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I. Základní údaje o škole: 
 

Název školy a sídlo : Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk  

 Rohle 145  

                                               789 74 Rohle     

                                               IČO: 00853356 
 

Zřizovatel školy :     Obec Rohle 

                      789 74 Rohle 56 
 

Právní forma školy : Příspěvková organizace – 1. 1. 1993 
 

Údaje o vedení školy: do 30. 9. 2010 

  Mgr. Vlasta Němcová 

  Veleboř 47, 789 73 Úsov 

  Do funkce nastoupila: 1. 7. 2000, 

  od 1. 10. 2011 ve funkci: 

  Mgr. Bc. Marie Rychlá 

  Prof. Sklenáře 160, 78971 Leština 
 

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

                                       e – mail: zsrohle@seznam.cz 

  www.zsrohle.cz 

 

Datum zařazení do sítě škol : 4. 3. 1996 

Poslední aktualizace v síti : prosinec 2010 
 

Identifikační číslo ředitelství v síti škol: 600 148 297 
               
Součásti zařízení:  Základní škola:          IZO 102 668 990 kapacita: 270 ţáků 

                              Školní druţina:            IZO 120 300 362 kapacita:   60 ţáků 

                              Školní jídelna:            IZO 102 980 900 kapacita: 250 jídel 

                              Mateřská škola:          IZO 107 632 853 kapacita:   35 dětí 
 

 

Základní údaje o škole a součástech za škol. rok 2010/2011: 
 

 Počet tříd 

/skupin 

Počet ţáků Počet ţáků na třídu 

/skupinu 

1. stupeň 1 20 20 

2. stupeň 4 28 6,8 

Celkem: 5 48 9,4 

Školní druţina 1 22 22 

Mateřská škola 1 19 19 

 

Údaje o školské radě: 1. 1. 2006 

Počet členů Školské rady:      4 (1 zástupce obce, 1 zástupce školy, 2 zástupci rodičů) 
 

Sdruţení při škole:  ANO 

 

Škole je udělena výjimka z počtu ţáků. 
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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 druţina s jedním oddělením, kde bylo zapsáno 

22 ţáků, mateřská škola s jedním oddělením, kde bylo zapsáno 19 dětí. Školní jídelna, kde se vaří 

průměrně 170 obědů včetně poskytování sluţeb pro cizí strávníky. Ve škole je k dispozici učitelská i 

ţákovská knihovna. Obě knihovny jsou během roku doplňovány novými knihami. Knihovna má 

určenu půjčovní dobu pro ţáky. Zájem o četbu mají ponejvíce ţáci z I. stupně, ţáci II. stupně jen 

v případech při zadávání četby vyučujícími nebo jako hledání informací v encyklopediích. 

Do základní školy dojíţdějí ţáci z okolních obcí: Kamenné, Nedvězí, Janoslavic, v ojedinělých 

případech z  Lipinky, Strupšína, Zábřeha a Bezděkova. 

Budova školy je rozdělena na dvě části. Původní část: II. stupeň a přístavba: I. stupeň. Původní část 

s přístavbou (od r. 1982) jsou propojeny koridorem. V budově ZŠ je odborná pracovna chemie a 

fyziky, učebna informatiky, školní druţina 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, 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 vyuţívá tři budovy a tělocvičnu. 

U školy je hřiště. Školní hřiště je vyuţíváno pro volnočasové aktivity ţáků a pro veřejnost. 

V Základní škole se ve školním roce 2010/2011 vyučovalo v pěti třídách, které se členily na I. a II. 

stupeň. Ročníky I. stupně byly spojeny do jedné třídy, třídy II. stupně se vyučovaly samostatně. 

S ohledem na organizaci školy a nízkého počtu ţáků v ročnících II. stupně byly spojeny některé 

předměty sousedních ročníků. Přistoupili jsme ke spojení jen v těch předmětech, kde není ovlivněna 

kvalita vzdělání. Spojeny bývají předměty výchovného charakteru, v letošním roce jsme z úsporných 

důvodů spojili i ostatní předměty. Naukové předměty byly spojeny jen částečně. 

Základní škola poskytuje základní vzdělání, vyučování probíhá podle učebních plánů a učebních 

osnov schválených ministerstvem. 

Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo ZŠ k 30. 6. 2011 47 ţáků, školní rok začalo navštěvovat 48 

ţáků. Škole byla udělena výjimka z počtu ţáků. ZŠ měla celkem 19 zaměstnanců. Z toho 10 

pedagogických pracovníků. (učitelé ZŠ-7, vychovatelka ŠD-1, učitelky MŠ-2) a 9 správních 

zaměstnanců. (1 školník, 2 uklízečky, 4 kuchařky ŠJ, 1 externí topič pro tělocvičnu v KD, 1 

hospodářka školy - účetní ). 

 

Detašované pracoviště ZUŠ Mohelnice: 

 

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

Učitelka ZUŠ vyučuje HV a SZ na vedlejší pracovní poměr, zúčastňuje se veřejných vystoupení 

s ţáky. 

 

Materiální, technické a ekonomické zabezpečení provozu školy:  

 

Součástí základní školy jsou tři budovy:  

 základní škola 

 budova dílen a cvičné kuchyně  

 budova MŠ a školní jídelny 

 

Základní škola má dvě části: I. stupeň – přístavba od r. 1982 

                        II. stupeň – původní (stará) budova 

Škola je dobře vybavována moderními učebními pomůckami. Obnovují se hračky v MŠ i ŠD.  
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Do budoucna je nutno plánovat údrţbu podlah ve třídách II. stupně, výměnu obloţení, umyvadel, 

rekonstrukci dívčích toalet a toalet pro dospělé. Budovy jsou jiţ staré, proto je potřeba kaţdoročně 

plánovat opravy a údrţbu. Je potřeba vybavovat třídy novým nábytkem, staré skříně jsou 

nevyhovující, nedají se jiţ opravovat. 

Do ŠJ je potřeba zakoupit nové nerezové skříně pro odkládání nádobí.  

    

II. Přehled oborů vzdělání: 

 

Vzdělávací program: č.j.MŠMT 
Školní rok : 2010/2011 

v ročnících: počet ţáků: 

ŠVP pro ZV  1., 2., 3., 4., 6., 7., 

8., 9.r. 

42 

ŠVP pro ZV ( Příloha: 

vzdělání ţáků s LMP ) 

 7., r. 1 

Základní škola 16 847/96-2 5. r. 5 

 

Cílem byla výchova k samostatnosti, schopnost aplikovat získané znalosti a dovednosti v praxi, 

vnímat ţáka jako partnera v procesu vzdělávání a s přihlédnutím k osobním zvláštnostem ţáka. 

Cizí jazyk se vyučoval od 3. ročníku. Jako povinný cizí jazyk se vyučovala angličtina 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.  

Druhý cizí jazyk: Německý jazyk: 8. a 9. ročník                             

Byly zpracovány „Individuální plány“ pro integrované ţáky.  

Výchova ke zdraví: Rovnoměrně začleňována do výuky jednotlivých předmětů. Na I. stupni se ţáci 

zapojili do projektu „Zdravé zuby“ a „Ovoce do škol“. 

 Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech: pravidelně zařazována do vyučování, 

ZŠ, MŠ: přednáška se členy  Policie ČR. 

 Výchova k volbě povolání: viz kapitola: Výchovné poradenství ve škole. 

 Prevence patologických jevů: pravidelně zařazována do výuky, přednášky, byl zpracován 

MPPP. 

 Environmentální výchova: zařazována do výuky, sběr druhotných surovin, projekt: 

Recyklohraní, Den Země, třídění odpadů, ekologický týden ve výuce, II. stupeň a ŠD, I. a II. 

st. sbírání a úklid odpadků po okolí, v okolních lesích. 

 

Volitelné předměty: 

Informatika 

Německý jazyk 

    

Nepovinné předměty: 

Sborový zpěv 

Individuální péče s integrovanými ţáky 
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Přehled učebních plánů: ŠVP pro ZV 

Učební plán I. a II. stupeň ZŠ      2010/2011 

 

ŠVP  –  1.,2.,3., 4., 6.,7.,8., 9.  ročník 

Základní škola, čj. 16847/96-2   - 5. ročník 

Disponibilní časová dotace: 

                                                                                       I.stupeň:                        II. stupeň 

 

 Jazyk a jazyková komunikace:    6 hodin 3 hodiny 

 Cizí jazyk:                                   2 hodiny 8 hodin 

 Matematika a její aplikace:         3 hodiny 1 hodina 

 Informační a komunikační technologie:  3 hodiny 

 Člověk a jeho svět:                      2 hodiny 

 Člověk a společnost:    1 hodina 

 Člověk a příroda:    5 hodin 

 Umění a kultura:   1 hodina 

 Člověk a zdraví:   1 hodina  

 Člověk a svět práce:   1 hodina  

 Vzdělávání ţáků (SVPU):           1 hodina   

Celkem:                                             14 hodin 24 hodin 

UČEBNÍ  PLÁN 
 

Vyučovací 

předměty 

I. stupeň: II. stupeň: 

Časová dotace 

 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Min.  

čas. 

dotace 

6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Min.  

čas. 

dotace 
Český jazyk  9 10 8 7 7 35 5 5 4 4 15 

Anglický jazyk - - 3 4 4 9 4 4 3 3 12 

Německý jazyk - - - - - - - - 3 3 6 

Matematika 4 5 5 5 4 20 4 4 4 4 15 

Informatika - - - - 1 1 1 1 1 1 1 

Prvouka  2 2 3 - -  

12 

- - - - - 

Přírodověda - - - 2 2 - - - - - 

Vlastivěda - - - 2 2 - - - - - 

Dějepis - - - - - - 2 2 2 2 11 

Občanská výchova - - - - - - 1 1 1 1 

Rodinná výchova - - - - - -    1 

Fyzika - - - - - - 2 2 2 2  

21 Chemie - - - - - - - - 2 2 

Přírodopis - - - - - - 2 2 2 2 

Zeměpis - - - - - - 2 2 1 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 10 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 1 1 2 2 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2  

10 

2 2 2 2  

10 Výchova ke zdraví - - - - - 1 1 1 - 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 3 

Průřezová témata integrace  integrace  

 20 22 24 26 26 118 29 29 32 32 122 

Disponibilní časová 

dotace 

     14     24 

Volitelné předměty 

celkem: 

1  1  
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Nepovinný předmět: 

 

 Sborový zpěv: 1. – 9.r. 

 

Předmět: Ročník: Počet hodin: Ročník: Počet hodin: 

I. stupeň: II. stupeň: 

Český jazyk 1. 2 6. 1 

 2. 3 7. 1 

 3. 1 8. 1 

Anglický jazyk 4. 1 6. 1 

 5. 1 7. 1 

Německý jazyk   8. 3 

   9. 3 

Matematika 2. 1 6. 1 

 3. 1   

 4. 1   

Informatika   7. 1 

   8. 1 

   9. 1 

Prvouka 3. 1   

Přírodověda 4. 1   

Dyslexie 1.-5. 1   

Dějepis   6. 1 

Fyzika   6. 1 

   8. 1 

Přírodopis   6. 1 

   7. 1 

Zeměpis   6. 1 

Výtvarná výchova   9. 1 

Výchova ke zdraví   8. 1 

Praktické činnosti   8 1 

  14  24 
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III.  Personální zabezpečení činnosti školy: 
 

Pedagogičtí pracovníci školy: 
 

 počet fyzických osob Přepočtené  

Úvazky 

Interní pracovníci 7 6,50 

Externí pracovníci 1 0,23 (HV, SZ) 

Vychovatelka ŠD 1 0,83 

Učitelky MŠ 2 1,40 

 

 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících: 

 

1  uč. ZŠ - I.st. Pdf. I. st. 30 let praxe 

2.  uč. ZŠ - I.st. Pdf. I. st. 12 let  praxe 

3.  uč. ZŠ - II.st. Pdf. ČJ Př 2 roky praxe 

4.  uč. ZŠ - II.st. Pdf. ČJ, OV 41 let praxe 

5.  uč. ZŠ - II.st.  SŠ M, F,CH 18 let  praxe 

6.  ředitelka ZŠ - I.st. Pdf. AJ Inf 20 let praxe 

7.  vych. ŠD ZŠ -  SŠ   31 let praxe 

8.  uč. MŠ MŠ -  SŠ   26 let praxe 

9.  uč. MŠ MŠ -  SŠ   1 rok praxe 

10.  uč.HV- 

 externě 

ZŠ -  Konzer- 

vatoř 

  35 let praxe 

 

   

 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků: 

 

Do    30 let    2  pedagogové 

30 -  40 let    3  pedagogové 

40 -  50 let    2  pedagogové 

50  a  více    3  pedagogové 

 

 

Změny pedagogických pracovníků: 

 

Od 1. 10. 2010 byla jmenována do funkce ředitelky Mgr. Bc. Marie Rychlá, která vyučovala 

anglický jazyk a informatiku – II. st.. Ing. Odon Hajíček – důchodce vyučoval matematiku, fyziku a 

chemii pouze do 16. 11. 2010. Po tomto datu nastupuje a přebírá tyto předměty Bc. Jiřina Kaplanová. 

V MŠ pracuje jako učitelka do 31. 10. 2010 Gabriela Hamplová, kterou vystřídá od 1. 11. 2010 Jana 

Veselá.   

 

Celkové hodnocení kvalifikovanosti pedagogických pracovníků: 

 

Odborná způsobilost pedagogických pracovníků školy je na dobré úrovni. Všichni učitelé splňují 

vysokoškolské vzdělání. Pro I. stupeň splňují potřebnou kvalifikovanost všechny učitelky. Snaţíme 
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se získávat potřebnou kvalifikaci předmětů anglický a německý jazyk dalším vzděláváním učitelů. 

Vychovatelka školní druţiny a jedna učitelka MŠ mají střední odborné vzdělání pedagogického 

směru. Potřebnou kvalifikaci nesplnila učitelka MŠ na úvazek 0,4 a nově nastoupivší Bc. Jiřina 

Kaplanová. 

 

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: 

 

Poţadovaný stupeň vzdělání: 6 pedagogů: VŠ 

1 pedagog:   SŠ , vychovatelství, niţší úvazek 

1 pedagog:   konzervatoř, niţší úvazek 

1 pedagog:   MŠ: SŠ pedagogická 

1 pedagog:   MŠ: SŠ, ekonomická 

Kvalifikovanost výuky podle předmětů:  I. st.: 84,91 

II. st.: 31 

 

  Nepedagogičtí pracovníci: 

 

 Počet fyzických osob: Přepočtené úvazky: 

Interní pracovníci 7 4,89 

Externí pracovníci 1 0,3 (topič v KD) 

Hospodářka školy (účetní) 1 0,4 

 

  Další údaje o nepedagogických pracovnících: 
 

Ostatní 

pracovníci: 

 

Pracovní zařazení, funkce: Úvazek: Stupeň vzdělání, obor: 

1. vedoucí jídelny 0,45 SO , prodavačka 

2. školník, topič 0,9+0,6 SO, obor elektro 

3. uklízečka ZŠ,  0,8 SO, prodavačka 

4. topič 0,3 SO 

5. uklízečka MŠ, topič 0,45+0,24 základní 

6. kuchařka 0,55 SO, kuchařka 

7. kuchařka 0,30 ÚSO, chemik 

8. pracovnice provozu 0,45 SO, kuchařka 

9. hospodářka školy ( účetní ) 0,4 VŠ- pedagogická, M,F 

 

 

IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce: 
 

Zapsaní ţáci do 1. třídy pro 

šk.rok: 2010/2011: 

Počet ţádostí  

o odklad: 

Nastoupí do 1. třídy  

ve školním roce 2011/2012: 

5 2 3 

 

Zápis do 1. ročníku se konal 31. 1. 2011, zápis se konal netradiční formou, děti plnily indiánské 

úkoly. K zápisu se dostavilo 5 dětí, 2 děti byly doporučeny k posouzení školní zralosti do PPP 

Mohelnice na ţádost rodičů a byl jim udělen odklad školní docházky o jeden rok. Tři děti byly přijaty 

k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2011. 
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V. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků: 
 

Celkový prospěch ţáků ve škole za uplynulý školní rok 2010/2011: 

 

Ročník: Prospěl  

s vyznamenáním: 

Prospěl: Nehodnocen: Neprospívající ţáci: 

1. 4 0 0 0 

2. 3 2 0 0 

3. 3 0 0 0 

4. 1 2 0 0 

5. 1 4 0 0 

6. 6 2 0 0 

7. 4 5 0 0 

8. 3 2 0 0 

9. 1 5 0 0 

Celkem: 26 22 0 0 

 

Pochvaly a ocenění: 

 

Ţákům bylo uděleno 16 pochval a 23 nejlepších ţáků školy bylo za vzdělávací výsledky ve škole a 

za prezentaci školy oceněno na veřejném vyhodnocení úspěšných ţáků školy, za účasti rodičů a 

starosty obce Rohle. 

 

Výchovná opatření: 

 

Počet napomenutí třídního učitele :  0 

Počet důtek TU :                      8 

Počet důtek ŘŠ :                               2 

 

Napomenutí a důtky byly uděleny za porušování školního řádu (nekázeň, neplnění školních 

povinností apod.). 
 

Sníţené stupně z chování na konci školního roku: 
 

 Počet: 

1 – velmi dobré 47 

2 – uspokojivé 1 

3 – neuspokojivé 0 

 

Údaje o integrovaných ţácích: 

 

S vývojovými poruchami učení: 7 ţáků 

Mentální postiţení: 1 ţák 

Výuka probíhá dle individuálních vzdělávacích plánů. Ţáci s mentálním postiţením se vzdělávají 

podle ŠVP pro ZV + Příloha upravující vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením. 

Ve školním roce 2010/2011 bylo celkem 7 integrovaných ţáků s vývojovými poruchami učení, 1 ţák 

s mentálním postiţením.  

Integrovaným ţákům (ale i ţákům, na které se jiţ reţim integrace v současné době nevztahuje) se 

věnuje p. učitelka, která je proškolena na tuto problematiku. Integrovaní ţáci jsou zohledňováni 

vyučujícími v jednotlivých předmětech. Ve vyučování je jim poskytována individuální péče. Učitelka 

pro nápravu „dys“ spolupracuje s výchovným poradcem, s rodiči a s třídními učiteli při nápravě ţáků 
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s různým druhem postiţení, také spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou a 

pedagogickým centrem, kam jsou tito ţáci následně posíláni na vyšetření.  

Zaostávajícím ţákům je poskytováno doučování, převáţně formou výukových programů. 

 

Údaje o zameškaných hodinách: 

 

Třída: Omluvené hodiny: Neomluvené hodiny: Průměr na ţáka: 

1. 205 0 51,25 

2. 203 0 40,6 

3. 44 0 11 

4. 182 0 60,7 

5. 163 0 32,6 

6. 697 0 87,1 

7. 541 0 60,1 

8. 405 0 81 

9. 724 0 121 

Celkem: 3 164 0 65,9 

 

Průměr zameškaných hodin v porovnání s minulým školním rokem na jednoho ţáka je mírně 

navýšen. Průměr je celkově velmi vysoký. Během školního roku se vystřídaly různé epidemie 

chřipek a angín. Vysoký počet omluvených hodin byl dán dlouhodobou absencí některých ţáků, ale 

také častým omlouváním jednodenní nepřítomnosti. Všechny hodiny byly zákonnými zástupci řádně 

omluveny. 

 

Zpráva výchovného poradce – vyhodnocení ţáků při přijímacím řízení do středních škol 
(zpracovala Z. Černá) 

Ve školním roce 2010 – 2011 navštěvovalo 9. ročník 6 ţáků – 3 dívky a 3 hoši. 

Na začátku školního roku bylo těmto vycházejícím ţákům nabídnuto doučování z českého jazyka a 

matematiky. Nikdo z nich neměl o tuto iniciativu zájem, neboť se cíleně ucházeli o přijetí na školy, 

kde nebyly přijímací zkoušky podmínkou. 

 

Vítané byly návštěvy náborových pracovníků z učilišť okresů Šumperk a Olomouc. Jejich 

propagační materiály byly vyuţívány v hodinách občanské výchovy, konkrétně k volbě povolání, 

stejně jako zasílané materiály středních škol, ty pak byly po celý školní rok k dispozici ve třídě. 

Pravidelně byly vyuţívány stránky středních škol na PC a také nezbytná informační broţura Přehled 

středních škol ve školním roce 2010 – 2011 pro Olomoucký kraj. 

 

Zájem rodičů o konzultační hodiny výchovného poradce byl nulový. 

 

Všichni ţáci dostali 3 přihlášky na střední školy, které také vyuţili (z důvodů čitelnosti a 

přehlednosti je vyplňovala výchovná poradkyně), dále po jednom zápisovém lístku s registračním 

číslem a výstupní hodnocení. To vše proti podpisu kaţdého ţáka. 

 

Veronika Koppová          Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uničov 

Andrea Girgová                  Střední odborná škola gastronomie Jeseník 

Barbora Buchtová          Střední odborná škola gastronomie Jeseník 

Marian Pecha                 Vyšší odborná a Střední průmyslová škola Šumperk 

Martin Mauler                Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Uničov 

Patrik Mauler                  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Uničov 

 

Celkově:        2 ţáci střední školy; 4 ţáci středního odborného učiliště. 



 

 

13 

 

VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: 
 

Výchovné poradenství na škole: 

 

Výchovný poradce školy koordinuje práci všech vyučujících při volbě povolání ţáků, ve spolupráci 

s vyučujícími a rodiči. Vede evidenci ţáků s poruchami učení, ukládá všechny zprávy 

z psychologických vyšetření. Seznamuje pedagogické pracovníky školy se závěry zpráv, kteří z nich 

vycházejí při svém působení na ţáky. 

V oblasti výchovného poradenství jsme se zaměřili na včasnou informovanost rodičů vycházejících 

ţáků. Rodiče byli informováni o studijních a učebních oborech prostřednictvím výchovného poradce, 

náborových pracovníků jednotlivých škol, burzy středních škol, prostřednictvím vydávaných broţur 

a informacemi na internetových stránkách škol. Příprava na volbu povolání se orientuje i do niţších 

ročníků, kdy do jednotlivých předmětů (zvláště občanská výchova, rodinná výchova, pracovní 

činnosti apod.) jsou v tematickém plánu zahrnuty oblasti z volby povolání. Vycházející ţáci byli 

informováni o nabízených moţnostech dalšího vzdělávání (nástěnka, pohovory, setkání se zástupci 

středních škol, návštěva ÚP v Šumperku). Kaţdoročně se zúčastňují pohovoru na pracovním úřadu 

v Šumperku, kde je pracovníci velmi podrobně informují o moţnostech výběru středních škol a 

učilišť. Ţákům byla umoţněna návštěva dnů otevřených dveří ve zvolených středních školách a 

odborných učilištích. V rámci výuky se uskutečnily informační besedy k volbě povolání, mají 

moţnost vyuţít profesních testů – výukové programy. 

Příprava ţáků 9. r. na přijímací zkoušky na střední školy probíhá kaţdoročně od října do dubna. Ţáci 

mají moţnost se připravovat dobrovolně v odpoledních hodinách z JČ a M. Někteří ţáci moţnosti 

nadstandardní přípravy nevyuţívají. S konzultačními dny jsou rodiče seznamováni prostřednictvím 

ŢK.  

Rodiče byli na první schůzce informování o konzultačním dnu výchovného poradce.  

Výchovný poradce školy aktivně spolupracuje s vedením školy při řešení váţných kázeňských 

přestupků, absencí a jiných problémů. Podílí se na jejich řešení a výchovných opatřeních. V letošním 

roce se vyskytly větší kázeňské problémy, hlavně kouření, šikana a kouření omamných látek. 

Výchovný poradce i vedení školy úzce spolupracovalo s Odborem sociální péče ze Zábřehu, s Policií 

Šumperk, se starostou obce a s rodiči ţáků.  

   

Výsledky prevence sociálně patologických jevů: 

 

Důleţitou 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 ministryně školství k prevenci sociálně patologických jevů součástí 

minimálního preventivního programu školy. 

Uţ od počátku školní docházky je nutné u ţáků vypěstovat smysl pro dodrţování zásad zdravého 

ţivotního stylu a sebeúcty. Cílem je, aby si ţáci váţili svého zdraví jako nejvyšší hodnoty, o coţ se 

snaţí vyučující jiţ na prvním stupni. Mnohem ohroţenějšími se stávají ţáci na druhém stupni ZŠ, ať 

jiţ vlivem starších kamarádů, vrstevníků, či vlivem okolního prostředí. 

V oblasti primární prevence se snaţíme 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 ţivotního stylu.  

Problematika primární prevence je zařazována do vyučovacích hodin, hlavně výuky v občanské 

výchově, rodinné výchově, přírodopisu atd. U ţáků se častěji setkáváme s kouřením, a to převáţně 

v době před vyučováním, mezi vyučováním (volná hodina), po skončení vyučování. Snaţíme se na 

ţáky působit kladným příkladem, domluvou, pohovorem s rodiči. Často zde selhává působení rodiny.  

Dalším negativním jevem je šikana. Důslednou prací všech vyučujících a zaměstnanců školy se ji 

snaţíme co nejvíce eliminovat. Na ţáky působíme v hodinách občanské výchovy, rodinné výchovy  

a v třídnických hodinách.  
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Velkým problémem, se kterým se ve škole setkáváme, jsou projevy vandalismu, kdy ţáci ničí 

majetek školy, majetek svých spoluţáků apod. Rodiče ţáků byli seznámeni s touto situací a byli 

informování o nutnosti podílet se finančně na opravách úmyslně poničeného majetku svými dětmi. 

Bohuţel se nám nepodaří vţdy vypátrat viníky. Časté je rovněţ kouření na veřejnosti. Rodiče jsou 

s tímto negativním chováním seznamování na třídních schůzkách, ani po pohovoru s rodiči nebývá 

problém odstraněn. Mnozí rodiče k problémovému chování dětí přistupují často benevolentně. 

Problémy byly řešeny s rodiči ţáků i s ţáky samotnými. 

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

 

 

Ţákovská samospráva - EKOTÝM: 

 

Na škole pracuje školská samospráva, kde jsou vţdy minimálně dva zástupci z jedné třídy. Setkávají 

se na pravidelných schůzkách s ředitelkou školy vţdy první středu v měsíci. Na těchto schůzkách se 

ţáci vyjadřují k problémům z výuky, řeší se chování spoluţáků, připomínky k vyučujícím. 

Samospráva dává návrhy a podněty pro aktivity a akce školy, hodnotí akce školy a navrhuje společně 

s ředitelkou školy řešení výchovných problémů. Připomínky a problémy mohou ţáci vyjádřit 

vloţením písemných dotazů do schránky důvěry.  

 

Spolupráce s rodiči: 

 

Sdruţením rodičů při základní škole přispělo finančně ţákům na některé kulturní a sportovní akce. 

Během školního roku se uskutečnily dvě společné schůzky rodičů, podle potřeby se uskutečňují 

schůzky s rodiči jednotlivých tříd nebo soukromé pohovory s rodiči. Cílem školy je uţší spolupráce 

rodičů a školy, např.: zapojení rodičů do akcí školy, pomoc rodičů při veřejných akcích, účast na 

realizaci projektového vyučování. Rodičům je nabízena účast v hodinách výuky po dohodě 

s vyučujícím, rodiče této moţnosti nevyuţívají. Do dění školy se zapojují častěji, např. při pořádání 

akcí a projektů.  
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VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)  

        a ostatních pracovníků školy: 
 

Ve školním roce 2010/2011 se pedagogičtí pracovníci zúčastnili těchto programů v rámci DVPP: 

. 

Absolvované školení a semináře ředitelky ZŠ Marie Rychlé: 

 semináře a exkurze v rámci projektu Ekoškola 

 Specializační studium Koordinátor EVVO 

 Škola pro udrţitelný ţivot 

 Jak se točí odpady aj. 

 

Absolvované školení a semináře učitelky ZŠ Jany Neumannové: 

 Moţnosti k rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti ve výuce na 2. stupni ZŠ 

 Studium Základy speciální pedagogiky  

 

Absolvované školení a semináře učitelky ZŠ Jiřiny Kaplanové: 

 Vzkaz v lahvi, V pohodě, Doprava a doleva – EVVO 

 Studium Základy speciální pedagogiky 

 Studium Etická výchova v našich školách: 

- Komunikace a dovednosti v mezilidských vztazích v EV 

- Důstojnost osoby, pozitivní hodnocení sebe v EV 

- Pozitivní hodnocení druhých v EV 

- Tvořivost a iniciativa v EV 

- Uplatnění ŠVP v EV 

- EV a klima školy 

 Studium Učitelství pro1. stupeň ZŠ, Pedagogická fakulta Ostrava 

 

Absolvované pracovní semináře vychovatelky ŠD B. Gřundělové: 

 v projektu výtvarné dílny: 
- Velikonoční dekorativní tvoření 

- Skládáme pro radost 

- Malování se sluníčkem 

- Dráteníci jdou... 

- Tričko na prázdniny-lept 

- Komu to vajíčko dám 

- Plátěná hra 

- Malování na hedvábí 

- Jak se stát klenotníkem 

- Výtvarné hra s knoflíky 

- Malování na dřevo 

- Výtvarné zpracování křišťálové pryskyřice 

- Fimo 

- Čím překvapí staré noviny 

 Aktiv pro ŠD 

 

 



 

 

16 

 

VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 
- nově zřízené webové stránky školy: www.zsrohle.cz 

- vydávání časopisu Rohlík 

 
Akce školy: 

 

 1. 9. 2010 Slavnostní zahájení školního roku 

 8. 9. 2010 Sportovní den ( turistika, cykloturistika ) 

 22. 10. 2010 Hrou proti AIDS 

 25. 10. 2010 Dýňobraní aneb halloween po rohelsku 

 11. 10. – 15. 10. 2010 Škola v přírodě – Václavov 

 8. 11. 2010 Ekotým na Sluňákově 

 26. 11. 2010 „Vánoční dílny“ I., II. st. + rodiče + veřejnost 

 26. 11. 2010 Zpívání u vánočního stromečku – zahájení adventu 

 8. 12. 2010  Besídka MŠ 

 20. 12 2011 Výlet Pradědova galerie Jiříkov 

 31. 1. 2011 Zápis ţáků do 1. ročníku 

 7. 2. - 11. 2. 2011 Lyţařský výcvik Filipovice 

 26. 2. 2011 Ostravský POM POM 

 27. 2. 2011 „Dětský maškarní karneval“ 

 17. 3. 2011 Ekotým – ZŠ Trávník 

 22. 3. 2011 Den vody 

 23. 3. 2011 Beseda s myslivcem 

 30. 3. 2011 Beseda Tonda obal 

 1. 4. 2011 Noc s Andersenem 

 11. 4. 2011 Lesní pedagogika 

 19. 4. 2011 Dopravní soutěţ – ţáci II. stupně 

 21. 4. 2011 Beseda – sexuální výchova, dospívání, antikoncepce 

 5. 5. 2011 Den Země – Clean up the world, úklid odpadků 

 6. 5. 2011 Výlet Úsov za odměnu sběračům 

 11. 5. 2011 Dopravní soutěţ – Mohelnice 

 11. 5. 2011 Sbírka – Květinový den, boj s rakovinou 

 13. 5. 2011 Setkání seniorů Rohle – program 

 19. 5. 2011 „Rohelský cross“ 

 24. 5. 2011 Výlet „Hurá na safari“ 

 28. 5. 2011 Mikroregion Štíty 

 3. 6. 2011 Přehrávka ZUŠ 

 15. 6. – 16. 6. 2011 Stanové městečko - druţina 

 16. 6. – 17. 6. 2011 Sbírka diakonie Broumov, pouţité šatstvo 

 17. 6.2010 Výlet do zoo Olomouc 

 24. 6. 2011 Lesy ČR – lesní pedagogika II. stupeň 

 25. 6. 2011 Akademie a myslivecké odpoledne 

 28. 6. 2011 Výlet Brno 

 29. 6. 2011 Exkurze Dukovany 

 30. 6. 2011 Slavnostní zakončení školního roku, poslední zvonění 
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Akce pro veřejnost s vystoupením ţáků: 

 

 Dýňobraní 

 Vánoční výtvarné a tvořivé dílny 

 Zpívání u vánočního stromečku – zahájení adventu 

 Dětský maškarní karneval 

 Rohelský junior cross 

 Mikroregion Štíty 

 Program pro seniory v KD Rohle 

 Školní akademie 

 

Soutěţe: 

 

 Dopravní soutěţ – ţáci II. stupně 

 Recitační soutěţ 

 Pěvecká soutěţ 

 Pod modrou oblohou – PC Malování 

 Výtvarné soutěţe 

 Maţoretky 

 

Projekty:   

 

Dlouhodobé projekty: 

 Ovoce do škol 

 Recyklohraní 

 Zdravé zuby 

 Školní mléko 

 Škola pro udrţitelný ţivot 

 program Ekoškola 

 Aktivní škola 

 Q kvalita školy – testování ţáků 

 

Byl schválen projekt EU peníze školám pod názvem „Moderní škola Rohle“ ve výši 

538 675,00Kč  

Stručný popis projektu: 

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního 

vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaţeno 

metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným 

pouţíváním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce 

se ţáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím 

dělení hodin nebo podporou při vzdělávání ţáků se SVP a ţáků mimořádně nadaných. Sníţení 

výskytu rizikového chování u ţáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu 

podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením 

programu primární prevence. 

 

Byla schválena grantová ţádost Nadace Partnerství Pro přírodu se školami 2011. Název projektu: 

Přírody volání je nejlépe slyšet ve venkovní učebně poznání, finanční částka: 50 000,- Kč. 
Výstupem projektu bude: Veřejná zahrada - 6 laviček, 3 stoly (z kulatiny), informační tabule o 

projektu, květnatá louka (min. 30m2), zasazení min. 10 stromů (po konzultaci s lesníky Lesů ČR a 

zahradníkem jsme vybrali tyto dřeviny: Habr obecný, Bříza bělokorá, Buk lesní, Dub letní, Javor 
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klen, Jilm habrolistý, Lípa srdčitá, Olše lepkavá, Vrba jíva); krmítka a budky pro ptáky, informační 

cedule ke stromům, louce, potoku. 

 

Krátkodobé projekty, tematické dny: 

 Sportovní den 

 Vánoční dílny 

 Velikonoční dílny 

 Den Země 

 Den vody 

 Sedm barokních bran Olomouce 

 

Besedy: 

 

 Dospívání a antikoncepce 

 Beseda s myslivcem 

 Preventivní program – chování a šikana 

 

Výlety: 

 

 Olomouc 

 Pradědova galerie Jiříkov 

 Úsov 

 Hurá na Safari 

 Brno – Lipka a technické muzeum, Dukovany 

 

Akce většího charakteru pořádaných školou: 

 

 Škola v přírodě – hotel Václavov 

 Plavecký výcvik – MŠ + I. stupeň 

 Sběr papíru 

 Lyţařský výcvik Filipovice 

 Sbírky Diakonie Broumov, Květinový den 

 

Zájmové krouţky: 

 

Název krouţku: Vedoucí krouţku: 

1. Výtvarný a keramický: Mgr. Eva Vachutková, uč. 

2. Maţoretky (2 skupiny): Mgr. Věra Všetičková, uč. 

 

 

Prezentace zájmových krouţků: 

 

Ve školním roce 2010/2011 fungovaly na škole 3 zájmové krouţky. Škola nabídla ještě krouţky 

sportovní a přírodovědné, ze strany ţáků však o ně nebyl zájem. Krouţky byly organizovány ve 

spolupráci s Domem dětí Magnet Mohelnice. Prostřednictvím krouţků se připravovali ţáci na různé 

soutěţe a vystoupení pro veřejnost. Dvě skupiny maţoretek reprezentovaly naši školu na mnoha 

místech v okolí. Jako vedoucí krouţků byly učitelky, které dětem obětovaly svůj volný čas. 

Mimoškolní činnost má na zdejší škole jiţ dobrou tradici. 

Základní škola se snaţí působit na ţáky nejen v době vyučování, ale i v době mimo vyučování. Škola 

organizuje mnoho mimoškolních akcí, které rozšiřují všeobecný rozhled ţáků, zlepšují jejich 
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fyzickou a psychickou odolnost, rozvíjejí vědomosti a dovednosti ţáků a zlepšují přátelské vztahy a 

atmosféru školy. Zúčastnili jsme se tak s ţáky kulturních, společenských, sportovních, ekologických 

a jiných akcí místního, ale i regionálního charakteru. 

Škola nabízí dětem činnost v krouţcích, v mnoha případech ţáci tyto krouţky nenavštěvují 

pravidelně, o některé nabízené krouţky není zájem.  

Maţoretky na naší škole mají jiţ dlouholetou tradici. Vystupují na mnoha veřejných akcích v okolí i 

v obci.  

 

 

Prezentace maţoretek:      

 

Ples fotbalistů v Kamenné 

Výroční schůze ČČK v Kamenné 

Dětský maškarní karneval v Rohli 

Dívka roku v Mohelnici 

Myslivecký ples ve Strupšíně 

Oslavy osvobození v Klopině 

Magnetiáda v Mohelnici 

Setkání seniorů v Rohli 

Přehlídka maţoretek v Libině 

Školní akademie 

Setkání sousedů a přátel dechové hudby v Rohli 

Soutěţe – mistrovství republiky Zábřeh a Ostrava – Ostravský POM-POM                                                                           

 

IX. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI: 
 

Ve školním r. 2010/2011 inspekce provedena nebyla. Byla řešena stíţnost paní Helové ohledně 

přehodnocení klasifikace – dvojky z chování Lukáše Hela. Na ţádost Krajského úřadu provedla ČŠI 

kontrolu dokumentace. Dvojka z chování překlasifikována nebyla. 

 

X. Základní údaje o hospodaření školy: příloha rozbor hospodaření. 

 

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

vzdělávání: 

 
Školní druţina: (zpracovala B. Gřundělová) 

 

Ve školní druţině bylo zapsáno 25 ţáků. Provoz druţiny byl od 11.10 do 16.15 hodin, ve čtvrtek i 

ráno od 7 do 8.20 hodin. Druţina poskytuje zájmové vzdělání ţáků, rekreační činnost, vzdělávací 

činnost, vytváří podmínky pro nadané i zaostávající ţáky, sportovní činnost. V druţině jsou pořádány 

tradiční akce, jako spaní v druţině, hry, soutěţe, sportovní utkání, pracovní činnosti. Činnost druţiny 

je pro ţáky zajímavá, vhodně motivována. Ţáci navštěvují ŠD velmi rádi. 

 

Akce ŠD: 

 

 Seznamovací noc ve ŠD s plyšáčkem 

 Stanování Jak dědeček měnil, aţ vyměnil 

 Kuchařské týdny:  

- bramboráky 
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- hranolky 

- pečené brambory 

- třešňová buchta 

- pečení perníčků 

- vaření kompotů 

- čokoláda 

 Drakiáda – výroba a pouštění draků, 

 Čertovská diskotéka 

 Vánoční dílny 

 Maškarní karneval 

 Závody na kolech a koloběţkách 

 Kuličkový král 

 Švihadlová princezna 

 Recyklohraní 

 Soutěţíme s Prittem – lev 

 Kabelka Jozevec – pravidelný úklid papírků po vesnici 

 Velikonoční výstavka 

 Návštěva solné jeskyně v Libině 

 Indiánský den 

 Výlet na Bradlo 

 Mladý cyklista – vybavení, výlety 

 

 

Mateřská škola (zpravovala M. Suralová) 

 

Ve školním roce 2010/2011 bylo zapsáno do MŠ 18 dětí, z toho 10 chlapců a 8 děvčat. Předškolních 

dětí bylo 6, s odkladem školní docházky 1. 

Školní vzdělávací program byl zpracován podle zásad Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání vydaný MŠMT ČR č.j. 32 405/2004 a v souladu s obecně platnými právními 

předpisy.  

TVP nesl název: „My se máme rádi, my jsme kamarádi, spolu všechno proţijeme, poznáme a 

uţijeme.“ Při tvorbě TVP byly děti motivovány kocourkem Matyášem. Kotětem, které s dětmi 

poznávalo svět, společně s dětmi rostlo, aţ na konci školního roku byl silný a rozumný kocour. 

V průběhu školního roku spolu proţívali dětské radosti, trápení, hráli si, ale také se učili pracovat a 

poznávat svět kolem sebe. Součástí třídního plánu byla barevná klubíčka představující integrované 

bloky.  

Oblasti vzdělávání byly činně propojeny, vzájemně se ovlivňovaly a vytvářely společně fungující 

celek, v ţivotní skutečnosti nedělitelný.  

Obsah bloků vycházel ze ţivota dítěte, snaţili jsme se, aby byl pro dítě smysluplný, zajímavý a 

uţitečný. 

Byly vypracovány tematické celky, vţdy jedno téma na jeden měsíc a v něm projekty – myšlenkové 

mapy podtémat s náměty týdnů. V lednu a červnu byl týden s časovou rezervou pro opakování, 

plnění přání dětí a zařazení evaluačních záměrů. 

Jednotlivá témata byla zpracována formálně na školní měsíce, ale v praxi nebyla pevně časově 

ohraničena. Jejich časovou délku určoval zájem dětí a aktuální dění v mateřské škole. Byla 

dostatečně široká, aby poskytovala dostatek podnětů k činnostem. Vycházela z přirozeného ţivota 

kolem nás.  

Daný cíl: „Poznávat svět nejen podle obrázků, ale naučit děti vycházet s ostatními, domluvit se 

s přáteli a hlavně najít sami sebe, svá nadání a zájmy, aby je v budoucnu mohly rozvíjet“ a závěry 

předškolního vzdělávání se nám dařilo plnit ve většině výchovných sloţek. Vhodnými pomůckami a 
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dobře zvolenými metodami jsme děti vedli k tvůrčí práci, k rozvoji jejich individuálních schopností. 

Děti se zapojovaly, pracovaly osobitě, rozvíjely se.  

Hodnocení dětí a jejich práce, zapojení se v řízených a spontánních činnostech provádíme slovně, 

denně. Vše průběţně vyhodnocujeme. 

Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni. Zajímají se o to, jak děti v MŠ prospívají, ale i o akce, které 

se v průběhu roku pořádají. 

V oblasti spolupráce se základní školou dochází k návštěvě učitelky a dětí MŠ ve škole základní. 

Předškolní děti navštívily 1. ročník ZŠ, seznámily se s prostředím, s p. učitelkou, která je bude učit. 

Výsledky výchovně vzdělávací práce a závěry pro další práci se odrazí v plánování dalších cílů, kde 

budeme u dětí rozvíjet klíčové kompetence, které posilují spolehlivý základ k jejich celoţivotnímu 

vzdělávání. Velkou péči budeme také věnovat nejen předškolním dětem, ale dětem s odloţenou 

školní docházkou. Budeme se nadále vzdělávat, abychom svými poznatky obohatili a zpestřili pobyt 

dětí v mateřské škole. 

 

Akce MŠ: 

 

   1.  9.2010   slavnostní zahájení školního roku maskotem kocourkem Matyášem 

 23.  9.2010   divadlo Zábřeh - Jaroslav Uhlíř - Hodina zpívání 

 11.10.2010   divadlo Zábřeh - Trampoty čertíka Culínka 

 25.10.2010   Dýňobraní - průvod od ZŠ ke ŠJ 

 29.10.2010   výběrové řízení na uč.MŠ v ZŠ Rohle 

 11.11.2010   divadlo Zábřeh - Honza a čert 

 22.11.2010   focení dětí 

   2.12.2010   vystoupení pro důchodce v hasičské zbrojnici 

   3.12.2010   Mikulášská nadílka v MŠ 

   8.12.2010   Vánoční besídka v MŠ 

 19.12.2010   Vánoční besídka v KD 

  26. 1.2011   -16.3. plavecký výcvik v Mohelnici 

  31. 1.2011   zápis dětí do ZŠ 

  14. 2.2011   divadlo Zábřeh - Pavel Novák ml.- Zdravíčko 

  21. 3.2011   divadlo Zábřeh - Jak víla Modrovláska splnila tři přání 

  22. 3.2011   Den vody – akce v ZŠ 

  11. 4.2011   pálení Morény, průvod vesnicí 

  12. 4.2011   divadlo Zábřeh - Princezna konvalinka 

  19. 4.2011   velikonoční výstava v ZŠ 

    4. 5.2011   Ukliďme si svět – akce-sběr odpadků 

    6. 5.2011   přání ţenám k Svátku matek 

    9. 5.2011   divadlo Zábřeh – Honza Nebojsa 

  13. 5.2011   vystoupení pro důchodce v KD 

  18. 5.2011   zápis dětí do ZŠ 

  23. 5.2011   - 10.6. v MŠ praktikantka Romana Schreierová 

  30. 5.2011   focení dětí na ŠZ 

    1. 6.2011   MDD – hledání pokladu, hry a úkoly na ŠZ 

  16. 6.2011   předškoláci v 1.ročníku ZŠ 

  17. 6.2011   výlet – vláčkem (Zábřeh – Šumperk) 

  25. 6.2011   Školní akademie – areál KD 

  29. 6.2011   rozloučení s předškoláky OÚ – starosta,účetní 

  30. 6.2011   slavnostní ukončení školního roku v ZŠ za účasti starosty p. Kutálka a        

                                 ředitelky školy p. Rychlé 
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Školní jídelna:  

 Počet 

Kapacita jídelny 250 

Počet strávníků 170 

Přepočtený počet pracovníků 3,0 

 

Ve školní jídelně se stravují děti MŠ, ţáci 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 ţáky. 

 

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 moţnostem 

zřizovatele. Škole je udělena výjimka z počtu ţáků, obec dofinancovává podle svých moţností 

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

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

Charitativní akce: 

 
Ve školním roce 2010/2011 ţáci a učitelé přispěli na charitativní činnost: 

 Občanské sdruţení ţivot dětem – prodej předmětů s logem, získaná částka: 1178,- Kč 

 Den proti rakovině – prodej květů s osvětovými letáky, vybraná částka: 1141,- Kč  

 Sbírka šatstva pro Diakonii Broumov 

 dále ţáci přispívají na FOND SIDUS a OS CPK CHRPA 

 

 

XV. Závěr výroční zprávy: 
 

Úkoly dané vzdělávacími programy byly ve školním roce 2010/2011 splněny. V programu Ekoškola 

se nám podařilo vytvořit školní Ekotým. Vedeme ţáky, aby si uvědomovali důsledky svého chování 

ve vztahu k ţivotnímu prostředí. Škola se snaţí působit na ţáky i v oblasti mimoškolních aktivit 

zájmovou činností, kulturními akcemi pořádaných školou i mimo vyučování.  

Co se týče financí, největší finanční akcí bylo pořízení nové počítačové učebny z EU peníze školám. 

Škola je v oblasti výpočetní techniky velice slušně vybavena. Závěrem roku bylo pořízeno velké 

mnoţství učebních pomůcek ze ZŠ z Klopiny, která se v tu dobu zavírala. 

Vzhledem k získanému grantu na zřízení venkovní učebny plánujeme revitalizaci venkovních prostor 

– Zahradu poznání.  

 

Poděkování patří zřizovateli a zastupitelům Obce Rohle, kteří dobře spolupracují se školou  

a podle svých moţností ji podporují. 
 

Datum zpracování zprávy: 20. 9. 2011 
 

 

                                                                                                    ……………………………… 

                                                                                         Mgr. Bc. Marie Rychlá 
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Příloha č.1 

Rozbor hospodaření ZŠ Rohle za r. 2010: 
(zpracovala V. Všetičková) 

 

 

Příjmy:   

Úroky z účtů: 311,47 

Dotace OÚ – provoz, výjimka, účelová :                                                                 1 380 000   

Státní dotace:                                                                 3 741 068 

Vlastní příjmy:                                                                 1 166 521 

Fond odměn:                                                                   193 541 

Celkem: 6 481 441,47 

  

Náklady:  

Učebnice, knihy, časopisy:                                                                      44 821 

DHM:                                                                  314 469 

Mzdové a ostatní osobní náklady:                                                               3 362 420 

Odvody z mezd:                                                               1 136 621 

Spotřeba materiálu: 856 874,54 

Spotřeba energií: 332 466,40 

Výkony spojů: 67 985,62 

Odpisy:                                                                      19 665 

Pojistné:                                                                      22 114 

Vzdělávání a školení:                                                                      14 712 

Ostatní sluţby:                                                                      91 120 

Bankovní poplatky:                                                                        7 205 

Opravy a údrţba:                                                                      17 229 

Cestovné:                                                                      11 397 

Ostatní finanční výdaje                                                                       61 991 

Tvorba FKSP: 66 778,72 

Celkem: 6 427 869,28 

Celkový hospodářský výsledek:        53 572,19 

 

Hospodářský výsledek za rok 2010: 53 572,19Kč 

 

 

Fond/ztráta Stav k 31.12.2010 Návrh na rozdělení Odsouhlaseno zřizovatelem 

Ztráta z minulých let  

0 

 

0 

 

Fond rezervní 83 440,55  10 712,19         

Fond odměn 21 273,10            42 860  
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Příloha č. 2: 

 
Fotodokumentace a kronika z akcí školy  
 
 

Cyklo-turistický výlet 8. 9. 2010   

Tradiční akce - na kole nebo pěšky ke svatému 

Josefu - se koná vţdy krátce po zahájení školního 

roku. U svatého Josefa jsme si opekli, odpočli a 

posilnili se na zpáteční cestu. Poté jsme se rozdělili 

na tři skupiny: pěší sbírali v lese zpět houby, mladší 

cyklisté jeli k Rohelské boudě a přes Cikánský buk 

do Rohle. Ti největší si udělali kolečko přes 

Dubicko, Leštinu a Strupšín zpátky. Všichni jsme 

to s úsměvem zvládli a o tom to bylo!  

 

 

 

Hrou proti AIDS - Olomouc 22. 10. 2010   

V pátek 22. října se ţáci osmého a devátého ročníku vydali na besedu 

Hrou proti AIDS. Kromě zajímavé a poučné besedy jsme stihli i 

návštěvu "mrakodrapu" a historického centra. Největším záţitkem však 

bylo jako obvykle nakupování! :-)   

 

 

 

 

 

 

 

DÝŇOBRANÍ ANEB HALLOWEEN PO ROHELSKU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pondělí 25. října bylo v naší škole "předýňováno". Ţáci se s dýněmi učili v ČJ i M. Po velké 

přestávce se rozdělili do sedmi sedmičlenných skupin a začali navštěvovat sedm dílen. Vyučující jim 

připravili tyto zastávky: Angličtina - Five little pumpkins, Řetěz, Dlabání dýní, Lampička, Zdobení 

dýňky, Papírový zápich, Dýňové ozdoby. Odpoledne jsme prošli vesnicí "světluškovým průvodem" 

ke školce, kde jsme se občerstvili dýňovou buchtou. Závěrečný lampion štěstí udělal tečku za 

krásným dnem.   
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Škola v přírodě hotel Václavov 11.10.-15.10.   

Škola v přírodě se odehrávala 

nedaleko Oskavy. Uţívali jsme si 

nádherné "babí léto". Kaţdý den 

jsme venku plnili nelehké úkoly, 

které nám přichystal sám děd 

Praděd. První větrná cesta nás 

zavedla k vrtuli u Mladoňova. 

Druhá, vodní cesta, byla daleká, 

aţ na Rešovské vodopády. 

Nechyběl ani oheň, nad kterým 

jsme opekli špekáčky. Našli jsme 

housenku, která se nám zakuklila, 

kaţdý den jsme řádili v bazéně. 

Škoda, ţe ten čas tak rychle 

uběhl.   

 

 

První schůzka Ekotýmu na Sluňákově   

V pondělí 8. listopadu se Ekotým, coţ jsou vybraní ţáci i dospělí 

naší školy, zúčastnil první společné schůzky v Horce nad Moravou, 

Sluňákově. Seznamovali jsme se společně s cíli programu 

Ekoškola a jeho fázemi, učili jsme se týmové spolupráci. Tato akce 

nám přinesla mnohé nevšední záţitky. V programu Ekoškola nás 

čeká ještě hodně práce, věříme však, ţe i legrace! Snad se nám 

naplánované činnosti podaří. :-)   

 

 

 

 

 

Loga školy a obce Rohle    

Letošní podzim se v naší škole hodně skloňovalo slovo logo. Byla 

vyhlášena soutěţ o NEJ ... logo 

naší školy. Zvítězili tito 

ţáci:Nikola Schreierová, Marian 

Pecha = logo časopisu Rohlík, 

Barbora Buchtová, Barbora 

Šafářová, Tereza Kutálková, Jan 

Horneš. Vítězům blahopřejeme! S 

logem, tentokrát obce Rohle, jsme 

se zúčastnili akce - Největší 

galerie znaků měst a obcí ČR 

vyrobených z odpadových 

materiálů. Více viz odkaz: 

http://www.znakymestaobci.cz. 

Ţáci logo o velikosti 1mx1m 

vyrobili v druţině. Moc se jim 

povedlo!    
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Besídka v mateřské škole   

Mateřská škola se 8. prosince přeměnila v "KOČIČÍ KRÁLOVSTVÍ". Děti se na vánoční besídce 

předvedly v plné kočičí kráse a svými básničkami, písničkami a pohádkami pobavili mnoho 

nadšených diváků. Na závěr kočičí besídky děti našly mnoho dárečků pod stromečkem.   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Vánoční dílny a rozsvěcení stromu    

V pátek 26. 11. bylo jiţ od rána ve škole velmi ţivo. Chystaly se zde tradiční dílny. Na jednotlivých 

stanovištích si zájemci vyráběli keramické nebo cukrové svícny, svíčky a květináče. Úspěch měla i 

výroba dárečků pro maminky z korálků, řetízky a naušnice. Největší úsilí bylo vynaloţeno při výrobě 

adventních věnců. Posuďte sami, jaká je to nádhera! Tentýţ den jsme se všichni sešli na nádherné 

akci OÚ Rohle při rozsvěcení vánočního stromu. Sbor zpíval koledy, popíjel se čaj a punč, jedly se 

perníčky, adventní období nám 

začalo…  
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Dobrý lyţař = upravený lyţař, Filipovice 7. 2. -11. 2. 2011   

Lyţařský výcvik byl úţasný. Všichni jsme se vrátili plni nezapomenutelných záţitků. Měli jsme 

nádherné počasí, uţili jsme spoustu lyţování a snowboardování na docela náročné sjezdovce. Škoda 

ţe ten týden tak rychle utekl.   

 
Naší chloubou je nová počítačová učebna   

V měsíci lednu jsme v rámci EU školám slavnostně otevřeli novou počítačovou učebnu. Čítá 16 

pracovišť s moderním softwarem. Často vyuţíváme výukové programy, největší zájem však mají 

ţáci o "brouzdání a zkoumání" internetového světa. 
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Mezinárodní soutěţ - Ostravský POM POM   

V sobotu 26. 2. se naše nejšikovnější maţoretky 

Včeličky (Gabča Jiříčková, Míša Němcová, Nikča 

Schreierová, Hanča Obrusníková)zúčastnily soutěţe v 

Ostravě. Vystoupení v kategorii Mini formace se jim 

moc povedlo. Blahopřeji jim k úspěšnému a 

bezchybnému výkonu. Poděkování patří také hlavně 

paní Všetičkové, která děvčata připravila. 

 Děkuji za pěknou reprezentaci školy v tak náročné 

konkurenci a v neposlední řadě maminkám za pomoc 

při organizaci a zajištění 

dopravy do Ostravy.  

 

 

 

Nedělní karnevalové řádění    

Neděle 27. 2., těsně před jarními prázdninami, patřila v Rohli reji 

masek. V kulturním domě se v hojném počtu sešly masky všech 

různých věkových skupin. Soutěţilo se, odměňovalo se, řádilo se, hrálo 

se, smálo se, pilo se, jedlo se a tancovalo. O zábavu se starali Křemílek, 

Vochomůrka a Zlatovlasá myška. Děkujeme všem za pomoc při 

organizaci, děkujeme sponzorům za ceny, děkujeme panu Radkovi 

Němcovi za ţivou hudbu a sboru dobrovolných hasičů za spolupráci.    

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Soutěţ Pod modrou oblohou aneb malování na PC   

Ukázky prací ţáků 2. stupně. Letošní téma celostátní 

soutěţe bylo na téma RADOST.  
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Den vody 22. 3.   

Projektový den, Putování za kapkou vody, byl zahájen motivační pohádkou. Nechyběla nádherná 

přáníčka vodě a vhodné oblečení, které kontrolovaly Vodnice. Děti z MŠ a všichni ţáci naší školy 

plnili nelehké úkoly na těchto stanovištích: vodní království, písničky o vodě, voda v ČR, voda H2O, 

voda v krajině, koloběh vody, hrátky s vodou. Poté následovala tvořivá činnost, kdy jednotlivé 

skupiny připravovaly plakáty. Důleţitým bodem byla i prezentace, kdy tvůrci představovali svá dílka 

spoluţákům. O tom, ţe se dětem den líbil, svědčila zpětná vazba. Objevila se zde přídavná jména: 

úţasné, poučné, zábavné, skvělé. Slovesa: lepilo se, učilo se, zpívalo, vyplňovalo, pracovalo. Věty: 

Tento den byl báječný. Mnoho jsme se dozvěděli! Moc se nám líbil… Za pedagogy mohu říci, ţe se 

nám tato akce také líbila. Ţáci aktivně pracovali ve skupinách - od deváťáků po prvňáčky. 

Očekávaný cíl byl splněn. Děkuji všem, kteří přispěli k této "dost dobré" akci. 

 
 

Jarní beseda s myslivcem   

Velice zajímavou a poutavou besedu si pro naše ţáky připravil MUDr. Antonín Kutálek. Ţáci mohli 

pozorovat vycpaná zvířata, myslivecké trofeje a 

poslouchat poutavé vyprávění z mysliveckého 

prostředí. Děkujeme a těšíme se na příště.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noc s Andersenem - 1. duben   

Originální a nezapomenutelnou noc proţilo 26 nocleţníků na 

prvního apríla. Zahájili jsme v 17,30 hod. deskovou 

zajímavou hrou Ekopolis. Vytvořili jsme skupinky měst 

sloţené z ţáků různých věkových skupin. Důleţité bylo, 

abychom se všichni respektovali, coţ se stoprocentně 

povedlo. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o pohádkáři 

Andersenovi. Provázeli nás Pejsek s Kočičkou. S nimi jsme 

"pekli" buchtu na snídani. Nechyběla ani stezka odvahy. 

Největší úspěch však sklidily objednané pizzy na večeři. 

Tečkou bylo půlnoční vypuštění lampionu štěstí a pohádka O 

pyšné noční košilce. Ne všichni usnuli hned po půlnoci, ale o tom zde psát nebudeme. :-)   
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Lesní pedagogika   

Na začátku dubna se ţáci prvního stupně přesunuli na celé dopoledne do lesa blízko Janoslavic, kde 

se pod vedením odborníků z Lesů ČR hravou 

formou učili o krásách, nástrahách a různých 

zajímavostech týkajících se lesa. Vše 

probíhalo zábavnou záţitkovou formou, 

čímţ si informace snadněji zapamatovali. 

Procvičili si všechny svoje smysly při 

zajímavých hrách jako např. Na jelena, 

Netopýr, Vlčí smečka, Jestřáb, Bekyně 

mniška, Jelen a rys a odnesli si uţitečné 

dárky. I kdyţ pěší turistika není velkým 

koníčkem našich ţáků, všichni cestu tam i 

zpět zvládli bez problémů a oběd jim 

tentokrát chutnal o to víc.   

 

Slet čarodějnic v Rohli   

V dávných dobách lidé věřili, ţe o Filipojakubské noci vládly 

zlé síly a čarodějnice pořádaly sabaty. V sobotu 30. května se i v 

Rohli u kulturního domu slétlo značné mnoţství čarodějnic… 

Na sletu byly všechny čarodějnice nejprve pokřtěny a potom 

plnily učednické zkoušky na těchto stanovištích: Čarodějné 

podepisování, Létání na koštěti, Kouzelná pavučina. Pojídání 

příšer, Hod magickou koulí, Lovení pokladů, Přenášení 

kouzelného oka, Správná trefa pařátkem, Hod koštětem. 

Závěrečný let na Bradlo se kvůli nepřízni počasí odloţil aţ za 

rok….    

 

Velikonoční výstava a Den otevřených dveří   

V předvelikonočním období jste mohli navštívit naši 

Velikonoční výstavu, zároveň se v tento den otevřely dveře do 

všech učeben. Měli jsme velkou radost z vašeho zájmu. Vy, kdo 

jste přišli, určitě jste nelitovali, bylo nač se dívat. Mnohokrát děkujeme paní Kamile Janků z 

Janoslavic, která přinesla vyřezávané ptáčky a pomlázky. Dokonce se někteří ţáci od paní Kamily 

naučili plést pomlázky. Na dobrovolném vstupném jsme utrţili částku 500,- Kč, kterou pouţijeme na 

výtvarný materiál. 
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Sběr papíru… a Úsov za to!  

V měsíci dubnu proběhla na naší škole tradiční 

soutěţ ve sběru starého papíru. I kdyţ některé děti 

sbíraly a shromaţďovaly papír přes celou zimu s 

vidinou nějaké té vydělané korunky, přijaly nakonec 

nová pravidla soutěţe a penízky ze sběru nakonec 

zůstaly škole na zakoupení plastových nádob na 

tříděný odpad a další pomůcky. Nejlepší sběrači 

dostali diplom a medaili. Jsou to tyto děti: Terezka 

Kutálková, Domča Drozdová, Petr Polášek, Sabinka 

Unzeitigová, Radek Skácel, Honza Horneš, Gabča 

Jiříčková, Jiřinka Chytilová, Hanka Obrusníková, 

Martin Němec a Jana Mikulková. Celkem sbíralo 26 

dětí a nasbíraly 4 300kg. Všem sběračům děkujeme. 

Ţáci, kteří sbírali papír, jeli v pátek 6. 5. za odměnu 

na sběrový výlet do Úsova na zámek a zmrzlinu. 

Celkem jelo na výlet 22 sběračů. 11 jelo na kolech a 

11 autobusem. Moc děkujeme paní učitelce Janě 

Neumannové za zajištění návštěvy zámku a za 

průvodcování.    

 

 

 

 

 

 

5. 5. Clean up the world – Ukliďme svět   

Akci jsme uspořádali v rámci oslav Dne Země. 

Předcházela jí beseda Tonda obal na cestách (30.3), 

ţákům se moc líbila! Poté jsme zakoupili z části 

utrţených peněz za sběr papíru kontejnery na třídění 

odpadu a zhlédli prezentaci o významu sběru a třídění 

odpadu. Dne 5. 5. 

jsme vyrazili do 

terénu v okolí obce, 

vybaveni pytli na 

tříděný odpad. Celkem 

jsme nasbírali 23 kg 

odpadu. Vyznamenal 

se 8. a 9. ročník, který 

se vydal směrem k 

Vydře a Nedvězí. 

Nasbírali zde 14 kg 

odpadků. Doufejme, 

ţe tato akce přinese 

zamyšlení nejen našim 

ţákům!   
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Rohelský cross   

Velké běţecké klání zvané Rohelský cross je v Rohli tradiční akcí. Hlavní organizátorkou je paní 

vychovatelka Gřundělová. Jsme rádi, ţe i letos jsme u nás mohli přivítat závodníky z těchto okolních 

škol - Kamenné, Klopiny, Úsova a Hrabišína. Počasí nám přálo, velký úspěch sklidily tradiční 

HRANOLKY! V letošním roce dostali vítězové jednotlivých kategorií medaili a diplom. Borci běţci 

z nejstarší kategorie získali věcnou cenu - cenu starosty a cenu ředitelky školy. Velké poděkování a 

blahopřání patří všem, kteří si s chutí zazávodili! Není důleţité vyhrát, ale zúčastnit se a uţít si to!     

 

Hurá na SAFARI!   

24.5. jsme se nemohli tradičně učit ve škole, protoţe nešla 

elektřina. Naplánovali jsme tedy výlet, vyrazili jsme se 

učit jinak - přímo na safari. Cesta byla sice daleká, ale 

stála za to. Výlet sklidil velký ohlas, uţívali si ho nejen 

mladší, ale i starší ţáci. Počasí bylo nádherné, všichni se 

chovali v "normě" tzn., ţe nikdo neprudil, nezlobil a 

nekazil výlet ostatním. Rozšířili jsme si znalosti hlavně v 

oboru zoologoie, ale i etiky, zacvičili jsme si na 

průlezkách, coţ byl tělocvik. V autobuse nechyběla ani 

hodina hudební výchovy. A pak ţe je zologická NUDA!    

 

Mikroregion Štíty - 28. 5. 2011   

Na náměstí ve Štítech reprezentovala naši školu i obec tato vystoupení: Polednice - divadlo ţáků 6. a 

7. ročníku pod vedením Mgr. Jany 

Neumannové, Maţoretky pod vedením 

Mgr. Věry Všetičkové a Pěvecký sbor 

pod vedením p. uč. Radky Němcové. 
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Během našich vystoupení se rozdávaly divákům "rohelské rohlíky". Největší úspěch sklidilo 

vystoupení sboru s písničkou Trnky brnky. Diváci tleskali a zpívali s námi. Všichni jsme si to uţili! 

Dík patří všem, kteří vystoupení připravili, všem účinkujícím, ale i těm, co nás jeli do Štítů podpořit. 

   

 

 

 

 

Přehrávka ZUŠ   

Paní učitelka Radka Němcová měla se svojí 

hudebkovou třídou přehrávku 3. 6. 2011. Bylo 

sice strašné vedro, ale záţitky z hudebních 

vystoupení byly krásné. Všichni muzikanti 

předvedli svoje umění a bylo nač se dívat, ale 

hlavně co poslouchat. :-) 

 

Stanování u školy   

Ani v letošním roce paní vychovatelka Bohunka 

Gřundělová nenechala dětem ujít tradiční 

"stanování". Na hřišti vyrostlo stanové městečko. 

Děti si netradiční noc nádherně uţily. Děkujeme paní 

Koppové (mamince od Simonky) za bábovku ke 

snídani. Paní vychovatelce poděkování za mnoţství 

energie, kterou rozdává.      

 

 

 

 

Lesní pedagogika s lesy ČR 
Lesy ČR zorganizovaly v pátek 24. 6. u sv. Josefa 

nádhernou akci. Vydali se na ni ţáci 2. stupně - 

někteří pěšky, někteří kolmo. Zpočátku sice 

nevěděli, co je čeká, a tvářili se, tak jak tato 

věková kategorie často umí. Během absolvování 

různých aktivit však nálada stoupala a dokonce se 

některým ani nechtělo zpět do Rohle. Děti si 

uţily zastávky s trubači, u výroby budek se 

dozvěděly mnohé zajímavosti. (V září budku 

slavnostně pokřtíme a umístíme před školu.)Na 

ostatních zastávkách byly podávány informace o 

dravcích, zvířatech a rostlinách, zbraních, ţáci 

pozorovali práci koně v lese aj. Na lesní trase 

bylo velmi poučné a zajímavé plnění úkolů. Tato 

akce neměla chybu. Spojení výuky s aktivním 

proţitkem v lese i s tělovýchovnou aktivitou je to, 

co mnohdy ve výuce během roku nelze 

uskutečnit. Největší oceněním však je, ţe ţáci 

akci kladně hodnotili, uţili si ji, moc se jim líbila. 
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Školní akademie a myslivecké odpoledne 
Poslední neděli před koncem školního roku se tradičně konávala školní akademie. Byly sice trošku 

zmatky, zda v sobotu nebo neděli, ale nakonec vyhrála sobota.:-)Počasí nebylo zrovna stálé, všude se 

to černalo mraky, ale na vystoupení nám vydrţelo, coţ bylo důleţité. Ţáci jiţ týden dopředu 

nacvičovali svá vystoupení a těšili se, aţ je svým příbuzným předvedou. Moc se jim všem povedla. K 

tanci a poslechu hrál Radek Němec. Velký dík patří všem účinkujícím, všem, kteří vystoupení 

připravili a v neposlední řadě i myslivcům, se kterými jsme akci pořádali. Myslivci připravili mnohé 

speciality a bohatou tombolu. Hádejte, kdo vyhrál hlavní cenu, divočáka! Na dobrovolném vstupném 

získala škola částku cca 1500,- Kč, kterou pouţijeme na nákup pomůcek. 

 
 

Výlet Brno, exkurze Dukovany    

Poslední dny v tomto školním roce (28. a 29.6) patřily 

výletu. V rámci programu Ekoškola nám byl nabídnut 

zadarmo výukový program v ekologickém středisku 

Lipka Brno. Dokonce nám byla proplacena čáska 

téměř 9 tisíc za cestu. Takţe… VÝLET ZADARMO! 

Jela celá škola vlakem, v Brně jsme cestovali 

tramvají. Zrekonstruovaná budova Lipky některé z 

nás nadchla. Program přinesl zajímavé poznatky, 

některé nové hry. Odpoledne nás čekala návštěva 

Technického muzea. Většinu exponátů jsme "museli" 

ochytávat a akčně zkoušet, bylo to ţádoucí. Uchvátila 

nás ulička řemesel a hra na různé netradiční nástroje. 

První stupeň po návštěvě muzea odjíţděl zpět domů. 

Ţáci druhého stupně poté pokračovali do Rosic, kde 

přespávali a druhý den se zúčastnili exkurze v jaderné 

elektrárně Dukovany. Exkurzi zajistila p. uč. Jiřina 

Kaplanová.  
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Slavnostní ukončení školního roku  

30. červen je nezapomenutelně spjat s rozdáváním vysvědčení, bilancováním, co se nám za celý 

školní rok podařilo, kde máme ještě rezervy… Ani u nás, v rohelské škole tomu nebylo jinak. 

Tradičně přišel i pan starosta, všichni byli slavnostně oblečeni, všichni byli svátečně naladěni. 

Poslední zvonění nám ukončilo pro rohelskou školu rok změn, školní rok 2010/2011, krásné 

prázdniny mohou začít! 

 

 

 

  

  

 

 


