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JUBILEJNÍ   ZÁKLADNÍ   ŠKOLA  T. G. MASARYKA  A  MATEŘSKÁ ŠKOLA  RUSAVA             

__________________________________________________________________________________ 

 

Rusava 203, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

 



 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ  CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

___________________________________________ 

 

Škola: Jubilejní  základní škola  T.G. Masaryka a Mateřská škola Rusava, okres Kroměříž 

           Rusava 2O3 

 

Zřizovatel: obec Rusava 248 , 768 61 Bystřice pod Host. 7  , IČO 287 709 

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 2014/2015:  

__________________________________________________________________ 

 
              

 

 Počet tříd Počet žáků Počet žáků na 

třídu 

Přepočtený 

počet ped. 

prac. 

Počet žáků na 

ped. úvazek 

1.stupeň 3 47 15,6 3,88 12,1 

Školní družina 1 30 30 0,93 30 

Školní jídelna  68  1,97  np  

Mateřská 

škola 

1 25 25 2,28 12,5 

                                           

 

     

 Školská  rada zřízena  : 1.7.2005 ,  počet členů - 3 ,  počet jednání školské rady školy v    

 uplynulém školním roce -  2 



 

 

                                                                                                                                                      

 Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole 

___________________________________________________  

– Sdružení rodičů a přátel školy                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

VZDĚLÁVACÍ  PROGRAMY   ŠKOLY 

_____________________________________ 
                                                                                    školní rok 2014/2015 

 

Vzdělávací program  v ročnících Počet žáků 

 

Školní vzdělávací 

program pro základní 

vzdělávání 

 Svobodná škola 

 

 1.,2.,3.,4.,5. 47 

    

 

Žáci 3. a 4. ročníku se účastnili během podzimu a zimy plaveckého výcviku na bazéně 

v Holešově.  

Na škole nebyl vyučován žádný nepovinný předmět. 

 

 

 

 PERSONÁLNÍ   ZABEZPEČENÍ    ŠKOLY 

________________________________________ 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014/2015: 

__________________________________________ 

 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 4   4   

Externí pracovníci 0 0 

 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2014/2015: 

____________________________________________________________ 

 

Ped. pracovníci 

poř. číslo 

Pracovní 

zařazení, funkce 

Úvazek Kvalifikace,stupeň 

vzdělání,obor,aprobace 

Roků ped.praxe 

1. ředitelka 1 učitelství l.st. ZŠ 31,5 

2. učitelka 1 učitelství l.st. ZŠ 27,5 

3. učitelka 1 učitelství  l.st. ZŠ 0,5 

4. vychovatelka a 

učitelka 

0,6 a 0,4  uč. vychovatelství 37 

 

Od září  pracovaly na škole tři paní učitelky s aprobací  učitelství pro 1. stupeň  základní 

školy.  Během školního roku však  odešly dvě paní učitelky. Podařilo se nám získat jednu 

plně aprobovanou učitelku pro 1. stupeň ZŠ a paní učitelku ve starobním důchodu. 



 

 

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: 100 % 

Aprobovanost výuky:  86 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEPEDAGOGIČTÍ  PRACOVNÍCI  VE ŠKOLNÍM ROCE  2014/2015: 

______________________________________________________________ 
 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 4 3,44 

Externí pracovníci 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ  ÚDAJE  O  NEPEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍCÍCH VE ŠK. ROCE 

2014/2015: 

 

 

 

 

Ostatní  pracovníci  

poř. číslo 

Pracovní zařazení, 

funkce 

Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1. uklizečka 0,5 základní, 

2. domovník 1 základní, prodavačka 

3. kuchařka 1 základní 

4. vedoucí šk. jídelny 0,44 střední, zootechnik 

5. pomocná kuchařka 0,5 základní 

 

 

 

 

 



 

 

 

DALŠÍ  VZDĚLÁVÁNÍ  PEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍKU 

__________________________________________________________ 

ZA  ŠKOLNÍ  ROK  2014/2015 

____________________________ 

 

 Seznam akcí: 

_____________ 

                                                                                                              

                                                                                                                      počet účastníků 

Regionální porada výchovných poradců                                                                         1 

 

Pracovní setkání ředitelů škol a školských zařízení                                                        1 

v rámci projektu „Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České 

republice“ 

  

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí                                          1 

 

Spisová služba ve školách      1 

 

Reedukce specifických vývojových poruch učení      1 

 

Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami        1 

 

Regionální porada výchovných poradců a zástupců neúplných škol Zlínského kraje   1 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práce pro školy a školská zařízení               1 

 

Aktivity anglického jazyka, které fungují                                                           1      

 

Marketinková komunikace ve školství , management základní školy     1 

 

 

 

Mateřská škola 

 

 

Individualizace práce v mateřské škole                                                                         1 

 

Rozvíjení dovedností kooperačního myšlení            1 

 

Inkluzivní vzdělávání dětí  se  speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ                 1 

 

Hravé aktivity v angličtině          1 

 

 

Tématické celky ŠVP a polytechnická výchova                                                          1 

 

 

Proměny předškolního vzdělávání          1 



 

 

Hlavními tématy v  letošním školním roce  byla bezpečnost  ve škole i mimo ni, inkluzivní 

vzdělávání, management základní školy a marketinková komunikace ve školství. Dále se 

pedagogičtí pracovníci zajímali také o nové učebnice, které se vyskytly na knižním  trhu 

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  ŽÁKU 

__________________________________________ 

 

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2014/2015 :     

                              

    

Zapsaní do 

l.třídy 2014 

Počet žádostí 

o doklad 

Nastoupili do 

1. třídy 2014 

Zapsaní do l. 

třídy 2015 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupí do l. 

třídy 2015 

18 3 15 18 2 16 

 

 

 

 

 

 

 

 VÝSLEDKY   VÝCHOVY  A   VZDĚLÁVÁNÍ                                                                                                                                                                                                                                                            

________________________________________            
 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2014/2015 

Ročník Počet žáků 

celkem 

Prospělo  s 

vyznamenáním  

Prospělo Neprospělo   Hodnoceno 

slovně 

1. 14 13 1 0 0 

2. 10 7 3 0 0 

3. 8 6 2 0 0 

4. 8 1 7 0 0 

5. 7 5 2 0 0 

Celkem l. 

stupeň 

47 32 15 0 0 

Škola celkem 47 32 15 0 0 

 

 

V období měsíce  února 2015 proběhlo v rámci projektu s názvem Rozvoj a podpora kvality 

ve vzdělávání realizátora Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a 

celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s. Testování žáků základních škol. Účastnili se žáci 

3. a 5. třídy. Žáci byli testováni v oblasti Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk a Člověk a 

jeho svět.  Testování bylo vyhodnoceno elektronicky. 

Nevýhodou tohoto testování byl zadaný termín testování, neboť v některých předmětech se 

objevilo učivo, které žáci zatím neprobírali. 

 

 



 

 

Počty žáků  přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2014/2015:  

V letošním školním roce žádný žák  naší školy nenastoupil ke studiu  na  střední školu. 

 

 

 

 

 

HODNOCENÍ  VÝSLEDKU  VÝCHOVNÉHO  PUSOBENÍ   

 

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.  Bylo uděleno 

jedno napomenutí třídního učitele  žáku 4. ročníku za neustálé zapomínání a neplnění úkolů. 

Jsem 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  JEVU 

 

Prevence sociálně patologických jevů za školní rok 2014 / 2015 

V letošním školním roce jsme se věnovali ve výuce těmto základním oblastem. 

 

1. třída 

- Jíme zdravě – pokračování v projektu - Ovoce do škol. 

- Policista je můj kamarád / ve spolupráci s policií ČR/. 

- Poznej okolí školy – spojeno s turistickými vycházkami do okolí vesnice.  

- Zdravé zuby – péče o zuby a jejich čištění. 

- Kniha je můj kamarád – spojeno s návštěvou místní knihovny. 

- Vánoce – staré zvyky a obyčeje. 

- „Sněhuláci pro Afriku“ 

- Velikonoce – symboly Velikonoc, velikonoční zvyky. 

- Zdravý životní styl, správný jídelníček a význam sportu v životě. 

-  „V lese a na louce “ spojeno se sázením stromů na lesní mýtině . 

 



 

 

2. třída a 3. třída 

-Jíme zdravě pokračování v projektu - Ovoce do škol. 

- Policista je náš kamarád 

- Zdravé zuby. 

- Policista je můj kamarád / ve spolupráci s policií ČR/. 

- Sněhuláci pro Afriku 

- Vánoce – staré zvyky a obyčeje. 

- Jak to bylo s Velikonocemi 

- Easter  - spring- velikonoční zvyky v Anglii. 

-  „V lese a na louce “ spojeno se sázením stromů na lesní mýtině . 

- Sportujeme v každém věku- význam sportu v životě 

 

 

 4.třída a 5. třída 

- Jíme zdravě – pokračování v projektu – Ovoce do škol. 

- Dopravní hřiště v Kroměříži - získání průkazu cyklisty 

- „Na internetu bezpečně“ – spolupráce s  policií ČR 

- Sněhuláci pro Afriku 

- Christmas 

- Chráníme životní prostředí 

- Vítání jara – zeleno- žlutý den 

- Velikonoční týden- staré zvyky 

- Easter – spring- velikonoční zvyky v Anglii 

- Zlínský kraj a jeho okolí 

- Muzikoterapie  

- Šikana-beseda  s žáky, jak se bránit šikaně. 

 



 

 

Pracovali jsme  společně na projektech: 

Preventivní akce : Policista je můj kamarád – pro žáky 1. až 3. ročníku 

                               Na internetu  bezpečně – pro žáky 4. a 5. ročníku 

 

 „V lese a na louce“ -  projekt byl  spojen se sázením  jehličnatých stromů  na okraji obce 

Rusava. /1.-3. ročník/ 

„Tonda obal na cestách“ – projekt  zaměřen na třídění a recyklaci odpadků. Prohlídka svozové 

techniky,  beseda s pracovníky kompostárny, návštěva místní skládky odpadu. /1.-5. ročník/ 

 

Dopravní výchova pro žáky 4. ročníku 

 

 

      Učivo dopravní výchovy bylo probíráno v rámci výuky vlastivědy a přírodovědy. Náplní 

učiva jsou pravidla silničního provozu pro cyklisty, obecná pravidla pro cyklisty, řešení 

křižovatek, vybavení kola pro provoz na silnici. Využívali jsme všech dostupných  pomůcek, 

jako jsou obrazové materiály, video záznamy, společenské hry s dopravní tématikou. V rámci 

výuky jsme dvakrát navštívili dopravní hřiště v Kroměříži. První návštěva proběhla 23. září 

2014 , kde byli žáci seznámeni s pravidly silničního provozu pracovníky dopravního hřiště a 

ve druhé části si mohli pod vedení příslušníků dopravní policie vyzkoušet jízdu na kole na 

dětském dopravním hřišti. Získané informace jsme v průběhu roku upevňovali a při druhé 

návštěvě dopravního hřiště v Kroměříži 15. května 2015 jsme své znalosti předvedli při plnění 

úkolů v testech dopravní výchovy a prakticky na ploše dopravního hřiště. Průkaz cyklisty 

plnilo 5 žáků a všichni jej úspěšně získali. Tří žáci, kteří se nemohli účastnit zkoušek v 

Kroměříži, taktéž úspěšně vyřešili testy v následujících dnech ve škole a byly jim průkazy 

cyklisty předány paní učitelkou. 

 

 

 

 

 

 

Pochvaly a ocenění  

 

-   získání  dvou třetích míst  v soutěži Mc Donalds v okrskovém kole ve fotbalu  / v Bystřici     

    pod Hostýnem/  

-   vystoupení žáků   naší školy s písničkami, básněmi    na   Besedě se seniory   

    v obci Rusava 

-   získání ocenění ve výtvarné soutěži „Podzimní zahrada“ 

-  vystoupení žáků na Mikulášskému jarmarku s  dětským betlémem a koledami   

-   poděkování za účast v projektu „ Sněhuláci pro Afriku“ 

-   získání 2. místa ve výtvarné soutěži  „Jak se žilo v pravěku“, výtvarné práce jsou vystaveny    

    na výstavě v  holešovském zámku 

-   vystoupení žáků  s programem při příležitosti oslavy „ Dne matek“ 

- získání 2 diplomů za výtvarné dílo v mezinárodní  dětské, výtvarné soutěži „Krásná jako    

  kvítka… je ta země…“ Výtvarné soutěže se účastnilo 11 zemí celého světa. 

 

 

 



 

 

Napomenutí a důtky – byla udělena  jedna důtka třídního učitele, žáku 4. ročníku, za 

neustálé zapomínání a neplnění zadaných úkolů. 

 

 

 

 

   Snížené stupně z chování na konci šk. roku: 

 

 Počet % ze všech žáků školy 

2 - uspokojivé 0 0 

3 – neuspokojivé 0 0 

 

 

 

 

 

Neomluvené hodiny za školní rok 2014/2015: 

_______________________________________ 
 

 

 Počet % ze všech zameškaných 

hodin 

1.pololetí 

2. pololetí 

za školní rok 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

    

    ÚDAJE O  INTEGROVANÝCH  ŽÁCÍCH: 

______________________________________ 

Źáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2014/2015 

 

 

 

Druh postižení Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení 0 0 

Zrakové postižení 0 0 

S vadami řeči 1. 2 

Tělesné postižení 0 0 

S kombinací postižení 0 0 

S vývojovými poruchami 

učení 

0 0 

Škola celkem   1 2 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SOUTĚŽE    A   PŘEHLÍDKY – počty  zúčastněných žáků ve šk. roce 2014/2015: 
_____________________________________________________________________ 

   

                               Počty účastníků 

                               

Název soutěže, 

přehlídky 

 

Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo 

Podzimní zahrada 45 0 0 6 

 

Už je tady zima 

 

25 0 0 5 

Cvrček a 

klokánek    

 

 

23 0 0 2 

Keramická dílna 35 0 0 0 

 

Jak se žilo v 

pravěku 

47 0 0 10 

Sněhuláci pro 

Afriku 

 

47 0 0 3 

Den země 

 

28 0 0 0 

Krásná jako kvítka  

je ta země 

10 0 0 8 

Talent  školy 

 

9 0 0 0 

Svět očima 

skutečnosti a 

fantazie 

24 0 0 15 

 

 

 

 

Mimořádné pedagogické aktivity učitelů 

__________________________________ 

  

1.  Vystoupení žáků valašského kroužku na  Mikulášském jarmarku. 

2. Vystoupení žáků základní školy i mateřské školy na “ Besedě s důchodci“ 

3. Účast ve výtvarné soutěží „Podzimní zahrada“ – skupinová práce tříd. 

4. Dodávání článků a fotografií o dění ve škole pro  časopis obce . 

5.  Vydávání školního časopisu. 

6.  Práce na projektu „ V lese a na louce“ . Projekt byl spojen s výtvarnými pracemi žáků a 

výsadbou jehličných stromků na mýtině v obci Rusava. 



 

 

7.  Získání 2. místa žáků ve výtvarné soutěži „Jak se žilo v pravěku“, výtvarné práce jsou 

vystaveny v holešovském zámku. 

 

 

Hodnocení – školní družiny 2014 - 2015 

 

    Součástí základní školy je i školní družina. Snažíme se čas, který zde děti tráví, naplnit co 

nejzajímavěji a nejpestřeji. Ve školním roce 2014 - 15 bylo v provozu jedno oddělení, které 

navštěvovalo 30 žáků z 1.-4. ročníku. Z toho bylo 12 dívek a 18 chlapců, 14 žáků z Rusavy, 8 

z Brusného , 6 z Chomýže , 1 z Hlinska pod Hostýnem a 1žák z Dřevohostic. 

    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 

tělocvičny a školního hřiště. Děti se zapojují do všech projektů, které probíhají ve škole.  

    V letošním roce jsme pracovali podle Školního vzdělávacího plánu pro školní družinu již 

osmým  rokem. Realizovali jsme tři projekty "Pošli rýmu pryč", "Naše planeta má svátek", 

"Šťastnou cestou, zdrávi došli". Jako každoročně jsme pomáhali při přípravě dětského 

karnevalu, tradiční akce "Vodění medvěda", pořadatelsky jsme se podíleli na organizaci 

sportovních turnajů. 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. Pravidelně 

jsme navštěvovali místní knihovnu, kde si děti zapůjčily knihy, které si ve školní družině 

přečetly. V měsíci září u nás byla na praxi studentka pedagogické školy. 

    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 

 

8 

Pohybové hry – chlapci i dívky/mladší/ 

 

22 

Pohybové hry – chlapci i dívky /starší/ 

 

19 

Kroužek anglického jazyka 

 

16 



 

 

Folklorní kroužek 15 

 

 

 

Hodnocení – logopedického kroužku  

                                                                                                                                                                                                        

    V letošním školním roce pracoval na naší škole logopedický kroužek, do kterého bylo 

zařazeno 8 dětí z 1. až 3. ročníku. Z tohoto počtu byly dvě děti zařazeny jako integrované a 

šest pracovalo v kroužku. Vždy v pondělí  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 

Všeználek, Joulinka, Soví hrátky a jiné , také různé omalovánky a říkanky.  

     V měsících září a dubnu se uskutečnily dvě konzultační návštěvy speciálního logopeda z 

SPC Kroměříž . Naše práce byla hodnocena  kladně. Logopedická péče byla ukončena  u pěti 

dětí. Zbylý počet bude pokračovat v příštím roce. Příčinou je obtížnost vad, které vyžadují 

delší péči. 

       

 

Hodnocení  kroužku pohybových her- mladší žáci 

Do kroužku pohybových her bylo na začátku školního roku přihlášeno 16 žáků. V říjnu se 

jedna žákyně z důvodu stěhování z kroužku odhlásila. V průběhu druhého pololetí se dalších 

6 žáků přihlásilo. Žáci se zúčastňovali her pravidelně, s výjimkou doby nemoci. Časová 

dotace kroužku byla 45 min každé pondělí po řádném vyučování . 

V průběhu školního roku nebyl evidován žádný úraz a nebyly řešeny žádné kázeňské 

přestupky.  

V kroužku byly zařazovány pohybové a sportovní hry: míčové (např. vybíjená, 

házená, kapitáni), s pomůckami (švihadla, šátky, míčky, masážní prostředky), hry štafetové, 

závodivé hry (různé modifikace honiček), hry ve dvojicích, rytmizované hry s využití 

básniček a říkadel. Dále pak hry na rozvoj koordinace, pravolevé orientace, obratnosti, 

vytrvalostní a dechové pohybové hry, relaxační hry, hry s využitím padákové plachty a 

tematické hry dle aktuálního období (čarodějnické pohybové hry, velikonoční pohybové hry). 

Slovní hodnocení žáků, účastnících se kroužku pohybových her, bylo velmi pozitivní. 

Vzhledem ke zvyšujícímu se procentu obézních žáků je prezentace sportovních aktivit hravou 

formou velmi důležitá a prospěšná, proto i já hodnotím kroužek pohybových her pozitivně. 

 

 

Hodnocení  kroužku pohybových her- starší žáci 

V tomto roce navštěvovalo kroužek pohybových her celkem 19 žáků z 3. až 5. ročníku.  

Po celý školní rok jsme se věnovali sportovním hrám, jako je florbal, vybíjená, fotbal ( ve 

skupině byla převaha chlapců), sportovním soutěžím ve družstvech i v jednotlivcích. 

Oblibu si získala opičí dráha, jejíž jednotlivé části jsme si procvičovali během průběhu roku 

(např. prolézání tunelem).  

Před okrskovými soutěžemi ve vybíjené a před Mc Donalds´Cupem ( turnaj ve fotbalu) jsme 

se věnovali především těmto sportovním hrám. 

Kolektivní hry jsou u dětí velmi oblíbené, proto se děti do kroužku velmi těšily a s elánem se 

zapojovaly do veškerých her. 

 

 

Hodnocení  kroužku anglického jazyka 



 

 

Do kroužku anglického jazyka se přihlásilo 16 žáků  z 1. a 2. ročníku. Hlavním úkolem bylo 

seznámit žáky s novým jazykem a to hravou formou a formou soutěží. Po celou dobu  nás 

provázela hodinami angličtiny panenka Peggy. 

Věnovali jsme se hlavně těmto tématům: greetings, numbers, animals, colours, family, fruit, 

spring, toys, games and sports . Pracovali jsme také na projektu Winter – Christmas,  Spring- 

Easter  and Holiday 

Během práce ve vyučování jsme používali obrázky, kartičky, pexesa. Často jsme také zpívali 

a hráli různé hry. 

Žáci  rádi docházeli na hodiny anglického jazyka a také pracovali se zaujetím. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
 

 

 

 

 

 

Prezentace školy na veřejnosti  

_________________________ 

Kulturní akce školy 

___________________________________ 

 

šk. rok 2014/2015 

 

Září 

----- 

1.9. 2014  slavnostní zahájení školního roku 2014/2015 

Vycházka do okolí vesnice –„ Pardus a jeho okolí“/krásný kruhový výhled do okolí Rusavy/ 

Škola se  účastní evropského projektu   „Ovoce do škol“ s  finanční podporou Evropského 

společenství 

23.9. – účast žáků 4. třídy na dopravním hřišti v Kroměříži 

 

Říjen 

------- 

1.10. – preventivní akce : Policista je náš kamarád – pro žáky 1.až 3. třídy 



 

 

                                    Bezpečné  chování na internetu – pro žáky 4.a 5. třídy 

17.1. divadelní představení pro žáky 1. třídy  - „O kominíčkovi, O Sněhurce, Otesánek“ 

Sběr kaštanů pro Myslivecké sdružení Rusava . Nasbírali jsme788 kg. 

fotografování žáků 1. třídy 

„Tonda obal na cestách“ – projekt na ochranu životního prostředí 

 

 

 

Listopad 

------------ 

6.11. „Kouzlení s klaunem“  

Keramická dílna- dárek k Vánocům  - vánoční ryba 

8.11.  Vystoupení žáků na  besedě se seniory s pohádkou „pohádky Františka Hrubína“  

s pásmem básní a písní  
27.11. fotografování žáků ve valašských krojích s tématem Vánoc 

29.11.  Vystoupení žáků na   Mikulášském jarmarku  u vánočního stromečku  před obecním 

úřadem  - zpěv koled 

Výtvarná soutěž – „ Podzimní zahrada“ 

 

 

Prosinec 

----------- 

Přišel k nám do školy Mikuláš s nadílkou – 3. 12. 

8.12. „ Od čerta k Vánocům“ – vystoupení P. Nováka v Bystřici pod Hostýnem 

Zahájení plaveckého výcviku - 4. a5. ročník 

19.12. Posezení u vánočního stromečku se soutěží ve zpěvu vánočních koled  

Projekt „ Vánoce ve třídách“ – staré zvyky, pověry a oslava Vánoc v dřívějších dobách 

 

Leden 

--------- 

Výtvarná soutěž „ Už je tady zima“ školní kolo 

výroba dárků pro děti k zápisu do 1. ročníku 

Účast v projektu „Sněhuláci pro Afriku“ 1.-5. ročník 

 

Únor 

------- 

5.2. projekt  „Talent školy“ 

14.2.  dětský karneval pro žáky MŠ i ZŠ  

22.2. karneval pro žáky  základní i  mateřské školy -  téma Olympijské hry 

 

 

 

 

Březen 

---------- 

18.3. muzikoterapie – nástroje našich předků a národů v Africe  

20.3.  celostátní  matematická soutěž Cvrček a Klokánek 

20.3.   zeleno- žlutý den ve škole/přichází jaro/, pozorování zatmění Slunce 

27.3. keramická dílna – výrobek  malého ptáčka, dárek pro maminku 

Výtvarná soutěž  „O  nejhezčí velikonoční vajíčko“ 



 

 

Výtvarná soutěž „ Jak se žilo v pravěku“ 

Testování žáků základních škol ve Zlínském kraji. Testování se účastnili žáci 3. a 5. 

ročníku.   

 

 

Duben 

--------- 

22.4. Den Země- turistická vycházka k pramenu potoka Rusava 

účast žáků na Mc Donalds cup /okrskové kolo/ fotbalový turnaj 
Projekt Velikonoce, Easter v hodinách anglického jazyka. 

Projekt „V lese a na louce“ – projekt byl spojen s ochranou životního prostředí a výsadbou 

jehličnatých stromů 

Výtvarná soutěž „ Krásná jako kvítka… je ta země“ 

 

 

Květen 

---------- 

Výtvarná soutěž „ Svět očima skutečné fantazie“/kresba, grafika/  – v rámci 40. ročníku 

mezinárodního setkání filmového festivalu a setkání „Týká se také tebe 2015 “  

15.5. návštěva dopravního hřiště Kroměříž a získání průkazu  cyklisty 

Oslava Dne matek 19.5. – vystoupení žáků pro maminky komponováno z dětských  

pohádek: 

„ O veliké řepě, Budka“  1. ročník 

„O  Sněhurce“ - 2. a 3. ročník  /moderní pohádka/ 

„  O dvanácti měsíčkách“ –  4. a 5. ročník  

28.5. – fotografování třídních kolektivů 

 

 

Červen 

---------- 

 

1.6.  výchovný koncert pro žáky - různé hudební žánry v podání žesťového kvarteta 

5.6. Den dětí - turistická vycházka na Jestřabí  s opékáním špekáčků 

16.6.  Školní výlet  do Javoříčka, na hrad Bouzov a do Bílé Lhoty /arboretum/  

pro žáky 1.-5. ročníku 

23.6.  návštěva holešovského zámku s výstavou prací Z .Buriana „ Z prvohor  na Divoký 

západ“ 

24.6. divadelní představení „Cesta do pravěku“  ve  zlínském divadle 

26.6.  turistická vycházka na Hostýn 

30.6.  rozdání vysvědčení a loučení s žáky 5. ročníku  

 

 

 

 

 

Projekty 

 

1. „Bezpečně do školy“- na projektu jsem spolupracovali s Policií ČR , snažili jsme se 

upozornit  žáky na nebezpečí spojené s cestou do školy a těmto nebezpečím předcházet. Dále 



 

 

jsme se snažili vzbudit v žácích pocit odpovědnosti a odstraňovat  lhostejnost, kterou je 

dnešní svět protkán. Umět pomoci lidem , kteří to potřebují a nebát se.  

 

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. 

 

3. „Sněhuláci pro Afriku“ – projekt byl zaměřen na charitativní pomoc dětem v Gambii a  

doplněn stavbou sněhuláků na našem školním hřišti a před  školou. 

 

 

4. „Pošli rýmu pryč“ – projekt byl zaměřen na význam otužování žáků ,upevnění 

hygienických návyků a předcházení nemocem. 

   
5. Projekt „ V lese a na louce “ 1.,2.,3. třída- spojen s vysazováním jehličnatých  stromků. 

Projekt byl spojen s výtvarnými pracemi  žáků a sadbou stromů  na mýtině v blízkosti lesa.  

Snažili jsme žáky přimět k ochraně životního prostření a významu lesního společenství. 

Každý žák si mohl sám zasadit svůj vlastní strom. Stromy byly  označeny výkresem se 

jménem a třídou dítěte, které stromek vysadilo. Na podzim vyrazíme na místo výsadby 

smrčků, abychom je mohli zkontrolovat, jak rostou. 

 

 

6.“ Den země“ – během tohoto projektu jsme se vydali na  turistickou vycházku do okolí naší 

vesnice, objevovali jsme pramen potoka Rusava, ukrytý pod vrcholem kopce Pardus a 

seznamovali se s prvními jarními květinami na přilehlých loukách a lesích. 

 

7. „Léto“– poznávání letních květin, pozorování teploty vzduchu, délky dne, oblohy a  

stromů. 

 

Projektů bylo samozřejmě více, tyto jsou však ty nejvýznamnější. 

 

ÚDAJE  O  VÝSLEDCÍCH  INSPEKČNÍ  ČINNOSTI  PROVEDENÉ   ČESKOU   

ŠKOLNÍ  INSPEKCÍ : 

 

 

Během letošního školního roku nás Česká školní inspekce navštívila v rámci šetření 

Bezpečnost ve školách. 

Ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy proběhlo šetření k tzv. 

nekvalifikovaným pedagogickým pracovníkům.  

Dále proběhlo za podpory MŠMT šetření spokojenosti příjemců s prací řídícího orgánu a 

zprostředkujících subjektů v souvislosti  s hodnocením výsledků Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Proběhla  kontrola z obce na  čerpání finančních a materiálních zdrojů a  prostředků.  

 

 

 

ZAPOJENÍ   ŠKOLY   DO  ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH   PROJEKTU 

 

Škola se nezapojila do žádného rozvojového a mezinárodního projektu. 



 

 

 

 

PŘEDLOŽENÉ A  REALIZOVANÉ   PROJEKTY  FINANCOVANÉ Z CIZÍCH 

ZDROJU 

 

V letošním školním roce jsme  nerealizovali žádný  projekt financovaný z cizích zdrojů. 

 

 

 

 

SPOLUPRÁCE  S  ODBOROVOU ORGANIZACÍ , ORGANIZACÍ   

ZAMĚSTNAVATELU A   DALŠÍMI   PARTNERY  PŘI  PLNĚNÍ  ÚKOLU 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 se opět plně věnovali výuce podle Školního vzdělávacího 

programu  pro základní vzdělávání  Svobodná škola, platného od 1. září 2013, ve všech 

třídách .     

   Pečovali jsme o dva integrované žáky v oblasti logopedie, oba budou i nadále pokračovat 

v nápravě logopedických vad. 

   Během školního roku ukončily práci na naší škole dvě plně aprobované učitelky. Podařilo se 

nám získat, jednu plně aprobovanou paní učitelku a paní učitelku ve starobním důchodu, které 

školní rok ukončily. 

   Zaměřili jsme se hlavně na finanční gramotnost a také na  ochranu a bezpečnost žáků škole 

a v jejím okolí. Plně si uvědomujeme tuto nutnost, která nás všechny bude více a více 

provázet, neboť se více objevují problémoví i nemocní lidé kolem nás. Snažíme se v našich 

žácích vzbudit pocit odpovědnosti a nebýt lhostejný k nespravedlnostem. 

  Účastnili jsme se charitativní akce „Sněhuláci pro Afriku“ na podporu dětí v Gambii, 

postavili jsme sněhuláky na našem školních hřišti i před budovou školy, kteří se na nás dívali 

dokud nepřišla obleva a déšť.  

      V letošním roce jsme opět pokračovali v projektu „Ovoce do škol“. Všichni si začínáme 

více a více uvědomovat, že ovoce, zelenina a  zdravé potraviny jsou pro naše tělo 

nejdůležitější. Proto se snažíme dětem vštípit zásady správné životosprávy, správný životní 

styl pro následující  život a význam sportu pro jejich tělesné i duševní zdraví. Pro žáky 

mateřské školy jsme připravili sportovní dopoledne na školním hřišti s akcí  „Sportujeme 

v každém věku“, kde jsme vyzdvihli význam sportu a pravidla fer play  pro všechny věkové 

kategorie. 

   Ve výtvarné soutěží „Jak se žilo v pravěku“, kterou požádalo Tymy centrum Holešov, 

získali žáci naší školy krásné 2. místo. Jejich výtvarné práce jsou  vystaveny v holešovském 

zámku do konce září. Doplňují výstavu Z. Buriana  „Z prvohor  na Divoký západ“. 

     



 

 

   Výborné ocenění jsme získali ve výtvarné, dětské  soutěži „Krásná jako kvítka…    

je ta země…“ Získali jsme 2 diplomy za výtvarné dílo, vystavené mezi  obrázky z 11 zemí  

celého světa. Soutěžili žáci mateřských škol, základních škol i  nižších tříd gymnázií v oboru 

kresby a grafiky. Díla jsou vystavena  v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově. 

 

 

 

 

  Závěrem chci poděkovat všem pedagogickým i nepedagogickým  pracovníkům za  náročnou 

a obětavou práci po dobu náročného  školního roku. 

  

 

v Rusavě  dne   31. srpna 2015 

 

 

Projednáno v pedagogické radě dne:      21. září 2015 

 

 

Schváleno Školskou  radou dne:              5. října  2015 

 Mgr. Jana Podolová 

                                                                                             ředitelka školy 

                                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 


