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Právní forma: právní subjekt od 1.1.2003
IČO: 750 23 989
Ředitel školy:
Mgr. Jana Podolová
Zastupuje v době nepřítomnosti ředitele : Mgr. Anna Šimková

Kontakt na zařízení: tel. 573 39 20 67, zsrusava@volny.cz
Datum založení školy: 1930
Zařazení do sítě: 1.9.1998, poslední aktualizace v síti –11.7.2007
Identifikační číslo ředitelství v síti škol: 600118444
Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity:
základní škola – kapacita 105 žáků
školní družina – 36 žáků
školní jídelna – 100 stravovaných
mateřská škola - 30 dětí

Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2016/2017:
__________________________________________________________________

Počet tříd
1.stupeň
4
Školní družina 1
Školní jídelna
Mateřská
1
škola

Počet žáků

56
30
82
21

Počet žáků na Přepočtený
třídu
počet ped.
prac.
14
4,48
30
0,93
1,99 np…
24
2,00

Počet žáků na
ped. úvazek
12,5
30
10,5

Školská rada zřízena : 1.7.2005 , počet členů - 3 , počet jednání školské rady školy v
uplynulém školním roce - 1
Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole
___________________________________________________
– Sdružení rodičů a přátel školy

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY
_____________________________________
školní rok 2016/2017
Vzdělávací program

v ročnících
1.,2.,3.,4.,5.

Počet žáků
56

Školní vzdělávací
program pro základní
vzdělávání
Svobodná škola
Žáci 3. a 4. ročníku se účastnili během podzimu plaveckého výcviku na bazéně v Holešově.
Na škole nebyl vyučován žádný nepovinný předmět.

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY
________________________________________
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017:
__________________________________________
Interní pracovníci
Externí pracovníci

Počet fyzických osob
4
0

Přepočtené úvazky
4
0

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2016/2017:
____________________________________________________________
Ped. pracovníci
poř. číslo
1.
2.
3.
4.
5.

Pracovní
zařazení, funkce
ředitelka
učitelka
učitelka
učitelka
vychovatelka a
učitelka

Úvazek
1
1
1
1
0,6 a 0,4 uč.

Kvalifikace,stupeň
vzdělání,obor,aprobace
učitelství l.st. ZŠ
učitelství l.st. ZŠ
učitelství l.st. ZŠ
učitelství l.st. ZŠ
vychovatelství

Roků ped.praxe
34
7,5
3
4
39
28

Od září pracovaly na škole čtyři učitelky s aprobací učitelství pro 1. stupeň základní školy.
Paní vychovatelka pracovala na částečný úvazek ve školní družině. Je plně aprobovaná v
oboru vychovatelství. Také vyučovala na základní škole některé předměty nekvalifikovaně .
.

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů:
___________________________________________________________
v%
Požadovaný stupeň vzdělání:
Aprobovanost výuky:

100 %
86 %

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017:
______________________________________________________________
Interní pracovníci
Externí pracovníci

Počet fyzických osob
4
0

Přepočtené úvazky
3,44
0

DALŠÍ ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH VE ŠK. ROCE
2016/2017:

Ostatní pracovníci
poř. číslo
1.
2.
3.
4.
5.

Pracovní zařazení,
funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání, obor

Uklízečka
Domovník
Kuchařka
vedoucí šk. jídelny
pomocná kuchařka

0,5
1
1
0,44
0,5

základní,
základní, prodavačka
základní
střední, zootechnik
základní

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
__________________________________________________________
ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
____________________________

Seznam akcí:
_____________
Základní škola
Inkluze – společné vzdělávání žáků

počet účastníků
1

Jak připravit a vést projekty

1

Porada ředitelů škol v Bystřici pod Hostýnem

1

Změny v právních předpisech

1

Schůzka metodiků prevence v Kroměříži

1

Čtení a psaní v 1. třídě

1

Setkání výchovných poradců v Kroměříži

1

Burza nápadů vychovatelů Zlínského kraje

1

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených neúspěchem

1

Tvorba PLPP v rámci podpůrných opatření

1

Setkání ředitelů škol a výchovných poradců

1

Seminář učitelů dopravní výchovy v Kroměříži

1

Plán pedagogické podpory žáka na 1. stupni ZŠ

1

Hlavními tématy v letošním školním roce byla práce se žáky v první třídě, zaměřena hlavně
na rozvoj grafomotoriky jako základ k výuce správného psaní, výuky psaní leváků, význam
čtenářských dovedností a práce s textem, budování pozitivního vztahu k učení a metody pro
rozvoj pozornosti . Dalším tématem byla inkluze žáků ve vyučování. Snažily jsme se získat,
co nejvíce informací ohledně zařazení a práce se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami.
Všechny finanční prostředky na DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků byly vyčerpány.
Uvítali bychom větší prostor pro vzdělávání pedagogů a samozřejmě také větší část
finančních prostředků.
Finančních prostředků na vzdělávání se nám neustále nedostává.

ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ
__________________________________________
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2016/2017 :

Zapsaní do
l.třídy 2016
12

Počet žádostí Nastoupili do
o doklad
1. třídy 2016
2
10

Zapsaní do l.
třídy 2017
10

Počet žádostí Nastoupí do l.
o odklad
třídy 2017
5
5

VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
________________________________________
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2016/2017
Ročník
Počet žáků
Prospělo s
Prospělo
Neprospělo
celkem
vyznamenáním
1.
10
10
0
0
2.
15
14
1
0
3.
14
11
3
0
4.
10
4
6
0
5.
7
5
2
0
Celkem l.
56
44
12
0
stupeň
Škola celkem
56
44
12
0

Hodnoceno
slovně
0
0
0
0
0
0
0

Hodnocení testování ČŠI
V tomto školním roce byla naše škola vybrána Českou školní inspekcí pro Výběrové
zjišťování výsledků žáků 2016/2017 – 5. a 9. ročník ZŠ. Testování se zúčastnilo 6 žáků z 5.
ročníku. Testování proběhlo od 18. května do 19. května. Žáci byli testováni v těchto
oblastech: Český jazyk, Anglický jazyk a Kombinované výchovy. Každý test disponoval
časovou dotací 60 min. Součástí testu Anglický jazyk a Kombinované výchovy byla
poslechová část, která proběhla frontálně. Nejlépe žáci dopadli v oblasti Kombinované
výchovy (79%) a Anglický jazyk (76 %).
.
Hodnocení testování Zlínského kraje
V termínu 6.2.2017-2.6.2017 proběhlo testování žáků ve Zlínském kraji, kterého se i letos
naše škola zúčastnila. Testováni byli žáci 3. a 5. třídy. Všichni žáci byli testováni z
následujících oblastí: český jazyk, matematika, anglický jazyk a člověk a jeho svět. Obsah
testů vycházel z platného RVP ZV. Časová dotace jednotlivých oblastí byla následující:
Český jazyk - 30 min., Matematika - 30 min., Anglický jazyk - 20 min. a Člověk a jeho svět 20 min. U žáků 5. třídy nejlépe dopadla oblast Český jazyk a Člověk a jeho svět. Jako nejtěžší
hodnotili žáci Anglický jazyk.
Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2016/2017:
V letošním školním roce žádný žák naší školy nenastoupil ke studiu na střední školu.

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ
Jsme škola jen s 1. stupněm. V letošním roce se nevyskytly žádné větší kázeňské přestupky.
Přestupky menšího rázu byly řešeny ihned s třídním učitelem, žákem a rodiči. Jsme rádi, že
se nám zatím větší problémy vyhýbají. Pravděpodobně je to způsobeno dobrou spoluprací
s rodiči a také tím, že jsme malá, vesnická škola.
VÝSLEDKY PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Prevence sociálně patologických jevů za školní rok 2016 / 2017
V letošním školním roce jsme se věnovali ve výuce těmto základním oblastem.

1. třída
- „Zdravý životní styl“
-„ Jíme zdravě“ pokračování v projektu - Ovoce do škol - ochutnávka ovoce
- „Veselé zoubky“
- „Kouzelný svět pohádek“ – české i jiné pohádky a pohádkové postavy
„Země“- 4 přírodní živly

2. třída
-„ Jíme zdravě“ pokračování v projektu - Ovoce do škol - ochutnávka ovoce
- „Svět pohádek“
- „Velikonoční počítání“
- „Koloběh vody v přírodě“

3. třída
- „Jíme zdravě“ – pokračování v projektu – Ovoce do škol - ochutnávka ovoce
- „Zdraví – význam zdravých potravin pro naše zdraví“
- „Už jsem čtenář“

- „Christmas“
- „Holiday“
- „Víš, co jíš?“

4. a 5. třída
- „Jíme zdravě “– pokračování v projektu – Ovoce do škol – ochutnávka ovoce
- „Christamas“
- „České dějiny zajímavě – od Cyrila po Amose“
- „Evropa“ – cestujeme po Evropě
- „Řekni drogám a závislostem ne!“
„Bezpečně na silnici“ v rámci dopravní výchovy

Pracovali jsme společně na projektech:
- Jíme zdravě pokračování v projektu –„ Ovoce do škol“ – byl spojen s ochutnávkou
ovoce a zeleniny
-„ Příroda je naše- Náš lese a jeho obyvatelé“ – naučný program pro žáky
-„ Zelenožlutý den “- vítání jara

Hodnocení dopravní výchovy
Žáci 4. třídy se ve školním roce 2016/2017 zúčastnili výuky dopravní výchovy. První lekce
proběhla 23. listopadu na dopravním hřišti v Kroměříži, kde si žáci vyzkoušeli teorii i
praktické jízdy. V druhém termínu navštívil učitel dopravní výchovy naši školu s lekcí
dopravní výchovy a poslední termín proběhl 18. dubna, kdy žáci skládali teoretickou zkoušku
ze znalosti pravidel silničního provozu a praktické jízdy. Dopravní výchovy se zúčastnilo 10
žáků a všichni složili zkoušky úspěšně.

Pochvaly a ocenění
- získání čtvrtého místa v soutěži Mc Donald s v okrskovém kole ve fotbalu / v Bystřici
pod Hostýnem/
- vystoupení žáků naší školy s písničkami, básněmi na Besedě se seniory
v obci Rusava
- získání 3. místa mezi 5. ročníky ve výtvarné soutěži „Letní olympijské hry RIO 2016“
/kolektivní práce žáků/
- získání čestného uznání pro 3. ročník ve výtvarné soutěži „Letní olympijské hry RIO
2016“ /kolektivní práce žáků/
- vystoupení žáků na Mikulášskému jarmarku s dětským betlémem a písněmi
- Literární soutěž „KINO PO O “- dovyprávění příběhu, byli oceněni 3 žáci školy
věcnými cenami
- „ Země očima dětí a fantazie“ – výtvarná celosvětová soutěž - v rámci celosvětové
kampaně a oslav Dne Země /2.ročník/ bylo odesláno 6 výkresů
„ O nejkrásnější velikonoční vajíčko“ – výtvarná soutěž – získali jsme 1. místo
Celostátní matematická soutěž – žáci 3. ročníku získali 2. a 3. místo v okrese Kroměříž
- získání 1. místa v okrskové soutěži ve vybíjené v Holešově
- vystoupení žáků s programem při příležitosti oslavy „ Dne matek“
- získání 2. místa na olympiádě základních škol v Bystřici pod Hostýnem

Napomenutí a důtky – byla udělena důtka ředitele školy za podvádění.

Snížené stupně z chování na konci šk. roku:
Počet
0
0

2 - uspokojivé
3 – neuspokojivé

% ze všech žáků školy
0
0

Neomluvené hodiny za školní rok 2016/2017:
_______________________________________
Počet
1.pololetí
2. pololetí
za školní rok

0
0
0

% ze všech zameškaných
hodin
0
0
0

ÚDAJE O INTEGROVANÝCH ŽÁCÍCH:
______________________________________
Źáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2016/2017
Druh postižení
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení
S vývojovými poruchami
učení
Škola celkem

Ročník
0
0
0
0
0
0

Počet žáků
0
0
0
0
0
0

0

0

V současné době nemáme na škole žádného integrovaného žáka.

SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY – počty zúčastněných žáků ve šk. roce 2016/2017:
_____________________________________________________________________
Počty účastníků
Název soutěže,
přehlídky

Školní kolo

Okresní kolo

Oblastní kolo

Ústřední kolo

Letní olympijské
hry RIO 2016

30

0

0

3

Země očima dětí a
fantazie

56

0

0

6

Keramická dílna

25

0

0

0

O nejhezčí
velikonoční
vajíčko
KINO PO O

56

0

0

5

31

0

0

3

Klokánek a Cvrček

46

0

0

2

Talent školy

7

0

0

0

Olympijské hry
2016

0

0

15

0

Mimořádné pedagogické aktivity učitelů
__________________________________
1. Získání 3. místa žáků 5. ročníku a čestného uznání žáků 3. ročníku ve výtvarné soutěži
„Letní olympijské hry Rio 2016“ .
2. Vystoupení žáků na Mikulášském jarmarku.
3. Vystoupení žáků základní školy i mateřské školy na “ Besedě se seniory“.
4. Účast ve výtvarné soutěží „O nejkrásnější velikonoční vajíčko“ – získání 1. místa
5. Literární soutěž „ KINO PO O“ – byli oceněni 3 žáci školy.
6. Získání 2.a 3. místa v okrese v celostátní matematické soutěži Klokan.
7. Získání 1. místa ve vybíjené v Holešově.
8. Dodávání článků a fotografií o dění ve škole pro časopis obce .
9. Každoroční vydávání školního časopisu.
10. Získání 2. místa na olympiádě základních škol.

Hodnocení – školní družiny 2016 – 2017
Součástí základní školy je i školní družina. Snažíme se čas, který zde děti tráví, naplnit co
nejzajímavěji a nejpestřeji. Ve školním roce 2016 - 17 bylo v provozu jedno oddělení, které
navštěvovalo 30 žáků z 1.-3. ročníku. Z toho bylo 15 dívek a 15 chlapců, 11 žáků z Rusavy, 8
z Brusného, 10 z Chomýže a jedna z Pravčic.
Svoji činnost organizujeme tak, aby se střídaly činnosti klidové i pohybově náročnější,
složitější práce i odpočinek, organizované i spontánní činnosti. Různým zájmům vycházíme
vstříc pestrou zájmovou činností z oblasti výtvarné, pracovní, přírodovědné, hudební,
literární, dramatické a sportovní. Samozřejmě nezapomínáme na sebevzdělávání a přípravu na
vyučování. V činnostech respektujeme odlišnosti od vyučování probíhajícího ve třídách.
Školní družina koordinuje práci se školou, vychovatelka spolupracuje s třídními učitelkami
a je v pravidelném kontaktu s rodiči. Klademe velký důraz na bezpečnost dětí a vytváření
správných sociálních návyků a dovedností.
Prostředí ,ve kterém tráví děti volný čas se snažíme udržovat ve vhodných podmínkách
obměňováním a dokupováním her a hraček, pomůcek pro zájmové činnosti, nábytku,
elektroniky, které pořizujeme z finančních prostředků vybíraných od dětí za pobyt ve školní
družině. Výchovně vzdělávací činnost se realizuje ve vlastních prostorách, dále využíváme
tělocvičnu a školní hřiště. Děti se zapojují do všech projektů, které probíhají ve škole.
V letošním roce jsme pracovali podle Školního vzdělávacího plánu pro školní družinu již
desátým rokem. Realizovali jsme čtyři projekty "Podzimníček - tvoříme z přírodnin", "Já se
čerta nebojím", "Jaro přišlo mezi nás", "Ve zdravém těle zdravý duch". Jako každoročně jsme
pomáhali při přípravě dětského karnevalu, tradiční akce "Vodění medvěda", pořadatelsky
jsme se podíleli na organizaci sportovních turnajů ve vybíjené a kopané. Výroba nejrůznějších
dárků k jednotlivým příležitostem, výzdoba společných prostor školy byly rovněž v režii
školní družiny. Mezilidské vztahy, protidrogová prevence, ochrana životního prostředí a další
témata se prolínala všemi činnostmi.
Činnosti i v letošním roce byly velmi obsáhlé, pestré a různorodé. Děti měly spousty
nápadů. Dáme-li jim příležitost, umožníme jim nejenom se rozvíjet, ale i realizovat své touhy
a přání.

Na základní škole pracují tyto kroužky:
___________________________________
Žáci pracují pod vedením učitelek základní školy.
Kroužek

Počet žáků

Logopedický kroužek

5

Pohybové hry – chlapci i dívky/mladší/

22

Pohybové hry – chlapci i dívky /starší/

17

Kroužek anglického jazyka

19

Kroužek keramiky

19

Hodnocení – logopedického kroužku
V letošním školním roce pracoval na naší škole logopedický kroužek, do kterého bylo
zařazeno 5 dětí z 1. až 3. třídy. Všechny děti pracovaly v kroužku. Vždy v pátek jsme se
věnovali nápravě řeči, zejména hláskám R a Ř a oběma řadám sykavek.
Při práci jsme využívali logopedické zrcadlo a kostky, počítačové programy pro logopedii a
také různé omalovánky, říkanky a společenské hry s logopedickým zaměřením.
V měsících listopadu a červnu se uskutečnily dvě konzultační návštěvy speciálního
logopeda z SPC Kroměříž. Naše práce byla hodnocena kladně. Logopedická péče byla
ukončena u dvou žáků. Zbylý počet bude pokračovat v příštím roce. Příčinou je obtížnost vad,
které vyžadují delší péči.

Hodnocení kroužku Pohybové hry - starší žáci
Kroužek pohybových her probíhal ve školním roce 2016/2017 každé úterý. V prvním
pololetí bylo přihlášeno 19 žáků a ve druhém pololetí 20 žáků. V kroužku byly zařazovány
pohybové a sportovní hry: míčové (např. vybíjená, florbal, pokládaná, fotbal), s pomůckami
(kolíčky, švihadla, šátky, míčky, kruhy), hry štafetové, závodivé, ve dvojicích, hry s využitím
padákové plachty a tematické hry dle aktuálního období.

Hodnocení kroužku Pohybové hry - mladší žáci
Pohybové hry navštěvovalo v 1. poletí školního roku 25 žáků a ve 2. pololetí 23 žáků.
Věnovali jsme se míčovým hrám ( „Vybíjená“, a „Přehazovaná“). Náplní jednotlivých hodin
byly také různé typy honiček („ Na třetího“, „Honička Čertovská“, „Pavouci a mouchy“).
Dále nechyběly štafetové závody a soutěže družstev ( soutěž „ Podlezaná “, soutěž „Koulej a

běž“). Důležitou roli měli také relaxační hry, které byli zařazovány po rušnější části hodiny
,tak aby si žáci měli možnost odpočinout na další výkony. Vytyčené cíle v kroužku
pohybových her byly splněny ,ale nadále je důležité rozvíjet u žáků herní dovednosti.

Hodnocení kroužku anglického jazyka
Kroužek anglického jazyka navštěvovali žáci z 1. a 2.ročníku - v prvním pololetí 20 žáků,
z toho 8 prvňáčků a ve druhém pololetí 19 žáků, z toho 7 prvňáčků.
V hodinách jsme probírali základní témata - barvy (colours), čísla (numbers 1-10), rodina
(family), hudební nástroje (musical instruments), tvary (shapes), zvířata (animals), hračky
(toys) a témata podle ročních období (winter - Polar bear, koleda Twinkle, twinkle,). Žáci si
nová slovíčka osvojovali pomocí obrázků, pohybových písní (Wonderful ZOO, We can play
on the…, Family finger, If you are happy) a básní (Big little, Snowballs, Pancakes) i
prostřednictvím her (Please, please crocodile, I can see). Básničky byly většinou českoanglické (Duck, Snowman, Slunce sun, Do you like me?) pro lepší zapamatování. . Žáci do
kroužku chodili rádi, nejvíce je zaujaly pohybové písně, u kterých nemuseli sedět v lavici a
česko-anglické básničky.

Hodnocení kroužku keramiky
Kroužek keramiky navštěvovalo během školního roku 19 žáků z 2. až 5 ročníku. Žáci se
naučili pracovat s keramickou hlínou, získávali manuální zručnost a rozvíjeli si svoji fantazii
a estetické cítění. Svými výrobky, které si odnášeli domů jistě dělali radost sobě i svým
blízkým.

Prezentace školy na veřejnosti
_________________________
Kulturní akce školy
___________________________________
šk. rok 2016/2017

Září
----1.9. 2016 slavnostní zahájení školního roku 2016/2017
Vycházka do okolí vesnice –„ Pardus a jeho okolí“/krásný kruhový výhled do okolí Rusavy/
Škola se nadále účastní evropského projektu „Ovoce do škol“ s finanční podporou
Evropského společenství
16.9. Dřevosochařství – 2. Setkání umělců v Bystřici pod Hostýnem – tvůrčí dílna pro žáky
3.,4.,a 5. třídy
23.9. koncert Pavla Šporcla v holešovském zámku účast 4. a 5. třídy
Říjen
------Kroužek keramiky – pro žáky 2. až 5. ročníku
Sběr kaštanů – nasbírali jsme 266 kg kaštanů
Sběr starého papíru - nasbírali jsme 1142 kg
Fotografování žáků 1. ročníku, samostatná fotografie.- Památka na vstup do 1. třídy
Listopad
-----------8.11. Hry v tichu –„ Setkání s neslyšící Markétou“ – žáci se seznámili se znakovou řečí pro
neslyšící, program byl doplněn pohádkou a pantomimou
12.11. Setkání se seniory naší obce – vystoupení žáků naší školy s básničkami a písničkami
23.11. dopravní hřiště Kroměříž – dopravní výchova pro žáky 4. ročníku
24.11. „ Vánonoce na Valašsku a Hané“ – výukový program pro žáky 1. a 2. ročníku
Výtvarná soutěž – Letní olympijské hry Rio 2016 očima dětí – kolektivní práce tříd,
získali jsme 3. místo z 5. tříd a 3. třída získala čestné ocenění

Prosinec
----------3.12 Mikulášský jarmark – vystoupení žáků naší školy s písněmi, doplněno papírovým
betlémem vyrobeným našimi žáky
Přišel k nám do školy Mikuláš s nadílkou – 5. 12.
Žáci 1. a 2. ročníku se účastnili projektu „Český Ježíšek odepisuje dětem!“
14.12. Vánoční koncert s názvem „ Čas Vánoc čas pohádek“ v ZUŠ v Bystřici pod
Hostýnem
20.12. prohlídka starých, různých betlémů v prostorách holešovského zámku
18.12 vánoční besídky ve třídách
Projekt „ Vánoce ve třídách“ – staré zvyky, pověry a oslava Vánoc v dřívějších dobách

Leden
---------

Zapojení žáků do literární soutěže „ KINO PO O „ – dovyprávění literárního příběhu,
Z pěti zaslaných prací získali 3 žáci věcnou odměnu a ocenění, vyhlášení výsledků
proběhlo v kině v Bystřici pod Hostýnem

Únor
------21.2. Kouzelnická show pro žáky školy
23.2. ukázková hodina v 1. ročníku pro Mateřskou školu Chomýž
23.2. maňáskové divadlo „Kašpárkovy pohádky “ pro žáky 1. ročníku

Březen
---------5.3 dětský karneval
14.3. Talent školy – školní kolo
16.3 Sférické kino- program byl zaměřen na poznávání Severního pólu pro mladší žáky, starší
žáci letěli kosmickou lodí do vesmíru a seznámili se s náročným pobytem v kosmické lodi.
17.3. celostátní matematická soutěž Cvrček a Klokánek- získali jsme 2. a 3. místo
v matematické soutěži Cvrček - žáci 3. ročníku
20.3. Zelenožlutý den – jarní projekt - první jarní den
21.3. dopravní výchova pro 4. ročník
21.3. „Na zeleném paloučku s hosty Jú a Hele“ pohádkové vystoupení
22.3. Projekt pro 1. ročník „ Veselé zoubky“
27.3. Naučný program pro žáky „ PŘÍRODA JE NAŠE – Náš les a jeho obyvatelé“

Duben
--------4.4. výtvarná soutěž „O nejhezčí velikonoční vajíčko“- 3.,4.a 5. třída získala 1. místo
z 12 účastněných škol
Testování žáků základních škol ve Zlínském kraji. Testování se účastnili žáci 3. a 5.
ročníku
18.4. návštěva žáků 4. ročníku na dopravním hřišti v Kroměříži
19.4. zápis žáků do 1. třídy
26.4. Mc Donald s Cup v Bystřici pod Hostýnem. Účast dvou fotbalových družstev školy.
Získali jsme dvě čtvrtá místa.

Květen
---------15.5. Oslava Dne matek – vystoupení žáků pro maminky komponováno z dětských
pohádek:
1. ročník: „“Jak včelička zachránila králíčka, “ O slepičce“
2. ročník: „“O šťastném Honzovi.“

3. ročník: „O dvanácti měsíčkách“
4. a 5. ročník:“ Ze starých českých dějin“
17.5. návštěva a prohlídka Záchranné zdravotní služby v Bystřici pod Hostýnem
5.6. fotografování jednotlivých třídních kolektivů
Červen
---------2.6. školní výlet do Živé vody a archeoskanzenu v Modré u Uherského Hradiště,
návštěva farmy ve Žlutavě
8.6. maňáskové divadlo pro žáky MŠ a žáky 1. ročníku ZŠ – „Kašpárkovy pohádky“
9.6. Den dětí - turistická vycházka na Ráztoku s opékáním špekáčků
13.6. draví ptáci- výcvik a ukázka dravých ptáků
22.6. - 4. olympiáda základních škol ve SVČ Včelín v Bystřici pod Hostýnem – získání 2.
místa
29.6. sportovní dopoledne na hřišti TJ
30.6. rozdání vysvědčení a loučení s žáky 5. ročníku

Projekty
1. „Příroda je naše“- projekt byl zaměřen na poznávání lesních porostů a představení zvířat,
která můžeme potkat v lese. Také jsme měli možnost slyšet hlasy zvířat, které můžeme v lese
uslyšet. Seznámili jsme se také s nebezpečnými zvířaty a řekli si, jak se máme zachovat při
setkání s nimi.
2. „Ovoce do škol“ – evropský projekt podporován Evropskou unií i Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy. Snahou je dodávat do škol ovoce, které se pěstuje v naší republice a
podpořit spotřebu ovoce a zeleniny u žáků. Vychovávat je ke zdravému životnímu stylu
a konzumaci ovoce, zeleniny a zdravých potravin. Žáci byli také seznámeni s exotickým
ovocem a zeleninou pěstovanou v jiných zemích. Toto ovoce a zeleninu jste měli možnost
ochutnat.
3. „Český Ježíšek odepisuje dětem“ – celorepublikový projekt. Žáci měli možnost napsat
Ježíškovi dopis a v dopise vyjádřit svá přání. Odpovědí na jejich dopis jim byl malý, drobný
dárek a pozdrav od Ježíška. Zapojili se jen nejmladší žáci školy.
4. „Vánoce v Evropě a Anglii“- žáci se seznámili s odlišnosti při oslavě vánočních svátků
v různých zemích světa. Hlavně jsme porovnávali zvyky v Anglii a České republice. Na
tomto projektu jsme pracovali v předmětu Anglický jazyk.
5. „Veselé zoubky “ pro první ročník byl zaměřen na prevenci zubního kazu a správné čištění
zubů u školních dětí. Žáci obdrželi po úspěšném ukončení preventivního programu drobné
dárky, které využili ke správné zubní hygieně.
6. „Rychlá záchranná služba v Bystřici pod Hostýnem“ – návštěva záchranné služby a její
význam pro obyvatele. Seznámení se s prací záchranářů.

7. „ Neznámé a známé tropické ovoce“ – spojeno s ochutnávkou ovoce, se kterým se
setkáme v našich obchodech a na dovolených.
8. „ Den dětí“ – během tohoto projektu jsme se vydali na turistickou vycházku na Ráztoku,
rozdělávali jsme oheň, objevovali jsme jarní louky, poznávali květiny a stromy na přilehlých
loukách a v lesích.
Nezapomněli jsme na správné chování v lese a na louce.

Projektů bylo samozřejmě více, tyto jsou však ty nejoblíbenější.

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU
ŠKOLNÍ INSPEKCÍ :
V letošním školním roce nás Česká školní inspekce nenavštívila. Kontrola z její strany
proběhla formou rychlého šetření několikrát během školního roku.

ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ
Škola se nezapojila do žádného rozvojového a mezinárodního projektu.
PŘEDLOŽENÉ A REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH
ZDROJŮ
V letošním školním roce jsme nerealizovali žádný projekt financovaný z cizích zdrojů.

SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ , ORGANIZACÍ
ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE
VZDĚLÁVÁNÍ
S odborovou organizací nespolupracujeme, není na škole.
Nadále nejvíce spolupracujeme při plnění úkolů ve vzdělávání s obecním úřadem, Školskou
radou, místní knihovnou, Aktivním klubem rodičů, Základní školou ve Slavkově pod
Hostýnem, Mateřskými školami v Rusavě, Chomýži.

ZÁVĚR :
V letošním školním roce jsme pracovali podle Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání Svobodná škola, platného od 1. září 2016, ve všech třídách. Dále jsme se
snažili nasbírat co nejvíce informací o inkluzi žáků, která se prolínala celým školním rokem.
Zapojili jsme do celostátního projektu „Skutečně zdravá škola“. Tento projet nám
pomohl nastartovat vizi zdravého a vyváženého stravování žáků. Na konci školního roku jsme
splnili všechna platná kritéria zdravého stravování a získali jsme jako ocenění bronzový
certifikát. Dětem se snažíme vštípit zásady správné životosprávy a správný životní styl pro
následující život.
Nadále pokračujeme v celostátním projektu „ Ovoce do škol.“ Projekt byl opět spojen
s ochutnávkou ovoce a zeleniny.
Během školního roku jsme využívali nové, víceúčelové školní hřiště ke sportovním
aktivitám.
Závěrem chci poděkovat všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za obětavou
práci po dobu celého školního roku.
v Rusavě dne 31. srpna 2017
Projednáno v pedagogické radě dne:
Schváleno školskou radou dne:

19. září 2017
4. října 2017
Mgr. Jana Podolová
ředitelka školy

