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1. Základní údaje o škole 

1.1 škola  

název školy Základní škola a Mateřská škola Roštín, 

příspěvková organizace 

adresa školy 768 03 Roštín 148 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 75023792 

IZO 102 140 987 

identifikátor školy 600 118 304 

vedení školy Mgr. Jaroslava Plachá 

kontakt tel.: 573368075 

fax: 573 368 075 

e-mail: zsrostin@seznam.cz 

 

1.2 zřizovatel  

název zřizovatele Obec Roštín 

adresa zřizovatele 768 03 Roštín 450 

kontakt tel.: 573368078 

fax: 573368078 

e-mail: rostin@atlas.cz 

 

1.3 součásti školy kapacita 

Základní škola  60 žáků 

Mateřská škola 50 dětí 

Školní družina 30 žáků 

Školní jídelna  93 jídel 

 

1.4 základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd Počet  žáků Počet žáků na 

třídu 

Počet žáků na 

pedagoga 

1. stupeň ZŠ 2 16 8 8 

Školní družina 1 16 16 16 

Mateřská škola 2 30 15 15 

mailto:zsrostin@seznam.cz
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Ve školním roce 2021-2022 rozhodla ředitelka školy na základě žádosti zákonných zástupců  

a splnění všech podmínek o individuálním vzdělávání u žáků 2. a  4. ročníku (§ 41 Školského 

zákona ),v platném znění. 

Na základě žádosti zákonných zástupců jsme i kmenovou školou pro žáky 2. a 4. ročníku, 

kteří plní povinnou školní docházku v zahraničí ( § 38 Školského zákona, v platném znění ). 

Tito žáci nejsou zahrnuti do celkových přehledů ( počet žáků, přehled o prospěchu, chování    

a zameškaných hodinách ). 

1.5 Charakteristika  školy 

 

Základní škola Roštín je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. 

Od 1.1.2019 – nový název organizace Základní škola a Mateřská škola Roštín, příspěvková 

organizace. Ředitelkou byla jmenována Mgr. Jaroslava Plachá. 

Základní škola je málotřídní školou, která je organizovaná jako dvojtřídní škola s pěti ročníky 

prvního stupně základní školy –  i v tomto školním roce na výjimku z minimálního počtu žáků 

pro dvojtřídní školu (24 žáků). 

Škola je jednopatrová se třemi učebnami. Dvě třídy jsou vybaveny moderním polohovacím 

nábytkem, ve třetí třídě je starší udržované vybavení. Škola je vybavena 2 interaktivními 

tabulemi, 6 počítači a 5 notebooky, které jsou využívány ve výuce i zájmové činnosti žáků.   

Vyučování probíhá ve dvou kmenových třídách v l. patře budovy. Ročníky jsou spojeny       

na základě věkové blízkosti žáků. V tomto šk.roce byly dvě třídy – I. (1., 2. a 3.ročník),          

II. ( 4. a 5. ročník ). 

V přízemí budovy se nachází oddělení školní družiny, tělocvična, šatna a sociální zařízení      

a kuchyňka.  Školní družinu navštěvuje většina žáků školy. Oddělení ŠD je vybaveno výškově 

nastavitelným školním nábytkem.   

K výuce tělesné výchovy máme k dispozici zrekonstruovanou tělocvičnu, hřiště místní 

tělovýchovné jednoty a víceúčelové hřiště s umělým povrchem.  

Škola dále využívá ke své činnosti televizi, video, přehrávače DVD a CD, kopírku, tiskárny, 

zpětný projektor, nástěnné obrazy, pojízdné magnetické tabule, dostatečné množství 

názorných pomůcek, které jsou každoročně doplňovány. 

V posledních letech škola prošla dalšími významnými rekonstrukcemi ( nová sociální 

zařízení, nová fasáda školy, oprava oken). 

Stravování žáků je společné s mateřskou školou - žáci užívají v budově mateřské školy 

jídelnu se samostatným vchodem. Základní škola využívá výhodné místní podmínky, které 

umožňují účelně plnit předmět činnosti a výchovně vzdělávací cíl školy.  
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1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 23. 3. 2005 

Počet členů školské rady  6 

 

2. Vzdělávací program školy  

ŠVP ZV RVP – „ŠKOLA PRO ŽIVOT“ 1., 2., 3., 4. a 5.ročník 

 

3. Přehled pracovníků základní školy 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 5 

Počet učitelů ZŠ 2 

Počet vychovatelů ŠD 1 

Počet školních asistentů 1 

Počet provozních zaměstnanců 1 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících základní školy 

Pedagogičtí pracovníci 

(pořadové číslo) 
Funkce Úvazek. 

Roků 

ped.praxe 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

1 ředitelka 1,0 31 VŠ 1.- 5. r. 

2 učitelka 1,0 22 VŠ 1.- 5. r. 

3 učitelka 0,36 23 SŠ Vychovatel-

ství 

4 vychovatelka 0,6 27 SŠ Vychovatel-

ství 

 

 

3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících základní školy 

 

Ostatní 

pracovníci(pořadové 

číslo) 

Funkce Úvazek 

Stupeň vzdělání 

1 školnice 0,75 SŠ 

2 školní asistent       0,5 SŠ 

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro  

školní rok 2022 - 2023  

1 11 1 0 
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4.2 Výsledky přijímacího řízení 

 z pátého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 0 

soukromá gymnázia 0 

církevní gymnázia 0 

  

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu 

 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo Uvolněn z předmětu 

1. 4 0 4 0 0 

2. 1 0 1 0 0 

3. 3 1 2 0 0 

4. 4 3 1 0 0 

5. 4 2 2 0 0 

Celkem 16 6 10 0 0 

 

Přehled o chování 

 

Ročník Počet žáků Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtky TU Důtky ŘŠ 

1. 4 0 0 0 0 0 

2. 1 0 0 0 0 0 

3. 3 0 0 0 0 0 

4. 4 1 0 2 1 1 

5. 4 1 0 2 0 0 
 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

 

Ročník Počet omluvených 

hodin 

Počet omluvených 

hodin na žáka 

Počet neomluvených 

hodin 

1.  295 73,75 0 

2. 39 39 0 

3. 226 75,33 0 

4. 919 229,75 10 

5.  453 113,25 0 

Celkem 1 932 120,75 10 
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5.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

V letošním školním roce navštěvovali naši školu dva žáci s SPU. Bylo s nimi pracováno dle 

zprávy z Pedagogicko-psychologické poradny. Oba se pravidelně zúčastňovali doučování. 

Vzhledem k malému počtu žáků není na škole ustanoven výchovný poradce. 

 

5.4 Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy 

 

1) Pedagogičtí pracovníci    

Třídnictví     

I.třída (1.,2 a 3. ročník):  Mgr. Jaroslava Plachá    

II.třída (4. a 5.ročník):  Mgr. Zdenka Neradová 

Vyučující bez třídnictví:     Irena Nakládalová 

Vychovatelka ŠD:   Irena Nakládalová 

2) Nepedagogičtí pracovníci    

Školní asistent:   Jana Závodníková 

3) Provozní pracovníci    

Školnice:   Jana Manová 

 

Rozvrh hodin 

I. třída 

Den ročník 1 2 3 4 5 6 7 

Pondělí 1. ČJ  ČJ VV Prv    

  2. ČJ ČJ VV Prv    

 3. ČJ ČJ VV Prv AJ   

Úterý 1. ČJ ČJ M TV     

  2. ČJ ČJ M TV    

 3. ČJ ČJ M TV AJ   

Středa 1. ČJ ČJ      M Prv    

  2. ČJ      ČJ      M Prv    

 3. ČJ      ČJ   M Prv    

Čtvrtek 1. ČJ ČJ M Prč    

  2. ČJ ČJ M Prč M   

 3. ČJ ČJ M Prč M   

Pátek 1. ČJ HV TV M     

  2. ČJ HV TV M ČJ   

 3. ČJ HV TV M Prv   
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II. třída 

Den ročník 1 2 3 4 5 6 7 

Pondělí 4. ČJ  M Př HV AJ   

 5. ČJ  M Př HV AJ   

Úterý 4. ČJ  M VL TV AJ   

 5. ČJ  M VL TV AJ  ČJ 

Středa  4. ČJ  M Př ČJ M   

 5. ČJ  M Př AJ IN   

Čtvrtek  4. ČJ  AJ VL Prč ČJ   

 5. ČJ  AJ VL Prč ČJ   

Pátek 4. ČJ M TV VV VV   

  5. ČJ M TV      VV VV   

 

Výuka podle ŠVP pro ZV – „Škola pro život“ probíhala ve školním roce 2021/2022 ve všech 

ročnících základní školy. 

 

5.5 

Ověřování výsledků žáků 5. ročníku 

Žáci  5. ročníku se zapojili do celoplošného  ověřování výsledků vzdělávání žáků. Testování 

proběhlo ve vzdělávacích oblastech: český jazyk, matematika a dovednosti usnadňující učení. 

Výsledky celoplošného testování a úspěšnost školy v rámci celé ČR. 

Český jazyk:      Hodnocení školy: 79% 

Matematika:      Hodnocení školy: 61 % 

Dovednosti usnadňující učení: Hodnocení školy: 56 %              

 

 

5.6 Celoroční projekty a projektové dny 

Celoroční projekty: 

 

 „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“ 

Posláním tohoto projektu je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině, 

v kolektivu dětí. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich 

emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. 

Projekt jsme naplňovaly v rámci školní družiny, kdy paní vychovatelka  četla  žákům  dětské 

knížky, o kterých pak žáci dělali záznamy do svých čtenářských deníků a kreslili obrázky. 
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 „RECYKLOHRANÍ“ 

 

Recyklohraní aneb Ukliďme svět je dlouhodobý školní vzdělávací program, který vznikl    

pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění 

a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých 

drobných elektrozařízení. 

Naše škola se každoročně zapojuje do tohoto programu, který se věnuje environmentálnímu 

vzdělávání, výchově a zejména osvětě v oblasti předcházení vzniku odpadu, nakládání            

s odpady a šetrnému hospodaření s vodou. 

V letošním školním roce spustilo Recyklohraní novou celoroční hru. Základní princip 

spočíval v tom, že školy zapojené do vzdělávacího programu Recyklohraní dostávaly body    

za sběr vysloužilého elektra, baterií, mobilních telefonů a tonerů do tiskáren, a rovněž           

za zapojení do osvětových aktivit. 

Naše škola se zapojila do aktivit „Závody naruby“, „Lovci a sběrači aneb Mamutí dopad 

mobilů na životní prostředí“, „Spočítej si vodní stopu aneb Krtek vám napoví“, „Recyklovaná 

šipkovaná“ a „Velká kompostová výzva“. Mimo to jsme předali k recyklaci 81 kg drobného 

vysloužilého elektra, 127 kg baterií a 30 mobilů. 

Po seznámení s výsledky historicky první CELOROČNÍ HRY s Recyklohraním přišlo velké 

překvapení. Skvělá zpráva!! Celkem jsme obdrželi 2774 bodů. 

Mezi 1668 zapojenými školami získala naše Základní škola a Mateřská škola Roštín 1. 

místo v rámci Zlínského kraje a 50. místo mezi školami z celé České republiky. 

V tomto projektu budeme pokračovat i příští školní rok. A doufáme, že opět úspěšně. Když 

vidíme, jak děti začínají rozumět tomu, proč je třeba chránit přírodu a třídit odpad, 

domníváme se, že pro nastupující generace bude odpovědnější přístup k životnímu prostředí 

samozřejmostí. 

 

 „UKLÍZÍME ČESKO“  

Celý školní rok žáci hráli motivační hru "Uklízíme Česko". Za práci v hodině dostávali         

za odměnu odpadky, které třídili do papírových kontejnerků, které vyrobily nejstarší děti. 

Vždy na konci pololetí byli nejlepší sběrači odměněni diplomem a dárkem. Při výběru 

motivační hry jsme vycházeli z projektu "Recyklohraní", kterému se již velmi dlouho 

věnujeme. 
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 „OVOCE DO ŠKOL“ 

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. 

Od tohoto roku je i naše škola do projektu zapojena. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož 

cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací 

návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu 

jsou žáci základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol nebo přípravného 

stupně základních škol speciálních , kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina 

nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.  

Výrobky byly dětem  dodávány  dvakrát měsíčně. Projekt byl podporován i v předmětech 

prvouka a přírodověda. 

 

  „MLÉKO DO ŠKOL“ 

Čtvrtým rokem jsme se zapojili i do projektu „ Mléko do škol.“ Cílem projektu je snížení 

deficitu vápníku u dětské populace, zlepšení stravovacích návyků dětí, výchova budoucích 

spotřebitelů a zajištění odbytu mléka pro zemědělce. 

Žáci měli garantované pravidelné dodávky konzumního mléka i  neochucených mléčných 

výrobků zdarma.  

 

 „OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ“ 

Sazka Olympijský víceboj je společná aktivita Českého olympijského výboru a společnosti 

Sazka na podporu zdravého životního stylu. I naši žáci v Roštíně se tradičně zapojili do tohoto 

jedinečného projektu, který je určený všem dětem ze základních škol a nižších stupňů 

šestiletých nebo osmiletých gymnázií. 

Většina žáků si spolu s vysvědčením odnesla i Olympijský diplom. Ten získali za splnění       

8 disciplín v hodinách tělesné výchovy, testujících rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, 

rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost. Ve spolupráci se společností SportAnalytik byla 

žákům vytvořena pohybová analýza, jejíž výsledky jsou na Olympijských diplomech. Cílem 

není soutěžit o nejlepší výkony, ale u každého žáka najít jeho přednosti a dle toho jim 

doporučit sporty, pro které mají talent. Analýza nemá za úkol najít jen šikovné sportovce,    

ale ukázat, že sport je tu pro každého. 

Smysl akce - zapojit co nejvíce dětí do sportování byl naplněn. Žáci plnili disciplíny               

s nadšením. A jak bylo na výsledcích vidno, výkony se u jednotlivců i tříd postupně zlepšují. 
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Projektové dny: 

 „ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY“ 

V rámci česko-slovenského projektu "Záložka do knihy spojuje školy" žáci vyrobili záložku 

na téma "Okouzlující svět příběhů, pohádek a básní" ve tvaru kouzelné hůlky, která dovede 

splnit i ta nejtajnější přání. 

Společně si s paní učitelkou připomněli, co by měli vědět o našem nejbližším sousedovi. 

Slovenským kamarádům napsali v informatice dopis, který pak všichni společně podepsali. 

Za odměnu na ně čekaly krásné záložky ze Slovenska. 

 

 „SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ“ 

Zapojení do celostátní soutěže Srdce s láskou darované se stalo na naší malotřídní škole          

tradicí. Po krátké rekapitulaci, koho jsme již v předešlých ročnících obdarovali, měli žáci 

velmi brzy jasno. Bylo rychle rozhodnuto. Většina přišla ihned s nápadem, že letošním 

srdíčkem by chtěli obdarovat zdravotníky, kteří v nelehkém období pandemie poskytovali či 

poskytují výjimečné nasazení, péči a veškerou energii k záchraně životů tzv. covidových 

pacientů. 

Děti se do tvoření vrhly s nadšením a elánem. Vyrobily barevná srdíčka s krátkými vzkazy 

adresovanými zdravotnickému personálu. Všechna srdíčka nalepily na jedno velké srdce, 

které má symbolizovat soudržnost a pospolitost v boji s novým čínským nepřítelem, který 

není vidět, ale odevšud na nás pomrkával skrze důsledky jeho řádění. 

K předání výrobku jsme oslovili maminku našeho bývalého žáka, zdravotní sestru covidového 

oddělení kroměřížské nemocnice, paní Petru Rozsypalovou, která ochotně dětem povídala     

o vyčerpávající práci a slíbila našemu srdci krásné místečko v sesterně. Snad naše srdíčka 

udělají radost a vykouzlí úsměv na tvářích obdarovaných zdravotníků. 

 

 „DEN S MYSLIVCI“ 

Tento projektový den  byl připraven ve spolupráci s MS Roštín. Skládal se ze dvou částí.                                                                                                                               

První část – Význam lesa - začala hned ráno, kdy jsme žákům promítli videa z místního revíru 

zaslaná myslivci. Pak si žáci odvodili význam lesa a měli za úkol v článku „V lese“ nejdříve 

najít vyjmenovaná slova a pak příběh, který se v lese odehrál nakreslit. Další program byl: 
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podle větviček, plodů, listů, které pedagožka připravila, poznávali žáci jednotlivé druhy 

stromů a dozvěděli se o nich různé zajímavosti. Nakonec řešili různé hlavolamy na toto téma. 

Z důvodu špatného počasí se druhá část – Beseda s myslivci -  konala v tělocvičně ZŠ. 

Besedu připravila paní Veronika Zbořilová i s manželem, oba jsou členy MS Roštín. Žáci se 

dozvěděli spoustu věcí  o MS Roštín, o životě myslivců a zvěře v revíru. Navázala i na videa, 

která jsme dětem promítali ráno. Děti také soutěžily ve skupinách. Poznávaly stopy zvěře, 

trofeje a další. Myslivci jim ukázali vábničky, zbraně, trofeje a pohovořili také o ochraně lesa 

a další. Děti byly plně zaujaty a na závěr byly vyhodnoceny jejich znalosti. Čekala je i sladká 

odměna 

 

 „NETRADIČNÍ ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY“ 

Zimní olympijské hry v Pekingu motivovaly sportovní aktivity dětí. Nejprve se děti 

dozvěděly, jak taková olympiáda probíhá, co symbolizují olympijské kruhy na vlajce a jaké 

sporty na olympiádu patří. 

Mladí sportovci měli možnost vyzkoušet si hravou formou různé sportovní disciplíny, jako 

např. lední hokej, paralelní obří slalom na lyžích, rychlobruslení či biatlon. Po celou dobu 

konání nechyběl symbolický olympijský oheň a při slavnostním zakončení předávání medailí. 

Rozzářené oči a úsměvy dětí nám prozradily, že se akce vydařila. 

 

 „MASOPUST“ 

I u nás ve škole jsme si užili masopustní veselí. Žáci přišli do školy v různých kostýmech. 

Nejprve proběhlo povídání o masopustním období od Tří králů až po Velikonoce. Po svačince 

jsme se vydali společně s dětmi z mateřské školy na masopustní průvod. Zastavili jsme         

se u pana starosty či rodiny Krejčí, kde jsme dostali sladké občerstvení. Po příchodu do školy 

si žáci zahráli v tělocvičně zábavné hry. 

Závěr dopoledne byl zakončen vyhodnocením nejpěknějších masopustních kostýmů. 

 

Další akce školy: 

 
• Drakiáda 

K podzimu již tradičně patří draci, proto jsme i letos uspořádali tradiční Drakiádu, která se 

letos konala nad vesnicí v blízkosti roštínského vodojemu. Děkujeme, že si rodiče či prarodiče 

s dětmi udělali čas, přišli s úsměvem a dobrou náladou a navzdory nepřízni počasí (respektive 

až moc velké nepřízni, neboť se nepohnul ani lísteček..) statečně běhali, povzbuzovali líné 
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draky a neztráceli nervy. Obzvláště někteří podali vskutku výkony hodných vrcholových 

sportovců. Sladkou odměnu  si děti tentokrát opravdu všichni zasloužily. Jsme rády, že se 

všichni zapojili a přišli si užít krásné odpoledne.  

 

• Měsíc knihy a čtenářů aneb žáci na návštěvě v knihovně 

Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem. A nejlépe s knihou, třeba půjčenou           

v knihovně. Příjemnou pohodu v Místní knihovně Zdounky zažili i žáci naší školy. S paní 

knihovnicí si povídali o knihovně, co v ní najdou a jak se v ní chovat. Dozvěděli se, jak se 

zaregistrovat a orientovat mezi policemi plnými knih. Návštěva knihovny se dětem moc líbila 

a věříme, že se knihy stanou součástí jejich životů.  

 

 5.8 Hodnocení činnosti školní družiny  

V letošním školním roce bylo přijato k pravidelné docházce do školní družiny 17 dětí z 1. – 5. 

ročníku (v průběhu roku jedno dítě přestoupilo na jinou školu). Tyto děti byly zařazeny        

do jednoho oddělení. Provoz školní družiny byl zajištěn v době ranní činnosti od 7:00 do 7:35 

hodin a odpolední činnosti od 11:25 do 15:30 hodin. Úplata za zájmové vzdělávání činila 50,- 

Kč, byla vybírána pololetně a hotovost vkládána do pokladny ředitelky školy. K poskytování 

zájmového vzdělávání nám byla k dispozici samostatná místnost v přízemí budovy, která je 

vybavena stolními hrami, stavebnicemi, hračkami, dětskými knihami a časopisy.                    

K rekreačním a sportovním činnostem jsme nejvíce využívali místní víceúčelové hřiště, 

tělocvičnu, plácek před školou, blízký les a další okolí. 

Veškeré vykonávané činnosti probíhaly v souladu s plánem školní družiny, který vychází       

z ŠVP naší školy. 

Při výchovné práci byl zajišťován individuální přístup k účastníkům a zohledněny jejich 

potřeby. Současně byl kladen velký důraz na vzájemnou toleranci a respektování všech žáků  

a zaměstnanců školy. 

Mezi hlavní cíle školní družiny dlouhodobě patří posilování tělesné zdatnosti a dodržování 

zdravého stylu dětí. Odpolední zájmové a relaxační činnosti jsme zaměřili na sport, pohybové 

aktivity a pobyt v přírodě. Tím byla kompenzována únava ze školního vyučování. 

Při zájmové činnosti jsme se snažili naplňovat hlavní cíl činnosti - zajímavou a pestrou náplní 

práce vytvářet pro žáky podnětné, přátelské a bezpečné prostředí. 
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Naším cílem jsou spokojené děti, které zde rády tráví volný čas, i spokojení rodiče. Dbáme na 

udržování dobrých kamarádských vztahů, plnění klíčových kompetencí, vedeme děti              

k pomoci druhým, seberealizaci a smysluplnému trávení volného času. 

V průběhu školního roku byla naplánovaná Celoroční soutěžní hra „Každý je v něčem 

nejlepší“, o které byl ze strany dětí vždy velký zájem, např. Dáma aneb porazíš mě či Kostky 

trochu jinak. Stolní hry děti učí týmové spolupráci, strategickému myšlení a rozvíjí fantazii, 

ale také přináší spoustu zábavy. Také při Celoroční sportovní hře Radost z pohybu si každý 

našel „svoji disciplínu“. Při těchto zájmových činnostech je znát, že děti rády sportují, cvičí, 

ale také se baví a překonávají sami sebe v různých netradičních disciplínách. 

Celkově byl stanovený plán školní družiny pro školní rok 2021 – 2022 splněn. 

 

5.9 Rozbor školních úrazů 

Ve školním roce 2021/2022 byly ve škole zaznamenány a v knize školních úrazů zaevidovány     

2 úrazy žáků, které se staly v hodině tělesné výchovy. Žáci byli vždy předem poučeni                    

o bezpečnosti a chování ve škole i mimo ni. Poučení žáků o bezpečnosti jsou vedeny 

v třídních knihách jednotlivých tříd. 

 

5.10 Prevence sociálně patologických jevů 

 

Třídní učitelky spolupracovaly s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně 

pedagogickým centrem / telefonické konzultace/. Na základě vyhodnocení předchozího 

školního roku byl vypracován Minimální preventivní program, který byl realizován v době 

pravidelného vyučování, v průběhu zájmové činnosti, formou celoročních projektů, 

projektových dnů a výletů. V oblasti prevence se zaměřujeme i na informovanost rodičů         

o aktivitách školy, na problémy, které se u žáka vyskytly a přijatá navrhovaná opatření.  

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Jak mluvit s rodiči o problémových dětech - 

webinář          Mgr.Neradová 

Jak vyučovat cizí jazyk dětí ve věku 4-7 let - 

webinář          Mgr. Neradová 

Odměňování pracovníků ve školství          Mgr. Plachá 

Novely právních předpisů ve školství          Mgr. Plachá 

Pracovní setkání ředitelů          Mgr. Plachá 

Setkání výchovných poradců          Mgr. Neradová 
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Vzdělávání managementu škol a šk.zařízení                                                                   Mgr. Plachá 

 

Pedagogičtí pracovníci se zúčastňovali schůzek školských poradenských zařízení a věnovali 

se studiu odborné literatury. 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

7.1 Významné akce školy 

Září: 

 Projekt Recyklohraní  

 Projekt Sbírej toner 

 Projekt Ovoce do škol 

 Projekt Mléko do škol 

 Celoroční projekt Celé Česko čte dětem 

 Projektový den „Olympijský běh“ 

 Drakiáda 

Říjen: 

 Zahájení činnosti zájmových kroužků 

 Projekt Záložka do knihy spojuje školy 

 Projektový den „Den zvířat“ 

 Celoroční projekt Celé Česko čte dětem 

 Projekt Sbírej toner 

 Projekt Ovoce do škol 

 Projekt Mléko do škol 

 Projekt Recyklohraní 

Listopad: 

 Fotografování žáků – „Můj první školní rok“ 

 Projektový den „Výsadba krajinné zeleně“ 

 Projektový den „Vlastivědné muzeum Kyjov“ 

 Projekt Recyklohraní  

 Projekt Sbírej toner 

 Projekt Ovoce do škol 

 Projekt Mléko do škol 

 Celoroční projekt Celé Česko čte dětem 

Prosinec: 

 Mikulášská besídka 
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 Vánoční výchovný koncert 

 Celoroční projekt Celé Česko čte dětem 

 Projekt Sbírej toner 

 Projekt Ovoce do škol 

 Projekt Mléko do škol 

 Projekt Recyklohraní 

Leden: 

 Celoroční projekt Celé Česko čte dětem 

 Projekt Recyklohraní 

 Projekt Sbírej toner 

 Projekt Ovoce do škol 

 Projekt Mléko do škol 

Únor: 

 Zahájení plaveckého výcviku 

 Projektový den „Masopust“ 

 Celoroční projekt Celé Česko čte dětem 

 Projekt Sbírej toner 

 Projekt Ovoce do škol 

 Projekt Mléko do škol 

 Projekt Recyklohraní 

Březen 

 Den otevřených dveří 

 Návštěva knihovny ve Zdounkách 

 Celoroční projekt Celé Česko čte dětem 

 Projekt Sbírej toner 

 Projekt Ovoce do škol 

 Projekt Mléko do škol 

 Projekt Recyklohraní 

Duben 

 Muzeum Kroměřížska – „Náhrdelník času“ 

 Tvořivá velikonoční dílna s rodiči 

 Úklid v okolí školy 

 Beseda s knihovnicí 

 Ukončení plaveckého výcviku 
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 Celoroční projekt Celé Česko čte dětem 

 Projekt Sbírej toner 

 Projekt Ovoce do škol 

 Projekt Mléko do škol 

 Projekt Recyklohraní 

Květen 

 Projektový den „Geometrie v zahradách Kroměříže“ 

 Den matek 

 Celoroční projekt Celé Česko čte dětem 

 Projekt Sbírej toner 

 Projekt Ovoce do škol 

 Projekt Mléko do škol 

 Projekt Recyklohraní 

Červen: 

 Den dětí 

 Fotografování tříd 

 Školní výlet – hrad Malenovice 

 Exkurze v Kovozoo v Uherském Hradišti 

 Den s hasiči ve Zdounkách 

 Den s myslivci 

 Exkurze na Grunt Galatík 

 Celoroční projekt Celé Česko čte dětem 

 Projekt Sbírej toner 

 Projekt Ovoce do škol 

 Projekt Mléko do škol 

 Projekt Recyklohraní 

 Ukončení školního roku 

 

7.2 Zájmové útvary 

Ve školním roce 2021 – 2022  se žáci měli možnost zapojit do těchto kroužků: 

 Dopravně-zdravotní      7 žáků Mgr. Jaroslava Plachá  

 Sportovně-turistický      10 žáků Irena Nakládalová  

 Angličtina      11 žáků Mgr. Zdenka Neradová  
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7.3 Účast a prezentace žáků v soutěžích: 

- Recyklohraní - Mezi 1668 zapojenými školami získala naše Základní škola              

a Mateřská škola Roštín 1. místo v rámci Zlínského kraje a 50. místo mezi školami z celé 

České republiky. 

 

7.4 Spolupráce školy a dalších subjektů 

 

 

Spolupráce se zřizovatelem a školskou radou 

Důležitým a významným  partnerem školy je její zřizovatel – Obec Roštín. Poskytuje škole 

finanční dotaci na zajištění provozu, na nutnou údržbu budovy a zařízení a na postupné 

vylepšování podmínek pro činnost školy. Vedení obce se pravidelně zajímá o činnost školy. 

Pan starosta se pravidelně zúčastňuje jak zahájení školního roku, tak i pasování prvňáčků       

a vyřazování žáků 5.ročníku, účastní se významných školních akcí, občas školu neformálně 

navštěvuje. Spolupráce se zřizovatelem školy je na velmi dobré úrovni. 

Dalším partnerem školy je Školská rada, která plní kontrolní povinnosti, jež jí ukládá zákon. 

Schází se jedenkrát ročně ( potom dle potřeby ), schvaluje Školní řád a Výroční zprávu           

o činnosti školy. Dále projednává případné připomínky rodičů k činnosti školy. 

 

Spolupráce s MŠ Roštín 

Jedním z důležitých úkolů mateřské školy je připravit děti na vstup do první třídy základní 

školy a zabezpečit jim úspěšný přechod z mateřské školy do základní školy. Spolupráce, která 

je na  dobré úrovni, prolíná během celého školního roku. Je plánovaná, promyšlená a těší se 

oboustrannému zájmu. Při společných akcích se děti navzájem více poznávají, jsou v jiném 

prostředí, než na které jsou zvyklé, seznamují se s novými kamarády. Má to i tu výhodu, že 

učitelky z MŠ se s učitelkami ze ZŠ lépe poznají a mohou si mezi sebou předávat svoje 

zkušenosti, poznatky a plánovat další společné aktivity. Učitelky mateřské školy tak získávají 

i poznatky o požadavcích na dítě v 1. třídě a mohou tak přizpůsobit svůj výchovně-vzdělávací 

program 

 

Spolupráce s rodiči 
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Spolupráce školy s rodinou představuje velice významný faktor efektivity vzdělávání dětí. 

Spolupráce mezi učitelem  a rodičem je založena na partnerském principu. Snažíme se proto 

vytvářet podmínky pro fungování partnerského vztahu s rodiči dětí, navázat a pravidelně 

s nimi udržovat kontakt, nabízet jim rozmanité formy spolupráce. 

Individualizovaný přístup uplatňujeme nejen ve vztahu k dětem, ale také k jejich rodinám, 

a to tím, že dáváme rodičům prostor pro výběr takového typu spolupráce, který nejlépe 

vyhovuje jejich potřebám a možnostem. 

Součást  neformální komunikace mezi učiteli a rodiči představuje výměna informací o vývoji 

dítěte. Vzájemné sdílení poznatků o potřebách dětí napomáhá nejen rodině, ale i učiteli. 

Na základě vlastních pozorování v konfrontaci s údaji od rodičů můžeme přizpůsobit 

podmínky ve škole tak, aby vyhovovaly potřebám dětí, řešit problémy vzniklé v průběhu 

pobytu dětí ve škole, a celkově tak směřovat k naplňování cílů své práce. 

Snažíme se o oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost, respekt a ochotu spolupracovat. 

 

Spolupráce s PPP, SPC 

Při řešení vážných problémů v oblasti výchovné a vzdělávací se obracíme na odborná školská 

zařízení (Pedagogicko psychologické poradny, Speciálně pedagogické centrum). 

 

Spolupráce s Plaveckou školou v Kroměříži 

 

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

     Ve školním roce 2021 – 2022  byla na naší škole vykonána inspekce. Inspekční 

zpráva je k nahlédnutí v ředitelně školy.  

 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2021 

 

a) výnosy 

 
Tržby z prodeje služeb-stravování 238 778 

Jiné výnosy z vl. výkonů – MŠ, ŠD 27 300 

Příspěvky a dotace na provoz ÚSC        1 580 000 

Příspěvky a dotace na provoz SR 5 530 695 

  

SR-podpora výuky plavání – UZ 33070                     0 

SR-ostatní příspěvky – UZ 33063 219 524 

Čerpání fondů - rezervního 51 100 

Jiné ost. výnosy - zaokrouhl. 51 373 
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Výnosy celkem 7 698 770 

 

 

 

 

 

 

b) náklady celkem  

 
Spotřeba materiálu            431 206 

Nákup drobného dlouhodobého majetku           269 195                           

  

Spotřeba energie           947 731 

Opravy a udržování            87 635 

Cestovné              1 070 

  

Ostatní služby           106 329 

Mzdové náklady        4 224 621 

  

Zákonné sociální pojištění        1 403 797 

Zákonné sociální náklady            95 557 

Sociální pojištění-zákon. pojiš. z hr. mezd             17 444 

Pokuty, penále         0 

Ostatní náklady-poj. majetku               5 852 

Náklady celkem        7 590 436 

 

Výsledek hospodaření před zdaněním           108 334 

Výsledek hospodaření po zdanění 108 334 

 

10. Závěr 

 

Ve škole působí velmi malý, ale dobrý pracovní kolektiv. Po celý školní rok jsme se snažili 

budovat rodinnou  atmosféru, založenou na přátelských vztazích  ve vyučování i mimo něj. 

Během výuky jsme začleňovali a využívali poznatky získané na různých školeních. Činnost 

školy je pravidelně zaznamenávána do kroniky. Škola se velmi často prezentuje                       

i v regionálním tisku, Učitelských novinách. Součástí prezentace jsou webové stránky školy, 

místní info kanál a vývěska v obci.  

Úspěšně jsme spolupracovali v integraci žáků s vývojovými poruchami učení a chování. Práce 

je náročná, v malém kolektivu mají všichni hodně úkolů, přesto věříme, že se nám cíle           

a priority daří plnit.  Všechny aktivity a výsledky ukazují, že i malotřídní školy mají své místo 

a mohou být vzorem v přístupu k práci s dětmi.  

Chtěla bych  poděkovat všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům  za obětavý, 

laskavý a aktivní přístup ke své práci. 
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Velké poděkování patří i zastupitelům obce v čele s panem starostou, kteří nám vychází vždy 

vstříc v našich požadavcích,  potřebách a aktivně se podílí na zvelebování budov základní      

a mateřské školy. Eventuální problémy, které se vyskytly, se vždy řešily ve vzájemné 

spolupráci a s přijatelnou rychlostí a erudicí. Za to vše ještě jednou děkuji. 

 

Mgr.Jaroslava Plachá 

                                    ředitelka školy 

Datum zpracování zprávy:  24.8.2022 

Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2022 

Školská rada schválila dne:   31.8.2022 
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