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ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

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 2015/2016:
__________________________________________________________________

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

Počet žáků

56
30
82
26

Počet žáků na Přepočtený
třídu
počet ped.
prac.
14
4,48
30
0,93
1,97 np…
26
2,09

Počet žáků na
ped. úvazek
12,5
30
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 2015/2016
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 a zimy plaveckého výcviku na bazéně
v Holešově.
Na škole nebyl vyučován žádný nepovinný předmět.

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY
________________________________________
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/2016:
__________________________________________
Interní pracovníci
Externí pracovníci

Počet fyzických osob
4
0

Přepočtené úvazky
4
0

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2015/2016:
____________________________________________________________
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
33
2,00
1,5
1,00
38
27

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 ,
což zákon umožňuje, jelikož má odpracováno jako učitelka vice než 25 let.
.
Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů:
___________________________________________________________

v%
Požadovaný stupeň vzdělání:
Aprobovanost výuky:

100 %
86 %

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016:
______________________________________________________________
Interní pracovníci
Externí pracovníci

Počet fyzických osob
4
0

Přepočtené úvazky
3,44
0

DALŠÍ ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH VE ŠK. ROCE
2015/2016:

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

Pracovní zařazení,
funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání, obor

uklizečka
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 PRACOVNÍKU
__________________________________________________________
ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
____________________________
Seznam akcí:
_____________
Základní škola
Regionální porada výchovných poradců

počet účastníků
1

Kurz první pomoci pro pracovníky školství

1

Čtenářská gramotnost na 1. stupni základních škol

1

Čeština může bavit děti i učitele

1

Cvičení pro hyperaktivní děti

1

Pracovní setkání ředitelů škol a školských zařízení

1

Žák se speciálními a vzdělávacími potřebami

2

Setkání metodiků prevence v Kroměříži

1

Pracovní setkání ředitelů škol a školských zařízení

1

Soulad ŠVP a RVP ZV a postupy při aktualizaci- Společné vzdělávání /inkluze/

1

Exkurze zaměřená na logopedickou prevenci po Zlínském kraji

1

Změny ve školách a poradnách od 1.9.2016 v návaznosti na legislativu

1

Mateřská škola
Bezpečnost práce a požární ochrana pro vedoucí pracovníky ve školství

1

Kurz první pomoci

2

Exkurze zaměřená na logopedickou prevenci po Zlínském kraji

1

Hlavními tématy v letošním školním roce byla bezpečnost ve škole i mimo ni, inkluzivní
vzdělávání, péče o žáky se speciálními a vzdělávacími potřebami, metody a formy práce
zaměřeny na předmět Český jazyk. Dále se pedagogičtí pracovníci pracovali na novém
Školním vzdělávacím programu a zajímali se 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 2015/2016 :
Zapsaní do

Počet žádostí Nastoupili do

Zapsaní do l.

Počet žádostí Nastoupí do l.

l.třídy 2015
18

o doklad
2

1. třídy 2015
16

třídy 2016
12

o odklad
2

třídy 2016
10

VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
________________________________________
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2015/2016
Ročník
Počet žáků
Prospělo s
Prospělo
Neprospělo
celkem
vyznamenáním
1.
16
16
0
0
2.
14
13
1
0
3.
10
6
4
0
4.
8
6
2
0
5.
8
1
7
0
Celkem l.
56
42
14
0
stupeň
Škola celkem
56
42
14
0

Hodnoceno
slovně
0
0
0
0
0
0
0

V období měsíce dubna 2016 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. ročníku. Žáci byli testováni v oblasti Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk a
Člověk a jeho svět. Testování bylo vyhodnoceno elektronicky.
Nevýhodou tohoto testování bylo to, že v některých předmětech se objevilo učivo, které žáci
zatím neprobírali. Bylo probíráno později.
Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2015/2016:
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. 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 2015 / 2016
V letošním školním roce jsme se věnovali ve výuce těmto základním oblastem:

1. ročník
- Naše vesnice
- Chováme se slušně
- Dbáme o své zdraví
- O nejlepšího čtenáře
„Celé Česko čte dětem“- spojeno s přenocováním v budově školy
- Policista je můj kamarád / ve spolupráci s policií ČR/.

2. ročník
-Jíme zdravě pokračování v projektu - Ovoce do škol.
„Celé Česko čte dětem“- spojeno s přenocováním v budově školy
- Zdravé zuby – prevence zubního kazu
- Policista je můj kamarád / ve spolupráci s policií ČR/.
- Vánoce – staré zvyky a obyčeje.
- Víš , co jíš?
- „Sportujeme v každém věku“ - význam sportu v životě
- Chraň si své zdraví

3. ročník a 4.ročník
- Jíme zdravě – pokračování v projektu – Ovoce do škol.
- Dopravní hřiště v Kroměříži - získání průkazu cyklisty, všichni žáci jej získali
- „Dopravní výchova, Bezpečné chování na silnici “ – spolupráce s policií ČR
- „Celé Česko čte dětem“- spojeno s přenocováním v budově školy
- Čteme dětem v mateřské školce
- Christmas

- Everyone is different
- Víš, co jíš?
- Pověsti naší země
- Šikana-beseda s žáky, jak se bránit šikaně.

5. ročník
„Celé Česko čte dětem“- spojeno s přenocováním v budově školy
- Hostýn ve starých pověstech
- Husitské války
- Londýn – hlavní město Velké Británie

Pracovali jsme společně na projektech:
Preventivní akce : Policista je můj kamarád – pro žáky 1. ročníku
Dopravní výchova 2.a3 ročník
Bezpečné chování – pro žáky 4. a 5. ročníku
„Celé Česko čte dětem“- spojeno s přenocováním v budově školy
- Jíme zdravě pokračování v projektu –„ Ovoce do škol.“
„Zubní hygiena pro všechny“ – seznámení se základy a významem péče o chrup.

Dopravní výchova pro žáky 4. ročníku
Dopravní výchova byla v tomto školním roce integrována do vzdělávací oblasti Člověk a jeho
svět. Konkrétně do předmětů přírodovědy, vlastivědy a prvouky ve 3. a 4. třídě. K výuce byly
využity pracovní sešity, pracovní listy, obrázky dopravních značek a webové stránky
www.ibesip.cz, na kterých si žáci vyzkoušeli testové otázky z dopravní výchovy.
V rámci výuky se žáci seznámili s povinnou výbavou cyklisty, bezpečným pohybem chodců
po komunikaci, dopravním značením a pravidly silničního provozu pro cyklisty. Žáci 4. třídy
navštívili dopravní hřiště v Kroměříži, kde procvičili nejen teorii, ale také praktické jízdy.
S výukou dopravní výchovy také byla spjata návštěva dopravního instruktora . 8 žáků ze 4.
třídy skládalo 7.6.2016 zkoušky k získání průkazu cyklisty. Průkaz cyklisty získalo všech 8
žáků.

Pochvaly a ocenění
- získání druhého 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 pátými ve výtvarné soutěži „Naše město – vesnice v proměnách
času“
- vystoupení žáků na Mikulášskému jarmarku s dětským betlémem a koledami
- získání 2. místa v okrskové soutěži ve vybíjené v Bystřici pod Hostýnem
- získání 5. místa v okresní soutěži ve vybíjené v Holešově
- vystoupení žáků s programem při příležitosti oslavy „ Dne matek“

Napomenutí a důtky – nebylo uděleno žádná napomenutí ani důtka třídního učitele či
ředitele školy.

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 2015/2016:
_______________________________________
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 2015/2016

Druh postižení
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení
S vývojovými poruchami
učení
Škola celkem

Ročník
0
0
1.a2.
0
0
0

Počet žáků
0
0
3
0
0
0

2

3

SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY – počty zúčastněných žáků ve šk. roce 2015/2016:
_____________________________________________________________________
Počty účastníků
Název soutěže,
přehlídky

Školní kolo

Okresní kolo

Oblastní kolo

Ústřední kolo

Dům, kde chci
bydlet
Naše město,
vesnice v
proměnách času
Keramická dílna

38

0

0

8

56

0

0

5

26

0

0

0

O nejhezčí
velikonoční
vajíčko
Požární ochrana
očima dětí
Krásná jako kvítka
je ta země /rodina/
Talent školy

24

0

0

12

32

0

0

8

18

0

0

5

5

0

0

0

Mimořádné pedagogické aktivity učitelů
__________________________________
1. Získání 2. místa žáků ve výtvarné soutěži „Jak se žilo v pravěku“, výtvarné práce byly
vystaveny v holešovském zámku celý podzim.
2. Vystoupení žáků valašského kroužku na Mikulášském jarmarku.
3. Vystoupení žáků základní školy i mateřské školy na “ Besedě se seniory“.
4. Účast ve výtvarné soutěží „Naše město, vesnice v proměnách času“ - skupinová práce
tříd. Soutěže se účastnilo 112 prací z okolních škol. Získali jsme 3. místo mezi 5.
ročníky.
5. Dodávání článků a fotografií o dění ve škole pro časopis obce .
6. Každoroční vydání školního časopisu.
7. Práce na projektu MŠMT „ Bezpečná škola“.

Hodnocení – školní družiny 2015 - 2016
Součástí základní školy je i školní družina. Snažíme se čas, který zde děti tráví, naplnit co
nejzajímavěji a nejpestřeji. Ve školním roce 2015 - 16 bylo v provozu jedno oddělení, které
navštěvovalo 30 žáků z 1.-3. ročníku. Z toho bylo 13 dívek a 17 chlapců, 15 žáků z Rusavy, 7
z Brusného , 8 z Chomýže.
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
devátým rokem. Realizovali jsme čtyři projekty "Podzim plný barev", "Bílá zima už je tady",
"Jaro přišlo mezi nás", "Vítáme tě, léto". Jako každoročně jsme pomáhali při přípravě
dětského karnevalu, tradiční akce "Vodění medvěda" , pořadatelsky jsme se podíleli na
organizaci sportovních turnajů ve florbalu, 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. Pravidelně jsme navštěvovali školní knihovnu, kde si děti
zapůjčily knihy, které si ve školní družině přečetly.
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

11

Pohybové hry – chlapci i dívky/mladší/

24

Pohybové hry – chlapci i dívky /starší/

19

Kroužek anglického jazyka

17

Folklorní kroužek

26

Hodnocení – logopedického kroužku
V letošním školním roce pracoval na naší škole logopedický kroužek, do kterého bylo
zařazeno 11 dětí z 1. a 2. ročníku. Z tohoto počtu byly tři děti zařazeny jako integrované a
devět pracovalo 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
Všeználek, Joulinka, Soví hrátky a jiné , také různé omalovánky, říkanky a společenské hry s
logopedickým zaměřením.
V měsících říjnu a březnu se uskutečnily dvě konzultační návštěvy speciálního logopeda z
SPC Kroměříž . Naše práce byla hodnocena kladně. Logopedická péče byla ukončena u osmi
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 24 žáků. 10 žáků z 1.
ročníku a 14 žáků z 2. ročníku.
V kroužku byly zařazovány pohybové a sportovní hry: míčové (např. vybíjená, hra Pavouci,
Na myslivce), s pomůckami (švihadla, šátky, masážní prostředky), hry štafetové, závodivé hry
(různé modifikace honiček), hry ve dvojicích, rytmizované hry. 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, čertovské hry). Slovní hodnocení žáků, účastnících
se kroužku pohybových her, bylo pozitivní a všichni žáci hodnotili náplň hodin kladně.
V kroužku pohybových her bylo cílem především kladně motivovat žáky k pohybové aktivitě
a vzbudit v nich pozitivní vztah k pohybu, což se se povedlo.

Hodnocení kroužku pohybových her- starší žáci
Tento kroužek navštěvovalo v tomto školním roce 19 žáků. Cílem kroužku pohybových her
bylo zvýšení fyzické zdatnosti a techniky míčových dovedností. Náplní jednotlivých hodin
byly hry míčového charakteru (pohybové hry „ Přehazovaná“, „Vybíjená“), hry zaměřené na
vytrvalost (pohybové hry „Spící obr“, „Na třetího“, „Honička čertovská“ ) hry zaměřené na
rychlost ( pohybová hry „Červení a bílí “, „Na záchranku“), kooperační hry zaměřené na
spolupráci (pohybová hra „Vyměňte se “, „Máš rád svého souseda“, „Lano a míč “) úponové
hry ( hry „Dlaní do dlaně“, „Přetah za paži“) a soutěže družstev ( soutěž „Koulej a běž“,
„Podlezaná“).
Mezi žáky jsou velice oblíbené hry míčového charakteru a z tohoto důvodu jsem se zaměřili
na zdokonalování přihrávek jednoruč a obouruč a dále zlepšení dovednosti chytání, házení.
Klasické míčové hry jsme obohacovali novými prvky tak aby se zapojilo co nejvíce žáků a
bylo tyto hry pestřejší. Také jsem se snažili rozvíjet u žáků obratnost a rychlost při
štafetových závodech družstev. Cíle byly splněny, ale zůstávají oblasti jako je spolupráce
žáků, a jejich motivace, které je potřeba dále rozvíjet.

Hodnocení kroužku anglického jazyka
Kroužek anglický jazyk navštěvovalo celkem 18 žáků, z prvního ročníku 6 žáků, ze druhého
ročníku zbývajících 12 žáků.
Účast žáků byla průběrná, s dětmi jsme probrali následující témata:
- Znalost základních barev (colors)
- Ovoce a zelenina (fruit and vegetables)
- Základ komunikace, pozdravit, představit se, zeptat se, jak se máš (Hello, My name is,
Hello, how are you?
- Zvířata (animals)
- Číslice 1 – 10 (numbers)
- Anglická abeceda (the alphabet)
- Měsíce v roce (the months in the year)
- Hra Saimon says, pexeso na procvičování anglické abecedy a další
Děti nejvíce upoutaly písničky (numbers song, the alphabet song, hello song, Christmas song,
Easter song, Snowflake song, Months of a year song), hra anglické Saimon says, pexeso,
seznamovací hry na upevňování základních anglických slovíček, hry s obrázky. Nejvíce si
osvojily základní komunikační frázi My name is, anglickou abecedu nebo barvy a číslice.
Využili jsme také pracovní listy (the alphabet, the Easter, Christmas tree).

Prezentace školy na veřejnosti
_________________________

Kulturní akce školy
___________________________________
šk. rok 2015/2016

Září
----1.9. 2015 slavnostní zahájení školního roku 2015/2016
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
fotografování žáků 1. ročníku
Výtvarná soutěž „ Jak se žilo v pravěku“ – výstava prací a ocenění výtvarných prací
proběhlo v holešovském zámku v měsíci září /2. místo/
Říjen
------7.10. – preventivní akce : Policista je náš kamarád – pro žáky 1.ročníku
Dopravní výchova – 2. ročník a 3. ročník
Bezpečné chování – pro žáky 4.a 5. ročníku
8.10. Projekt: „Celé Česko čte dětem“ spojeno s přenocování ve škole
14.10. – účast žáků 4. ročníku na dopravním hřišti v Kroměříži
Návštěva všech ročníků v místní knihovně
Výtvarná soutěž – „ Dům, kde chci bydlet“ účast žáků 3.a 4. ročníku a školní družiny

Listopad
-----------7.11. setkání se seniory obce – pásmo básní a písní v podání dětí MŠ i ZŠ
13.1. divadelní představení v angličtině pro žáky 3.až 5. ročníku - „Peter Black“
Sběr kaštanů pro Myslivecké sdružení Rusava . Nasbírali jsme 550 kg kaštanů
„Setkání s kouzly a klaunem“ pro žáky MŠ i žáky 1. ročníku
28.11. Mikulášský jarmark“ vystoupení žáků školy s vánočními písněmi a koledami
Výtvarná soutěž – „ Naše město- vesnice v proměnách času“ účast všech 5 ročníků,
skupinová práce- získali jsme 3. místo mezi pátými ročníky

Prosinec
----------Přišel k nám do školy Mikuláš s nadílkou – 4. 12.
„Předvánoční luštění křížovek“ soutěž v anglickém jazyce 15.12.
22.12. Posezení u vánočního stromečku se zpěvem vánočních koled a rozdávání dárků
Projekt „ Vánoce ve třídách“ – staré zvyky, pověry a oslava Vánoc v dřívějších dobách

Leden
--------výroba dárků pro děti k zápisu do 1. ročníku
26.1. zápis do 1. třídy
Únor
------10.2. „Buďme všichni kamarádi“ – program pro žáky školy byl zaměřen na osoby tělesně
postižené, které jsou mezi námi a jejich pomůcky
21.2. karneval pro žáky základní i mateřské školy - téma „ Myslivost a les“
Výtvarná soutěž „ Požární ochrana očima dětí“
Březen
---------2.3. „Jak sněhuláček, záchranář, ošetřoval medvídka Pú“ – program, jak poskytnout první
pomoc
8.3. – sportovní soutěž ve vybíjené v Bystřici pod Hostýnem, získání 3. místa
17.3.- sférické kino - program zaměřen a vesmír a život na Zemi
18.3.- Dopravní výchova pro žáky3.a 4. ročníku
18.3. celostátní matematická soutěž Cvrček a Klokánek
23.3. školní kolo ve florbalu
Výtvarná soutěž „O nejhezčí velikonoční vajíčko“
31.3. keramická dílna – výrobek sluníčka, dárek pro maminku
31.3. projekt „Talent školy“- školní kolo soutěže

Duben
--------1.4. vybíjená – okrskové kolo v Holešově - získání 5. místa
Testování žáků základních škol ve Zlínském kraji. Testování se účastnili žáci 3. a 5.
ročníku.
15.4. maňáskové divadlo pro žáky MŠ a žáky 1. ročníku ZŠ
20.4. Mc Donald´ s cup/turnaj ve fotbalu/ – v Bystřici pod Hostýnem okrskové kolozískání 2. místa
26.4. divadelní představení Jiřího Trnky: Zahrada v Holešově
Výtvarná soutěž „ Krásná jako kvítka… je ta naše země“ – 26. ročník mezinárodní
dětské výtvarné soutěže v oboru grafika a kresba. Téma – rodina.
Květen
---------9.5. Oslava Dne matek – vystoupení žáků pro maminky komponováno z dětských
pohádek:
1. ročník: „Perníková chaloupka“
2. ročník: „Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko“
3.a 4. ročník: „Tři bratři“

5. ročník: “ Dlouhý, Široký a Bystrozraký“
19.5. fotografování jednotlivých třídních kolektivů
Červen
---------3.6. Den dětí - turistická vycházka na Jestřabí s opékáním špekáčků
4.6. sportovní dopoledne na školním hřišti
7.6. dopravní výchova na dopravním hřišti v Kroměříži, pro žáky 4. ročníku
9.6. návštěva hasičské zbrojnice a setkání se členy hasičského sboru
16.6. Školní výlet na hrad Buchlov a do KOVOZOO ve Starém Městě u Uherského
Hradiště pro žáky 1.-5. ročníku
22.6. - 4. olympiáda základních škol ve SVČ Včelín v Bystřici pod Hostýnem /získání 2.
místa/
29.6. turistická vycházka na Hostýn
30.6. rozdání vysvědčení a loučení s žáky 5. ročníku

Projekty
1. „Bezpečné chování“- 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 odstranit 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. Žáci byli také seznámeni s exotickým
ovocem a zeleninou pěstovanou v jiných zemích. Toto ovoce a zeleninu jste měli možnost
ochutnat.
3. „Celé Česko čte dětem“ – celorepublikový projekt byl zaměřen na výchovu čtenářů a
potřebu získávání vědomostí a poznatků. Součástí projektu bylo přenocování v budově školy.
4. „ Čteme dětem ve školce“- za spolupráce paní učitelek mateřské a základní školy.
5. „ Neznámé a tropické ovoce“ – spojeno s ochutnávkou tohoto ovoce, se kterým se
setkáme v našich obchodech a na dovolených.
6. „ Den dětí“ – během tohoto projektu jsme se vydali na turistickou vycházku na Jestřabí,
objevovali jsme jarní louky, poznávali květiny a stromy na přilehlých loukách a v lesích.
Nezapomínali jsme na správné chování v lese a na louce.
7. „ Zubní hygiena pro všechny“- význam pravidelného čištění zubů, péče o chrup, správné
čištění zubů, význam správné ho stravování, pravidelná návštěva zubního lékaře, předcházení
zubnímu kazu.

8. „Náš hasičský sbor“ – význam hasičského sboru, návštěva hasičské zbrojnice, poznání
práce hasičů. Projekt byl ukončen testem základních znalostí.
Projektů bylo samozřejmě více, tyto jsou však ty nejvýznamnější.

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU
ŠKOLNÍ INSPEKCÍ :
Během letošního školního roku byla provedena inspekční činnost Českou školní inspekcí.
Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání v mateřské škole i v základní škole.
Bylo zjištěno, že škola dosahuje očekávané úrovně podmínek ke vzdělávání ve vztahu ke
vzdělávacím programům.
Průběh vzdělávání žáků ke vztahu ke vzdělávacímu programu byl na úrovni vyžadující
zlepšení. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání nebyl zcela v souladu s RVP
ZV. Do 1.9.2016 se musí přepracovat ŠVP ZV podle platné osnovy a rozpracovat učivo
podrobněji do jednotlivých ročníků. Od 1.9. 2016 mají všechny školy v republice nové školní
vzdělávací programy.
Výsledky vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům mají očekávanou úroveň.
Ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy proběhlo šetření k tzv.
nekvalifikovaným pedagogickým pracovníkům. Jedna paní učitelka ukončila vysokoškolské
vzdělání v průběhu školního roku, což umožňuje zákon. Pedagogičtí pracovníci školy jsou
plně kvalifikovaní.
Proběhla kontrola z obce na čerpání finančních a materiálních zdrojů a prostředků. Nebylo
zjištěno žádné pochybení.

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 .
O září 2015 nastoupily na naši školu dvě nové paní učitelky, které se plně zapojily výuky
a vzdělávání žáků.
Během roku jsme pečovali jsme o tři integrované žáky v oblasti logopedie. Žáci se
vzdělávali podle individuálního vzdělávacího plánu.
Zaměřili jsme se hlavně na ochranu a bezpečnost žáků škole a v jejím okolí. Snažíme se
v našich žácích vzbudit pocit odpovědnosti a také všímavosti k okolí a okolním lidem.
Plně si uvědomujeme tuto nutnost, která nás všechny bude stále více a více zajímat. Během
školního roku byla naše škola vybavena novým zabezpečovacím systémem spojeným
s videotelefony, které jsou umístěny v jednotlivých součástích školy a zajišťují tak vetší
bezpečnost žáků a pracovníků školy.
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 to
nejdůležitější. Dětem se snažíme vštípit zásady správné životosprávy, správný životní styl pro
následující život . V letošním školním roce jsme měli možnost se seznámit také s tropickým
ovocem a jinými druhy zeleniny, které se na našem trhu objevují málo. Projekt byl také
spojen s ochutnávkou tohoto ovoce a zeleniny. Některé druhy dětem chutnaly, některé méně.
Účastnili jsme se také několika výtvarných soutěží, neobdrželi jsme však zatím výsledky
vyhodnocení.
Závěrem chci poděkovat všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za obětavou
práci po dobu celého školního roku.
v Rusavě dne 31. srpna 2016
Projednáno v pedagogické radě dne:

20. září 2016

Schváleno Školskou radou dne:

6. října 2016

Mgr. Jana Podolová
ředitelka školy

