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Výroční zpráva byla projednána:  
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S výroční zprávou se seznámili na poradě 10. 9. 2018 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 do 31. 7. 2018 
 

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 2017/2018: 
 

 Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu  

1. stupeň 2 23 11,5 

2. stupeň 4 19 4,8 

Celkem: 6 42 7 

Školní družina 1 25 25 

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…Tento prostor je využíván k výuce a relaxaci. Děti se denně 

učí, jak pečovat o zahrádku a jezírko, dobrovolně se starají a pomáhají. 

V základní škole se ve školním roce 2017/2018 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 2017/2018 navštěvovalo ZŠ k 20. 6. 2017 - 42 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 se zakoupila nová nerezová skříň pro ukládání 

nádobí, je nutno ještě zakoupit další nerezové police a provést výměnu podlahové krytiny v jídelně.     
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Projekty 

1)  

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. 

2) 

Od 1. října 2016 čerpáme finanční prostředky EU OP VVV; projekt končí 31. 10. 2018: 

Díky tomuto projektu jsme ve škole zřídili novou učebnu, tzv. bílou, na setkání klubu čtenářů a 

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

novými metodami, viz DVPP.  

 

 

 

3) Úzká spolupráce s NÚV Praha a zapojení do projektu: 

Podpora práce učitelů (PPUČ) 

Podpora budování kapacit  
pro rozvoj základních pre/gramotností  
v předškolním a základním vzdělávání  

"Vytváříme systém, který umožní efektivní rozvoj čtenářské, matematické a digitální 
gramotnosti v praxi mateřských a základních škol." 
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4) Velkým úspěchem bylo získání finanční podpory přes dva miliony na renovaci učeben. Bohužel se 

do prvního výběrového řízení nepřihlásila žádná stavební firma. Pevně věřím, že se podaří projekt 

realizovat později.  

 

  

5) 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: 2017/2018 

v ročnících: počet žáků: 

ŠVP pro ZV „Na cestě“ 1. až 9. ročník 42 
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. I II. 

stupni se žáci zapojili do projektu „Mléko do škol“ a „Ovoce a zelenina 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: 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. Celý první stupeň mohl navštěvovat kroužek 

angličtiny. 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 

Doučování SVPU - individuální péče s integrovanými žáky 
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Učební plán I. a II. stupeň ZŠ Rohle     2017/2018 

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: 

 

 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 3 (MŠ, ZŠ I.st.) 2 

Chůva MŠ 1 0,5 

 

 

Změny pedagogických pracovníků 

 

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

z funkce vystoupila na vlastní žádost z důvodu změny místa – 31. 7. 2018.  Od 1. 9. 2017 nastoupila 

na výuku I. st. paní Mgr. Jana Janků, na II. stupeň pan Mgr. Pavel Knébl. Na I. stupni byly třídní 

učitelky Mgr. Jana Janků a Mgr. Eva Vachutková. Na II. stupni byly třídní učitelé pro 6. a 7. ročník 

Mgr. Pavel Knébl a pro 8. a 9. ročník Mgr. Jana Dokoupilová. Hudební výchovu a angličtiny na 1. 

stupni vyučovala ředitelka školy, družinu má na starost paní vychovatelka Bohuslava Gřundělová. 

Angličtinu a německý jazyk na II. stupni zajišťuje Mgr. Lenka Hrabalová. Matematiku, fyziku, 

chemii a tělesnou výchovu vyučoval Mgr. Pavel Knébl. Přírodopisy a výchovu k občanství 

zajišťovala Mgr, Zdeňka Černá. PV vyučuje Bohuslava Gřundělová. Ve škole působily dvě 

asistentky pedagoga, Mgr. Lenka Hrabalová a Helena Smyčková. V MŠ pracují učitelky Lenka 

Kotrlová a Jiřina Kočková (od ledna 2018). Asistentku pedagoga a chůvu v MŠ zajišťovala Gabriela 

Jiříčková. 

 

 

Celkové hodnocení kvalifikovanosti pedagogických pracovníků 

 

Odborná způsobilost pedagogických pracovníků školy je na vysoké 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 1 + 0,562  + 0,25 + (dohoda) 

Pracovníci provozu - stravovna 3 2,4 

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: 

6 1 5 

 

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2017/2018 se konal v úterý, 17. 4. 2018. Předškoláci si se staršími 

školáky „večerníčky“ užili hodně legrace při plnění úkolů zábavné školy. K zápisu se dostavilo 6 

dětí, 5 dětí bylo přijato k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2018. 
 

V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2017/2018 

 

Celkový průměrný prospěch žáků: 1.84 

Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 17 

prospěl 25 

neprospěl 0 

nehodnocen 0 

 

 
 

Stupně z chování na konci školního roku 
 

 Počet: 

1 – velmi dobré 41 

2 – uspokojivé 1 

3 – neuspokojivé                            0 

  

 

 

Ocenění: 

Výtvarné soutěže: 

Děti, pozor, červená 

Cesta dvou bratrů 

Fond ohrožených dětí – Pohádky 

Tibet aj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž MAS Horní Pomoraví „Chovejme se k sobě s úctou“ 
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Údaje o žácích se speciálně vzdělávacími potřebami 

 

Ve školním roce 2017/2018 bylo celkem 7 žáků s vývojovými poruchami učení nebo chování. Žáci 

navštěvují nepovinný předmět Náprava SVPU. 

Tři žáci získali 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: 

3 200 15 69 

 

Průměr zameškaných omluvených hodin v porovnání s minulým školním rokem narostl, na jednoho 

žáka je o něco vyšší než v minulém školním roce. Je to způsobeno vysokou absencí žáků devátého 

ročníku.  

 

 

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 mimo jiné i možnost se dobrovolně připravovat v odpoledních hodinách z jazyka českého a 

matematiky. V českém jazyce byla vyměřena jedna hodina týdně na jazykové rozbory, ilustrativní 

testy přijímacího řízení a potřebné znalosti k přijímacím zkouškám. Většina žáků možnosti 
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nadstandardní přípravy nevyužívá. S konzultačními dny jsou rodiče seznamováni prostřednictvím 

žákovské knížky nebo kdykoliv po telefonické domluvě.  

 

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

 

Simona Koppová – Střední škola sociální péče služeb, Zábřeh, nám. 8. Května 2, obor farmář 

 

Martina Králová – Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník, obor 

hotelnictví 

 

Václav Kudlička – Střední škola sociální péče služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2, obor farmář 

 

Marie Maulerová – Střední škola sociální péče služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2, obor farmář 

 

Nela Maulerová – Střední škola sociální péče služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2, obor sociální činnost 

 

Mariana Schmidlová – Střední škola sociální péče služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2, obor sociální 

činnost 

 

David Sova – Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk, obor nábytkář 

  

 

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 

(zpracovala Mgr. Jana Dokoupilová) 

 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 vy 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, vlastní sebeúcty a úcty k ostatním lidem. 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 v poslední době setkáváme 

s kouřením minimálně, není tedy důvod řešit věc s rodiči, ale spíše se snažíme na žáky působit 

kladným příkladem, domluvou. 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. V neposlední řadě jsme řešili 

projevy záškoláctví, za které byla udělena snížená známka z chování. 

 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. 

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

choroby, alkoholismus nebo různé druhy závislostí. 
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VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)  

a ost. prac. školy 
 

Ve školním roce 2017/2018 se pedagogičtí pracovníci zúčastnili mnoha programů v rámci DVPP 

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

roce 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.“  

 

datum: název akce: místo: 

12. a 13. 10. 2017 Ředitelská akademie - Kvalitní škola Branná 

21.9.2017 Seznámení s Hejného metodou Zábřeh 

20.10.2017 Kreativní slovník Zábřeh 

2.11.,23.11.,7.12.,18.1.,20.2.,20.3.,10.4.,15.5.  Strategické řízení a plánování ve školách  Olomouc NIDV 

12. 9. 2017,14.11.2017 PPUČ - Gramotnosti ZŠ a MŠ Rohle 

20.11.2017 Řešení výchovných problémů…PhDr. Svoboda Zábřeh 

4.12.2017 Řešení výchovných problémů…PhDr. Svoboda Zábřeh 

1.11. Seminář ŠD Šumperk 

15.11. Živá zahrada Olomouc 

20.11. Recyklohraní Olomouc 

9.10.2017 Seminář-Metoda Hejného 2. ZŠ Zábřeh 

16.10.2017 Seminář-Metoda Hejného 2.ZŠ Zábřeh 

30.10.2017 Seminář-Metoda Hejného 2.ZŠ Zábřeh 

6.11.2017 Seminář-Metoda Hejného 2.ZŠ Zábřeh 

20.10.2017 Setkání výchovných poradců Šumperk 

2. 10., 16. 10, 30.10. Matematika - Nová škola Brno (Rosecká) Šumperk 

10.10.2017 Roadshow pro školy - prezentace novinek IT Zlín 

22.11.2017 Matematika Hejný - ukázková hodina ZŠ Hrabová 

29.11.2017 Matematika Hejný - ukázková hodina ZŠ Zábřeh 

15.12.2017 Sdílení zkušeností pedagogů MŠ Nemile 

1.2.2018 Vrba v zahradě Lipka Brno 

22.3.2018 Prevence šikany ZŠ Šumperk 

12.4.2018 Přírodní školní zahrady Sluňákov 

 

 

 

 

 

Školení pro školní jídelny 

 

 Hygienické zásady, hygienické minimum 

  



16 

 

 

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 

 

Termín:   Název akce: 
1.7.  -31.8.2018   Prázdniny 

29.6.2018  Ředitelské volno 

26.6.2018  Slavnostní ukončení školního roku 

19.6.2018  Výlet Šternberk 

8.6.2018  Divadlo Šumperk - Divotvorný hrnec 

29. 5. - 1.6.2018  Škola v přírodě 

23.5.2018  Rohelský cross 

9.5.2018  Divadlo 1. stupeň Duhová zahrada 

7.5.2018  Terénní exkurze ke sv. Josefu 

7.5.2018  Plavání - první lekce 

30.4.2018  Ředitelské volno 

27.4.2018  Dopravní hřiště 

17.4.2018  Zápis do 1. ročníku 

9.4.2018  Zrušení výuky - školení sborovny 

6.4.2018  Ukliďme svět 

30.3.2018  Velikonoční prázdniny 

28.3.2018  Sportovní den Kamenná 

5. 3. - 9.3.2018  Jarní prázdniny 

2.2.2018  Pololetní prázdniny 

31.1.2018  Rozdávání Výpisů z vysvědčení 

31.1.2018  Literární výchova - Obr Dobr, R. Dahl  

26.1.2018  Prezentace rod. mluvčího - Venezuela 

26.1.2018  Projekt P.R. školy - reklama 

2.1.2018  Vánoční prázdniny 

29.12.2017  Vánoční prázdniny 

22.12.2017  Vánoční besídky, rozdávání dárků, projekt Ovoce a zelenina 
do škol 

21.12.2017  Projektový den Chovejme se k sobě s úctou 

20.12.2017  Koncert ZUŠ Zábřeh 

5.12.2017  Čertí řádění 

21.11.2017  Konzultační třídní schůzky 

7.11.2017  Scholaris - nabídka škol 

30.10.2017  Kalamita - ředitelské volno 

26. - 27.10.2017   Podzimní prázdniny 

25.10.2017  Lesní pedagogika 

24.10.2017  Dýňobraní aneb ve škole nám straší 

11.10.2017  Lesní pedagogika 

29.9.2017  Ředitelské volno 

13.9.2017  Dopravní hřiště Mohelnice 

4.9.2017  Slavnostní zahájení a třídnické hodiny 

 

Akce pro veřejnost s účastí žáků 

 

 Dýňobraní aneb ve škole nám straší 

 Vánoční výtvarné a tvořivé dílny 

 Zpívání u vánočního stromečku – zahájení adventu 

 Dětský maškarní karneval 

 Velikonoční dílny  

 Besídka pro rodiče 

 Rohelský junior cross 
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Soutěže 

 

 MAS Horní pomoraví – Chovejme se k sobě s úctou 

 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“ 

 EU IROP Modernizace učeben 

 PPUČ Podpora práce učitelů – NÚV Praha 

 72 hodin 

 

Krátkodobé projekty, tematické dny 

 Sportovní dny, cyklovýlety 

 Halloween aneb ve škole nám straší 

 Vánoční dílny 

 Velikonoční dílny 

 Den Země, Ukliďme svět 

 

 

Výlety 

 Šternberk – Pevnost Boyard 

 Škola v přírodě Bozéňov 

 

 

Akce většího charakteru pořádané školou 

 

 Plavecký výcvik – MŠ + ZŠ 

 Škola v přírodě s Harrym Poterem - Bozéňov 

 Sběr papíru 

 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. Angličtina (2 skupiny): Mgr. Bc. M. Eff. Rychlá 

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

3. Florbal Mgr. Pavel Knébl 

4. Výtvarný kroužek Mgr. Lenka Hrabalová 

5. Kroužek AJ pro dospěláky M. Rychlá, L. Hrabalová 

 

 

 

Prezentace zájmových kroužků 

 

Ve školním roce 2017/2018 fungovalo na škole pět zájmových kroužků. 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) 

Do školní družiny bylo přihlášeno 25 dětí.   

 

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

podařilo úspěšně splnit. Letošní téma byla Afrika: 

Cestovali jsme Egyptem – Faraon, Nefertiti, pyramidy, hrobky 

Africké bubnování, masky, poušť Sahara, Nil, Maroko - prezentace 

V tomto školním roce jsme pokračovali ve zvelebování venkovních prostor před školou. Opět jsme 

se se zaměřili na přírodu, zahrádku kolem školy, vyrostlo nám z vrbového proutí týpí, jurta, plot. 

Opletli jsme velký barel na vodu, opravili 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. Nově se nám podařilo vybudovat jezírko, které mají děti 

moc rády. Pozorují zde rostliny a vodní živočichy. 

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.  

Seznam akcí: 

Seznamovací spaní ve ŠD – Se zvířátky 

Kuličkový král 

Švihadlová princezna 

Recyklohraní – letos jsme získali nové rádio s přehrávačem 

Plastožrout – sběr víček 

Sběr papíru 

Soutěže – skládání Puzzle, Dáma, Člověče, nezlob se, Pexesa 

Pečení a vaření 

Zdravá 5 – zapojení do soutěže 

Superfarmář 

Cyklovýlety 

Turistické výlety 

Velikonoční a vánoční dílny 

Čtenářské a odpočinkové dny v knihovně 

Koloběžkování 

T-mobil běh 

Cross 

Ukliďmě Česko 

Stanování se zvířátky ZOO 

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

dětem v družině líbilo. 
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Mateřská škola    
 (zpracovala Lenka Kotrlová) 
Ve školním roce 2017/2018 se opět pracovalo podle RVP. ŠVP vychází z jeho cílů a pěti oblastí. Byla vybrána 
vize: Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je nám spolu prima! Uspořádání třídy je přehledné, hračky jsou 
dětem dostupné. 
Školní zahradu využíváme během celého roku, od jara do podzimu k různým pohybovým činnostem a hrám, 
v zimě k hrátkám se sněhem. Denní program je přizpůsoben potřebám dětí. Pro děti s vadami řeči probíhal 
kroužek logopedie. 
MŠ v tomto školním roce navštěvovalo 24 dětí od 2 do 6 let, režim se přizpůsobil i těm nejmenším, pro které 
byla k dispozici chůva Gabriela Jiříčková. Na svůj první rok v ZŠ se těší 6 předškoláků. 
Činnosti byly zvolené tak, aby se rozvíjela dětská aktivita, aby děti měly dostatek pohybu a co nejvíce 
využívaly pobyt venku. Jsou vedeny k vzájemné úctě a toleranci, učí se pravidlům společného soužití 
v kolektivu, sebeovládání a ohleduplnosti. 
Od 20. 8. 2017 začala v naší MŠ pracovat paní učitelka Dagmar Havlíčková, která však k 30. 9. 2017 ukončila 
spolupráci. Při ztížených podmínkách, kdy v MŠ pracovala pouze jedna učitelka a chůva jsme dokázali zajistit 
provoz MŠ bez omezení a od 24. 11. 2017 do 23. 12. 2017 přišla na výpomoc paní učitelka Marie Štefková, 
které moc děkujeme. Od 2. 1. 2018 nastoupila nová paní učitelka Jiřina Kočková. 
Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni, mohou sledovat dění v MŠ na fotografiích, které jsou pravidelně 
umísťovány na školní facebook, jsou informováni pomocí nástěnek. 
 
V době letních prázdnin byl provoz MŠ do 13. 7. 2018 a znovu byl zahájen 20. 8. 2018. 
 
Akce a události, které v MŠ během školního roku proběhly: 
12. 9. 2017           návštěva kostela s prohlídkou uložených jesliček 
18. 9. 2017            schůzka s rodiči na školní zahradě s krátkým programem 
17.10.2017            děti byly odměněny za sběr starého papíru 
23.10.2017            příprava na Halloween, děti dlabaly dýně 
24.10.2017            Dýňobraní v ZŠ 
30.10.2017            kalamita, MŠ i jídelna uzavřeny 
9.11.2017        děti jely do Zábřehu do keramické dílny, kde si vyrobily krásné svícínky jako dáreček pro rodiče 
23.11.2017           divadlo v Zábřehu Pohádky z pařezové chaloupky 
1.12. 2017             vánoční dílny v ZŠ, rozsvěcení vánočního stromu v Rohli 
4.12.2017             divadlo v Zábřehu Zimní příhody včelích medvídků 
5.12.2017             školku navštívil Mikuláš 
14.12.2017              vánoční posezení ve školce s vánoční besídkou pro rodiče 
17.1. 2018             Zdravá pětka- návštěva výživové poradkyně, která formou               
                                  hry představila dětem zdraví prospěšné potraviny 
1.2. 2018             vyšetření  v rámci akce Prima Vizus  /zrak/ 
9.2.2018                   maškarní den ve školce 
15.2.2018               rodičovské schůzky s návštěvou výživové poradkyně 
20.2.2018               divadlo v Zábřehu Povídání o pejskovi a kočičce 
25.2.  2018               maškarní karneval  v KD v Rohli 
23.3.  2018               děti byly odměněny za sběr starého papíru 
27.3.  2018               velikonoční dílny ve škole 
28.3.  2018               vyšetření školní zralosti 
17.4.  2018               zápis dětí do 1. Třídy 
18.-19.4.2018          sběr starého papíru 
25.4.  2018               děti jely do keramické dílny, kde si vyrobily dáreček ke svátku maminek 
30.4.  2018               školka uzavřena, ředitelské volno 
7.5.-25.6.2018         plavání 
11.5.  2018               zápis dětí do MŠ, vystoupení dětí na setkání seniorů v Rohli 
17.5.  2018               besídka pro maminky 
23.5.  2018               Rohelský cross, běžely i děti z MŠ 
1.6.    2018               Den dětí 
13.6.  2018               výlet na Doubravský dvůr 
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18.6.  2018               rozlučková besídka pro rodiče u ZŠ, vystoupily i děti z MŠ 
20.6.  2018               T-MOBILE běh na školní zahradě, děti byly odměněny Diplomem 
28.6.  2018               rozloučení s předškoláčky s pasováním 
29.6.  2018               noční spinkání předškoláčků a starších dětí v MŠ 
 
 
Mimo jiné jsme s dětmi podnikali vycházky do přírody, v rámci celoročního projektu Studánky víly Rozárky 
jsme ve všech ročních obdobích chodili pozorovat vybranou lesní studánku. Děti se učily mnoho nových 
písníček a básniček, hodně výtvarně tvořily. 
Na podzim v tématu Skřítci Podzimníčci sbíraly při vycházkách přírodniny, ze kterých si ve školce ve 
skupinkách vytvořily vlastní skřítky. V říjnu jsme žili Halloweenem a dlabáním dýní, v listopadu se děti 
seznamovaly se svým tělem a jak pečovat o své zdraví. Potom už jsme se těšili na Vánoce, nazdobili si ve třídě 
stromeček a našli pod ním spoustu dárečků. Začalo vánoční tvoření, maminka Stázka Fialová upekla dětem 
perníčky, které si nazdobily. Při vánočním tvoření si vyrobily ježky z jablíček a sušeného ovoce a vánoční 
ozdoby z modelíny. 
Potom už přišla zima a děti si na školní zahradě užily bobování a stavění sněhuláků. V únoru proběhl 
Masopust a sním i maškarní rej ve školce s různými soutěžemi. A pak už jsme přivolávali jaro, kterému se za 
námi moc nechtělo. Volali jsme na sluníčko, seli různá semínka. V březnu si děti přinesly své oblíbené knížky, 
protože březen je měsíc knihy. A to už se přiblížily Velikonoce a s nimi velikonoční tvoření. V květnu jsme 
nezapomněli na svátek maminek, děti si připravily krásné vystoupení, a i když nám počasí nakonec nedovolilo 
užít si besídku na školní zahradě i s opékáním špekáčků, maminky a nejen ony, byly z vystoupení svých dětí 
dojaté. No a v červnu jsme oslavili den dětí zábavným dopolednem plným her a soutěží, jeli jsme na výlet na 
statek Doubravský dvůr, kde si děti pěkně z blízka prohlédly kravičky, telátka, nakrmily je a nakonec dostaly 
sladkou odměnu-zmrzlinu. Také jsme se rozloučili s předškoláčky, kteří si odnesli malý dáreček na památku. 
No a poslední červnový pátek jsme si užili noční spinkání ve školce s večerem plným her. A když děti pozdě 
večer unavené usínaly, měly hlavičky plné nevšedních zážitků a o to nám šlo nejvíce. A samozřejmě jsme 
během celého školního roku nezapomněli s dětmi slavit jejich narozeniny. 
 
Závěry pro příští období 
Rozvíjet dětskou hru, ve spolupráci s rodiči odbourávat vliv televize a počítačových her. Vést děti 
k vzájemnému respektu a ohleduplnosti, dodržování pravidel soužití v MŠ. Vést děti k samostatnosti při 
oblékání, stolování a dodržování hygienických návyků. Nabízet dětem pestrou škálu aktivit a podnětné 
prostředí. Intenzivně se věnovat logopedické prevenci s pomocí dostupných materiálů. Co nejvíce 
spolupracovat s rodiči. 

 

  

 

Školní jídelna  

 

 Počet 

Kapacita jídelny 250 

Počet strávníků 143 

Přepočtený počet pracovníků 2,4 

 

 

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

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

konání svateb, rodinných oslav.  

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

občerstvení pro žáky. 
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X. Základní údaje o hospodaření 
Viz příloha č. 1; rozbor hospodaření – zprávu zpracovala účetní organizace Lenka Kunčarová. 

 

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

vzdělávání 
 

Spolupráce se zřizovatelem 

 

Spolupráce základní školy se zřizovatelem je velmi dobrá. Zastupitelé obce mají zájem o dění ve 

škole, o činnost a rozvoj školství v Rohli. Spolupráce v oblasti financování odpovídá možnostem 

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

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

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

Charitativní akce 

 
Ve školním roce 2017/2018 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 2017/2018 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. 
 

 Závěr ředitelky školy 

Tento příspěvek, je ode mě ve funkci ředitelky školy poslední. Přijala jsem nabídku blíže svému 

trvalému bydlišti a společně s paní učitelkou Janků školu od srpna opouštíme. Věřím však, že škola 

pojede v nastaveném režimu a nadále budeme velice úzce spolupracovat. Statutárním zástupcem 

jsem jmenovala pana učitele Pavla Knébla, obec v brzké době vyhlásí konkurzní řízení na místo 

ředitele školy. 

Ve funkci ředitelky jsem zde prožila krásných osm roků. Děkuji celému kolektivu za obrovskou 

práci, kterou vykonávají. Bylo mi ctí pracovat s tak skvělým týmem! Bylo mi také potěšením poznat 

a ráda budu vzpomínat na všechny, kteří nám v naší práci pomáhali, drželi nám pěsti, věřili nám. 

Doufám, že i žáci, které jsme se snažili nasměrovat tím správným směrem, časem docení, že jsme to 

s nimi skutečně vždycky mysleli dobře. 
 

 

     Marie Effenberger Rychlá 
 

 

 

 

 

Datum zpracování zprávy: 31. 7. 2018 

 

Projednání v Pedagogické radě 27. 8. 2018 
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Příloha č. 1 Základní údaje o hospodaření školy v roce 2017 
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Příloha č. 2 Proslov 9. ročník 
 

Milí rodiče, spolužáci a učitelé! 

 

Před devíti lety jsme tuhle školu ještě neznali. Přišli jsme sem jako malé vyděšené děti. 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. 

 

 V první třídě nás bylo pět a postupem času někteří přicházeli a jiní zase odcházeli. Dnes nás tu je 

sedm. Naučili jsme se číst, psát a počítat, i přesto se to mnozí z nás učí do dnešního dne. Tak, jako se 

měnilo seskupení naší třídy, stejně tak se měnilo i seskupení učitelského sboru. Na některé učitele 

budeme vzpomínat s láskou a na některé s nenávistí, hořkostí, záští a bolestí v srdci. Nejraději ale 

budeme vzpomínat na mimoškolní záležitosti. I školní výlety byly dosti fajn. Jeden z nejlepších 

výletů byl do Prahy, kde jsme se podívali na muzikál. Rádi budeme vzpomínat na školy v přírodě, a 

mnoho dalších akcí. Málo která škola má vlastní hymnu, která se zpívá na každé školní akci. Tím, že 

nás je tady málo, tak se lépe známe a žijeme v takovém rodinném duchu. Škola nás naučila žít v 

kolektivu, respektovat a tolerovat ostatní a třeba se i zasmát sami sobě. 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. 

 

Přestože si to tak úplně nedovedeme představit, za pár hodin se každý z naší absolventské sedmičky 

rozprchne jinam, a i když se velká část z nás bude dál potkávat, už nikdy to nebude ono.  

 

Už nikdy se nesejdeme ve stejné třídě, nebudeme se spolu smát zážitkům z prázdnin, nebudeme 

provokovat společně učitele, nesedneme si vedle sebe do lavic, prostě nic z toho, na co jsme byli 

dosud zvyklí. A tak přestože jsme nebyli zrovna nejlepší kolektiv a věcí, na kterých jsme se všichni 

dokázali shodnout - pokud vůbec nějaké byly - bylo jen málo, bude se nám stýskat.  

 

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! Hlavně děkujeme paní učitelce Janě Dokoupilové, že toho s 

námi protrpěla tolik, a že to vydržela. Zanechali jsme tady kus svého já a svého života a určitě na něj 

budeme vzpomínat. Děkujeme, že jste se postarali o naše tupé mozky… Děkujeme zkrátka za vše! :D 
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Příloha č. 3 Prezentace na veřejnosti – školní a obecní časopis 
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Článek „Naše vesnice“ – srpen 2018 

 

Zprávy z rohelské školky a školy 

Od slavnostního ukončení školního roku uběhl již nějaký čas. Prázdniny jsou v plném proudu. 

Nezbývá nám než zavzpomínat a zhodnotit uplynulý školní rok. Co se výchovně vzdělávací činnosti 

školy týká, jsme rádi, že všichni žáci prospěli, někteří navíc s vyznamenáním. Naši deváťáci museli 

překonat úskalí s jednotnou přijímací zkouškou. Úspěšně jsme pokračovali v rozjetých projektech 

EU, tzv. šablony, velice úzce jsme spolupracovali na projektu podpory učitelů s Národním ústavem 

pro vzdělávání v Praze. Za nejúspěšnější akci, co se financí týká, považuji to, že se nám podařilo 

získat z evropských fondů částku přes dva miliony na modernizaci tří učeben (kuchyňku, keramickou 

dílnu a multifunkční učebnu). Realizace tohoto velkého projektu by se měla uskutečnit v příštím 

školním roce. Další velkou chloubou školy je zahrada, o kterou s láskou pečuje paní vychovatelka 

Bohunka Gřundělová se svými svěřenci. Je radost pozorovat, jak péče o vlastní zahrádku naše žáky 

formuje.  

Jako každý rok jsme spokojeni, že se nám povedly zorganizovat akce, na které naši žáci budou jistě 

dlouho vzpomínat. O některé z nich se s Vámi podělíme: 

 Koloběžkování 

Za týmové vítězství v soutěži „Chovejme se k sobě s úctou“ jsme mimo jiných ocenění získali pro 

školu poukaz na Koloběžkový den. Přijeli členové týmu MAS Horní Pomoraví a odborníci s firmy 

Kostka koloběžky. Získali jsme teoretické i praktické zkušenosti nejen s koloběžkováním, ale i 

s holemi „nordic walking“. Některým žákům se sice nelíbilo, že se musí více hýbat, ale většina 

účastníků byla s akcí spokojena a užila si to.  

 Škola v přírodě 

Akce, která vždy stojí nejvíce času a energie dospěláků, přípravný tým. Odměnou jim potom je 

spokojenost dětí. S přípravou nám pomohla děvčata z druhého stupně, vymyslela téma, které se 

celými čtyřmi dny prolínalo – Harry Potter. Čtyři bozéňovské koleje mezi sebou férově bojovaly o 

každý bodík. A jak to nakonec dopadlo? Vyhráli všichni. Zažili jsme hodně legrace, mnohému jsme 

se jako čarodějničtí učni přiučili, více jsme se mohli poznat mezi sebou. Ze školy v přírodě odjížděla 

super parta, se kterou byla radost pracovat. 

 A na co nejvíce vzpomínají děti ve školce? (napsala p. uč. J. Kočková) 

V naší mateřské školce se stále něco dělo. Takovou větší akcí pro naše děti byla účast na běžeckém 

závodu naší školy - Rohelském crossu. Děti hrdinně bojovaly až do konce a to i přes úmorné horko, 

které nás všechny mučilo. Nikdo však běh nevzdal a se ctí všechny naše děti, které se crossu 

zúčastnily, doběhly do cíle, kde byly také na stupních vítězů oceněny.  

Dalším hezky prožitým dnem byl výlet do Doubravského dvora, kde se děti seznámily s 

hospodářstvím, hladily telátka, vyzkoušely si jejich telecí domečky a nakrmily krávy směsí, kterou 

jim připravily. Také viděly dojírnu a dozvěděly se spoustu informací o zpracování mléka a také o 

životě telátek až po krávy. Mohly ochutnat vynikající místní zmrzlinu a na závěr se vyřádily na hřišti. 

Přestože nám nesvítilo sluníčko a potrápily nás drobné kapky deště, nezkazilo nám to náladu a výlet 

jsme si všichni skvěle užili. 
 

 Něco ze stravovny (napsala ved. šk. Jídelny Marie Suralová) 

Kuchařky přejí všem krásné prázdniny a těší se na co největší počet strávníků v tomto období. Tímto 

připomínáme rodičům možnost dotované stravy pro děti v době prázdnin. V této době se nemusíme 

striktně držet spotřebního koše a vaříme oblíbená jídla.  

Jako vedoucí školní jídelny musím pochválit hlavní kuchařku, díky které se nám hlásí strávníci i z 

Kamenné a chválí nás. Doufáme, že stejně spokojení jsou i místní strávníci. Vaříme jen jeden druh jídla, 

ale opravdu si dáváme záležet na tom, aby Vám chutnalo. 
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 A co napsali na závěr své školní docházky naši deváťáci? 

„Milí rodiče, spolužáci a učitelé.  

Před devíti lety jsme tuhle školu ještě neznali. Přišli jsme sem jako malé vyděšené děti. 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.  V první třídě nás bylo pět a postupem času 
někteří přicházeli a jiní zase odcházeli. Dnes nás tu je sedm. Naučili jsme se číst, psát a počítat, i 
přesto se to mnozí z nás učí do dnešního dne. Tak, jako se měnilo seskupení naší třídy, stejně tak se 
měnilo i seskupení učitelského sboru. Na některé učitele budeme vzpomínat s láskou a na některé 
méně, někdy i s hořkostí v srdci. Nejraději ale budeme vzpomínat na mimoškolní záležitosti. I školní 
výlety byly dosti fajn. Jeden z nejlepších výletů byl do Prahy, kde jsme se podívali na muzikál. Rádi 
budeme vzpomínat na školy v přírodě, a mnoho dalších akcí. Málo která škola má vlastní hymnu, 
která se zpívá na každé školní akci. Tím, že nás je tady málo, tak se lépe známe a žijeme v takovém 
rodinném duchu. Škola nás naučila žít v kolektivu, respektovat a tolerovat ostatní a třeba se i 
zasmát sami sobě. 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. Přestože si to tak 
úplně nedovedeme představit, za pár hodin se každý z naší absolventské sedmičky rozprchne jinam, 
a i když se velká část z nás bude dál potkávat, už nikdy to nebude ono.  Už nikdy se nesejdeme ve 
stejné třídě, nebudeme se spolu smát zážitkům z prázdnin, nebudeme provokovat společně učitele, 
nesedneme si vedle sebe do lavic, prostě nic z toho, na co jsme byli dosud zvyklí. A tak přestože 
jsme nebyli zrovna nejlepší kolektiv a věcí, na kterých jsme se všichni dokázali shodnout - pokud 
vůbec nějaké byly - bylo jen málo, bude se nám stýskat.   

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! Hlavně děkujeme paní učitelce Janě Dokoupilové, že toho s 
námi protrpěla tolik, a že to vydržela. Zanechali jsme tady kus svého já a svého života a určitě na něj 
budeme vzpomínat. Děkujeme, že jste se postarali o naše tupé mozky… Děkujeme zkrátka za vše! 
:D“ 

K tomu není co dodat.  

 Závěrem 

Tento příspěvek, je ode mě ve funkci ředitelky školy poslední. Přijala jsem nabídku blíže svému 

trvalému bydlišti a společně s paní učitelkou Janků školu od srpna opouštíme. Věřím však, že škola 

pojede v nastaveném režimu a nadále budeme velice úzce spolupracovat. Statutárním zástupcem 

jsem jmenovala pana učitele Pavla Knébla, obec v brzké době vyhlásí konkurzní řízení na místo 

ředitele školy. 

Ve funkci ředitelky jsem zde prožila krásných osm roků. Děkuji celému kolektivu za obrovskou 

práci, kterou vykonávají. Bylo mi ctí pracovat s tak skvělým týmem! Bylo mi také potěšením poznat 

a ráda budu vzpomínat na všechny, kteří nám v naší práci pomáhali, drželi nám pěsti, věřili nám. 

Doufám, že i žáci, které jsme se snažili nasměrovat tím správným směrem, časem docení, že jsme to 

s nimi skutečně vždycky mysleli dobře. 

Krásnou dovolenou a prázdniny plné nevšedních a báječných zážitků přeje za celý kolektiv  

Marie Effenberger Rychlá 

 


