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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. Pavel Knébl 

  Janoslavice 42, Rohle, 78974 

  ve funkci od 1. 3. 2019 
 

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: březen 2019 
 

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 2019/2020: 
 

 Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu  

1. stupeň 2 30 15 

2. stupeň 4 21 5,25 

Celkem: 6 51 8,5 

Školní družina 1 27 27 

Mateřská škola 1 26 26 

Základní 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) 

Poslední volba proběhla listopad 2018 
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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 a 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 ředitele školy a kancelář ekonomky školy. 

Pro výuku pracovních činností je samostatná budova, kde jsou dílny se sociálním zařízením. Výuka 

TV probíhá 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 hodin. Tento prostor je využíván k výuce pracovních i pěstitelských 

činností a relaxaci. Děti se denně učí, jak pečovat o zahrádku, o jezírko a dobrovolně se starají a 

pomáhají. 

V základní škole se ve školním roce 2019/2020 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 nízký počet 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 MŠMT. Školní vzdělávací plán má motto: Na cestě 

„Na cestě k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu.“ 

Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo k 30. 6. 2021 - 51 žáků v ZŠ a 26 dětí v MŠ. Škole byla 

udělena výjimka z počtu žáků. ZŠ a MŠ měla celkem 20 zaměstnanců. Z toho 14 pedagogických 

pracovníků (učitelé ZŠ a MŠ, asistent pedagoga, vychovatelka ŠD, učitelky MŠ) a 6 pracovníků 

provozu. (uklízečky, školnice, kuchařky ŠJ, vedoucí 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, flétnu a rozšíří se i o hru na kytaru. Je zde detašované 

pracoviště 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  

 budova MŠ a školní jídelny  

Škola je postupně vybavována moderními učebními pomůckami. Obnovujeme hračky a vybavení MŠ 

i ŠD. Do budoucna je nutno plánovat údržbu podlah ve třídách II. stupně, výměnu obložení, umyvadel, 

rekonstrukci toalet a toalet pro dospělé. Budovy jsou již staré, proto je potřeba každoročně plánovat 

opravy a údržbu. V červnu 2014 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce, bylo provedeno zateplení obou 

školních budov, výměna oken ve staré budově, výměna kotlů, opravena špatná statika nové budovy, 

rekonstrukce vstupní místnosti – likvidace starých šaten. Současně bylo provedeno měření azbestu, 

které bylo negativní. Do ŠJ je nutno ještě zakoupit další nerezové police a provést výměnu podlahové 

krytiny v jídelně. V červenci 2021 byla vyměněna krytina na budově prvního stupně.     
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Projekty: 

 

1) Šablony II 

Od 1. listopadu 2018 čerpáme finanční prostředky EU OP VVV; 

Kvůli Covid-19 byl prodloužen do 30. 4. 2021 

 

2) 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." 

3) Projekt Skutečně zdravá škola 

 

4)  Spolupráce s MAP Horní Pomoraví 

  

5) Akce 72 hodin – celostátní projekt 
 

 

II. Přehled oborů vzdělání 
 

Vzdělávací program: 
Školní rok: 2019/2020 

v ročnících: počet žáků: 

ŠVP pro ZV „Na cestě“ 1. až 9. ročník 51 
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.  



7 

 

 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 vyučuje od 3. ročníku. Jako povinný cizí jazyk 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 

V tomto školním roce nebyly. 
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Učební plán I. a II. stupeň ZŠ Rohle     2020/2021 

 

Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 
stupeň 

2. stupeň Dotace 2. 
stupeň 1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a 
literatura 

7+2 7+2 7+2 6+2 6+1 33+9 3+1 3+2 4 5 15+3 

Anglický jazyk    3 3 3 9 3 3 3 3 12 

Německý jazyk             3 3 6 

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

Informační a komunikační 
technologie 

Informatika       1 1 1 0+1 0+1 0+1 1+3 

Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2    6        

Vlastivěda     2 1+1 3+1        

Přírodověda     2 1+1 3+1        

Člověk a společnost Dějepis          2 1+1 2 2 7+1 

Výchova k občanství          1 1 1 1 4 

Člověk a příroda Fyzika          1+1 1+1 2 2 6+2 

Chemie             1+1 2 3+1 

Přírodopis          2 2 1+1 1+1 6+2 

Zeměpis          1+1 2 2 1+1 6+2 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 2 2 1 1 6 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 

Výchova ke zdraví          1 1    2 

Člověk a svět práce Člověk a svět práce 1 1 1 1 1 5 0+2 1+1 1 1 3+3 

Celkem hodin 21 21 24 26 26 102+16 29 30 31 32 104+18 
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ŠVP 1. – 9. ročník – disponibilní hodiny 

 I. stupeň:                        II. stupeň 

 

 Jazyk a jazyková komunikace:    9 hodin 3 hodiny 

 Cizí jazyk – Anglický jazyk:                                    

 Cizí jazyk – Německý jazyk:    

 Matematika a její aplikace:         5 hodin 1 hodiny 

 Informační a komunikační technologie:     -  3 hodiny 

 Člověk a jeho svět:                      2 hodina                          

 Člověk a společnost:    1 hodina 

 Člověk a příroda:    7 hodin 

 Člověk a zdraví:   -  

 Člověk a svět práce:   3 hodina 

   

Celkem:                                             16 hodin 18 hodin 
 

 

 

 

 

Průřezová témata: 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Výchova demokratického občana 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Multikulturní výchova 

Environmentální výchova 

Mediální výchova 
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III.  Personální zabezpečení činnosti školy 
 

Pedagogičtí pracovníci školy 
  

 počet fyzických osob Přepočtené  

Úvazky 

Učitelé I. a II. stupeň 7 5,9 

Vychovatelka ŠD 1 1 

Učitelky MŠ 2 2 

Asistenti pedagoga 5 (MŠ, ZŠ) 4 

Chůva MŠ šablony II 1 0,5 

 

 

Změny pedagogických pracovníků 

 

Ředitelem školy je Mgr. Pavel Knébl , do funkce byl jmenován 1. 3. 2019. Od 25. 8. 2020 nastoupila 

paní učitelka Mgr. Lenka Nováková. Na I. stupni působily třídní učitelky Mgr. Lenka Nováková pro 

1., 2. a 3.ročník a  Mgr. Irena Kronková pro 4. a 5. ročník . Na II. stupni byly třídní učitelé pro 6. a 7. 

ročník Ing. Lucie Gintherová a pro 8. a 9. ročník Mgr. Jana Dokoupilová. Tělesnou výchovu, fyziku a 

člověk a svět práce na 2. stupni vyučoval ředitel školy, družinu měla na starost paní vychovatelka 

Nikola Bonczeková. Anglický jazyk na II. stupni vyučuje  Mgr. Lenka Hrabalová. Matematiku, chemii, 

přírodopis a informatiku vyučovala Ing. Lucie Gintherová. Ve škole působily čtyři asistentky 

pedagoga, Mgr. Lenka Hrabalová,  Helena Smyčková, Martina Maulerová a Bc. Jana Adámková. 

V MŠ pracovaly paní učitelky Lenka Kotrlová a Jiřina Kočková. Asistentku pedagoga v MŠ a chůvu 

ze šablon II zajišťovala Gabriela Jiříčková. Od listopadu 2020, kdy ukončila pracovní poměr Jiřina 

Kočková, nastoupila místo ní Gabriela Jiříčková a na místo asistentky pedagoga byla přijata Bc. 

Anežka Schmidlová.  

 

 

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, školník  

4 0,8 + 0,25 + 0,2 + 0,5  + 0,287 = 

2,037 

 

Pracovníci provozu - 

stravovna 

3 3 x 0,8= 2,4 

Administrativní pracovnice  

- hospodářka 

- platy a mzdy (PAM) 

- účetní 

3  

0,25 

Dohoda 

Dohoda 
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IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
 

Počet dětí u zápisu do 1. třídy 

pro šk. rok: 2021/2022: 

Počet žádostí  

o odklad: 

Mělo by nastoupit do 1. třídy  

ve školním roce 2021/2022: 

8 2 6 

 

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2021/2022 se konal bez přítomnosti žáků a rodičů vzhledem 

k opatřením při pandemii Covid 19. Termín odevzdání přihlášek byl do 24. 5. 2021. K zápisu se 

přihlásilo 8 dětí, 6 dětí bylo přijato k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2021. 2 děti dostaly na žádost 

rodičů odklad povinné školní docházky o rok.  Děti a rodiče budoucích prvňáčků si přišli prohlédnout 

školu a informovat se o vzdělávání v měsíci červnu. 
 

 

V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2020/2021 

 

Celkový průměrný prospěch žáků: 1.75 

Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 26 

prospěl 25 

neprospěl 0 

nehodnocen 0 

 

 
 

Stupně z chování na konci školního roku 
 

 Počet: 

1 – velmi dobré 51 

2 – uspokojivé 0 

3 – neuspokojivé                          0 
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Údaje o žácích se speciálně vzdělávacími potřebami 

 

Ve školním roce 2020/2021 bylo celkem 17 žáků s vývojovými poruchami učení nebo chování. Žáci 

s doporučením pedagogické intervence docházeli na doučování, které vedla Mgr. Jana Dokoupilová a 

Mgr. Irena Kronková 

 

Sedm žáků získalo podpůrná opatření 3. stupně (přiděleni 4 sdílení asistenti pedagoga). 

Průběžně 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 věnují paní 

učitelky, které jsou proškoleny. Integrovaní žáci jsou zohledňováni vyučujícími v jednotlivých 

předmětech. Ve vyučování je jim poskytována individuální péče. Učitelka, která vede  doučování 

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: 

3270 0 64 

 

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, prostřednictvím vydávaných brožur a letáků, 

informacemi na internetových stránkách jednotlivých škol. V letošním školním roce byla situace 

složitější z důvodu uzavření škol během měsíce října. 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, internetová komunikace se 

zástupci škol). Žákům byla umožněna online burza středních škol. Žáci mají možnost využít profesních 

testů – výukové programy, které jsou převážně online a mohou si je tedy dělat i z domova. Volba 

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

ročníku tak, aby si byli schopni lépe rozmyslet svoji budoucnost.  

 

Příprava žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky probíhá každoročně od října do dubna. 

V letošním školním roce probíhala tato příprava online. V českém jazyce byla vyměřena jedna hodina 

týdně na jazykové rozbory, ilustrativní testy přijímacího řízení a potřebné znalosti k přijímacím 

zkouškám. I přes toto nelehké období se naši žáci dostali na střední školy, které si vybrali. S 

konzultačními dny jsou rodiče seznamováni prostřednictvím žákovské knížky nebo kdykoliv po 

telefonické domluvě.  

 



13 

 

 

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

 

Jakub Lass – Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní Zábřeh; obor Mechanik opravář 

motorových vozidel 

 

Marcel Putzich – Střední škola železniční, technická a služeb Šumperk; obor Zedník 

 

Pavel Spáčil – Integrovaná střední škola Moravská Třebová; obor Kuchař – číšník  

 

Lucie Šandorová – Šternberk; obor Číšník, servírka 

 

Daniel Zacpálek – Střední škola technická a zemědělská Mohelnice; obor Opravář zemědělských 

strojů 

 

 

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 vycházeli z komplexního pojetí preventivní strategie, která je ve 

smyslu Metodického pokynu ministra 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 letošním školním roce probíhala převážná 

část výuky doma. Během online hodin jsme nemuseli řešit žádné kázeňské problémy, spíše se 

vyskytovaly problémy s neúčastí na výuce online. Ani tento jev nebyl příliš rozšířený. Většina žáků se 

na hodiny připojovala a spíše se vyskytovaly problémy s internetovým připojením. Všechny 

nepřítomné hodiny byly úspěšně omluveny, a tedy jsme neřešili žádné problémy se záškoláctvím.  

 Dalším 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 2020/2021 se pedagogičtí pracovníci zúčastnili několika programů v rámci DVPP 

(další vzdělávání pedagogických pracovníků). Úzce spolupracujeme s MAP Horní Pomoraví, která 

nabízí široké spektrum možností dalšího vzdělávání a naši pedagogové se jich aktivně zúčastňují. 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, kdo: místo: 

11-12.11.2020 
ICT: Ofiice 365 pro školy, Ing. Lucie 

Gintherová   webinář 

21.10.2020 

Nástroje učitele pro online výuku – MS 

Teams, Ing. Lucie Gintherová, Mgr. Lenka 

Nováková webinář 

25.5.2021 
Tvorba a autoevaluace ŠVP v Inspis pro 

MŠ, Mgr. Pavel Knébl webinář 

4.5.2021  
Změny v pedagogické intervenci, Mgr. 

Pavel Knébl webinář 

25.3.2021 
Revize ICT a nová RVP v rámci 

základního vzdělávání, Mgr. Pavel Knébl webinář 

6.4.2021 

Kvalita školy- Hodnocení a kontrola 

kvality a efektivity vzdělávání v ČR 

z pohledu ČŠI, Mgr. Pavel Knébl webinář 

8.9.2020 

Podpora kreativních činností v oblasti 

polytechnického vzdělávání, Nikola 

Bonczeková Ostrava 

21.1.2021 Projektová výuka webinář 

4.-.5.11.2020 
Projektové vyučování v základním 

vzdělávání, Nikola Bonczeková webinář 

12.5.2021 
Vzrůstající agresivita a agresivní chování u 

předškolních dětí, Mgr. Lenka Nováková webinář 

28.4.2021 
Zajímavá místa a příběhy z regionu II, 

Mgr. Lenka Nováková webinář 

1.4.2021 
Bezpečně v kyber – základní verze, Mgr. 

Lenka Nováková webinář 

6.4.2021 
Bezpečně v kyber –rozšířená verze, Mgr.l 

Lenka Nováková webinář 

7.4.2021 
Únikové hry ve výuce, Mgr. Lenka 

Nováková webinář 

30.3.2021 
Ergonomie pro učitele, aneb zdravá záda 

za počítačem, Mgr. Lenka Nováková webinář 

9. a16.4.2021 
Anglická gramatika efektivně a snadno, 

Mgr. Lenka Nováková webinář 

19.4.-.30.4.2021 
AMOS – soubor vzdělávacích materiálů 

pro 1. ročník, Mgr. Lenka Nováková webinář 

19.5.2021 

Skutečně zdravá škola - Jak zapojit žáky 

do přípravy pokrmů, Mgr. Libuše 

Knéblová webinář 

2.6.2021 
Odměny a tresty ve výchově dětí, Mgr. 

Lenka Nováková webinář 
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22.3.2021 
Psychohygiena pro učitele, Mgr. Lenka 

Nováková webinář 

9.6.2021 
Práce s kolektivem spolužáků dětí s PAS, 

Mgr. Lenka Nováková  

27.5.2021 Aby čtení nebolelo, Mgr. Lenka Nováková webinář 

21.6.2021 

Aby psaní nebolelo, Mgr. Lenka Nováková 

 

webinář 

 

2.6.2021 
Aby počítání nebolelo, Mgr. Lenka 

Nováková webinář 

6.-.7.5.2021 
Akademie pro mateřské školy, Mgr. Pavel 

Knébl webinář 

17.6.2021 
Skutečně zdravá škola – Jedlá školní 

zahrada, Mgr. Libuše Knéblová webinář 

25.6.2021 

Skutečně zdravá škola – Voda je život, 

zdravý pitný režim v ZŠ a MŠ, Mgr. 

Libuše Knéblová webinář 

 

 

Školení pro školní jídelny 

 

 22.2.2021 Školení hygienického minima, zásady SVHP a systému HACCP 

 20.1.2021 Konference Skutečně zdravá škola – „Máme to na talíři“ 
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VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
- webové stránky školy: www.zsrohle.cz 

- vydávání informačního oběžníku Rohlík 

- vitrína u autobusové zastávky 

- vitrína u školy součástí venkovní učebny 

- příspěvky v místním časopisu Naše vesnice viz příloha 

 

Akce ZŠ a MŠ Rohle pro rok 2020/ 2021 

 
1. 9. Slavnostní zahájení školního roku v ZŠ v 9:00 hod. 

14.9. Na obranu jídla, seminář Skutečně zdravá škola pro žáky 

15.9. Seminář  Veselé a zdravé svačinky, Skutečně zdravá škola pro 

rodiče 

21.9.  Ukliďme Česko 

25.9. Moštování jablek u školy 

Září Projektový den v Doubravském Dvoře  

Září  Projektový den v Pradědově muzeu v Bludově MŠ 

Září Sběr starého papíru 

6.12. Mikuláš v MŠ 

Prosinec Týden s anglickými lektory 

Únor Maškarní karneval v MŠ 

7.5. Den matek – projektový den vyrábění dárečků 

11.5. Dopravní hřiště Mohelnice 

30.5. Čarodějnický den 

1.6. Den dětí, Návštěva místní knihovny v Rohli 

23.6. Výlety 

29.6. Sportovní den 

30.6. Slavnostní ukončení školního roku 

 
 

 

Soutěže 

 

 Recitační soutěž 

 Výtvarné soutěže 

 Ukliďme svět 

 

 

Projekty  

 

 Ovoce a zelenina do škol 

 Recyklohraní 

 Zdravé zuby 

 Školní mléko 

 Škola pro udržitelný život 

 Aktivní škola – www.proskoly.cz 

 EU OP VVV „Rohle Šablony II“ 

 PPUČ Podpora práce učitelů – NÚV Praha 

 Skutečně zdravá škola 

 

 

http://www.proskoly.cz/
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Krátkodobé projekty, tematické dny 

 Sportovní den 

 Den Země, Ukliďme Česko 

 Lego robotika 

 

 

Výlety 

 II. stupeň – Olomouc (Laser aréna, Jump centrum) 

 I. stupeň – Levandulový statek Bezděkov  

 

 

Akce většího charakteru pořádané školou 

 

 Plavecký výcvik – MŠ + ZŠ – zrušen kvůli opatřením v rámci pandemie Covid 19 

 Sběr papíru  

 Maškarní karneval – zrušen 

 Dýňobraní aneb ve škole nám straší - zrušeno 

 

 

 

 Kluby 

 

 Deskových her a badatelský kroužek 

 

Zájmové kroužky pod DDM Mohelnice 

 

Název kroužku: Vedoucí kroužku: 

1. Mažoretky (2 skupiny) Gabriela Jiříčková 

2. Keramicko-výtvarný kroužek Mgr. Lenka Hrabalová 

 

Zájmové kroužky  

 

Název kroužku: Vedoucí kroužku: 

1. Vaření Bc. Anežka Schmidlová 

2. Klub deskových her Martina Maulerová 

3. Doučování Mgr. Irena Kronková 

4. Badatelský kroužek Ing. Lucie Gintherová 

 

Prezentace zájmových kroužků 

 

Ve školním roce 2020/2021 fungovalo na škole 6 zájmových kroužků. Některé 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. Díky uzavření školy se kroužky pořádané Domem dětí a mládeže nemohly uskutečnit. 

Ostatní kroužky, které jsme pro žáky připravovali i díky šablonám, jsme realizovali, jakmile nám to c 

pravidla  v rámci pandemie umožnovala. 

Základní škola se snaží působit na žáky nejen v době vyučování, ale i v odpoledních hodinách. 

Organizujeme celou řadu mimoškolních akcí, které rozšiřují všeobecný rozhled žáků, zlepšují jejich 

fyzickou a psychickou odolnost, rozvíjejí vědomosti a dovednosti žáků a zlepšují přátelské vztahy a 

atmosféru  ve škole. Zúčastnili jsme se několika kulturních, společenských, sportovních, ekologických 

a jiných akcí místního, ale i regionálního charakteru. 
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IX. Hodnocení školního roku MŠ, ŠD a ŠJ  
Školní družina 

 

V letošním školním roce bylo do družiny přihlášeno 27 dětí. Pracovali jsme podle ŠVP ŠD.  
 

Děti byly velmi šikovné, nakreslila se spousta obrázků, vyrobila se přáníčka k různým příležitostem. 

Věnovali jsme se knihám a vyprávění (o rodině, škole, přírodě, Mikuláši). Ve školní družině se konaly 

soutěže a kvízy.   

Spoustu času jsme s dětmi trávili venku, jak na zahrádce u mateřské školy, tak i na hřišti před školou, 

kde děti trávily čas jízdou na kole a koloběžce, kreslením křídami, hrály fotbal nebo trávily čas na 

prolézačkách. Pleli jsme záhonky kolem školy, chodili jsme často na procházky.  

 

Letošní školní rok byl pro nás opět díky pandemii Covid 19 velmi neobvyklý. Velkou část školního 

roku byly čtvrťáci a páťáci doma na distanční výuce, a tak prostory školní družiny  zaplnili jen žáci  

1.-3. ročníku. Mnoho školních i mimoškolních akcí jsme nemohli realizovat, což nás velmi mrzelo.  

 

V tomto roce jsme realizovali Recyklohraní, Sběr papíru, moštování, projektový den v Doubravském 

dvoře, výrobu vánočních ozdob, andělíčků, pečení perníčků, program s lektorkou anglického jazyka, 

vaření, den dětí – soutěže, turistické procházky do okolí.  

 

Mateřská škola 

Ve školním roce 2020/2021 jsme k pedagogické činnosti opět využívali RVP, který udává obsah a cíle 

vzdělávaní, a to ve všech pěti oblastech rozvoje dítěte: dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten 

druhý, dítě a svět, dítě a společnost. 

V současné době máme v MŠ přihlášeno 26 dětí, z toho 8 dětí je předškolních. Na pedagogické činnosti 

se podílí 2 učitelky. MŠ má k dispozici také asistenta pedagoga pro děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami. K přípravě předškoláků do první třídy využíváme program MAXÍK. Jde o nenásilnou a 

hravou formu učení správného držení psacích potřeb, motorická cvičení pro uvolňování ruky a zápěstí 

a rozvoj předmatematických a předčtenářských představ. Letos v září do školy nastoupilo 6 dětí. 

V září jsme se s rodiči sešli na třídních schůzkách, které byly hodně ovlivněny současnou situací a 

jejím řešením. Velice děkujeme všem rodičům, kteří si našli čas a přišli a přispěli také svými názory 

do diskuze. Těsně před druhou vlnou epidemie 21. 9. se nám narychlo podařilo zorganizovat výlet do 

Pradědova muzea v Bludově. Výlet byl hrazen ze šablon EU. Pro děti byl připraven vzdělávací program 

na téma - povolání a řemesla v naší společnosti. Děti měly možnost využít ke hře hezky zařízené 

prostory muzea a zahradu s lanovkou, různými herními prvky a prolézačkami ze dřeva a také hru s 

vodou a míčky. Během celého školního roku jsme byli zařazeni do projektu SOKOL v MŠ. 

Na začátku prosince přišel za dětmi do MŠ Mikuláš, čert a anděl. Vánoční besídka pro rodiče se 

bohužel nemohla uskutečnit, proto jsme si s dětmi udělali Vánoční besídku se stromečkem a 

rozdáváním dárku sami. Také jsme byli s dětmi péct vánoční perníčky v nově vybudované kuchyni 

v budově základní školy. V únoru proběhl v MŠ maškarní rej masek 

Od 1. 3. do 9. 4. byla MŠ z důvodu pandemie znovu uzavřena. Pro předškoláky paní učitelky každý 

týden připravovaly několik pracovních listů pro přípravu na ZŠ. Dne 12. 4. se nám opět MŠ otevřela, 

ale pouze pro děti předškolního věku a pro dětí učitelů a zaměstnanců IZS. Na konci dubna jsme pro 

děti uspořádaly ČERODĚJNICKÝ REJ. Od května se MŠ otevřela i pro ostatní děti.  

 Z tohoto důvodu se nám nepodařilo zrealizovat několik naplánovaných akcí, jako např. divadlo v 

Zábřehu pro MŠ, výlet, neproběhl Rohelský cross, na který se děti těšily, museli jsme odříct besedu s 
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odborníky ze zdravotnictví a návštěvu knihovny. Děti sice do školky nechodily, ale my jsme se 

věnovali přípravám, změnám v prostorách MŠ, úpravám a zvelebování. 

Po znovuotevření MŠ v květnu, jsme s dětmi se zpožděním přivítaly jaro, které jsme si ve školce 

nemohli nechat ujít. 

V červnu proběhlo MŠ focení dětí, uspořádaly jsme dětem DĚTSKÝ DEN na školní zahradě, vyjeli 

jsme si na výlet do Doubravského dvora, kde se dětem moc líbilo, a na konci školního roku jsme se 

rozloučili s našimi předškoláky. 

Závěrem všem rodičům děkujeme za trpělivost a důvěru v této nelehké době, děkujeme za spolupráci, 

protože ta je, myslíme si, na dobré úrovni a je pro dobře fungující prostředí a vztahy důležitá.  

 

Školní jídelna  

 

 Počet 

Kapacita jídelny 250 

Počet strávníků 145 

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 aktivně spolupracují se školou při mnoha akcích, připravují občerstvení 

pro žáky. Vedoucí školní jídelny je Soňa Balcárková. 
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X. Základní údaje o hospodaření 
Viz příloha č. 1; rozbor hospodaření – zprávu zpracovala účetní organizace Alena Žalčíková 

 

 

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

vzdělávání 
 

Spolupráce se zřizovatelem 

 

Spolupráce základní školy se zřizovatelem je výborná. 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. 

 

Charitativní akce 

 

Ve školním roce 2019/2020 žáci a učitelé přispěli na charitativní činnost: 

-v tomto školním roce jsme se aktivně do charitativní činnost nezapojili. 

 
 

 

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 
 

Po minulém školním roce, kdy jsme část roku učili zcela nestandardně - distanční formou, jsme 

očekávali, že nový školní rok již nebude tak zásadně ovlivněn Covidem 19. Bohužel jsme se mýlili. 

Bylo to období, ve kterém starší žáci strávili na distanční výuce převážnou část školního roku. I když 

jsme byli připraveni zvládnout tento způsob vzdělávání, nepředpokládali jsme, že bude trvat tak 

dlouho.  

Informace  prezentované v médiích o brzkém návratu dětí do školy se vzdalovaly a všichni jsme byli 

z  této situace  zklamaní. Žáci  se chtěli učit ve škole, učitelé  také, ale termíny se neustále odsouvaly 

na neurčito. Jako malá škola jsme byly schopni zajistit prezenční vzdělávání v bezpečných 

podmínkách. Bohužel ani malým školám to nebylo až do konce května umožněno. Díky malotřídnímu 

provozu jsme mohli vyučovat prezenčně první druhou i třetí třídu.  Na začátku školního roku se nám 

podařilo realizovat některé projektové dny, které jsme měli naplánovány ze šablon II. Stihli jsme i sběr 

papíru a dopravní hřiště v Mohelnici. Poté se 14.10.2020 celoplošně uzavřely školy a výuka se 

přemístila do virtuální reality. Žákům, kteří neměli k dispozici notebooky, jsme  je zapůjčili. A rozjeli 

jsme výuku přes platformu MS Teams a aplikaci Messenger. Rodiče, kteří se svými dětmi zůstali doma 

jim pomáhali s výukou. Zvolili jsme zlatou střední cestu. Protože jsme malotřídní škola a většina hodin 

je sloučená ve dvou třídách dohromady, rozdělili jsme ročníky a věnovali jsme se každé třídě 

individuálně. Žáci na prvním stupni měli dle ročníku 1-3 hodiny denně na druhém stupni 3-4 hodiny 

denně. Dále učitelé zadávali samostatné úkoly, které žáci doma vypracovávali. Online výuka byla 

náročná pro učitele i žáky a nikdy nemůže plně nahradit prezenční vzdělávání. Byly jsme ale rádi, že 

současná digitální doba umožnuje alespoň tento způsob výuky. V listopadu se prezenční výuka 

částečně obnovila. Podařilo se nám uskutečnit i plánovanou návštěvu anglických lektorů. Po Vánocích 

se pandemická situace opět zhoršila a většina dětí se musela vrátit zpět na distanční výuku. Od března 

2021 jsme museli uzavřít i Mateřskou školu. Konečně 14.4.2021 došlo k postupnému návratu žáků a 

dětí do škol s podmínkou antigenního testování. Nedůvěra rodičů k testování byla sice velká, ale 

nakonec se nechali testovat všichni žáci a postupně jsme tak mohli ve škole přivítat všechny. Škoda 

jen, že druhý stupeň mohl nastoupit až na konci května. Z pohledu ředitele to byl rok velmi náročný a 

to nejvíce díky neustále se měnícím informacím, které se k mám dostávaly dřív z médií než od 

kompetentních úřadů. Všichni si přejeme, aby se již nikdy nic podobného a v takovém rozsahu 

neopakovalo. Úkoly dané školním vzdělávacím programem v MŠ i ZŠ byly ve školním roce 2019/2020 

z velké části splněny. Při distančním vzdělávání jsme upřednostňovali učivo, které jsme považovali za 

důležité. Po znovuotevření školy byla účast žáků I. i II. stupně téměř stoprocentní a podařilo se nám 

upevnit učivo, které se vyučovalo distančně. Jak už jsem řekl, nic nemůže nahradit prezenční výuku a 

uvidíme až časem, které učivo budou žáci potřebovat znovu probrat a více procvičit. Učivo 

v předmětech (TV, ČSP), které nemohlo být v době uzavření školy odučeno, bylo dle možností 

redukováno a bude zapracováno do dalšího školního roku.   

 

 Neustále vedeme žáky k tomu, 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 pořádanými 

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. 

 

Vážíme si toho, že jsme malá vesnická škola, kde se můžeme všichni potkávat a nemusíme řešit 

problémy, které velké městské školy mají. 

 

Závěrem bych chtěl touto cestou opět poděkovat zřizovateli školy, paní starostce a zastupitelům Obce 

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

 

    Mgr. Pavel Knébl, ředitel školy  
Datum zpracování zprávy: 24. 8. 2021                                                                
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Příloha č. 1  

 

Základní údaje o hospodaření školy  

 
k 31.12.2020 k 30.6.2021 

PŘÍJMY Kč PŘÍJMY Kč 

1. Celkové příjmy 11 389 025,82 1. Celkové příjmy 5 637 442,77 

- dotace od OÚ provoz 800 000,00 - dotace od OÚ provoz        400 000,00 

- dotace od OÚ výjimka 600 000,00 - dotace od OÚ výjimka 300 000,00 

- dotace od KÚ 8 680 354,00 - dotace od KÚ 4 128 621,00 

- školné MŠ,ŠD          30 900,00 - školné MŠ,ŠD 9 150,00 

- projekt EU- šablony         407 846,10 - projekt EU-šablony        157 937,00 

- jiné ostatní výnosy 14 940,34 - jiné ostatní  62 376,02  

- úroky 177,88 - úroky 7,75 

- stravné          327 372,00  - stravné 228 591,00 

-čerpání fondů                  

448,50 

-čerpání fondů 29 140,00 

- příjem z DČ celkem 526 987,00 - příjem z DČ celkem 321 620,00 

              

VÝDAJE  VÝDAJE  

1. Investiční výdaje 0,00 1.Investiční výdaje                   0,00 

2. Neinvestiční výdaje 

celkem 

11 310 006,65 2. Neinvestiční výdaje 

celkem 

5 413 473,19 

- platy pracovníků školy   

celkem vč. Vyjímky a DČ 

7 108 333,00 - platy pracovníků školy 

celkem vč. ÚP,projektu 

3 236 790,00 

    

- zákonné odvody (ZP,SP)       2 329 248,00 - zákonné odvody (ZP,SP) 1 066 760,00 

- zákonné odvody (2% do 

FKSP) 

139 311,00 - zákonné odvody (2,0% do 

FKSP) 

63 847,00 

 

- učebnice, DVPP, knihy 28 491,00 - učebnice, DVPP, knihy 3 443,00 

- ostatní provozní náklady 1 655 890,55 - ostatní provozní náklady 918 817,19 

-výdaje projekt EU  48 733,10 - výdaje projekt EU 123 816,00 

Hospodářský výsledek 

K 31.12.2020 

79 019,17 Hospodářský výsledek k 

30.6.2021 

223 969,58 

 
 

Stav fondů k 31.12.2020 Stav fondů k 30.6.2021 

Fond odměn:          27 303,53 Fond odměn:       27 203,53  

Rezervní fond:      302 865,55 Rezervní fond:    223 947,72  

Fond FKSP:             

178 564,43   

Fond FKSP:          183 817,43      

Investiční fond:     174 916,00 Investiční fond:   189 796,00  

 
Zůstatek v rezervním fondu je tvořen převodem nedočerpané dotace – šablon, který je čerpán 
následující rok.  
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Příloha č. 2 - Proslov 9. ročník 

 

 
Vážení učitelé a milí spolužáci, jsme zde proto, abychom ukončili devět let, které jsme tady, na 

základní škole prožili.  

 

Myslíme si, že tyto roky nic a nikdo nenahradí, nikdy je znovu neprožijeme stejně. Většina z 

nás je zde na základní škole od první třídy, jiní přišli později, někteří zase odešli, ale vždy jsme se 

dokázali skamarádit. Také nemůžeme zapomenout na hlášky a vtípky, které se každou chvíli mezi námi 

vyskytovaly. V naší třídě jsme se sobě dokázali zasmát a nikdo to nebral s urážkou. Dokonce i naši 

učitelé kolikrát vyslovili takové hlášky, že se nešlo nezasmát.  

 

Až v tento osudný den, kdy ta přenádherná pohádka mládí končí, nám začíná pomalinku, ale 

jistě docházet, že už nikdy všichni společně neusedneme do školních lavic, už nebudeme pospolu jako 

parta vytáčet vyučující a vyhýbat se testům, vyprávět si (ne)vtipné vtipy a vymýšlet žertovné přezdívky 

pro každého, koho potkáme, včetně celého učitelského sboru. Už spolu nikdy nebudeme podnikat ty 

nadmíru skvělé věci, nepojedeme na školu v přírodě ani na žádný jiný školní výlet. Již nebudeme ta 

povedená partička, kterou měla ráda většina učitelů, neboť se v ní utvořil skvělý kolektiv. A tak by 

bylo právě v tuto chvíli dobré poděkovat bez výjimky všem vyučujícím za to, že i přestože jsme bývali 

občas tak trochu neposední nebo líní, že nás tito lidé něco naučili a nikdy nad námi nezlomili hůl.       

 

Velké díky patří tedy jak celému učitelskému sboru, tak i váženému panu řediteli a všem 

ostatním zaměstnancům naší útulné školičky. Zvláštní poděkování si zaslouží i naše paní učitelka 

třídní, která za námi vždy stála a pomohla či poradila s čímkoli, co bylo v jejích silách. Na tuto školu 

sice již nikdy chodit nebudeme, ale ty přenádherné vzpomínky zůstanou navždy. Život jde dál, proto 

přeji všem svým spolužákům mnoho štěstí a úspěchů na jejich dalších cestách životem. 
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Příloha č. 3 Prezentace na veřejnosti 
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