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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 – 31. 7. 2016 (po dobu MD ředitelky) 
 

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 2015/2016: 
 

 Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu  

1. stupeň 1 24 24 

2. stupeň 4 22 5,5 

Celkem: 5 46 9,2 

Školní družina 1 25 25 

Mateřská škola 1 24 24 

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 2015/2016 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 2015/2016 navštěvovalo ZŠ k 20. 6. 2016 - 45 žáků a 23 dětí v MŠ. Škole byla 

udělena výjimka z počtu žáků. ZŠ a MŠ měla celkem 20 zaměstnanců. Z toho 13 pedagogických 
pracovníků (učitelé ZŠ-10, z toho 2 učitelky na MD a 1 externí učitel, vychovatelka ŠD, asistent 

pedagoga, učitelky MŠ-2) a 7 pracovníků provozu. (1 Školník, 1 uklízečka, 3 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 rámci projektu Hurá do dílny! Byla zrekonstruována a vybavena místnost dílen v domečku naproti 

škole. Základní informace o projektu:  

Rozvoj technických dovedností žáků na 

druhém stupni základní školy. Registrační 

číslo: CZ.1.07/1.1.00/57.1148, název: Hurá do 

dílny. Získaná finanční částka: 204 112,- Kč. 

 

Ve druhém pololetí školního roku proběhly na podnět p. uč. MŠ úpravy v budově MŠ. Zlikvidovala 

se stará ložnice, byla pořízena nová lehátka s úložní skříní, za sponzorské dary se nakoupilo mnoho 

didaktických pomůcek a hraček.  

Během prázdnin proběhly díky pracovníkům obce úpravy na zahradě MŠ, v budově MŠ a na 

chodbách II. stupně se obnovila malba. Malování přispělo k velkému postupu v budovách MŠ i ZŠ 

co se estetického hlediska týká. 

 

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: 2015/2016 

v ročnících: počet žáků: 

ŠVP pro ZV „Na cestě“ 1. až 9. ročník 46 
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  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     2015/2016 

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 
7+2 7+2 7+2 7 7 41 6 35 3+1 3+2 4 5 18 3 15 

Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2 9 3+1 3+1 3 3 14 2 12 

Německý jazyk           3 3 6 6 6 

Matematika a její aplikace Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 25 5 20 4 4 4 3+1 16 1 15 

Informační a komunikační 

technologie 
Informatika - - - - 1 1  1 0+1 0+1 0+1 1 4 3 1 

 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 2 - - 

13 1 12 

- - - - - - - 

Přírodověda - - - 2 
2+1 

- - - - - - - 

Vlastivěda - - - 2 - - - - - - - 

Člověk a společnost 
Dějepis - - - - - - - - 2 1+1 2 2 

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

 

 

Člověk a příroda 

Fyzika - - - - - - - - 1+1 1+1 2 2 

28 7 21 
Chemie - - - - - - - - - - 1+1 2 

Přírodopis - - - - - - - - 2 2 1+1 1+1 

Zeměpis - - - - - - - - 1+1 2 2 1+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 2 2 1 1 

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 0+1 1 1 1 4 1 3 

Součty ročníků  
18+

3 

18+

3 

21+

3 

24+

2 

23+

3 
118 14 104 

23+

6 

24+

6 

28+

3 

29+

3 
122 24 104 

                 

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 1 hodina 

 Informační a komunikační technologie:     -  3 hodiny 

 Člověk a jeho svět:                      1 hodina                          

 Člověk a společnost:    1 hodina 

 Člověk a příroda:    7 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 

 

 



 

10 

 

 

III.  Personální zabezpečení činnosti školy 
 

Pedagogičtí pracovníci školy 
  

 počet fyzických osob Přepočtené  

Úvazky 

Učitelé I. a II. stupeň 10 6,044 

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. Jana Balcárková. Na II. stupni byly třídní učitelky pro 6. a 8. 

ročník Ing. Lucie Gintherová a pro 7. 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. PV vyučuje Mgr. Petr Vitásek V MŠ pracují učitelky Marie Schmidlová a Mgr. Eva 

Vachutková ml. Od 1. 2. 2016 do konce školního roku v MŠ zastupuje paní uč. Alžběta Drážná za 

Marii Schmidlovou, která dostala výpověď z důvodu nedostatečné kvalifikace. 

 

 

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 - školník, 

uklízečky, topič 

2 0,9 + 0,562 + 0,65 + 0,8888 

Pracovníci provozu - stravovna 3 (zástup 1) 2,4 (0,8) 

Administrativní pracovnice - platy a 

mzdy (PAM) 

1 Dohoda 
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IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
 

Počet dětí u zápisu do 1. třídy 

pro šk. rok: 2016/2017: 

Počet žádostí  

o odklad: 

Nastoupí do 1. třídy  

ve školním roce 2016/2017: 

6 0 6 

 

Zápis do 1. ročníku se konal 9. 2. 2016. Zápis se konal netradiční formou, děti plnily pohádkové 

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

bylo přijato k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2016. 
 

V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2015/2016 

 

Celkový průměrný prospěch žáků: 1.738 

Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 19 

prospěl 26 

neprospěl 0 

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: 5 žáků, 1 žák porucha chování (přidělen asistent pedagoga) 

Výuka probíhá dle Individuálních vzdělávacích plánů.  

Ve školním roce 2015/2016 bylo celkem 5 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: 

3 394 0 83,9 

 

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

nižší než v minulém školním roce.   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:  

Adéla Berková – Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 

Matěj Drlík – SOU zemědělské, Loštice – opravář zemědělských strojů 

Terezie Schmidlová – Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela 

Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc – nutriční asistent 

 

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

a ost. prac. školy 
 

Ve školním roce 2015/2016 se pedagogičtí pracovníci zúčastnili těchto programů v rámci DVPP: 

 

Absolvované školení a semináře – celý kolektiv 

 

 Třídenní terénní exkurze – Broumovsko 

. 

Semináře výtvarné výchovy 

 Mikuláš pro vychovatelky 

 

Prohlubování kvalifikace 

 Školení pro preventisty 

 Seminář Ekologická výchova  

 

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 

 Studium Asistent pedagoga 

 

 

Pracovní semináře a workshopy 

 

 Maxík 

 Semínko v areálu Toulcova dvora 

 Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD 

 Drumben a jeho využití v praxi 

 

 

 

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. 2015 Slavnostní zahájení školního rok 

 23. – 24. 9. 2015 Podzimní sběr starého papíru 

 20. 10. 2015 Dopravní hřiště 

 22. 10. 2015 HIV Olomouc 

 30. 10. 2014 Dýňobraní aneb halloween po rohelsku 

 11. – 12.11. 2015                             Scio testy 

 11. 11. 2015 Z pohádky do pohádky 

 9. 11. 2015                                      Třídní schůzky 

 26. 11. 2015                                      „ Vánoční dílny“ I., II.st. +  rodiče + veřejnost  

 27. 11. 2015 Zpívání u vánočního stromečku – zahájení adventu 

 3. 12. 2015 Sférické kino  

 4. 12.  2015                                      Čertovská škola a pasování na čtenáře 

 4. 12.2015 Mikuláš ve škole 

 20. 12. 2015 Vánoční besídka ZŠ a MŠ 

 28. 1. 2016 Recitační soutěž 

 28. 1. 2016 Zakončení 1. pololetí 

 9. 2. 2016 Zápis do 1 .třídy 

 24. 2. 2016 Pěvecká soutěž 

 26. 2. 2016 Recitační soutěž 

 28. 2. 2016 Dětský maškarní karneval  

 14. 3. 2016 Divadlo Zábřeh  

 22. 3. 2016 Velikonoční dílny 

 23. 3. 2016 Sportovní hry  Kamenná  – 1.stupeň 

 1. 4. 2016 Noc s Andersenem 

 4. 4. 2016 Úsov ukázka Dravci 

 6. 4. 2016 Dopravní hřiště Mohelnice 

 15. 4. 2016 Setkání seniorů 

 18.-19. 4. 2016 Sběr papíru  

 29. 4. – 24. 6. 2016 Plavecký výcvik 

 6. 5. 2016 Dopravní soutěž družstev 

 11. 5. 2016 Sbírka Květinový den, boj s rakovinou 

 11. 5. 2016 Zápis do MŠ 

 19. 5. 2016 Junior  cross  – běžecká soutěž i pro okolní školy 

 10. 6. 2016 Besídka pro rodiče 

 21. 6. 2016 Výlet Velké Losiny 

 22. 6. 2016 Olympijský běh 

 30. 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 

 Vánoční besídka 

 Dětský maškarní karneval 

 Velikonoční dílny  

 Besídka pro rodiče 

 Rohelský junior cross 

 

Soutěže 

 

 Dopravní soutěž – žáci  II. stupně 

 Recitační soutěž 

 Pěvecká soutěž 

 Výtvarné soutěže  

 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 

 Olomouc 

 Velké Losiny  

 

Akce většího charakteru pořádané školou 

 

 Plavecký výcvik – MŠ + ZŠ 

 Sběr papíru 

 Vánoční besídka 

 Maškarní karneval 

 Sbírky Květinový den 

 

  

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

 

Název kroužku: Vedoucí kroužku: 

1. Výtvarný a keramický: Marie Schmidlová 

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

3. Angličtina (2 skupiny): Mgr. Jana Balcárková 

 

 

Prezentace zájmových kroužků 

 

Ve školním roce 2015/2016 fungovaly na škole 3 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 Indiánské stanování. Následovala Drakiáda, Kuličkový král, 

Švihadlová princezna, Šikula a Šikulka ŠD, Recyklohraní – letos jsme získali soubor her Kufřík, 

Pečení a vaření, Pletení košíků, tkaní koberečků, Superfarmář, cyklovýlety, Drumbeny, čtenářské 

dny v knihovně, závody na koloběžkách a kolech, Indiánský měsíc. 

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

dětem v družině líbilo. 

 

Mateřská škola    

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). Ve 2. pololetí byly 

zakoupeny didaktické pomůcky a hračky pro děti. Nově byly prostory MŠ vymalovány, zakoupeny 

matrace na spaní skříň na ukládání matrací 

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. V době letních prázdnin byly 

natřeny průlezky, skluzavka, vyměněno bylo dřevěné posezení kolem pískoviště, srovnána dlažba 

v zahradním domku. 

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. Všechny 

děti jí příborem. 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. 

Rodiče byli během školního roku zapojeni do akcí, které jsme ve školce naplánovali. Tyto akce jsou 

u rodičů a dětí oblíbené. 

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. Snažili jsme ses 

dětmi pobývat venku dobu stanovenou v ŠVP. Pravidelně jsme zařazovali preventivní zdravotní 

chvilky, pohybové hry a nejvíce prostoru věnovali hře, která je nedílnou součástí celého dne v MŠ. 
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Řízení vzdělání: 

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

Hodnocení vzdělávacích činností provádíme průběžně. Je vedeno portfolio dítěte. 

Personální a pedagogické zajištění: 

Do nového školního roku nastoupily paní učitelky Marie Schmidlová, pracovní poměr ukončen k 31. 

1. 2016, Alžběta Drážná, od 1.2.2016, Mgr. Eva Kožoušková. Během roku se účastnily vzdělávacích 

seminářů. Eva Kožoušková – Ekoškolka (jak se do programu zapojit), Aktuální otázky v MŠ, Maxík. 

Alžběta Drážná – Maxík. 

Spolupráce rodičů: 

Rodiče sledují informace a dění naší školy (web, facebook, 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 a hliníku.  V letošním roce se rodiče také zapojili do 

úprav školní zahrady, ve spolupráci nadále pokračujeme. 

 

Hodnocení TVP 

Ve školním roce 2015/2016 se opět pracovalo podle RVP. ŠVP vychází z jho cílů a pěti oblastí. Byla 

vybrána vize: Jaro, léto, podzim, zima, v lese je nám spolu prima! 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. Děti poznávaly blíže přírodu kolem nás, díky delším vycházkám do 

okolí. U dětí se zlepšila hrubá i jemná motorika, rytmizace, poznaly číslice 1-10, počáteční písmena 

svých jmen. 

V době letních prázdnin byla MŠ uzavřena od 4. 7.  -  21. srpna 2016. Provoz MŠ byl znovu zahájen 

22. srpna 2016. 

 

Akce pro děti, s dětmi 

1. 8. září 2015 proběhly v MŠ třídní schůzky. Na schůzce byli rodiče informováni o denním 

harmonogramu školky, byli informováni o konaných akcích ve školce a mimo školku. 

2. 16. září 2015 byli do školky pozváni rodiče na schůzku EKOTÝMU 

3. 26. - 30. 10. 2015 proběhl ve školce DÝŇOVÝ TÝDEN. Děti si do školky donesly dýni, 

kterou samy vydlabaly a jejich výtvory zdobily okna i schody školky. Akce vyvrcholila 

Dýňobraním v pondělí 2. 11. 2015 

4. 28. 10 2015 proběhla akce v rámci EKOŠKOLKY. Rodiče donesli na zahrádku k vysazení 

množství bylinek. 

5. 2. 11. 2015 spaly přihlášené děti přes noc ve školce se strašidýlky. 

6. 27. 11. 2015 děti zazpívaly na tradičním rozsvěcování vánočního stromu v Rohli 

7. 3. 12. 2015 děti navštívily sférické kino ve škole. 

8. 4. 12. 2015 nás ve školce navštívil Mikuláš s andělem a čerty. Děti buď zazpívaly písničku 

nebo zarecitovaly básničku. Mikuláš je poté odměnil balíčkem dobrot. 

9. 14. 12. 2015 proběhlo v MŠ vyšetření zraku. 

10. 20. 12. 2015 děti vystoupily na tradiční vánoční besídce v KD v Rohli. 

11. 21. 12. 2015 našly děti pod vánočním stromečkem spoustu dárků – didaktické hračky a 

pomůcky, dále plyšové hračky, kterou jim věnovali zákazníci COOP Rohle a krámku U Ivety. 

12. 18. 1. 2016 proběhlo vyšetření školní zralosti u předškoláků pracovníky PPP z Mohelnice. 

13. 9. 2. 2016 byly instalovány do šatny nové grafomotorické kryty radiátorů. 

14. 29. 2. 2016 jsme s dětmi tvořili plakát témat EKOŠKOLKY: voda, odpady, prostředí a jídlo. 

15. 4. 4. 2016 děti jely do Úsova, kde se uskutečnila letová ukázka dravců společnosti Seiferos. 

16. 15. 4. 2016 vystoupily děti s tanečním číslem na tradičním setkání seniorů v KD v Rohli. 

17. 18. 4. 2016 Šel tudy, měl dudy – hudební představení. Dětem byly představeny hudební 

nástroje pomocí známých lidových písní. 

18. 21. 4. 2016 – Den Země: celodenní výlet do Zábřeha na již tradiční akci DDM Krasohled. 

19. 17. 5. 2016 na školní zahradě proběhla Zahradní slavnost se soutěží o nejchutnější zákusek 

20. 1. 6. 2016 dorazila do školky nová trampolína. Za pomoc při sestavování děkujeme tatínkům 

Zdeňku Drážnému, Martinu Prachařovi a Karlu Štefkovi. 
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21. 10. 6. 2016 byli rodiče pozváni na vystoupení dětí z MŠ a ZŠ. Děti zde rodičům nejen 

zazpívaly, ale také zatancovaly. 

22. 14. 6. 2016 jsme si s dětmi užili školní výlet do ZOO Olomouc. V ZOO nás čekala prohlídka 

a setkání s kontaktními zvířaty. Poté jsme navštívili lanové centrum Lanáček. 

23. 22. 6. 2016 proběhla ukázka zásahu Policie ČR.  

24. 23. 6. 2016 proběhl na školní zahradě piknik s rodiči. 

25. 28. 6. 2016 si předškoláci užili společné opékání špekáčků s rodiči na zahradě a následné 

spaní ve školce. 

Divadelní představení, která jsme s dětmi v Zábřeze během roku navštívili: 

Káča a Vodník, Pražské pověsti aneb pohádky ze staré Prahy, Princ Bajaja, Vánoční hvězda, 

Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Sněhová královna, O pračlovíčkovi  

 

 

Závěry pro příští období: 

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

mluvidel s využitím nových materiálů. S předškoláky započít s programem Maxík. Stále je zapotřebí 

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

Zpracovala Mgr. Eva Kožoušková 
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Školní jídelna  

 

 Počet 

Kapacita jídelny 250 

Počet strávníků 163 

Přepočtený počet pracovníků 3,2 

 

 

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 2015/2016 žáci a učitelé přispěli na charitativní činnost: 

 Den proti rakovině – prodej květů s osvětovými letáky  

 Fond SIDUS a CPK Chrpa 

 

 

XII. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
Ve školním r. 2015/2016 proběhly 2 kontroly České školní inspekce. 

První byla od 19. do 23. listopadu 2015, jednalo se o zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a 

výsledků vzdělávání a to podle školních vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání, základní 

vzdělávání a zájmové vzdělávání se zaměřením na posouzení účinnosti podpory rozvoje osobnosti 

dětí a žáků a úrovně poskytovaných školských služeb. Dále zjišťování a hodnocení naplnění školních 

vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a příslušnými rámcovými vzdělávacími 

programy. Posuzovaným obdobím byly roky 2013 – 2015. 

Z této kontroly jsou k dispozici veřejně dostupné dokumenty – Inspekční zpráva, Č.j. ČŠIM – 

1360/15-M a Protokol o kontrole Č.j. ČŠIM – 1359/15-M. Pedagogičtí pracovníci školy byli 

hodnoceni inspektory velice kladně, návštěva inspektorů byla velkým přínosem pro obě strany. Za 

odváděnou výchovně vzdělávací práci jsme byli pochváleni. Ze zjištěných výsledků přijala škola 

opatření. 

Druhá návštěva ČŠI se konala 16. 6. – 17. 6. 2016, kontrola proběhla na podnět anonymního udání 

„rohelských rodičů“. Kromě jiných bodů, kde nebylo shledáno pochybení, bylo upozorněno na 

nedostatek při kontrole dokumentace prokazující absolvování povinného očkování dětí v souvislosti 

s jejich přijetím k předškolnímu vzdělávání. Více v Protokolu o kontrole Č.j. ČŠIM – 1009/16-M. 

Škola přijala ve spolupráci s obcí nápravná opatření. 

 

XIII. Závěr výroční zprávy 
Úkoly dané školním vzdělávacím programem byly ve školním roce 2015/2016 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: 3. 10. 2016 

Projednání v Pedagogické radě 3. 10. 2015                              

 ………………………………............... 
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 Příloha č. 1 
Rozbor hospodaření za rok 2015 

 ČERPÁNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM 

ONIV :                     

 - uč. pomůcky a software: 14 811,00 

 - školení                9 612,00 

 - ochr. pomůcky: 1 571,00 

 - cest. příkazy: 5 489,00 

    

PLATY SR:      2 475 423,00 

ODVODY SR: 915 315,00 

DNP: 9 053,00 

    

CELKEM ST. ROZPOČET 3 572 400,00 

    

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST   

PLATY:                        118 151,00 

ODVODY:                          40 579,00 

POTRAVINY HČ: 284 190,11 

OSTATNÍ NÁKLADY HČ: 36 031,60 

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST CELKEM 478 851,71 

    

PŘÍSPĚVEK Z OBCE   

Provozní příspěvek:   

Palivo: 125 453,64 

El. energie: 178 724,34 

školní pomůcky, potřeby: 5 653,00 

studijní materiál: 1 381,00 

kancelářské potřeby: 9 854,00 

drobný materiál: 15 297,60 

čistící prostředky: 13 065,00 

Oprava, údržba, revize 95 645,58 

poštovné: 3 192,00 

telefony: 15 183,00 

cestovné: 5 529,00 

software, software služby 24 900,94 

mzdy obec 1 327,00 

dohody obec 98 435,00 

Odvody obec 52 279,00 

Zpracování účetnictví: 36 000,00 

bankovní poplatky: 3 154,00 

zákonné pojištění: 15 645,00 

pojištění majetku: 8 065,00 

BOZP, PO:                                  14 056,00 

Zpracování mezd: 30 105,00 

ostatní služby: 23 575,28 

Odpisy: 7 260,00 

Celkem provozní příspěvek: 782 099,38 

    

Příspěvek obce - mzdy    

mzdy 593 245,00 

odvody 206 755,00 

celkem 800 000,00 

PŘÍSPĚVEK OBCE CELKEM 1 500 000,00 

Použití Rezervního fondu školy 82 099,38 
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Příloha č. 2 
Akce školy – prezentované na webu 
 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Sběr papíru   

Na podzim proběhl tradiční sběr starého papíru. Většina dětí přispěla 
aspoň trošku, ale našli se i velmi horliví sběrači. Nejvíce nasbírala 
Terezka Tomášková, která si odnesla pomyslné první místo. Do sběru se 
zapojily také děti ze školky a i jim patří velké poděkování. Doufáme, že 
na jaře bude ještě více pilných sběračů.  
 

 

 

 

Spinkání s koníčkem   

Školní družina měla 6. 10. sraz večer u školy, aby si děti mohly udělat noční 
pelíšky a poměřit svoje dovednosti s koníčkem. Překážková dráha, tunelování, 
koníčkovské malování, podkovy pro štěstí, hledání koníků a pokladu. A pak už jen 
dobrou noc. Snídaně od maminek - bábovka a buchtička. Děkujeme 
 

                                                                                                    

 

 

 

Dýňobraní   
Na dýňobraní se vyráběla spousta věcí. Třeba lampionky ze sklenic na zavařování, 
dlabali se dýně a různé dýně z látek atd. vyrábělo s asi dvě hodiny, a pak většina 
šla na faru, kde bylo něco jako dům hrůzy. Vyzdobené věci si mohly děti odnést 
domů. Byli tam učitelé, kteří vše připravili a pomáhali dětem s výrobu. Adéla 
Berková, 9. ročník 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vánoční dílny   

Ve čtvrtek 26. listopadu se uskutečnily vánoční dílny. Začátek byl o půl druhé. Ve 
třídě naproti družině bylo hlavní stanoviště. Pouštěly se koledy. U prvního stanoviště 
se vyráběly adventní věnce a u zbylých dvou se vyrábělo z papíru. Ve družině byly 
další dvě stanoviště. První, kde jste si mohli vyrobit přírodní svícen za pomoci staré 
plastelíny a dřevěného kolečka, na kterém byl hřebík. U druhého se vyráběl kruh 
ozdobený šiškami a hvězdičkami z těsta a pomeranče.  
Zhodnocení: super. Matěj Jurník, 8. ročník 
 

 

                                                                                      

Dílny   

Ve škole právě probíhá projekt Hurá do dílny! a pevně věřím, že jej 
zdárně dokončíme do konce prosince 2015. Získali jsme 204 112,-Kč, 
za které jsme nakoupili dílenské nářadí a nástroje. Vedení obce zajistilo 
rekonstrukci místnosti. Koncem listopadu byla dílna slavnostně 
otevřena a žáci tak mohou pod vedením zkušeného učitele Mgr. 
Vitáska tvořit výrobky ze dřeva i kovu v důstojných prostorách.  
Marie Effenberger Rychlá  

1. září - Slavnostně jsme zahájili!   
Zahájení školního roku proběhlo v úterý 1. září. Slavnostně 
jsme se sešli v 9 hodin v tabletové učebně. Přivítali jsme do 
našich řad nové prvňáčky a dvě žákyně do 6. ročníku. 
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Mikuláš ve školce   

V pátek 4. prosince navštívil děti ve školce Mikuláš se svojí 
družinou. Všechny děti Mikuláši přednesly básničky nebo zazpívaly 
písničky. Andílek jim za odměnu daroval pytlík se sladkostmi. Čerti 
bohužel odešli s nepořízenou, protože všechny děti slíbily, že se do 
příštího roku polepší.    

 

 

 
 

Mikuláš ve škole   

Nejen do školky, ale i do školy 
zamířil v pátek 4. prosince Mikuláš s 
andělem a čerty. Pro žáky si 
připravil soutěže o sladké odměny. 
Pár zlobivců dostalo nadílku i od 
čertů v podobě malého výprasku.  
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

                                         

Z pohádky do pohádky   

V letošním školním roce jsme si na prvním stupni naplánovali na svátek Martina 
pohádkový den. Získali jsme krásnou pomůcku do vyučování a hned jsme ji využili. 
Děti soutěžily s pohádkovými postavami, skládaly puzzle, vyprávěly pohádky podle 
obrázkové osnovy, třídily obrázky do jednotlivých pohádek, kreslily, učily se 
spolupracovat a pomáhat si. Vyhráli všichni, všichni dostali odměnu. Od paní 
učitelky Balcárkové ještě na závěr dostaly všechny děti výborné martinské 
rohlíčky.                                                                                                      
 

 

Čertovská škola a pasování na čtenáře   

V Mikulášský den jsme si ve škole užili čertovské školy, kterou jsme spojili s 
pasováním prvňáčků na čtenáře.  
 

 

 

 

 

 

 

 Rozsvěcení vánočního stromu   

V pátek 27. listopadu proběhlo u zdravotního střediska tradiční 
rozsvěcení vánočního stromečku. Se svým vystoupením přispěli k lepší 
náladě i žáci ze základní školy.   

Vánoční besídka 20. 12. 2015   

Jako každý rok i letos jsme uspořádali tradiční vánoční besídku v 
kulturním domě. Děti z mateřské školy a žáci základní školy si připravili 
svá vystoupení, jako dáreček svým blízkým. Celý program zakončily 
děti společnými koledami. A už nezbývá nic jiného, než se těšit na 
Vánoce. Ať jsou šťastné a veselé!   



26 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpočinková knihovna   

Letos jsme se rozhodli, že z naší staré knihovny uděláme odpočinkovou 
místnost. Nepoužívané knihy se vyřadily, pořídil se nový koberec a zakoupily 
válecí pytle. Děti si zde v klidu prohlíží a čtou knížky, poslouchají pohádky a 
odpočívají. 

 

 
Superfarmář   

Děkujeme firmě Pygmalino. Zapůjčila nám hry Superfarmáře a věnovala pěkné 
ceny pro vítěze. Dlouhou dobu jsme trénovali, hráli a počítali. A jak to dopadlo? 
Vyhrála Simča Koppová, Lenka Prachařová a Eliška Mokrášová. Gratulujeme                                                                                                     
                                                                                                

  

 

Zápis do 1. ročníku   

V úterý 9. února proběhl zápis dětí do prvního ročníku základní školy. Děti za 
každý splněný úkol dostaly sladkou odměnu a omalovánky. Celým zápisem je 
prováděli starší budoucí spolužáci. Všechny děti byly velmi šikovné a odnesly si  
na památku fotečku a drobnosti. 
 

 

 

 
  

 

                                                                                                   

 

 

 

Recitační soutěž   

V měsíci lednu děti prvního stupně soutěžily mezi sebou v recitaci. Soutěž byla 
rozdělena do dvou kategorií - mladší 1.- 3.ročník a starší 4. a 5. ročník. Děti si 
připravily pěkné básničky a opravdu se moc snažily. Porota měla velmi těžký úkol.  
V kategorii mladších žáků byli na prvních místech Honzík Chromý, Anička Hauková, 
Rozálka Vágnerová a Rozálka Michálková. Ve starší kategorii zvítězil Dan Zacpálek 
před Ondrou Jedelským a Míšou Souralem. Blahopřejeme.   
 

 

 

Pěvecká soutěž   

V pátek 4. dubna si děti na 1. stupni naší školy vyzkoušely své pěvecké nadání. Netušili 
jsme, co skrytých "superstar" ukrývají naše třídy. Se svými výkony se zviditelnili hlavně 
chlapci, kteří také získali některá čelní místa v hodnocení. Na prvním místě ovšem se svým 
hláskem bodovala Anička Hauková. Druhou pozici obsadili shodně Petr Chytil a Pavel Spáčil, 
třetí místa obsadili také dva žáci- Dan Zacpálek a Lenka Prachařová. Blahopřejeme!   
 

 

 

 

Recyklohraní a sport   

Úspěšně sbíráme vysloužilé elektro a baterky, plníme úkoly a 
zapojujeme se do všech vyhlášených sportovních disciplín. A jako 
odměnu jsme získali nové florbalky, overbaly, míče, boby, koloběžku a 
společenské hry.   

Maškarní karneval   
V neděli 28. února proběhl v kulturním domě tradiční maškarní karneval 
ve spolupráci s hasiči. Děti bavili klauni a šašci. Mohly si zahrát různé 
soutěže a hry, zatancovat si a zařádit. Pro všechny masky i nemasky 
byla přichystaná bohatá tombola. Dětem se maškarák velmi líbil a už 
se těší na příští rok 
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Velikonoční dílny   

Dnes 22. března se v základní škole uskutečnily velikonoční dílny. Děti si zde mohly 
vybrousit vajíčka a zdobit je voskem. Mohly si uplést pomlázku s pomocí paní Kamily 
Janků z Janoslavic, které tímto velmi děkujeme za návštěvu. Dále si mohly vystřihnout 
různé velikonoční motivy, vyrobit si ovečku nebo slepičku. Všem zúčastněným se dílny 
velmi líbily a už se těší na příští rok.  
 

 

Překážková dráha v Kamenné   

Ve středu 23. března před Velikonocemi jsme se s žáky prvního stupně zúčastnili 
oblíbeného sportovního dne v Kamenné. Rádi vždy využíváme pozvání, děti udržují 
přátelské vztahy a soutěž mají paní učitelky vzorně připravenou. Také odměny jsou pro 
děti lákavé- i letos se našim žákům podařilo některá ocenění získat. Na závěr si ještě 
obě školy zahrály vybíjenou. Byl to moc pěkný den. 
 

                                                                                                         

Dopravní hřiště Mohelnice   

Ve středu 6. dubna jsme s žáky navštívili dopravní hřiště v Mohelnici. Žáci 4. i 5. 
ročníku plnili úkoly k získání průkazu cyklisty, ostatní žáci se zdokonalovali ve svých 
znalostech a dovednostech při chování na vozovce. Děti se vždy těší hlavně na jízdu 
po dopravním hřišti- využívají různá kola, šlapadla, autíčka, vozíky apod. 
 

 

Noc s Andersenem   

V pátek 1. dubna se uskutečnila v základní škole tradiční Noc s Andersenem. Této 
akce se zúčastnilo 28 žáků z celé školy. Během večera plnili zábavné úkoly, kreslili 
a poslouchali četbu z nové knihy „Expedice z pohlednice“. Jako každý rok byla na 
večeři pizza, kterou si žáci mohli objednat. Všichni byli spokojení a ráno dostali jako 
upomínku novou pohlednici.    

  

 

Sběr papíru   

Koncem dubna proběhl tradiční sběr starého papíru. Podařilo se nám nasbírat 3200kg, 
Děkujeme všem sběračům, peníze použijeme na nákup výtvarných pomůcek. 
Nejpilnějších 10 sběračů dostalo medaile. Nejpilnější sběrači papíru 1. Terezka 
Tomášková 511 kg 2. Anička Hauková 289 kg 3. Jirka Mauler 255 kg 4. Lenka 
Prachařová 170 kg 5. Ondra Jedelský 167 kg 6. Vojta Jedelský 166 kg 7. Petr Chytil 
156 kg 8. Martin Němec 115 kg 9. Lukášek Prachař 102 kg 10. Maruška Maulerová 96 
kg Celkem bylo nasbíráno 2878 kg. Všem sběračům děkujeme, příští sběr bude na 
podzim. 

 

Květinový den   

Ve středu 11. května proběhl již tradiční Květinový den, který byl letos zaměřen na rakovinu 
prsu u žen i mužů. Dívky z 9. a 7. ročníku, chodily po vesnici a nabízeli květinky za příspěvek 
na léčení v hodnotě 20,- Kč. 
 

 

 

Rohelský cross   

Ve čtvrtek 19. května se u školy sešli zástupci škol z Úsova, Hrabišína, Kamenné a Rohle, 
aby si změřili síly v tradičním běhu. Počasí běžcům přálo a každá škola si odnesla alespoň 
jeden diplom. Po náročném běhu se všichni mohli posílit smaženými hranolky. Vítězové si 
odnesli diplomy a medaile. Již se těšíme na další ročník. 
 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 
Indiánská noc    
Náš indiánský podvečer začal 14. 6. stavěním stanů a týpí. Následovalo rozdělení do indiánských 
kmenů, výpravou do vesnice na výměnný obchod s kukuřičnými plackami, rozděláním ohně a 
přípravou večeře, lovení buvola oštěpem, střelba lukem a šípem, vykopáním válečné sekery, luštěním 
indiánského písma. Večer zakončilo hledání pokladu. Na snídani bylo napečeno, poděkování patří 
mamince Maulerové, Tomáškové a tatínkovi Prachařovi.  

 

 

 

Matematický klokan - úspěch žáka naší školy   

V soutěži Matematický klokan, které se účastníme každý rok, zaznamenala naše škola v letošním roce 
mimořádný úspěch. Žák třetí třídy Michal Soural získal ocenění v této celostátní soutěži jako nejlepší 
řešitel v kategorii Cvrček. Byly mu předány diplomy a knižní odměna. Blahopřejeme!   
 

 

Školní výlet - Velké Losiny   

V letošním školním roce jsme naplánovali školní výlet pro 1. i 2. stupeň do Velkých Losin. 
Byla to dobrá volba. Program výletu nám perfektně zajistila agentura Odraz z Nového 
Malína. Instruktoři, kteří nás celý den provázeli, byli příjemní, vstřícní a děti si okamžitě 
získali. Dopoledne pro nás připravili program plný soutěží a her, poté jsme navštívili 
"pralinkárnu" s ochutnávkou ručně vyráběných pralinek. Odpoledne jsme navštívili Ruční 
papírnu, kde jsme se seznámili s unikátní ruční výrobou papíru. Děti si výrobu také 
vyzkoušely při workshopu (dílny). Výlet jsme zakončili na dětském hřišti. Výlet se nám 
náramně vydařil!   
                                                                                                         

 
  

  

 

 

 

Besídka pro rodiče   

V pátek 10. června proběhla odpoledne u základní školy besídka pro rodiče, které se zúčastnili žáci ze školy i děti ze 
školky. Program byl bohatý a rodiče se určitě nenudili. Viděli taneční vystoupení dětí ze školky, pohybově hudební 
vystoupení žáků prvního stupně, scénky žáků druhého stupně a nechyběl ani školní sbor a mažoretky. Počasí se vydařilo a 
celá akce dopadla na jedničku.   

Olympijský běh    
Středeční ráno 22.6. začalo výzdobou trasy pro závodníky. Děti kreslily sportovce z různých 
disciplín. A pak už jen start! V první kategorii vyhrála Eliška Mokrášová, ve druhé Ondra 
Jedelský a Simča Koppová. Gratulujeme! Ale není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Všichni 
závodníci pak dostali náramek a diplom od T-Mobilu a vítězové trička. 

Plavecký výcvik   

Není to tak dlouho, když 24 dětí ze školy a 10 dětí ze školky začalo jezdit na bazén do 
Zábřeha. 9 lekcí rychle uteklo a v pátek bylo poslední plavání. Je až obdivuhodné, že v 
závěrečném plavání všechny děti ze školy přeplavaly bazén buď na šířku, nebo Ti nejlepší na 
délku. Nechyběla ani rozcvička s muzikou. Počasí přálo, děti si užívaly venku bazénku a na 
tobogánu. Za svoje snažení dostal každý mokré vysvědčení podle zásluhy. 
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Příloha č. 3 

Školní časopis Rohlík 
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Příloha č. 4 

Rohelský zpravodaj 

Zprávy z rohelské školy - září 

Prázdniny utekly jako voda. Pevně věřím, že všichni, jak školou povinní, tak i vyučující, načerpali 

s prázdninovými zážitky i mnoho pozitivní energie, která  nám všem dlouho vydrží a bude nás 

provázet po celý podzimní čas. V úterý 1. září proběhlo tradiční slavnostní zahájení školního roku za 

přítomnosti pana starosty a mnoha rodičů. Přivítali jsme  šest  nových prvňáčků a dvě nové žákyně 

do vyšších ročníků. 

. Představení pracovního kolektivu školy 

Pedagogové :   

1.stupeň : 1.,3. a 5. ročník – p. uč. Mgr. Eva  Vachutková 

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

Hudební výchova – p. uč. Radka Němcová 

2. stupeň : 6. a 8. ročník – p. uč. Ing. Lucie Gintherová 

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

Matematika – p. uč. Mgr. Věra Všetičková,  Anglický a Němcký jazyk – p. uč. Bc. Jan Kutálek 

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 

Školní jídelna : Vedoucí – paní  Marie Suralová, paní kuchařky – Renata Švomová,  Atanasia  

Fialová ( zastupuje nemocnou  Jitku Vachutkovou) 

Ředitelka školy :  Mgr . Bc. Marie  Effenberger  Rychlá ( v současné době na MD) 

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

Školská rada :  p. Marie Schmidlová, p. Martina Maulerová, Mgr. Eva Vachutková 

Při škole pracuje Občanské sdružení Rohlik, které zajišťuje mimoškolní akce. 

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.stupeň 

- 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. 

Zájmové kroužky a mimoškolní činnost 

Od října začnou fungovat zájmové kroužky, které na naší škole zajišťuje DDM Mohelnice.. Již teď 

můžeme nabídnout kroužek Mažoretek (ved. Věra Všetičková, Gabriela Jiříčková), kroužek 

angličtiny ( děti mají možnost zábavnou formou lépe poznat cizí jazyk) a výtvarný kroužek. 

Obracíme se na Vás s prosbou, zda nechcete  vést nějaký kroužek. Uvítáme Vaše nabídky. 

Akce školy, které nás čekají v nejbližším období : 

- Ukliďme svět + podzimní sběr papíru  ve dnech 23.a 24.9.  Smyslem akce není pouze uklízet, 

ale přimět žáky k zamyšlení se nad stavem životního prostředí. Můžete se zúčastnit s námi. 

- Paní vychovatelka velice aktivně působí v projektu  RECYKLOHRANÍ. Sbíráme vysloužilé 

elektrospotřebiče, baterie, zářivky úsporné žárovky mobily, prázdné tonery do tiskáren, vršky 

od plastových lahví.  V minulých letech  se podařilo za sběrové body vyhrát do školní družiny 

notebook, kolo, žíněnku., koloběžku, stolní fotbal ,fotoaparát, badminton+ síť a soupravu na 

stolní tenis. Sbírejte s námi a pomozte nám něco dalšího pěkného  vyhrát. 

 Závěrem 

 Dovolte mi, abych touto formou poděkovala Obci Rohle za podporu, 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 k sobě i druhým, ke vzdělávání, přírodě, vstříc praktickému životu.“ 

     Za celý kolektiv Vám všem přeji krásné babí léto a těším se na setkávání s Vámi. 

                                                                                     (Věra Všetičková, zastupující ředitelka školy) 

 

 

 


