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Výroční zpráva byla projednána:  
 

s pedagogickými pracovníky v pedagogické radě dne:  29. 8. 2017 

 

předloženo Radě školy:  30. 8. 2017 

 

předána na OÚ: září 2017 

 

 

číslo jednací: ZŠ 73/08/17 

 

prezentováno na webu školy: září 2017 

 

S výroční zprávou se seznámili na poradě 11. 9. 2017 všichni zaměstnanci školy. 
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I. Základní údaje o škole 
 

Název školy a sídlo: Základní škola a Mateřská škola Rohle, příspěvková organizace  

 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  
 

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

                                       e – mail: skola@zsrohle.cz 

  www.zsrohle.cz 

 

Datum zařazení do sítě škol:  4. 3. 1996 

Poslední aktualizace v rejstříku škola a školských zařízení: srpen 2016 
 

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 2016/2017: 
 

 Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu  

1. stupeň 2 26 13 

2. stupeň 4 22 5,5 

Celkem: 6 48 8 

Školní družina 1 26 26 

Mateřská škola 1 25 25 

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) 
 

 

Spolek 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 kolem 150 obědů včetně poskytování 

služeb pro cizí strávníky. Ve škole je k dispozici učitelská i žákovská knihovna. Obě knihovny jsou 

během roku doplňovány novými knihami. Knihovna má určenou půjčovní dobu pro žáky.  

Do základní školy dojíždějí žáci z okolních obcí: Kamenné, Nedvězí, Janoslavic 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 roce 2014 proběhla rekonstrukce školy, 

zateplení a nová fasáda. 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. Aktuálně 

vznikla před školou díky paní vychovatelce zahrada, která slouží k výuce i odpočinku. Více viz 

odstavec Projekty: Akce 72 Chválíme… 

V základní škole se ve školním roce 2016/2017 vyučovalo v šesti třídách, které se členily na I. a II. 

stupeň. Ročníky I. stupně byly ve dvou třídách, 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 2016/2017 navštěvovalo ZŠ k 20. 6. 2017 - 48 žáků a 25 dětí v MŠ. Škole byla 

udělena výjimka z počtu žáků. ZŠ a MŠ měla celkem 20 zaměstnanců. Z toho 13 pedagogických 

pracovníků (učitelé ZŠ a MŠ, asistent pedagoga, vychovatelka ŠD, učitelky MŠ) a 7 pracovníků 

provozu. (uklízečky, školnice, kuchařky ŠJ, ved. šk. jídelny, administrativní pracovnice). Nutno 

zdůraznit, že se jedná o počet osob, ne úvazků! 

 

Detašované pracoviště ZUŠ Mohelnice 

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

 

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 postupně 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. Ve velmi nepříznivém stavu je místnost, kde je cvičná 

kuchyňka. Zde plánujeme rekonstrukci. 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. 

Do ŠJ je potřeba zakoupit nové nerezové skříně pro odkládání nádobí, provést výměnu podlahové 

krytiny v jídelně.     
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V rámci projektu Hurá do dílny! Byla v roce 

2015 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. 

 

Od 1. října 2016 čerpáme finanční prostředky EU OP VVV: 

Díky tomuto projektu zřídíme ve škole novou učebnu, tzv. klubovnu na setkání klubu čtenářů a 

zábavné logiky. Vybavíme školku a školu novými knihami a knihovnami. Učitelé se vzdělávají 

novými metodami, viz DVPP.  

 

Akce 72 hodin – celostátní projekt 

Chválíme 

V letošním školním roce se naše venkovní učebna před školou rozrostla o nádherné prvky z vrbového 

proutí se zahrádkou. Tuto činnost odstartovala na podzim akce 72, kdy žáci pod vedením paní 

vychovatelky B. Gřundělové vytvořili záhonky a zasadili stromy. Po podzimním nadšení ze zahrádky 

se pustili do jarních prací. Postavili z vrby jurtu, týpí, opletli velký plastový barel na vodu, zasadili 

maliny, ostružiny, jahody, osadili bylinkovou spirálu mátou, meduňkou, heřmánkem, šalvějí a 

levandulí. Z cihel vyrostl vyvýšený záhon na dýně. 

Těší nás nejen chvála návštěvníků školy i Rohle, ale hlavně skutečnost, že žáci vidí, kolik taková 

péče stojí práce a času. Svoji zahrádku si děti hlídají a váží si jí. Místo je přístupné veřejnosti, nikdo 

zatím nic neničí a nepoškozuje. Paní vychovatelce patří velký dík! 
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II. Přehled oborů vzdělání 
 

Vzdělávací program: 
Školní rok: 2016/2017 

v ročnících: počet žáků: 

ŠVP pro ZV „Na cestě“ 1. až 9. ročník 48 
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 

Doučování SVPU - individuální péče s integrovanými žáky 
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Učební plán I. a II. stupeň ZŠ Rohle     2016/2017 

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+1 3+1 17 2 15 

Informační a komunikační 

technologie 
Informatika - - - - 1 1  1 0+1 0+1 0 1 3 2 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 2 hodiny 

 Informační a komunikační technologie:     -  2 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.   

 Doučování 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 8 6,2 

Vychovatelka ŠD 1 0,83 

Učitelky MŠ 2 2 

Asistenti pedagoga 2 1,3 

 

 

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 byly třídní učitelky Mgr. Jana Balcárková a Mgr. Eva Vachutková. Na II. stupni byly 

třídní učitelky pro 6. a 7. ročník Ing. Lucie Gintherová (od června 2017 MD) a pro 8. a 9. ročník 

Mgr. Jana Dokoupilová. Hudební výchovu a počítače vyučuje ředitelka školy, družinu má na starost 

paní vychovatelka Bohuslava Gřundělová. angličtinu a německý jazyk na II. stupni zajišťoval do 

pololetí Mgr. Půda, poté nastoupila na výuku angličtiny a výtvarné výchov Mgr. Lenka Hrabalová. 

Matematiku – zástup v červnu vyučovala Mgr. Věra Všetičková. PV vyučuje Bohuslava Gřundělová 

a tělesnou výchovu zaštiťovala Mgr. Lucie Paraska. Ve škole působily dvě asistentky pedagoga, B. 

Gřundělová a Jana Poislová. V MŠ pracují učitelky Lenka Kotrlová a Mgr. Eva Kožoušková. Během 

roku za nemoc zastupovala p. uč. Goldová a Klosová. 

 

 

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 - školnice, 

uklízečky, topič (sezónně) 

2 0,2 + 0,562 + 0,65 + 0,25 + (dohoda) 

Pracovníci provozu - stravovna 4 2,7 

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: 2017/2018: 

Počet žádostí  

o odklad: 

Mělo by nastoupit do 1. třídy  

ve školním roce 2017/2018: 

7 1 6 

 

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2017/2018 se konal v úterý, 25. 4. 2017. Předškoláci si se staršími 

školáky "klauníky" užili hodně legrace při plnění úkolů zábavné školy. K zápisu se dostavilo 7 dětí, 

6 dětí bylo přijato k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2017. 
 

V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2016/2017 

 

Celkový průměrný prospěch žáků: 1.77 

Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 20 

prospěl 27 

neprospěl 0 

nehodnocen 0 

 

 
 

Stupně z chování na konci školního roku 
 

 Počet: 

1 – velmi dobré 47 

2 – uspokojivé 0 

3 – neuspokojivé                            0 

  

 

 

Ocenění: 

Hejtmanův pohár – naše škola získala 6. místo v ČR. 

 

Ukliďme svět - žáci v soutěži o nejlepší plakát o akci Ukliďme Česko vyhráli 1. místo v 

Olomouckém kraji. Jako cena bylo odpoledne s dravci z Rýmařova. 

 

Matematický klokan – dvě žákyně z 1. stupně získaly 2. místo v kategorii Cvrček v Olomouckém 

kraji. 
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Údaje o žácích se speciálně vzdělávacími potřebami 

 

Ve školním roce 2016/2017 bylo celkem 8 žáků s vývojovými poruchami učení. Žáci navštěvují 

nepovinný předmět Náprava SVPU. 

Dva žáci s poruchou chování, podpůrná opatření stupeň 3. (přiděleni asistenti pedagoga) 

Výuka dle Individuálních vzdělávacích plánů postupně dobíhá, nově zavádíme podpůrná opatření a 

řídíme se doporučením z poraden.  

Žákům se SVP (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, která vede 

předmět doučování 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: 

2732 1 55,5 

 

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

podstatně nižší než v minulém školním roce. Odpovídá zhruba čtrnáctidenní nemoci každého žáka. 

 

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:  

 

Matija Jankovič - Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí,  

  obor: Uměleckořemeslné zpracování skla  

Matěj Jurník – Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, obor Elektrikář 

Martin Němec – Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1,  

  obor: Informační technologie 

Radek Skácel – Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1,  

  obor: Strojírenství 

Přemysl Vašek – Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1,  

  obor: Informační technologie 

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. 

  

V letošním školním roce se všichni žáci zúčastnili dotazníkového šetření Klima třídy a Klima 

školy. Z dotazníkového šetření máme výsledky – sociogramy, vzájemné hodnocení žáků – kladné a 

záporné vazby, kladné a záporné vlastnost, vliv žáka na třídu. S výsledky se pracovalo hlavně na 

třídnických hodinách. Otevřené diskuze se vedly i ve výchově k občanství, v etických chvilkách. 

Domnívám se, že otevřená vzájemná komunikace učitel – žák, žák – učitel je ta nejlepší cesta 

k omezení negativních jevů. 
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Spolupráce s rodiči  

Spolek Rohlík při základní škole přispívá finančně žákům na některé kulturní a sportovní akce. 

Během školního roku jsme uskutečnili akce společně s rodiči. Zavedli jsme tzv. kavárničky pro 

rodiče, kdy pozveme rodiče na společnou třídní schůzku nebo akci. Úspěšná byla Rodičovská 

akademie – přednášky MUDr. Pekařová v Zábřehu. Úspěch mělo i společné drumbenování. 

Individuální konzultační schůzky rodič- žák – učitel – také sklidily kladné ohlasy. 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 2016/2017 se pedagogičtí pracovníci zúčastnili mnoha programů v rámci DVPP 

(další vzdělávání pedagogických pracovníků). V nabídce MAP Zábřežsko byla naše škola 

vyhodnocena, co se počtu vzdělávání týče, mezi třemi nejaktivnějšími školami z regionu. To ukazuje 

na skutečnost, že naši učitelé se chtějí vzdělávat, chtějí se profesně posunovat a přiblížit se žákům 

novými metodami, chtějí „jít s dobou.“  

 

 

Absolvované školení a semináře – celý kolektiv 

 

 Microsoft – Office 365, školitel Mgr. Zámecký 

 Přednášky MUDr. Pekařová – Osobnost dítěte v MŠ a žáka v ZŠ 

 Sluňákov Areál Domu přírody 

 

Individuální školení a semináře 

 Konference ICT, Road Show 

 Maxík - stimul. program – pro práci s předškoláky 

 Seminář ŠD 

 Konference EVVO 

 Stáž - sdílení praxe (exkurze Chrudim, Praha) 

 Seminář Odpady a obaly 

 Respektovat a být respektován – manželé Kopřivovi – osobnostní výcvik 

 Matematická gramotnost 

 Coaching ve vedení 

 Pracovní skupiny MAP + šablony 

 Studánka Rozárky – Sluňákov 

 Zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ 

 Kritické myšlení – metody RWCT – výcvik 3 pedagogové 

 Stáž ZŠ a MŠ Hrabová 

 Stáž a sdílení praxe MŠ Sluníčko Brno 

 Logopedie – kurz logopedický asistent 

 

 

 

 

 

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 místním časopisu Naše vesnice 

 

Akce školy: (více více viz příloha) 

 1. září Slavnostní zahájení  

 72 hodin – dobrovolnictví (říjen) 

 19. říjen Podzimní spinkání 

 18. – 19. říjen Sběr starého papíru 

 25. 10. Dýňobraní aneb ve škole nám straší 

 25. 11. Adventní dílny 

 25. 11. Učení s hasiči ze Šumperka 

 25. 11. Rozsvěcení stromu v Rohli 

 5. 12. Čertí řádění, pasování čtenářů 

 18. 12. Vánoční besídka v kulturním domě 

 16. 1. Superfarmář – účast v soutěži 

 26. 2. Maškarní karneval s šaškem Vikim 

 20 – 21. 3. Sběr starého papíru 

 24. 3 Recitační soutěž 

 12. 4. Zdravá pětka 

 31. – 1. 4. Noc s Andersenem 

 11. 4. Velikonoční dílny 

 21. 4. Křeslo pro hosta 

 25. 4. Zápis do 1. ročníku 

 15. 5. Drumbenování se Zdeňkem Rollerem 

 25. 5. Rohelský cross 

 5. – 8. 6 Škola v přírodě 

 19. 6. Výlet Bludov – Brusná a Pradědovo muzeum 

 25. 6. Návštěva v rohelském kostele – průvodci manželé Siegelovi 

 29. 6. Výlet Olomouc II. stupeň – laser game a lanový park 

 30. 6. Slavnostní ukončení školního roku 

 

 

 

Akce pro veřejnost s účastí žáků 

 

 Dýňobraní aneb ve škole nám straší 

 Vánoční výtvarné a tvořivé dílny 

 Zpívání u vánočního stromečku – zahájení adventu 

 Vánoční besídka 

 Dětský maškarní karneval 

 Velikonoční dílny  

 Besídka pro rodiče 

 Rohelský junior cross 

 Zdeněk Roller - Drumbenování 
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Soutěže 

 

 Recitační soutěž 

 Pěvecká soutěž 

 Výtvarné soutěže 

 Ukliďme svět 

 Hejtmanův pohár 

 Olympijský běh  

 Superfarmář 

 Mažoretky 

 

Projekty  

 

 Ovoce a zelenina do škol 

 Recyklohraní 

 Zdravé zuby 

 Školní mléko 

 Škola pro udržitelný život 

 Aktivní škola – www.proskoly.cz 

 EU OP VVV „Moderní ZŠ a MŠ Rohle“ 

 

Krátkodobé projekty, tematické dny 

 Sportovní dny, cyklovýlety 

 Halloween aneb ve škole nám straší 

 Vánoční dílny 

 Velikonoční dílny 

 Den Země, Ukliďme svět 

 

Besedy 

 Historie Rohle – Karel Štefek 

 Návštěva kostela – manželé Siegelovi 

 

Výlety 

 Olomouc 

 Pradědovo muzeum 

 

 

 

Akce většího charakteru pořádané školou 

 

 Plavecký výcvik – MŠ + ZŠ 

 Škola v přírodě s Malým princem - Bozéňov 

 Sběr papíru 

 Vánoční besídka 

 Maškarní karneval 

 Sbírky Květinový den 

 Den maminek 

 

 Kluby 

 Klub čtenářů (1 skupina I. stupeň, 1 skupina II. stupeň)  

 Klub matematiky a zábavné logiky 

  

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

 

Název kroužku: Vedoucí kroužku: 

1. Flétničky MŠ (2 skupiny): Mgr. Bc. M. Eff. Rychlá 

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

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

 

 

 

Prezentace zájmových kroužků 

 

Ve školním roce 2016/2017 fungovaly na škole tři 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. Děti ze 

školky se představily s flétničkami na vystoupení pro rodiče. Dvě skupiny mažoretek reprezentovaly 

naši školu na mnoha místech v okolí. Mažoretky jsou již mnoho let součástí a chloubou naší školy.  

 

  



19 

 

 

 

IX. Hodnocení školního roku MŠ, ŠD a ŠJ  
Školní družina 

(zpracovala B. Gřundělová) 

Do školní družiny bylo přihlášeno 26 dětí.   

 

Školní družina pracovala podle ŠVP pro zájmové vzdělávání, úkoly celoročního plánu se nám 

podařilo úspěšně splnit.  

V tomto školním roce jsme se zaměřili na přírodu, zahrádku kolem školy, podařilo se nám postavit z 

vrbového proutí týpí, jurtu, plot, byl opleten velký barel na vodu, vyrobeny vyvýšené záhony na 

květiny, jahody, osázená bylinková spirála a z cihel jsme postavili dýňový záhon. Vypěstovali jsme 

okurky, ředkvičku, hrášek, brambory. Kolem oblouku se plazí růže.  

Zasazeny byly třešně a jabloně, ořech a břízky.  

Jedním z důležitých úkolů bylo vést žáky ke smysluplnému trávení volného času, k 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 učebna, dílny.  

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

červnu. Tentokrát to bylo na téma Piráti z Karibiku.  

Naše další tradiční akce:  Drakiáda, vaření v kuchyňce, turnaj ve Farmáři, závody na kole a 

koloběžce, módní přehlídka, čertovská diskotéka, vánoční dílny, maškarní karneval, zimní 

olympiáda, Valentýn, velikonoční dílny a výstava, švihadlová princezna, kuličkový král, Den Země – 

Ukliďme Česko a závěrečný cyklistický výlet.  

Pokračovali jsme v Recyklohraní – splnili jsme všechny vyhlášené úkoly, nasbírali spoustu vybitých 

baterií a vysloužilého elektra. Jako odměnu jsme získali nové sportovní kolo.  

Úspěšný byl i sběr starého papíru - 6400kg a plastových vršků – 100kg.  

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

dětem v družině líbilo. 
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Mateřská škola    
 

Ve školním roce 2016/2017 se opět pracovalo podle RVP. ŠVP vychází z jeho 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 poznávaly blíže přírodu kolem nás, díky delším vycházkám do okolí.  

V době letních prázdnin byla MŠ uzavřena od 17. 7. - 20. 8. 2017. Provoz MŠ byl znovu zahájen 21. 

srpna 2017. 

Mateřskou školu v Rohli navštěvovalo celkem 25 dětí. Na svůj první školní rok na základní škole již 

netrpělivě čeká 6 předškoláků.  

Akce a události, které v MŠ proběhly 

10. 9. 2016  maňáskové představení Jak si dráček hledal kamarády  

18. – 19. 10. 2016  sběr starého papíru  

24. 10. 2016  Halloween aneb dýně maxi i mimi ve školce  

25. 10. 2016 Dýňobraní aneb ve školce straší?  

10. 11. 2016  vánoční focení   

18. 11. 2016  MŠ uzavřena, protože proběhlo školení pedag. i nepedag. personálu  

24. 11. 2016  vánoční dílny v ZŠ  

25. 11. 2016  rozsvěcování vánočního stromu v Rohli   

5. 12. 2016  Mikuláš s anděly i čerty  

15. 12. 2016  vyšetření v rámci akce Prima Vizus (zrak)  

18. 12. 2016  vánoční besídka v KD v Rohli  

20. 12. 2016  vánoční posezení ve školce, zazněly písničky a básničky a společně s dětmi si 

rodiče mohli ozdobit perníky a vytvořit vánoční ozdoby  

17. 2. 2017  maškarní den ve školce,  

26. 2. 2017  maškarní v KD v Rohli  

10. 3. 2017  jarní focení Photodienst Brno  

15. 3. 2017  vyšetření školní zralosti odborníky z PPP Mohelnice  

20. – 21. 3. 2017  sběr starého papíru  

31. 3. 2017  přibyly do školky nové hračky  

11. 4. 2017  velikonoční výstava ve škole  

21. 4. 2017  Zdravá pětka návštěva výživová poradkyně, která zábavným způsobem 

představila zdravé a prospěšné suroviny, děti vytvořily chutnou svačinku     

25. 4. 2017  zápis do 1. třídy, předškoláci si se staršími školáky užili hodně legrace při 

plnění úkolů  

15. 5. 2017  zápis do MŠ, nově bylo zapsáno 6 dětí  

23. 5. 2017  znovu složena trampolína na školní zahradě   

24. 5. 2017  Besídka pro maminky: povedené odpoledne pro rodiče a přátele MŠ. A 

reakce rodičů?  Velmi vydařená akce. Velká pochvala paním učitelkám… 

Bylo to moc moc krásné, děkujeme… Děkuji za krásné odpoledne, všem, co 

se podíleli na přípravě vystoupení i občerstvení...dětem za nádherné a vtipné 

vystoupení...milým dospělým za společnost...moc jsem si svoji "poslední" 

návštěvu školičkové zahrádky užila… Skvělá atmosféra, více takových 

posezení!  

29. 5. 2017  společné focení u školy  

1. 6. 2017  Den dětí, venku na zahradě proběhly soutěže, děti byly odměněny medailemi, 

ze kterých měli největší radost  

2. 6. 2017   návštěva u rohelských hasičů a oslava Dne dětí v MŠ  

19. 6. 2017  výlet do Pradědova muzea v Bludově  

 

Mimo jiné jsme s dětmi slavili jejich narozeniny a podnikali spoustu zajímavých výletů do okolí. Na 

podzim jsme objevovali krásu přírodnin, také jsme zkoumali nejen ve školce, ale i v terénu. V září 

jsme navštívili místního včelaře pana Kouřila. V říjnu se pak děti nejvíce těšily z Halloweenu. 



21 

 

 

 

 

 

 V listopadu bylo naším velkým tématem lidské tělo. Na začátku prosince jsme si s dětmi ozdobili 

vánoční stromeček, pod kterým se nakonec objevily dárky úplně pro všechny. A začalo vánoční 

tvoření, kdy si např. z vyrobeného slaného těsta děti vytvořily vánoční ozdoby. Paní Jana Tomášková 

darovala školce perníky, které si děti podle vlastní fantazie ozdobily a hned nato snědly.  V zimě 

jsme nezapomněli na ptáčky a společně s dětmi jsme jim vyrobili krmítka, která jsme pak zavěsili na 

větve stromů na školní zahradě. Letos se zima opravdu vydařila, děti si tak bobování do sytosti užily 

a v teploučkou ve školce jsme pak tvořily Grónskou zem. Na jaře jsme se s dětmi vrhli do pozorování 

koloběhu vody a chvíli na to jsme již tvořili jarní a velikonoční výrobky.   

V průběhu celého školního roku jsme jezdili do Zábřeha na dětská divadelní představení (1x 

měsíčně). Od dubna také probíhá plavecký kurz v Zábřeze.   

 

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 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. 

 

Zpracovala Lenka Kotrlová 
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Školní jídelna  

 

 Počet 

Kapacita jídelny 250 

Počet strávníků 153 

Přepočtený počet pracovníků 2,7 

 

 

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. 

 

 

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 2016/2017 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 
V tomto školním roce neproběhla žádná kontrola ČŠI ve škole. Zúčastnili jsme se pouze 

korespondenčního dotazování. 

Ve školním roce 2015/2016 proběhla kontrola České školní inspekce, 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. 
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XIII. Závěr výroční zprávy 
Úkoly dané školním vzdělávacím programem v MŠ i ZŠ byly ve školním roce 2016/2017 splněny. 

Neustále vedeme žáky, aby si uvědomovali, proč do školy chodí, zamýšleli se nad důsledky svého 

chování a jednání ve vztahu k sobě, ostatním, 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. Pracovníci školy se snaží být dobrými průvodci „Na cestě“. Na cestě 

k sobě i druhým, ke vzdělání, vstříc praktickému životu, což je motto našeho školního vzdělávacího 

programu. 

 

Závěrem bych chtěla touto cestou poděkovat zřizovateli školy, panu starostovi, místostarostovi 

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

 

Datum zpracování zprávy: 23. 8. 2017 

 

Projednání v Pedagogické radě 29. 8. 2017 
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Příloha č. 1 Základní údaje o hospodaření školy v roce 2016 

 
 

 

 

Zdroje finančních prostředků     v Kč 

 

příspěvek od zřizovatele     1 650 000,- 

     

provozní prostředky      700 000,- 

prostředky na platy – výjimka     950 000,-  

 

 

ÚZ 33353 (dotace KÚ):     3 888 900,- 

     

-platy      2 823 500,-  

-odvody, ONIV     1 065 400,- 

   

ÚZ 33052 (dotace KÚ)     139 726,- 

  

-platy       103 119,- 

  

-odvody, FKSP      36 607,- 

                  

           

Projekt Šablony 2016-2018     19 616,-  

 

Sběr papíru, plastové vršky     10 464.-  

 

 

 

 

Hospodářský výsledek za rok 2016 u HČ činí 88 859,22 Kč a DČ činí – 9 954,57 Kč. 

Zlepšený výsledek hospodaření byl v plné výši převeden do rezervního fondu organizace. 

Prostředky státního rozpočtu byly vyčerpány v plné výši. 

Projekt Šablony „Moderní ZŠ a MŠ Rohle“ 2016-2018 byl předfinancován z provozních prostředků, 

ukončení projektu v roce 2018. 

 

 

 

  



25 

 

Příloha č. 2 Akce školy prezentované na webu školy 
 

 

1. září 2016 Slavnostní zahájení 

Velice příjemná atmosféra se nesla při slavnostním zahájení školního 

roku 2016/2017. Nezapomněli jsme hlavně přivítat nové prvňáčky, 

pochválit panu starostovi nádherně vymalovanou školu i školku. Zněla 

státní hymna, zpívala se školní hymna. Zvonil zvonek ... školní rok může 

začít. 

 

 

 

72 hodin 

 

Čtvrteční odpoledne začalo celostátní pracovní akcí 72 hodin aneb 

Pomáhám, protože chci.... Podařilo se nám od Nadace proměny Karla 

Komárka získat na pořízení kytek, keřů a pracovních nástrojů 2000,-Kč a 3 

vrostlé ovocné stromy. Práce se zúčastnila téměř celá škola a dokonce i 

jedna maminka. Vzhledem k nekvalitní půdě plné kamení nám dala příprava 

vyvýšených záhonů pěkně zabrat. Ale všichni se činili a s výsledky jsme 

spokojeni.  

 

Podzimní spinkání   

 

Kočičky a pejsci se sešli ve středu 19. října ve školní družině, aby si udělali 

svoje pelíšky, plnili úkoly - navlékali kočičkám parádilkám korálky, lezli 

dírou a skákali oknem, hledali svoje ztracené kamarády v černé tmě, 

skládali popletené obrázky a nakonec vypátrali poklad. Spinkání se 

vydařilo, snídaně chutnala. Děkujeme mamince T. Tomáškové za bábovku a 

J. Maulera za bonbony na poklad, tatínkovi L. Prachaře za buchtičku a 

babičce R. Jedelského za rolády. Pejsky z perníku upekla děvčata.   

 

 

Sběr papíru 18. - 19. 10.   

 

Tradice je tradice a uklízet se musí. V říjnu proběhla další sběrová akce, 

tentokrát sbíraly téměř všechny děti, zapojily se i děti z mateřské školy. 

Nasbíralo se 3300kg papíru. Všichni sběrači byli odměněni nějakou 

dobrotou a nejlepších 10 sběračů dostalo medaile. Děkujeme dětem i 

rodičům, za obdržené peníze budou zakoupeny kšiltovky pro děti a 

nasazen strom ořech, který nás za nějaký čas bude zásobovat čerstvými 

ořechy.   

 

 

 25. 10. Dýňobraní aneb ve škole nám straší 
 

Těsně před podzimními prázdninami jsme ve škole uspořádali akci 

Dýňobraní trošku v jiném stylu než obvykle. Celý den byl ve znamení 

dýní. Paní kuchařky vyzdobily jídelnu, upekly nám dýňovou buchtu, 

uvařily dýňový kompot, překvapením byla dýňová polévka. Po obědě 

si žáci mohli v dílnách vyrobit podzimní atraktivní výrobky a 

vydlabat dýni. Potom se škola zavřela, aby se v ní mohlo připravit 9 

strašidelných stanovišť. Večer kolem 18 hodiny přišel ke škole 

mnohočlenný lampionový průvod. Děti a rodiče v maskách si  
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rozebrali papírová strašidýlka, s nimiž se vrhli na plnění úkolů. Zábavu podtrhovala úžaná kapela Tři 

od kostela. Bufet U Ježibaby naabízel mnohé dobroty. Po rozdání ocenění zúčastněným a vystoupení 

sboru, nás mile překvapilo vystoupení ohnivé show. Tečku za celým náročným dnem vykonal 

ohňostroj. Děkuji všem pořadatelům (hlavně zaměstnancům školy) i návštěvníkům, podařil se nám 

nezapomenutelný den!    

 

Adventní dílny 25. 11.   

 

Adventní dílny každoročně lákají návštěvníky, kteří si zde 

vyrábí ozdůbky, adventní věnce nebo zdobí perníčky. V 

letošním roce jsme byli mile překvapeni, že byl spotřebován 

témeř celý připravený materiál. Za velmi nízké ceny si zájemci 

mohli nakupovat ozdůbky a věci potřebné k dotváření dílek. 

Velmi děkujeme za sponzorské dary. Paní Maulerová napekla perníčky a přinesla zdobítka, paní 

Tomášková napekla perníčky a připravila si stanoviště s výrobou prostírání. Mnoho stolů v Rohli 

ozdobí netradiční krásné prostírání s ojedinělými otisky. Maminky, moc si vaší pomoci vážíme a 

děkujeme! Pevně věřím, že si všichni vyrobili vše, co si přáli, a že byli všichni spokojeni. Za 

organizátory musím říci, že my jsme byli sice značně znaveni, ale dobře naladěni, že se dílna 

vydařila.    

 

Učení s hasiči z Šumperka 

 

Páteční dopoledne patřilo v naší škole zajímavé výuce. Paní 

učitelky vystřídali dva mladí pánové, kteří dětem velice 

dopodrobna a odborně s vlastními zkušenostmi přiblížili téma 

velmi důležité pro život. V brzké době budeme ve škole 

provádět cvičný poplach, kde nabyté zkušenosti jistě použijeme.   

 

 Rozsvěcení stromu v Rohli - 25. 11.   
 

Před první adventní nedělí se v Rohli rozsvěcoval strom. Na 

akci vystupovali s krásným pásmem básniček i písniček děti ze 

školky, poté je vystřídal sbor školáků. Všem účinkujícím se 

vystoupení podařila, na závěr tradičně rozdávali školáci kousky 

štěstí - kytičku jmelí.  

 

 

 Čertí řádění 5. 12. 2016 
 

V pondělí 5. 12. ve škole a školce řádili čerti. Všechny děti byly 

hodné, obdržely balíček od Mikuláše. Za přípravu balíčků 

děkujeme paní Maulerové, zaplaceny byly ze Spolku Rohlík. 

Všem čertíkům, andílkům i Mikulášovi děkujeme za krásný 

program pro spolužáky i děti ve školce. 

 

Člověk a svět práce 2016   

 

Od začátku školního roku jsme se v předmětu člověk a svět práce 

pustili do vyrábění.V nově vybavené dílně tak vznikly vlaky, 

vypalovalo se do dřeva, ve vaření jsme mohli ochutnat palačinky, 

pizzu, bábovku, jednohubky, speciality z brambor, perníčky. 

Vyráběly se podzimní věnce, tkali jsme na rámu, vypichovali 

vánoční baňky, modelovali jsme andílky z keramické hlíny, 

vánoční věnečky na dveře....    
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 Čertovský den a pasování prvňáčků na čtenáře 

 

Pondělí 5. prosince - čekání na Mikuláše s anděly a čerty jsme si 

na prvním stupni zpříjemnili "čertovskou školou". První dvě 

hodiny jsme se sice čertovský pilně učili, ale po velké přestávce 

už přišly na řadu rébusy, křížovky a soutěže. Prvňáčci nám také 

předvedli své čtenářské dovednosti. Všichni obstáli a byli 

slavnostně pasováni na čtenáře. Za odměnu dostali krásnou 

knížku a čokoládovou podkovičku pro štěstí. Blahopřejeme.    

 

 

 

 Vánoční besídka 18. 12. 2016 

 

Na zlatou neděli jsme se sešli v kulturním domě na tradiční milé akci, kde děti ukázaly svá 

připravená vystoupení. Vystupovala téměř celá školka i škola a 

objevili jsme mnohé dosud skryté talenty. Dětem se vystoupení 

podařila a z potlesku diváků bylo znát, že se besídka líbila. 

Děkujeme za profesionální ozvučení panu Kájovi Štefkovi a panu 

Patriku Maulerovi za sladké odměny všem účinkujícím. Děkuji 

paní Všetičkové za vedení besídky, kdy zastoupila za nemocnou 

paní ředitelku. Děkuji publiku za nádhernou atmosféru, a nezbývá 

než dodat...zase za rok přátelé ... a ŠŤASTNÉ A VESELÉ!!!  

 

Superfarmář 16.1. 2017   

 

Zase po roce jsme se přihlásili do soutěže pořádané firmou Pygmalino. 

Zapůjčili nám soubory her a pro vítěze věnovali pěkné ceny. Nějaký čas se 

trénovalo , v pondělí odpoledne proběhl ve školní družině turnaj.Jen škoda, 

že hodně dětí bylo nemocných. A nejlepší hráči? Dan Zacpálek, Lenka 

Prachařová, Péťa Papšík a Lukášek Prachař. 

 

 

 Naše úspěchy - Hejtmanův pohár   
 

Jsme šestí v republice! Hejtmanův pohár, je soutěž, jejímž cílem 

je u dětí a mládeže podpořit zdravý životní styl a pozitivní vztah k 

pohybovým aktivitám. Jedná se o překování tzv. Opičí dráhy - 

takže nic složitého a nemožného. A nejde tak ani o vítězství 

jednotlivců, ale o zapojení všech dětí do soutěže. Postavení školy 

v žebříčku nezáleží na výsledcích, ale především na aktivitě co 

největšího počtu žáků! Pokud se vše zdokumentuje, jsou body 

navíc. Děkujeme paní učitelce Lucce Paraska!  

 

Maškarní karneval 26. 2. 2017   

 

Šašek Viki to na maškarním pořádně rozjel. Něco málo ze 

statistik: sál byl plný, sešlo se kolem sedmdesáti masek, které si 

pěkně zařádily, rozdalo se přes 230 výher v tombole. Velký dík 

všem sponzorům, hlavně Hasičům, za super zázemí. Velký dík 

i všem účastníkům...A někdy zase někde!  
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Ovoce do škol - ochutnávka citrusových plodů   
 

Naše škola je už několik let zapojena do programu "Ovoce 

do škol". Žáci 1. stupně dostávají každý měsíc zdarma 

balíček s různým ovocem nebo zeleninou. Firma MK Fruit 

nám také připravuje zajímavé ochutnávky. V loňském roce 

to byla ochutnávka různých odrůd jablíček. Letos v únoru 

děti ochutnávaly různé citrusové plody - grepy, 

pomeranče, mandrinky, kumkvaty, citron, limetku. Žákům 

se akce velmi líbila.  

 

Zdravá 5 - soutěž   

 

Nejen kuchařky ze školní jídelny se snaží vařit zdravě, ale 

vyzkoušely si to i děti ze ŠD. Jeden den jsme dělali 

cizrnové placky. Potom Terezka vyhlásila ochutnávku 

různých pokrmů a do celostátní soutěže jsme dělali 

rybičkovou pomazánku s tvarohem a zeleninovou oblohou. 

Moc jsme si pochutnali.    

 

Sběr starého papíru 20. a 21. března 2017   

 

V letošním roce nás potěšila velká účast sběračů starého 

papíru - 80% žáků školy se aktivně akce zúčastnilo. 

Tradičně jsme ocenili nejlepší sběrače, medaile si zaslouží 

hlavně rodiče. Děkujeme všem zúčastněným. Za utržené 

peníze budou nakoupeny hračky do MŠ a ŠD. M.Eff.R.   

 

 

 Recitační soutěž na 1. stupni 
 

V pátek 24. března jsme na prvním stupni uspořádali s 

žáky školní kolo soutěže v recitaci. Děti si připravily 

básničky a s větší či menší odvahou předstupovaly před 

své spolužáky. Snažili se všichni recitátoři. Společně jsme 

také hodnotili. Vítězové mohli být pouze tři, ale sladkou 

odměnu si zasloužil každý.   

 

 

 

 

Párty se Zdravou 5 - 12. 4. 2017   

 

Naše pozvání přijala výživová poradkyně ze Zdravé 5 a 

diskutovala s námi o správné a zdravé výživě. Přivezla 

recepty a suroviny a my jsme se ve skupinách pokoušeli 

připravit pohoštění pro kamarády. Dokázali jsme si, že i ze 

zdravých surovin může být mňamka. Chutnalo nám.   
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Noc s Andersenem - 31. 3. a 1. 4. 2017 

 

V noci z pátku 31. března na sobotu 1. dubna školu 

přepadli Lichožrouti. Společně se s námi zúčastnili Noci s 

Andersenem. Nechyběli ani hrdinové Čtyřlístku. Podle 

ohlasů žáků se nocování moc líbilo, hlavně úkoly ve 

skupinách, strašidelná cesta, pizza a legrace kolem. 

Program začal již dopoledne v místní knihovně a 

pokračoval do půlnoci, což dokazují fotografie. Na 

organizaci se podíleli členové čtenářského klubu II. stupně.  

 

Velikonoční dílny - 11. dubna 2017   

 

V úterý 11. dubna se škola otevřela nejen konzultačním 

třídním schůzkám, ale i tvořivé velikonoční dílně, kde si děti 

mohly uplést pomlázky, vyrobit zajíčka z květináče, ozdobit 

perníčky, vyzdobit vajíčko, vytvořit velikonoční přání tiskem 

apod. Mnohokrát děkujeme za pomoc při organizaci všem 

zúčastněným. Pomlázky učila plést paní Kamila z Janoslavic, 

které moc děkujeme za přízeň. Materiál byl zakoupen z 

výtěžku z maškarního karnevalu. Děkujeme sponzorům!  

 

Křeslo pro hosta - 21. 4. 2017   

 

V pátek 21. dubna do našeho křesla pro hosta usedl pan 

Karel Štefek. Velice poutavým způsobem přiblížil žákům 

druhého stupně historii Rohle. Nechyběly ani nádherné 

literární vsuvky k tématu. Beseda byla velkým přínosem 

nejen pro žáky, ale i pro vyučující. Bývalý pan ředitel nás 

přenesl do minulosti. Prezentoval paměti nastudované z 

kronik, ale i ze své bohaté kantorské praxe v Rohli. 

Děkujeme mnohokrát za překrásný zážitek.  

 

Ukliďme Česko 3. 5. 2017   

 

Po vyhlášení celostátní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 

jsme dlouho neváhali, u organizátorů jsme si zdarma 

objednali rukavice a pytle a pustili se do práce. A výsledek? 

Nasbírali jsme 7 pytlů odpadků po vesnici. Ještě štěstí, že 

jsme měli s sebou vozíky. Děkujeme všem pracovníkům, 

kteří se akce zůčastnili.    

 

 

 

Škola Zdravé 5 

 

Škola Zdravé 5 proběhla i na 1.stupni, s dětmi se nutriční 

terapeutka povídala nejen o zdravé výživě, soutěžilo se a 

nakonec jsme si vytvořili i zdravou svačinku.    
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Zápis do 1. ročníku 25. 4. 2017   

 

V úterý 25. 4. 2017 proběhl zápis do 1. ročníku na 

školní rok 2017/2018. Předškoláci si se staršími 

školáky "klauníky" užili hodně legrace při plnění úkolů 

zábavné školy. Stanoviště absolvovali bez rodičů, skoro 

jako v opravdové škole. Milí předškoláčci, všichni jste 

dnes dostali velkou jedničku. Děkuji moc celému 

pedagogickému sboru za náročnou přípravu a 

organizaci akce.  

 

Drumbeny 15. 5. 2017   

 

V pondělí 15. 5. 2017 to v naší škole pořádně hřmělo a 

dunělo. Navštívil nás pan Zdeněk Roller, který nám 

představil pohádku a workshopy s drumbeny. Byla to 

velice poučná a přínosná představení pro děti z MŠ, 

žáky 1. i 2. stupně. Odpoledne patřilo společnému 

koncertování rodičů s dětmi. Před drumbenováním 

krátce vystoupil pěvecký sbor a mažoretky. Věříme, že 

jste byli stejně spokojeni, jako my, pedagogové.  

 

Rohelský cross 25. 5. 2017   

 

Ve čtvrtek 25. 5. 2017 se na hřišti před školou sešlo na 

tradičním závodě něco málo přes sto mladých běžců. 

Byli to žáci z Rohle, Kamenné, Úsova a Hrabišína. V 

tradici fair play soutěžili v kategoriích dle věku. Počasí 

nám přálo. Hranolky opět sklidily úspěch. Výkony 

závodníků byly úžasné! Vítězům blahopřejeme, nejstarší 

výherci získali batohy - cenu ředitelky a starosty. Ale 

pro nás byli výherci stejně všichni, kdo se závodu 

zúčastnil. Tak nashle zase za rok. Závěrečné poděkování patří všem organizátorům z rohelské 

školy.  

 

Škola v přírodě 5. - 8. 6. Bozéňov   

 

Největší a nejlepší akce letošního školního roku. Konala 

se v Dolním Bušínově a ani se nám nechce věřit, že jsme 

tam byli jen čtyři dny. Mnozí účastníci dodnes neví, že 

se vlastně po celou dobu učili. Skupiny spolupracovaly 

týmově podle pokynů "Malého prince". Odvezli jsme si 

plno nezapomenutelných zážitků.  

 

 Výlet Bludov 19. 6. 

 

Pro děti ze školky a prvního stupně byla návštěva 

Pradědova muzea v Bludově velkým zážitkem. Pořádně 

si mohly vyhrát, mnohému se mohly naučit. Školáci 

zvládli i v horku výstup na rozhlednu Brusnou. Nejvíce 

se děti vyřádily u vodních radovánek.  
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Zahrádka před školou 

 

Po podzimním nadšení z naší zahrádky jsme se 

pustili do jarních prací. Postavili jsme z vrby jurtu, 

týpí, opletli velký plastový barel na vodu, zasadili 

maliny, ostružiny, jahody, osadili bylinkovou 

spirálu mátou, meduňkou, heřmánkem, šalvějí a 

levandulí. Z cihel vyrostl vyvýšený záhon na dýně. 

B. G.   

 

 

 

 

Klub čtenářů 

 

Členové klubu čtenářů prezentovali pohádku z knížky 

Povídání o pejskovi a kočičce nejen svým 

spolužákům na akci Noc s Andersenem, ale vydali se 

i do mateřských škol. Navštívili děti v Rohli a 

Kamenné.  

 

 

 

 

Výhra Dravci 

 

Takže k tomu jen to, že žáci v soutěži o nejlepší 

plakát o akci Ukliďme Česko vyhráli 1. místo v 

Olomouckém kraji. Jako cena bylo odpoledne s 

dravci z Rýmařova. 

 

 

 

 

Návštěva v rohelském kostele 25. 6. 2017 

 

Poslední úterý ve školním roce jsme navštívili místní 

kostel. Velké poděkování patří manželům Siegelovým, 

kteří nás provázeli. Byla to další akce, která nám 

přiblížila historii Rohle. Děti z 1. stupně ocenily, že 

mohly v kostele nahlédnut i do míst, kam se běžný 

návštěvník nedostane. Žáci z 2. stupně se dozvěděli 

zajímavosti z hluboké historie nejen budovy. M. Eff. R. 

 

 

 

Výlet II. stupeň Olomouc - 29. 6. 2017   

 

Předposlední den ve škole si druhý stupeň s paní 

učitelkou Janou Dokoupilovou užil laser game a 

lanový park v Olomouci. Moc si akci pochvalovali.      
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 Závěr školního roku 30. 6. 2017 

 

Závěr roku byl jako vždy velmi dojemný. Začali 

jsme vážně, konec byl uvolněnější. Hodně 

originální byl deváťáků, posuďte sami: "Před 

devíti lety jsme sem nastoupili jako žáci, kteří 

nevěděli a nechápali, co to znamená a vůbec 

nevěděli, co nás čeká.... a už vůbec ne jak to 

dopadne. A Dnes tady takto stojíme 

pravděpodobně naposledy. A přestože si to tak 

úplně nedovedeme představit, za pár hodin se každý z nás odebere k sobě domů (to jste nečekali, 

že tohle řeknu že ? :D). V této škole jsme spolu strávili devět nezapomenutelných let, v nichž se 

střídaly radost, přátelství, první lásky, ale i povinnosti a starosti. Naučili jsme se zde hodně věcí, 

něco nám dala, něco naopak vzala... (snad mám všechno :D). Naučila nás žít v kolektivu, 

respektovat a tolerovat ostatní a třeba se i zasmát sami sobě. Získali jsme tady pár nových 

kamarádů, ale i nepřátel. I to nám však pomohlo, protože i s těmi se člověk musí naučit žít. Museli 

jsme se smířit také s tím, že už si nemůžeme dělat, co chceme, že máme své povinnosti a že jsou 

tady další lidé, kromě rodičů, které musíme poslouchat. ( ... Oni někdy něco říkaly .. ? ) Asi jako 

ve všech třídách, ani v té naší nebyly vztahy s učiteli vždy ideální. Čím jsme byli starší, tím víc 

věcí se nám nelíbilo a tím drzeji jsme dávali najevo své názory. Za některými z nich si dodnes 

stojíme, naopak některé věci, jež jsme vyřkli, bychom rádi vzali zpět, proto bychom se vám za ně 

tímto chtěli omluvit. Za těch společně strávených devět roků se složení naší třídy zase tak moc 

nezměnilo, tři odešly a dva přišly, ale základ této "party" zůstal pořád stejný, i když nás tu mělo 

stát 5, tak 2 už si už prodloužili prázdniny. (a já jsem ještě tady a čtu z papíru ..) Mnohem více 

změn se událo v učitelském sboru. Někteří učitelé odešli, jiní přišli, někteří nám chybí, další už 

méně. Po několika učitelích ze současného učitelského sboru se nám bude stýskat hodně, po těch 

ostatních už tolik ne. Na závěr bychom vám všem chtěli ještě jednou poděkovat, že jste to s námi 

vydrželi a že jste nás dovedli až sem. Snad máte částečnou zásluhu i na tom, jací jsme, musíme 

však podotknout, že s Vámi to také nebylo vždy nejrůžovější! (úsměv) Časem ale nejspíš 

pochopíme, že všechno, co jste ve vztahu k nám udělali, i když se nám to mnohdy nelíbilo, bylo k 

něčemu dobré a něco nás to naučilo a že za to, co umíme, vděčíme právě vám! Zanechali jsme 

tady kus svého já a svého života a určitě na něj budeme vzpomínat. Na něco s úsměvem, na něco s 

výčitkou, přesto věřím, že postupem času nám to horší z paměti vymizí a zůstane jenom to dobré. 

Už jenom proto, že "tenkrát nám bylo teprve patnáct...""    
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Příloha č. 3 Školní časopis Rohlík, VII. ročník 
 

 
 

 



34 

 

 
 

 

 



35 

 

 

 
 

 

 



36 

 

 
 

 

 

 



37 

 

Příloha č. 4 Naše vesnice - obecní časopis 
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Časopis ROHLÍK 5. číslo / VII. ročník, červen 2017 

Základní škola a Mateřská škola Rohle, příspěvková organizace 
S blížícím se koncem školního roku bilancujeme, hodnotíme. V následujících 
řádcích nabízíme k přečtení zajímavé informace.  
Brzy budeme rozdávat vysvědčení, i my jsme byli hodnoceni. Velmi pěkné 

vysvědčení jsme dostali od Jiřiny Chytilové, žákyně 7. ročníku: 
Vysvědčení mé škole 

 Prostředí  1 
Protože mi je ve škole dobře a ráda se tam vracím, ať už kvůli kamarádům nebo kvůli různým akcím. 

 Učení       1 
Většina učitelů látku dobře vysvětlí a proberou třeba i hravě. Když už se stane, že něco nepochopím (což se stává často), tak mi 
učitelé poradí a není problém látku znovu převysvětlit. 

 Školní akce                   1* 
Přidala jsem hvězdičku, protože výlety na které jezdíme, mě opravdu baví a hrozně si je vždycky užiju. Mám ze školních akcí mnoho 
dobrých zážitků. 

 Učitelé                            1 
Učitelé na této škole jsou strašně fajn. Občas si v hodinách popovídáme o různých věcech a učitelé i rádi poradí. Je s nimi i sranda.  

 Celkové hodnocení školy 1*** 
Rohelskou školu mám strašně ráda kvůli spolužákům i učitelům. Ve škole je mi dobře. Určitě bych našla ale i nějaké negativní věci, 
protože jsou ale učitelé většinu času s námi také pozitivní (což opravdu obdivuju, jelikož já bych s námi takové nervy neměla, ale oni 
jsou většinou hodní a šťastní a pozitivní což opravdu nechápu!), tak v tomhle vysvědčení budu taky pozitivní. Samozřejmě na naší 
škole je více těch pozitivních věcí než negativních. Školu v Rohli ráda navštěvuju a mám ji moc ráda. 

 

Co se nám povedlo: 
Škola v přírodě na Bozéňově (5. – 8. 6. 2017) 
Skola v přírodě byla absolutně nejlepší akcí školního roku dle ohlasů žáků, rodičů i pedagogů. Domnívám se, 
že si žáci ani nevšimli, že jsme se toho hodně naučili. Snažili jsme se hravou a soutěživou formou propojit 
všechny školní předměty. Nejvíce nám ale šlo o to, aby se k sobě děti chovaly ohleduplně, pomáhaly si, 
respektovaly se a spolupracovaly v týmech. Vzhledem k množství nezapomenutelných zážitků a prožitků se 
nám ani nechtělo věřit, že jsme tam strávili pouhé čtyři dny. Další neuvěřitelná situace – zeď zlobidel byla po 
celou dobu pobytu prázdná. Máme to v Rohli ale šikovné děti! Pokud nevěříte, prohlédněte si obsáhlé album 
na našem facebooku.  

Rohelský cross 
Ve čtvrtek 25. 5. 2017 se na hřišti před školou sešlo na tradičním závodě něco málo přes sto mladých běžců. 
Byli to žáci z Rohle, Kamenné, Úsova a Hrabišína. Podle pravidel fair play soutěžili v kategoriích dle věku. 
Počasí nám přálo. Hranolky opět sklidily úspěch. Výkony závodníků byly úžasné! Vítězům blahopřejeme, 
nejstarší výherci získali batohy - cenu ředitelky a starosty. Ale pro nás byli vítězi stejně všichni, kdo se závodu 
zúčastnili.  
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Úspěchy našich žáků 
Potěšilo nás, že všech pět našich kluků deváťáků úspěšně splnilo povinné 
přijímací zkoušky a všichni se hned v prvních kolech dostali na své vysněné 
školy. V tomto školním roce se loučíme s deváťáky: Matija Jankovič, Matěj 
Jurník, Martin Němec, Radek Skácel a Přemysl Vašek. AŤ SE VÁM NA DALŠÍ 
CESTĚ ŽIVOTEM, KLUCI, HODNĚ DAŘÍ! 
Další úspěch, tentokrát v soutěži Matematický klokan v kategorii Cvrček, sklidily 
na prvním stupni žákyně Tereza Třísková a Rozálie Michálková, obsadily totiž   
II. místo v okresním kole. 

 

Pro rodiče 
Rodiče, byli bychom rádi, kdybyste vyplnili „anketu“ o klimatu ve školách našeho regionu, která je umístěna 
na www.mapzabreh.cz  do 30. 6. 2017. Anketa je anonymní, jejím cílem zjistit převažující názor rodičovské 
veřejnosti, zorientovat se v množství aspektů, které kvalitu klimatu ovlivňují a získat tak nové impulzy pro 
rozvíjení spolupráce mezi školami a rodiči. 

 

 

Zprávy z družiny 

 Budování školní zahrádky 
Po podzimním nadšení z naší zahrádky jsme se pustili do jarní výsadby. Postavili jsme z vrby jurtu, týpí a  
vrbou opletli velký plastový barel na vodu. Zasadili jsme maliny, ostružiny, jahody, hrášek, ředkvičku. Osadili 
jsme bylinkovou spirálu mátou, meduňkou, levandulí, yzopem, dobromyslem, pažitkou a heřmánkem. 
Bylinky už trháme a sušíme si je na čaj. Z cihel vyrostl vyvýšený záhonek na dýně. Už kvetou i afrikány, 
slaměnky a měsíček zahradní. Sklidili jsme ředkvičku, hrášek a ochutnáváme okurky a jahody. Pro užitečný 
hmyz žáci vyrobili domečky pro broučky. 
 

 
 

 

 Recyklohraní a kolo 

Úspěšné bylo naše letošní zakončení sběru starého elektra a baterií. Po splnění všech vyhlášených 

úkolů jsme vyhráli pěkné kolo pro děti. 

 

 Naplňte Plastožrouta 

Letos se nám podařilo nasbírat 80kg plastových vršků.                                               

Bohunka Gřundělová 

 

Ohlédnutí za školním rokem v mateřské škole 

Tento školní rok jsme pracovali s dětmi podle vzdělávacího programu Jaro, léto, podzim, zima, v lese 

je nám spolu prima!  

Mateřskou školu v Rohli navštěvuje celkem 25 dětí. Na svůj první školní rok na základní škole již 

netrpělivě čekají tito předškoláci: Josefína Drlíková, Justýna Ištóková, Vojtěch Jedelský, Patrik 

Piňos, Lota Štefková a Marie Tomášková.  
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Dovolte nám, abychom vám ve stručnosti připomněli akce, které ve školce proběhly. 

10. 9. 2016 maňáskové představení Jak si dráček hledal kamarády 

18. – 19. 10. 2016 sběr starého papíru 

24. 10. 2016 Halloween aneb dýně maxi i mimi ve školce 

25. 10. 2016 Dýňobraní aneb ve školce straší? 

10. 11. 2016 proběhlo vánoční focení  

18. 11. 2016 byla MŠ uzavřena, protože proběhlo školení pedag. i nepedag. personálu 

24. 11. 2016 proběhly vánoční dílny v ZŠ 

25. 11. 2016 vystoupily děti na tradičním rozsvěcování vánočního stromu v Rohli  

5. 12. 2016 přišla do školky dlouho očekávaná návštěva: Mikuláš s anděly i čerty. Poděkovat 

bychom chtěli také paní Ivetě Třískové, která dětem zakoupila adventní kalendáře. 

15. 12. 2016 byly přihlášené děti vyšetřeny v rámci akce Prima Vizus (zrak) 

18. 12. 2016 proběhla vánoční besídka v KD v Rohli 

20. 12. 2016 pozvání na vánoční posezení ve školce od 15:00 do cca 17:00. Při této příležitosti 

zazněly písničky a básničky a společně s dětmi si rodiče mohli ozdobit perníky a vytvořit vánoční 

ozdoby 

17. 2. 2017 si děti užily maškarní den ve školce, o pár dnů později (26.2) pak další kolo maškarní v 

KD v Rohli 

10. 3. 2017 proběhlo jarní focení Photodienst Brno 

15. 3. 2017 proběhlo vyšetření školní zralosti odborníky z PPP Mohelnice 

20. – 21. 3. 2017 proběhl sběr starého papíru 

31. 3. 2017 přibyly do školky nové hračky 

11. 4. 2017 proběhla velikonoční výstava ve škole  

21. 4. 2017 nás ve školce navštívila výživová poradkyně, která zábavným způsobem představila 

zdravé a prospěšné suroviny, ze kterých si poté děti vytvořily chutnou svačinku    

25. 4. 2017 proběhl zápis do 1. třídy, předškoláci si se staršími školáky užili hodně legrace při plnění 

úkolů 

15. 5. 2017 proběhl zápis do MŠ, nově bylo zapsáno 6 dětí 

23. 5. 2017 znovu složena trampolína na školní zahradě  

24. 5. 2017 Besídka pro maminky: povedené odpoledne pro rodiče a přátele MŠ. A reakce rodičů?  

Velmi vydařená akce. Velká pochvala paním učitelkám… Bylo to moc moc krásné, děkujeme… 

Děkuji za krásné odpoledne, všem, co se podíleli na přípravě vystoupení i občerstvení… dětem za 

nádherné a vtipné vystoupení… milým dospělým za společnost… moc jsem si svoji "poslední" 

návštěvu školičkové zahrádky užila… Skvělá atmosféra, více takových posezení! 

29. 5. 2017 proběhlo společné focení u školy 

1. 6. 2017 děti si v MŠ užily Den dětí, venku na zahradě proběhly soutěže, děti byly odměněny 

medailemi, ze kterých měli největší radost 

2. 6. 2017 návštěva u rohelských hasičů a oslava Dne dětí v MŠ 

19. 6. 2017 výlet do Pradědova muzea v Bludově 

 

Mimo jiné jsme s dětmi slavili jejich narozeniny a podnikali spoustu zajímavých výletů do okolí. Na 

podzim jsme objevovali krásu přírodnin, také jsme zkoumali nejen ve školce, ale i v terénu. V září 

jsme navštívili místního včelaře pana Kouřila. V říjnu se pak děti nejvíce těšily z Halloweenu. V 

listopadu bylo naším velkým tématem lidské tělo. Na začátku prosince jsme si s dětmi ozdobili 

vánoční stromeček, pod kterým se nakonec objevily dárky úplně pro všechny. A začalo vánoční 

tvoření, kdy si např. z vyrobeného slaného těsta děti vytvořily vánoční ozdoby. Paní Jana Tomášková 

darovala školce perníky, které si děti podle vlastní fantazie ozdobily a hned nato snědly.  V zimě 

jsme nezapomněli na ptáčky a společně s dětmi jsme jim vyrobili krmítka, která jsme pak zavěsili na 

větve stromů na školní zahradě.  Letos se zima opravdu vydařila, děti si tak užily bobování do sytosti 

a v teploučkou ve školce jsme pak tvořily Grónskou zem. Na jaře jsme se s dětmi vrhli do pozorování 

koloběhu vody a chvíli na to jsme již tvořili jarní a velikonoční výrobky.  

V průběhu celého školního roku jsme jezdili do Zábřeha na dětská divadelní představení (1x 

měsíčně). Od dubna také probíhá plavecký kurz v Zábřeze.  

Přejeme vám pohodové letní dny!  Za celý kolektiv MŠ p. uč. Lenka Kotrlová 
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Závěrem: 

Sami vidíte, že ve škole i školce se pořád něco děje. Děkuji celému kolektivu, pedagogickým i 

nepedagogickým pracovníkům, školské radě a všem partnerům za poctivou práci v tomto školním 

roce. Přeji plnohodnotný odpočinek, abychom ve zdraví a v plném počtu zahájili nový školní rok. 

Bude to v pondělí 4. září 2017 v 9 hod.  

Současně Vás zvu do školy na akci paní kronikářky Evy Petrášové, výstavu „O škole a lidech“ od 

pátku 1. 9. do neděle 3. 9. 2017. Nahlédnout můžete nejen na výstavu, ale prohlédnout si můžete 

všechny veřejné školní prostory. Více informací na plakátech.  

 

Za celý kolektiv Vám přeji léto plné odpočinku, příjemných setkání a nezapomenutelných zážitků.  

Marie Effenberger Rychlá, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


