, sbalili si věci a vyjeli směrem na Hradec 

Králové. Zde jsme měli zajištěný oběd. Poté jsme si šli 

prohlédnout Obří akvárium v Hradci. Cestou domů jsme 

byli svědky toho, jak by měla fungovat spolupráce s 

policií. Náš autobus měl defekt. Vrtulník, který létal nad 

námi, upozornil policii, že se něco děje. Za chvíli k nám 

dojela policejní hlídka, zda něco nepotřebujeme. Pan 

řidič kolo vyměnil, my jsme si mezitím na poli snědli 

svačinku. Policisté se ještě přijeli podívat, zda je vše v 

pořádku. Asi po 40 minutách jsme nasedli do autobusu 

a ujížděli k domovu. Paní učitelky Pavla Hrubá a Jana 

Dokoupilová    
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Exkurze do Letohradu - muzea řemesel (18. 
9.)   

Všichni žáci II. stupně jeli zdarma na exkurzi do 

Letohradu, díky projektu: "Podpora technického a 

přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji", 

garantem je Střední odborná škola a Střední odborné 

učiliště Šumperk. Cílem návštěvy bylo Muzeum 

řemesel, které je plochou 1700 m2 největším muzeem 

svého druhu v ČR. Zahrnuje více než 50 ucelených 

expozic řemesel a živností z období 1840 - 1930. 

Kromě relativně známých profesí, jako je truhlář či 

řezbář, prezentuje i práci kovotlačitele, koláře, 

bednáře, šindeláře a mnoha dalších. Mezi 

nejzajímavější exponáty patří vyřezávaný mechanický 

skanzen řemesel, mechanické dílny, pilnice se třemi 

funkčními katry a 100 let stará školní třída s ukázkami 

národních krojů. V expozici vozovny bylo možné si 

prohlédnout nejrůznější historická vozidla.   

 

 Hurá - máme šatní skříňky!   

Během měsíce září se nám vyráběly šatní skříňky. 

Dne 1. 10. byly smontovány a žáci je mohou používat. 

Díky barevnosti je hned vstupní hala veselejší. Ladí 

pěkně i s novou fasádou školy! Žákům se moc líbí! 

Teď už jen, aby se neztrácely klíče!    

 

 VČELKA MÁJA   

Pod tímto názvem se děti celý týden připravovaly na 

tradiční spinkání, které proběhlo ze čtvrtka na pátek ve 

školní družině. Sraz byl v 19 hod., u ohýnku se opekla 

večeře, děti soutěžily v družstvech, hledaly ztracená 

zvířátka, sršní žihadla, poklad, zakuklily housenku, aby 

se mohl vylíhnout motýl, zkoušely sosat sladkou šťávu a 

závěr patřil pyžamkové diskotéce. Po pohádce byla 

vyhlášena večerka, spalo se dobře, ale málo. Snídaně 

byla díky mamince Obrusníkové a babičce Schmidlové 

bohatá, upekly nám buchty a mufiny.     Poděkování 

patří také M. Prachařovi a M. Maulerové za cukrovinky 

na poklad. Těšíme se zase na jaro, kdy nás čeká 

stanování.   
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 Dýňobraní   

Jako každý rok i letos proběhlo v naší škole ve čtvrtek 

30. října tradiční Dýňobraní. Tento rok jsme mu nevěnovali 

ovšem celý den, ale pouze krásné odpoledne, které s námi 

strávily i děti ze školky. Všichni si mohli vyrobit různé 

lampičky a další ozdůbky na pochod tajuplnou farou. Před 

školou jsme si poslechli písničky a básničky a mohli jsme 

vyrazit. Na faře nás čekalo mnoho děsivých překvapení a 

sladké odměny samozřejmě nechyběly. Všem zúčastněným 

se strašidelné odpoledne líbilo a už se těšíme na další rok.   

 

Rozsvěcení vánočního stromečku   

V pátek 28. listopadu se v naší obci rozsvěcoval vánoční 

stromeček. Žáci základní školy spolu s dětmi ze školky si pro 

diváky přichystali krátká vystoupení, která byla náležitě 

oceněna potleskem. Děti jako dáreček přichystaly každému 

větvičku jmelí, kterou rozdávaly pro štěstí.   

 

 Vánoční dílny   

Nastal vánoční čas a i my jsme se rozhodli 27. listopadu 

uskutečnit ve škole vánoční dílny. Adventní věnec a jiné 

ozdoby si vyrobili nejen naši žáci, ale i děti z mateřské 

školky, které mohli doprovodit i jejich rodiče. Všichni byli 

spokojeni a potěšeni ze svých vánočních výrobků.    

 

 Sběr papíru   

V říjnu byl ukončen náš pravidelný podzimní sběr 

papíru. Víme, že všechny děti nemají možnost nasbírat 100 

a více kilogramů, proto si vážíme i těch malých sběračů, 

kteří donesou alespoň malý balíček. Mrzí nás postoj 

některých žáků, kteří se nenamáhali a sběru se vůbec 

nezúčastnili. Vítězům byly předány medaile a všem 

sběračům sladká dobrota. Nejlepší sběrači: Lenička 

Prachařová 181 kg, Honza Horneš 179 kg, Ondra Jedelský 

178 kg, Kuba Lass 124 kg, Martin Němec 113 kg, Pavel 

Spáčil 103 kg, Terezka Tomášková 93 kg, Míša Soural a 

Martinka Králová 73 kg, Anička Hauková 70 kg. Za MŠ 

Raduška a Filípek Majerovi - 141 kg. Peníze ze sběru 

budou použity na výtvarné potřeby. Děkujeme všem 

sběračům.   
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 Čertovské řádění   

Jak všichni víme, tak 5. prosince chodí po celé zemi 

Mikuláš s čerty a andělem. Samozřejmě zamířil i do naší 

školy v podobě žáků 8. a 9. ročníku, kteří si pro své 

spolužáky přichystali různé soutěže a hry. Čertovské řádění 

se všem velmi líbilo a už se těšíme na příští rok.   

 

Vánoční besídka 14. 12. 2014   

Milým předvánočním pohlazením a poslední prosincovou 

akcí školy pro veřejnost je tradiční nedělní besídka v 

kulturním domě. Děti z mateřské školy a žáci základní školy 

si připravují svá vystoupení, jako dáreček svým blízkým. 

Besídku zakončily děti z mateřského centra Rohlíček svým 

tanečkem. A už nezbývá, než se jen těšit na Vánoce! Ať jsou 

šťastné a veselé!   

 

Atletika   

Sportujeme nejen v létě, ale i v zimě. Podařilo se nám 

získat od atletického klubu velkou sadu atletických pomůcek 

a my jsme se hned pustili do tréninku. Nakonec jsme 

uspořádali závody, děti zdolávaly překážkovou dráhu, 

slalom, házely oštěpem, raketkami, skákaly do dálky. 

Všichni žáci se snažili dosáhnout co nejlepších výsledků, ale 

nakonec 1. místo obsadila Rozálka Michálková za 1. a 2. 

třídu, Ondra Jedelský za 3., 4. a 5. třídu, David Sova za 6. a 

7. třídu. Gratulujeme!   

 

Zázraky přírody aneb "Hokus pokus"   

V pondělí 30. března čekalo na děti ve škole překvapení - 

zázraky přírody. Děti si mohly vyzkoušet, jaké je to být 

chemickými laboranty, objeviteli a vynálezci. V pokusech 

žáci zkoušeli: jak poznat stáří vajec, jak dostat uvařené vejce 

do láhve s úzkým hrdlem, jak vytáhnout minci suchou rukou 

z talíře vody, jak vzlíná voda a barví filtrační papír, proč 

magická kapalina při úderu nestříká, v rukou tuhne a zase se 

rozpouští atd. Největší údiv vyvolal pokus s hořící rukou, 

který si nejodvážnější (za přísných bezpečnostních opatření) 

mohli vyzkoušet. Činnostní učení vyvolalo velký zájem a děti 

se těší na další.   
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Zápis do prvního ročníku   

Letošní zápis do prvního ročníku se konal 3. února 

2015. K zápisu přišlo šest předškoláčků. Za doprovodu 

starších kamarádů školáků plnili na stanovištích úkoly. 

Všichni budoucí prvňáčci byli moc šikovní. Zápis, který 

se dětem moc líbil, připravila jako vždy paní učitelka Eva 

Vachutková.  

 

Maškarní karneval - neděle 1. března   

Maškarní karneval tradičně pořádaný ve spolupráci s 

hasiči se nesl v zábavném duchu. Celým odpolednem nás 

provázela princezna a vodník. Nechyběly soutěže, různé 

triky a kouzla, hry a tradiční tombola. Letos se děti mohly 

těšit ze 190 výher. Děkujeme všem sponzorům a 

hasičům!   

 

Sférické kino   

Mobilní planetárium - sférické kino - pořádá zábavné 

akce s cílem podpořit zájem mládeže o nové věci, různé 

jevy, které se dějí okolo nás ...19. března k nám zavítalo i 

do rohelské školy. Žáci tak mohli shlédnout film z 

podmořského světa a s ním spojené nezapomenutelné 

zážitky.   

 

 Noc s Andersenem 27. - 28. 3. 2015   

Sraz všech spáčů byl v 18 hodin před školou. Po 

uložení věcí se žáci rozdělili do skupin a plnili úkoly, které 

jim zanechal prapraděd Budivoj, který sídlí na hradě Bradě 

společně se skřítkem Zašupšákem a tetou Čárovou. K 

večeři byla tradiční oblíbená pizza. Po společných 

písničkách jsme si přečetli ukázky z knihy. Noc byla velice 

krátká, ani jsme se nenadáli a už byla snídaně. Děkujeme 

maminkám za bábovku, mufiny a perníky. Po úklidu, 

vyhodnocení a rozdání pohlednic na upomínku nocování, 

jsme se rozešli domů dospávat dnešní noc.   
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Velikonoční dílny 30. 3. 2015   

Na Velikonoční dílny se žáci připravovali velice 

dlouho. Celý týden se chodba před družinou plnila 

krásnými výrobky, které žáci převážně z 1. stupně vyráběli 

v rámci VV a PČ. V pondělí odpoledne mnozí dokončovali 

krásná dílka a zájemci za odborného vedení Honzy 

Horneše a Michala Brestovanského pletli pomlázky. Celá 

výstava byla pořádaná i pro veřejnost. Škoda, že asi vlivem 

velmi špatného počasí výstavu navštívilo pouze 5 lidí z řad 

veřejnosti. Tak snad příště.   

 

 Sportovní dopoledne v Kamenné.   

Na středu 1. dubna jsme dostali pozvání ze ZŠ 

Kamenná, abychom se zúčastnili sportovního soutěžení. 

Nebyl to žádný apríl! Této akce, dětmi velmi oblíbené, se 

účastníme už několik roků. Soutěž mají paní učitelky s 

dětmi vždy vzorně připravenou. Děti soutěží v nápadité a 

záludné překážkové dráze. V jednotlivých kategoriích se 

hodnotí správnost zvládnutí jednotlivých stanovišť a 

hlavně rychlost. Těší nás, že každý rok si také odneseme 

několik cen. Letos byli nejúspěšnější Ondra Jedelský a 

Jiřka Chytilová na prvních místech, ale také na dalších 

stupních Tomáš Poisl, Eliška Mokrášová, Dan Zacpálek, 

Jára Vorlíček a malý prvňáček Péťa Papšík. Všichni 

společně si ještě zahráli florbal. Děkujeme všem ve škole v 

Kamenné za pěkné odpoledne.   

 

 Sběr papíru   

Je už pravidlem, že začátkem jara pořádá naše škola 

soutěž ve sběru starého papíru. Jinak tomu nebylo ani letos. 

Koncem dubna byl ke škole přistaven kontejner a začalo 

velké sbírání. Rodiče vozili sběr auty, děti na vozíku a 

někdo přinesl balíček jen tak v ruce. U váhy pomáhal 

Martin Němec a chvílemi se měl co činit. Sbíralo se dva 

dny a jako nejpilnější byla vyhlášena Terezka Tomášková, 

která s pomocí celé rodiny nasbírala 493kg, Jirka Mauler – 

249kg a Eliška Gintherová – 219kg. Děkujeme všem 

sběračům, nejlepších 10 dostalo medaili, všichni sběrači 

nanuk a příspěvek na cestu do Prahy. Celkem jsme 

nasbírali 3700kg papíru.    
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 Sbírka Ligy proti rakovině - Květinový den 
(13.5.)    

Jako každoročně se naši žáci ve středu 13. května 

zúčastnili Sbírky Ligy proti rakovině. Ve žlutých tričkách 

nabízeli po Rohli žluté kvítky s letáčky za min. cenu 20,- 

Kč. Děkujeme Vám všem za vstřícnost a pomoc.    

 

 Muzikál „Sněhová královna“ (20. 5.)   

Ve středu 20. května se celá naše škola i s některými 

dětmi ze školky vydala na výlet do Prahy. V Praze nás 

čekal muzikál „Sněhová královna“, kde v hlavní roli mohli 

žáci zhlédnout Mahulenu Bočanovou. Za nepříznivého 

počasí (celou dobu pršelo) následovala procházka po 

pražských památkách. Výlet si všechny děti velmi užily.    

 

Junior cross (21. 5.)    

Běžci ze čtyř škol (Hrabišín, Kamenná, Úsov a Rohle) 

závodili v běhu, který má mnohaletou tradici. V deseti 

kategoriích žáci fair play bojovali o nejlepší umístění. 

Největší boj bývá v kategorii nejstarších, a to o cenu 

starosty obce a ředitelky školy. Důležité však nebylo 

zvítězit, ale zúčastnit se! Velký dík patří paní vychovatelce 

Bohunce Gřundělové, která tuto akci zajistila.    

 

Husí stopy (1. 6.)   

Při příležitosti 600. výročí Mistra Jana Husa, který se 

stal jedním z největších Čechů všech dob, jsme se 

zapojili do soutěže Husí stopy, jež ukazují na určitou 

symboliku, kterou on sám často a rád používal, když o 

sobě mluvil jako o hloupé huse. Například napsal, že 

ačkoli je husa pták domácí, hloupý a nelétavý vysoko, 

přesto se nedal zastrašit klatbou a začal létat. A kvůli 

jeho odvážnému příkladu začali létat i jiní ptáci, kteří se 

do té doby neodvážili vzlétnout.   

 

Dopravní soutěž   

Ve středu 6. května jeli čtyři žáci, Jakub Obrusník, David 

Sova, Martina Králová a Mariana Schmidlová, 

reprezentovat naši školu na dopravní soutěž do Mohelnice. 

Soutěžili ve čtyřech disciplínách: jízda zručnosti, jízda po 

dopravním hřišti, testy a první pomoc. Tito žáci se umístili 

na krásném druhém místě a postoupili do okresního kola, 

které se konalo opět ve středu 13. května. V tomto okresním 

kole se družstvo umístilo ve stejných disciplínách na 

čtvrtém místě. Všem zúčastněným moc blahopřejeme a 

děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.   
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 Den dětí   

Svátek dětí jsme v naší škole oslavili hned dvěma 

akcemi. V pondělí se naši žáci dozvěděli mnoho 

zajímavého při setkání s hasiči a policisty. Prohlédli si 

požární zbrojnici, vybavení, techniku, auta. Při setkání s 

policisty byl největší zájem o možnost prohlédnout si 

zbraně. V úterý jsme s dětmi vyrazili na výlet do Úsova. 

Část žáků jela s p.uč. Gřundělovou na kolech, ostatní 

cestovali autobusem. Prohlédli jsme si židovskou 

synagogu a hřbitov. Nejvíce se ovšem děti těšily na 

připravené atrakce na zámku - střelbu z luku a kuše, hod 

na cíl, hod oštěpem, hod bolasem, střelbu ze 

vzduchovky, strašidelný labyrint, expozici hádanek a 

rébusů. Z ohlasů dětí: Petra - "Nejvíc se mi líbilo, jak 

jsme chodili stále strašidelným labyrintem a strašili se 

navzájem. Pro ty menší tam byl dřevěný kůň na 

kolečkách." Ema - "Byly tam kuše a luky, stříleli jsme 

na terče divočáků, házeli oštěpem, líbil se nám kůň jako 

horská dráha." Jiřka - "Také jsme si prohlédli synagogu 

a židovský hřbitov, bylo to tam moc hezké. Na zámku 

jsme byli na nádvoří, šli jsme na koňskou dráhu, do 

strašidelného podzemí, kde byly různé figuríny, s Peťou, 

Ondrou a Emou jsme tam hráli na upíry. Šli jsme také na 

nanuky a k fontáně na náměstí. Úsov jsem si moc 

užila."    

 

Stanování   

Stanování s mořskou příšerkou začalo už sledováním 

předpovědi počasí. Nakonec jsme zvolili středu 10. 6. a 

udělali jsme dobře. Stany byly postaveny s rodičovskou 

pomocí a na plnění úkolů zůstalo 20 dětí a asistent 

Martin. A jak jsme soutěžili? Tradiční běh Rohlí, 

rozdávání mušliček výměnou za nakreslení příšerky, 

hledání perel v diamantovém moři, lovení nožní 

udičkou, poznávání příšerek po hmatu, luštění 

morseovky, rybářské dovednosti a závěrečné hledání 

pokladu. Ranní brzké vstávání nám umožnilo 

zhodnocení celého večera, o buchtičku k snídani se 

postarala maminka Terezky Tomáškové a Míši 

Sourala.    

 

 Olympijský běh    

Přes 23 tisíc lidí po celé České republice běželo pro 

olympijskou myšlenku. Na trať T-Mobilu Olympijského 

běhu dlouhou 1 km se vydali i žáci naší mateřské a 

základní školy. Všichni závodníci závod úspěšně zvládli, 

z mladších dětí doběhla na 1. místě Rozálka Michálková, 

2. místo obsadil Ondra Jedelský a 3. místo Jára Vorlíček. 

Starší žáci - 1. Michal Brestovanský, 2. Dan Kopp, 3. 

Kristýna Vorlíčková. Gratulujeme!!   
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    Tradiční slavnostní zakončení školního roku proběhlo        

    26.června 2015.Kulturní program zajistil náš školní 

    sboreček pod vedením paní učitelky Radky Němcové. 

    Nechybělo ani slovo pana starosty, závěrečné slovo  

    paní ředitelky a potom jenom květiny , poděkování a 

    poslední zvonění.  

     A pak už jenom ……..Hurá, máme prázdniny  !!! 
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Časopis ROHLÍK 1. číslo / V. ročník 

Základní škola a mateřská škola Rohle 
e-mail: zsrohle@seznam.cz, tel: 583254019, 731657888,  

web: www.zsrohle@seznam.cz 

Září 2014 
Milí žáci a rodiče, 
dovolte mi, abych Vám opět s novým školním rokem nabídla pár řádků ke čtení. Nechce se tomu věřit, ale náš časopis 
Rohlík je tu pro Vás již pátým rokem. Letošní školní rok nabízí hned v úvodu mnohé novinky, se kterými se postupně 
seznámíte. Např. že v MŠ i v ZŠ se objeví nové tváře, škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Některé práce ještě dobíhají, 
v brzké době přibydou i nové šatní skříňky. Celý kolektiv už se moc těší na děti a žáky a je připravený na zahájení 
výchovně vzdělávací činnosti. Pevně věřím, že se těšíte i vy a současně Vám přeji, ať se Vám po celý školní rok 2014/2015 
dobře daří!  Ředitelka školy 
 Představení pracovního kolektivu školy 

Pedagogové: 

1. stupeň: 1. a 3. ročník – p. uč. Mgr. Eva Vachutková  

2., 4. a 5. ročník – p. uč. Jana Balcárková 

Hudební výchova – p. uč. Radka Němcová, Tělesná výchova – p. uč. B. Gřundělová 

2. stupeň: 6. a 7. ročník – p. uč. Ing. Lucie Gintherová 

8. a 9. ročník – p. uč. Mgr. Jana Dokoupilová 

Matematika – p. uč. Mgr. Věra Všetičková 

Anglický a Německý jazyk - p. uč. Bc. Jan Kutálek, Hudební výchova – p. uč. Radka Němcová 

Školní družina: paní vychovatelka Bohuslava Gřundělová 

Mateřská škola: paní učitelky Marie Schmidlová a Mgr. Eva Vachutková 

Pracovníci provozu:  
školník  – pan Josef Flášar, paní Renata Němcová  

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

Ředitelka školy: Mgr. Bc. Marie Effenberger Rychlá 

Zástupkyně ředitelky školy (po dobu mateřské dovolené): Mgr. Věra Všetičková 

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

Občanské sdružení Rohlík: předseda Mgr. Tomáš Michálek 

Cíl sdružení, dnes již spolku: „Cílem sdružení je materiálně podporovat výchovně vzdělávací činnost školy, spolupráci s 

dalšími tuzemskými i zahraničními školami, vzdělávací, kulturní, osvětové, sportovní, publikační, poznávací, zahraniční 

a jiné aktivity, které vyplývají z výchovně vzdělávací činnosti příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola 

Rohle, okres Šumperk.“ Členové sdružení jsou rodiče žáků navštěvujících ZŠ.  Poplatek zůstává stejný jako při 

fungování SRPŠ. (100,- Kč/dítě; 180,-Kč/2 sourozenci; 200,- Kč/více sourozenců) 

 Projekty: 

- během září se rozbíhají projekty “Školní mléko“ (děti si mohou v obchůdku kupovat dotované mléko za příznivé ceny) 

a „Ovoce do škol“ (zdarma dostanou žáci 1x měsíčně balíček ovoce) – pro 1. st. 

- jsme členy sítě M.R.K.E.V., Ekoškola a Škola pro udržitelný život, což znamená, že se snažíme žáky vychovávat 

v souladu s přírodou a šetříme životní prostředí 

 Obchůdek:  
- denně si všichni žáci mohou koupit v obchůdku o velké přestávce svačinku (pití, dotované mléko, 

croissanty a jiné dobroty dle aktuální nabídky), bližší informace v obchůdku u p. Renaty Němcové 

 Poplatky:  
- školní družina: 200,- Kč za pololetí (platby do konce listopadu, do konce dubna) 

- mateřská škola: 150,- Kč měsíčně 

- OS Rohlík: 100,- Kč/dítě; 180,-Kč/2 sourozenci; 200,- Kč/více sour.; do 

listopadu. 
- učebnice, pomůcky, pracovní sešity, viz seznam třídních vyučujících – do konce listopadu, 

můžete platit i ve splátkách; (papíry a barvy kupujeme za peníze ze sběru starého papíru) 

 Připomínáme, nutnost omlouvání!!! 

Podle zákona je povinností zákonného zástupce nahlásit nepřítomnost žáka ve 

škole nejpozději do 3 dnů (telefonicky, osobně, e-mailem apod.). Poté je nutné 

zapsat termín a důvod nepřítomnosti do žákovské knížky. Nezapomeňte si v době nepřítomnosti 

odhlásit i stravu! 

 Informace ze školní jídelny: Obědy lze odhlašovat den předem do 14. 00 hodin. Ceny obědů: (6-

10let) 23,-Kč, (11-14let) 24,- Kč, nad 15 let 27,- Kč. V době nemoci není možné žákům poskytovat dotovanou stravu 

(oběd). Jídlo je možné odebrat do jídlonosiče pouze první den nemoci nebo z důvodu nenadálé nepřítomnosti žáka ve 

škole. V dalších dnech nemoci se může dítě stravovat pouze za plnou cenu oběda, to je 51,00 Kč. V případě, že žák není 

na další dny nemoci řádně odhlášen, je povinností zákonného zástupce uhradit tyto obědy v plné výši, tedy 51,00 Kč za 

jeden oběd. Oprávněnost odběru dotované stravy podléhá státní kontrole. Stravné i školné se platí nejpozději do pátého 

dne v měsíci, můžete platit po dohodě i inkasem, POZOR na nové číslo účtu školy – viz zprávy z MŠ. 
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 Co ve škole sbíráme: Info z družiny? nutno aktualizovat 
- 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 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. 

 

 Zprávy z mateřské školy:   
Milí rodiče, 

dovolte nám, abychom Vás seznámili s některými důležitými informacemi: 

Téma letošního vzdělávacího programu je  

 Jaro, léto, podzim, zima, v lese je nám spolu prima! 

 

Budeme s dětmi více pobývat v přírodě, kde budeme poznávat svět kolem nás. Protože téma na 

letošní rok se týká lesa, dětem můžete připravit kostýmy lesních víl a skřítků.  

Tento rok v naší třídě bude 10 víl a 16 skřítků.  
 

Důležité informace pro rodiče: 

Provoz mateřské školy je od 1. 9. 2014 od 7:00 do 15.50 hod. Děti se rozcházejí do 15:45, za 

pěkného počasí se děti mohou rozcházet i ze školní zahrady. 

O všem, co se odehrává v naší mateřské škole, budete informováni prostřednictvím nástěnek, 

stránek www.zsrohle.cz či osobním kontaktem s učitelkami přímo ve třídě. 

Nově je změněn čas odchodu u dětí, které chodí domů po obědě - 12,30 – 13,00hod. 

Dále prosíme rodiče, aby přiváděli dítě do třídy v době od 7,00 - do 8,00 a osobně ho předali paní učitelce. 

Změna čísla účtu – 266333689/0300; školné se platí se stravou u vedoucí stravovny nejpozději do pátého dne v 

měsíci! 
Akce, které proběhnou ve školce na podzim:   

září -  Přivítání v MŠ a Uspávání broučků; říjen - Posezení u táboráčku;  těšte se na listopad: Mámo, táto, přijďte za mnou 

do školky, budeme si společně hrát a vyrábět! 

Kroužky pro děti: Anglický, Keramický, Sporťáček (Sportovní), Klubíčko (grafomotorika), Zpěváček (pěvecký), Flétna 

bude v druhém pololetí pro předškolní děti 

CO BUDOU VAŠE DĚTI POTŘEBOVAT? 

Oblečení ve třídě: děti se ve své hře nejlépe cítí v pohodlném oblečení (bavlněné tričko, hrací kalhoty, zástěrky).  Dětem 

dejte papučky zdravotně nezávadné s pevnou patou! 

Oblečení na odpočinek: pyžamko (případně i spací tenké ponožky, dle potřeby dítěte) 

Pobyt venku - zima: nepromokavé oblečení přiměřené počasí, teplejší nepromokavou obuv, čepici, šálu. Rukavice 

prosíme připevnit na gumu a provléct rukávy. 

Pobyt venku - jaro a podzim: pohodlné sportovní oblečení přiměřené aktuálnímu počasí, pláštěnku, tenisky, kšiltovku 

nebo klobouček, v horkých dnech nezapomeňte na tričko, trenýrky, sluneční brýle. 

Čištění zubů po obědě: kartáček na zuby + zubní pastu (jednotné kelímky jsou zakoupeny) 

Pitný režim: vlastní umělohmotný hrníček ze spodu podepsaný lihovou fixou 

Prosíme o označení/ podepsání oblečení a obuvi, aby se nám věci nepletly. 

 

Těšíme se na Vaše děti a věříme, že spolupráce mezi námi a Vámi bude velmi vstřícná, abychom 

usnadnili a zpříjemnili pobyt Vašich dětí u nás v MŠ. 

      

     paní učitelky Marie Schmidlová a Eva Vachutková 

 

 Informace k výletu, exkurzi -Terezín, Praha, Hradec Králové 

- pro žáky 7., 8. a 9. ročníku 
 Proč? V loňském roce proběhla exkurze do Osvětimi, kterou žáci hodnotili velice pozitivně. Přislíbili jsme tedy 

pokračování, tentokrát však v českém Terezíně.  Termíny v Terezíně jsou plné na několik let dopředu, nám se podařilo 

zajistit uvolněný, zářijový. Proto avizujeme akci až nyní, ale potřebujeme od vás téměř okamžitou zpětnou reakci.  

Kdy? Neděle 14. září (odjezd v 9 hod. ráno)– úterý 16. září 2014  

Co tam? Když už pojedeme tak daleko, cestou tam bychom rádi navštívili Prahu, případně vylezli na 

horu Říp (dle času), cestou zpět Aquapark Hradec Králové. (Původně jsme počítali s Libercem, ale 

časově a finančně bychom se dostali jinam). V Terezíně je připraven pro žáky na pondělí a úterý 

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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dopoledne poutavý program.  

Ubytování: hotelového typu přímo v památníku Terezín  
Jídlo: neděle – vlastní, pondělí – snídaně, oběd, večeře, úterý – snídaně, oběd 

Cena: vstupy: Praha – 70,- Kč (prohlídka hradního okruhu s průvodcem), Terezín 50,- Kč, 

Aquacentrum 100,- Kč (2 hod.); strava: 260,- Kč; nocleh: 2 x 275,-Kč jízdné: fa za autobus z velké 

části hradí Terezínská iniciativa, proto vybíráme jen symbolických 120,- Kč za celou cestu;  

                         

Celkem: 1 150,- Kč 
Závěr: Jsme si vědomi toho, že na rozmyšlenou máte málo času, i toho, že se nejedná o malou finanční částku. Na 

druhou stranu je škoda nabídky nevyužít, jedná se o plné 3 dny a 2 noci nabité zajímavým a pestrým programem. Prosíme 

Vás tedy o okamžitou reakci, zda vaše dítě pojede či nikoli. Bližší info obdrží přihlášení nejpozději v pondělí 8. 9. 2014.  

      MÁM     X   NEMÁM Z ÁJEM 

 Nepovinné předměty: Přihlašuji své dítě do těchto nepovinných předmětů, které zahajují v týdnu od 8. 9.:  

- Náprava SVPU (integrovaní povinné) - Sborový zpěv   

 Zájmové kroužky legislativně zajišťuje DDM Magnet Mohelnice. O jaké kroužky máte zájem? Chcete se stát 

vedoucím? Napište nám to! Kroužky začnou dle zájmu žáků fungovat od října. 

- poplatek činí 160,- Kč ročně, v případě docházky do dvou kroužků, zaplatíte za druhý kroužek 80,-Kč (bližší info u 

vedení školy a vedoucích kroužků)  

 Plavání (duben – červen/pátky, cena cca  1tis. Kč)   MÁM     X   NEMÁM ZÁJEM 

 SOUHLASÍM  - NESOUHLASÍM s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách školy a s využitím 

obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagaci školy v tisku nebo školním časopise.  

 Stvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil se Školním řádem ZŠ a MŠ Rohle. K nahlédnutí je v ředitelně, na 

nástěnce naproti vchodu, na webových stránkách školy pod záložkou ZŠ, Dokumenty, Vnitřní řád školy, část 

2. Školní řád., k dispozici je i na třídních schůzkách. 

 Další připomínky, náměty, návrh kroužků:............................................................. 

 ..................................................................................................................................... 

podpis zákonného zástupce: 
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Příloha č. 4 

Rohelský zpravodaj 

Zářijové zprávy ze Základní školy Rohle 

Letošní školní rok nabízí hned v úvodu mnohé novinky. O některé z nich bych se ráda s vámi 

podělila v následujících řádcích. Tou největší novinkou, která je zřejmá na první pohled, je krásná 

škola, která se po rozsáhlé rekonstrukci a odstavení lešení po prázdninách objevila. Za to patří velké 

poděkování hlavně panu starostovi a vedení obce. Některé práce ještě budou během podzimu 

dobíhat, chod školy to však nijak neovlivní. V brzké době přibudou i do vstupní haly i nové skříňky, 

v družině se žáci mohou těšit z nového koberce. I kolektiv se přes prázdniny mírně obměnil, 

představuji Vám tedy celý kolektiv naší organizace. 

Představení pracovního kolektivu školy 

Pedagogové: 

1.stupeň: 1. a 3.. ročník – p. uč.  Mgr.Eva Vachutková 

2.,4., a 5.ročník – p. uč. Jana Balcárková 

Hudební výchova – p. uč. Radka Němcová 

Tělesná výchova – p. uč.  B. Gřundělová 

2. stupeň: 6. a 7. ročník- p. uč. Ing. Lucie Gintherová 

8. a 9. ročník Mgr. Jana Dokoupilová 

Matematika – p. uč. Mgr. Věra Všetičková 

Anglický a Německý jazyk – p. uč. Bc. Jan Kutálek 

Hudební výchova – p. uč. Radka Němcová 

Školní družina: paní vychovatelka Bohuslava Gřundělová 

Mateřská škola: paní učitelky Marie Schmidlová a Mgr. Eva Vachutková 

Pracovníci provozu: p. Josef Flášar, paní Renata Němcová 

Vedoucí ŠJ – p. Marie Suralová 

Paní kuchařky – Jitka Vachutková, Romana Schreierová 

Ředitelka školy: Mgr. Bc. Marie Effenberger  Rychlá 

Zástupkyně ředitelky (po dobu mateřské dovolené): Mgr. Věra Všetičková 

 

Exkurze Terezín 

    Ve dnech 14. – 16. září se naše škola společně se ZŠ  Hrabišín zúčastnila exkurze do Terezína. 

Vyjeli jsme v neděli v ranních hodinách. Cestou jsme navštívili Prahu. Společně s průvodkyní jsme si 

prohlédli Pražský hrad – Chrám sv. Víta, Starý královský palác s Vladislavským sálem, Basiliku sv. 

Jiří a Zlatou uličku. Poté jsme vyrazili do Terezína. Večer jsme se ubytovali a šli si prohlédnout 

Terezín. 

   Na pondělí byl připraven celodenní program. Ráno proběhla přednáška o Terezínu 

v Magdeburských kasárnách. Poté jsme byli rozděleni  do dvou skupin a průvodce nám ukázal 

Velkou pevnost (muzeum ghetta, krematorium, modlitebnu…). Potom jsme poobědvali 

v Magdeburských kasárnách a vydali se do muzea, kde probíhala práce ve skupinách. Ve tři hodiny 

jsme došli k Malé pevnosti, kde nás čekala skvělá průvodkyně, aby nás seznámila s životem uvnitř 

pevnosti. Z některých informací nám běhal mráz po zádech. Po večeři následoval program v půdních 

prostorách Magdeburských kasáren. 

   V úterý ráno jsme se nasnídali, sbalili věci a vyjeli směrem na Hradec Králové. Zde jsme měli 

zajištěný oběd. Poté jsme si šli prohlédnout Obří akvárium v Hradci. 

   Cestou domů jsme byli svědky toho, jak by měla fungovat spolupráce s policií. Náš autobus měl 

defekt. Vrtulník, který létal nad námi, upozornil policii, že se něco děje. Za chvíli k nám dojela 

policejní hlídka, zda něco nepotřebujeme. Pan řidič kolo vyměnil, my jsme si mezitím na poli snědli 

svačinku. Policisté se ještě přijeli podívat, zda je vše v pořádku. Asi po 40 minutách jsme nasedli do 

autobusu a ujížděli k domovu. 

                                                                                      Paní učitelky Pavla Hrubá a Jana Dokoupilová 

Recyklohraní 
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  I letos pokračujeme v soutěži Recyklohraní, celý rok budeme i nadále sbírat vysloužilé 

elektrospotřebiče, baterky, zářivky, úsporné žárovky, mobily, prázdné tonery do tiskáren, vršky od 

plastových lahví. Sbírejte a soutěžte s námi, v minulém školním roce jsme vyhráli AIR HOCKEY. A 

čeho se dočkáme letos?  To už hodně záleží na všech sběračích. 

   Na podzim proběhne sběr starého papíru, nejlepší sběrače odměníme a peníze za sběr letos putují 

do ŠD na zútulnění místnosti, již v brzké době plánujeme výměnu koberce. 

   Všech sběračů si vážíme  a  předem děkujeme. 

                                                                                              Paní vychovatelka Bohunka Gřundělová 

A co je nového ve školní jídelně ? 

   Všem strávníkům se snažíme vařit nejen chutné jídlo, ale i zdravé, energeticky vyvážené. Školní 

jídelna získala nové recepty od firmy Podravka. Postupně je budeme zařazovat do jídelníčku, tak 

abychom splnily spotřební koš a zároveň obohatily stravu dětí o zdravější alternativu. Některé  

recepty a suroviny už jsme vyzkoušely a ne všechny strávníkům chutnaly. Doporučením výživových 

poradců je nabízet konkrétní jídlo aspoň 4x, než si strávníci zvyknou. Ale nechceme strávníky 

odradit ani jít cestou některých jídelen, které jako úplatek dávají dětem sladkosti, pokud sní pro ně 

nepopulární jídlo (viz kroupové rizoto). Protože jsme školní jídelna a musíme vařit podle zásad 

zdravé  výživy, nemůžeme zvyšovat dávky soli a dochucujeme přípravky složené z droždí a sušené 

zeleniny. Vše bez glutamanů. Dospělí strávníci mají možnost si jídlo osolit a opepřit dle své chuti. 

Nyní používáme zelené koření (libeček, pažitka, řapíkatý celer), které nám nosí místní drobní 

pěstitelé, za což jim touto cestou děkujeme. Pokud máte zájem o naše obědy, nebojte se k nám 

přihlásit! 

                                                                 Za kolektiv kuchařek Vám dobrou chuť přeje M. Suralová 

 

Závěrem 
   Protože se již počátkem měsíce října na nějakou dobu odmlčím a budu se věnovat jiným 

povinnostem než je řízení školy, dovolte mi, abych se s Vámi rozloučila a poděkovala všem dětem, 

rodičům, kolegům, veřejným činitelům i občanům za dobrou spolupráci. 

    Přeji Vám všem jen to dobré 

                                                                                           Marie Effenberger Rychlá, ředitelka školy 

 

 

Vánoční přání ze Základní školy Rohle 
  Není to tak dlouho, co jsme zahájili školní rok a už jsou přede dveřmi Vánoce. Děti z mateřské a 

základní školy vyjádřily svým vystoupením na vánoční besídce přání šťastných a veselých Vánoc 

všem divákům.  

   Za celý kolektiv ZŠ, MŠ a ŠJ mi dovolte, abych Vám všem popřála, abyste se nepíchli o trn 

šípkové růže, aby Vám do oka nepadla střepina ze zlého zrcadla a hlavně, abyste měli            

Z PEKLA  ŠTĚSTÍ ! 

    Kouzelné Vánoce a v roce 2015 hodně zdraví a osobní pohody. 

                                                                                    Mgr. Věra Všetičková, zastupující řed. školy 

 

 

 

Zprávy z rohelské školy 

S přibývajícími dny, kterými ukrajujeme z koláče školního roku, všichni říkáme, jak ten čas  letí. 

Zastavme na chvíli čas a začtěme se do řádků, které nám přiblíží uplynulé období školního roku. 

Druhou polovinu školního roku jsme zahájili  některými novými akcemi. Do školy za námi přijelo 

sférické kino, které nám přiblížilo podmořský svět. Do školy jsme přijali 6 předškoláčků, kteří po 

prázdninách dají na záda aktovku a začne jim školní život.  

V jarním období jsme ve škole nezaaháleli. Kromě výuky jsme ještě stihli zorganizovat nebo se 

zúčastnit se mnoha zajímavých akcí jako Noc s Andersenem s přespáním ve škole, sportovního dne 

v Kamenné. Čtyřčlenné družstvo reprezentovalo naši školu v dopravní soutěži, kdy v oblastním kole 

žáci obsadili 2. místo a postoupili do okresního kola, kde   získali 4. místo. Od dubna  27 žáků školy 

a 10 dětí mateřské školy jezdili a jezdí na plavecký výcvik do Zábřeha. Všem plaváčkům   se  výuka 

moc líbí. Při jarním sběru starého papíru jsme opět „trhali „ rekordy. Žáci nasbírali 3700 kg papíru. 

Letošní finanční odměna za sběr putovala na příspěvek žákům na autobusový výlet do Prahy na 
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muzikál Sněhová královna. Nejlepší sběrači obdrželi tradičně medaili a všichni sběrači sladkou 

odměnu. Výlet do Prahy na muzikál byl spojený s procházkou po Praze. Bohužel počasí nám 

nepřálo, takže naše plánovaná procházka byla deštivá. Další úspěšná akce nesla název „ květinový 

den“  . Jednalo se o akci  Den proti rakovině.  Žáci – žluťásci nabízeli tradiční žluté kytičky měsíčku 

lékařského. V Rohli bylo vybráno 1688Kč, které byly odeslány na Ligu proti rakovině do Prahy. 

Všem, kteří si kytičku zakoupili děkujeme a věříme , že se společně zúčastníme sbírky i v příštím 

roce. O dalších akcích, které se uskutečnily nebo ještě v závěru roku uskuteční se můžete dočíst na 

našem webu. 

Závěr roku bude patřit našim deváťákům, kteří opouštějí školu a dávají se na další vzdělávací životní 

pouť. Přejeme jim, aby plavali dopředu a vždy správným směrem. 

Dovolte mi, abych Vám v tomto předprázdninovém čase popřála mnoho slunečních a pohodových 

dnů. 

Mgr. Věra Všetičková 

 

Prázdninový provoz školních zařízení :  

MŠ – provoz do 3.7.2015.  

          6.7. – 16.8.2015 – MŠ  uzavřena – čerpání dovolené 

ŠJ  - provoz do 3.7.2015 

         6.7. – 17.7.  ŠJ uzavřena – malování, čerpání dovolené 

ZŠ     1.7. – 23.8. 2015 – uzavřena – čerpání dovolené 

Pokud byste něco potřebovali, pište na email zsrohle@seznam.cz nebo volejte na t.č. 731657888 

 

 

PROSLOV 

Vážená paní ředitelko, vážený učitelský sbore, milí spolužáci, chlapci a děvčata 

Sešli jsme se zde, abychom se slavnostně rozloučili s touto školou, s jejím vedením, celým 

pedagogickým sborem a s Vámi se všemi, kteří tuto školu neopouštíte, ale po prázdninách se opět 

vrátíte ke své práci zde ve škole, ke svým povinnostem všedního dne. Tento den je pro někoho 

normální, až nezajímavý, ale pro nás deváťáky je něčím výjimečným, postupujeme zase o něco výš. 

Tak jako Slunce zapadá a vychází, tak žáci přichází a odchází. Odcházíme z míst, kde jsme se učili 

číst a psát, ale teď už musíme sbohem dát. 

S Vaším dovolením se na chvíli vrátím zpět do doby, kdy jsme jako roztřesení prvňáčci 

vstoupili do této školy, očekávajíce věcí příštích. Pomalu jsme si zvykali na školní pořádek, 

ukázňovali se a načerpávali vědomosti svých učitelů. Nebyla to vždy cesta lehká – pro Vás, ani pro 

nás. Tak jako přibývalo svíček na našich narozeninových dortech, tak rychle ubíhala také naše školní 

léta, a my jsme se postupně seznamovali s neznámem jednotlivých předmětů, kterých také přibývalo. 

Tak jsme se prodírali pralesem pravopisu, hledali slovní druhy, vykružovali kružnice, skláněli se nad 

moudrostí fyzikálních zákonů a bojovali s neúprosnými chemickými reakcemi, cestovali na mapách 

světem; cvičili jsme, zpívali a snažili se vyjadřovat i některým z cizích jazyků. 

Na tuto dobu nelze nikdy zapomenout. Ačkoliv tomu možná nevěříte, právě zážitky ze 

základní školy vám nejvíce utkví v paměti, protože to nebylo jen učení, ale i školní výlety a s nimi 

související veselé příhody; navázání nových přátelství, šťastné i nešťastné lásky, chvíle veselé i 

vážné. 

Co se změnilo od dob našeho bezstarostného dětství prosyceného optimismem a vysněnými 

ideami „Až budeme velcí?“ Především jsme se změnili my sami, s naším perspektivním pohledem na 

okolní realitu, už bez růžových brýlí. Přišli jsme na systém tzv. taháků, napovídání spolužákům a 

pohazování houbou vystřídaly přestřelky křídami. 

Zatímco na prvním stupni jsme bývali nuceni do učení a za každou horší známku nebo 

poznámku v deníčku jsme právem mohli očekávat nějaký nemilý trest od našich rodičů, nyní jsme již 

pochopili smysl učení – že se neučíme pro nikoho jiného než sami pro sebe, a jen na nás záleželo, 

jestli nás na střední školy přijmou, nebo ne. Dnes už máme naštěstí tato přijetí šťastně za sebou, a 

spolu prožíváme rozloučení s Vámi ostatními, i s touto školou. 

Dnešek je pro mě a spoustu mých spolužáků velmi smutný. Je to poslední den, kdy se vidíme 

všichni pohromadě. V září už nás tu vystřídá jiná devítka a my se vydáme vstříc svým životům se 

vztyčenými hlavami. Osud povede naše kroky novou a neznámou cestou. Já ale vím, že v mnohých 

co tu sedí, vidím opravdové přátele. Doufám, že pokud budeme mít na té cestě nějaké trnité růže, o 

mailto:zsrohle@seznam.cz
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které se popícháme, určitě si vzájemně pomůžeme. Věřím, že právě ta naše devátá třída bude ta 

nekončící. 

Chtěl bych proto za nás všechny poděkovat Vám, milí páni učitelé i paní učitelky, za Vaši 

trpělivost, s jakou jste nás po celá ta léta vedli. Tak jako nikdy nezapomeneme na naši školu, tak také 

nikdy nezapomeneme na Vás, na Vaše tváře ani na Váš úsměv. Jsme Vám ze srdce vděčni, a díky za 

všechno. 

Přejeme Vám mnoho zdaru a trpělivosti s novými spolužáky! Zase někdy nashledanou… 

                                     Za odcházející žáky : Jan Horneš 

 

 

 


