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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. Petra  Regerová 

 

                                   

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 2019/2020:  

__________________________________________________________________ 

 
              

 

 Počet tříd Počet žáků Počet žáků na 

třídu 

Přepočtený 

počet ped. prac. 

Počet žáků na 

ped. úvazek 

1.stupeň 3 45 15 3,88 12,1 

Školní družina 1 25 30 0,93 30 

Školní jídelna  66  1,97  np  

Mateřská škola 1 23 24 2,28 12,5 

                                           

 

     

 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 2019/2020 

 

Vzdělávací program  v ročnících Počet žáků 

 

Školní vzdělávací 

program pro základní 

vzdělávání 

 Svobodná škola 

 

 1.,2.,3.,4.,5. 45 

    

 

Žáci 3. a 4. ročníku se účastnili během podzimu plaveckého výcviku  a žáci 5. ročníku se účastnili 

zdokonalujícího plaveckého výcviku na bazéně v Holešově. 

Na škole nebyl vyučován žádný nepovinný předmět. 

 

 

 

 PERSONÁLNÍ   ZABEZPEČENÍ    ŠKOLY 

________________________________________ 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020: 

__________________________________________ 

 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 4   4   

Externí pracovníci 0 0 

 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2019/2020: 

____________________________________________________________ 

 

Ped. pracovníci 

poř. číslo 

Pracovní 

zařazení, funkce 

Úvazek Kvalifikace,stupeň 

vzdělání,obor,aprobace 

Roků ped.praxe 

1. ředitelka 1 učitelství l.st. ZŠ 37 

2. učitelka 1 učitelství l.st. ZŠ 9 

3. učitelka 1 učitelství  l.st. ZŠ 3 

4. vychovatelka a 

učitelka 

0,6 a 0,4  uč. vychovatelství 42 

31 

 

Od září  pracovaly na škole tři paní 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: 100 % 



Aprobovanost výuky:  86 % 

 

 

 

NEPEDAGOGIČTÍ  PRACOVNÍCI  VE ŠKOLNÍM ROCE  2019/2020: 

______________________________________________________________ 
 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 4 3,44 

Externí pracovníci 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ  ÚDAJE  O  NEPEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍCÍCH VE ŠK. ROCE 2019/2020: 

 

 

 

 

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  PRACOVNÍKŮ 

__________________________________________________________ 

ZA  ŠKOLNÍ  ROK  2019/2020 

____________________________ 

 

 Seznam akcí: 

_____________ 

 

Základní škola 

                                                                                                              

                                                                                                                      počet účastníků 

Specializovaná kineziologie v praxi                                                                             1 

 

Porada ředitelů škol v Kroměříži     1 

 



Setkání metodiků prevence v Kroměříži                                                                      1 

 

Porada výchovných poradců a ředitelů základních škol                                               1 

 

I s poezií si lze hrát aneb i čtení poezie pomáhá čtenářské gramotnosti                      1 

 

Specifické poruchy chování u žáků                                                                              1 

 

Tvorba klimatu ve škole                                                                                               1 

 

Jsme odlišní, jinak se učíme – výuka žáků s odlišnou úrovní nadání                          1 

 

Metodický průvodce 1. třídou    1 

 

 

 

Mateřská škola 

 

 

Polytechnická výchova v MŠ                                                                                     1 

 

Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ                                                       1 

 

Celodenní dílny k poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů             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  ŽÁKŮ 

__________________________________________ 

 

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2019/2020 :     

                              

    

Zapsaní do 

l.třídy 2019 

Počet žádostí o 

doklad 

Nastoupili do 

1. třídy 2019 

Zapsaní do l. 

třídy 2020 

Počet žádostí o 

odklad 

Nastoupí do l. 

třídy 2020 

9 0 9 6 2 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VÝSLEDKY   VÝCHOVY  A   VZDĚLÁVÁNÍ                                                                                                                                                                                                                                                            

________________________________________            
 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2019/2020 

Ročník Počet žáků 

celkem 

Prospělo  s 

vyznamenáním  

Prospělo Neprospělo   Hodnoceno 

slovně 

1. 9 9 0 0 0 

2. 7 7 0 0 0 

3. 5 5 0 0 0 

4. 10 7 3 0 0 

5. 14 7 7 0 0 

Celkem l. 

stupeň 

 35 10 0 0 

Škola celkem 45 35 10 0 0 

 

 

 

Počty žáků  přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2019/2020:  

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

 

HODNOCENÍ  VÝSLEDKU  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. Je  to způsobeno 

pravděpodobně dobrou spoluprací s rodiči a také tím, že jsme malá, vesnická škola. 

 

 

VÝSLEDKY  PREVENCE  SOCIÁLNĚ   PATOLOGICKÝCH  JEVŮ 

 

Prevence sociálně patologických jevů za školní rok 2019 / 2020 

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

 

1. ročník a 2. ročník 

- 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. 

 

3. ročník a 4. ročník 



-Jíme zdravě pokračování v projektu - Ovoce do škol. 

- Vánoce – staré zvyky a obyčeje. 

- Dopravní hřiště v Kroměříži - získání průkazu cyklisty 

- „Na internetu bezpečně“ – spolupráce s  policií ČR 

 

 

  5. ročník 

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

- „Na internetu bezpečně“ – spolupráce s  policií ČR 

- Christmas – vánoční zvyky v Anglii 

 

Pracovali jsme  společně na projektech: 

Preventivní akce  Policista je můj kamarád – pro žáky 1. a 2. ročníku 

Na internetu  bezpečně – pro žáky 3. až 5. ročníku 

 

 

 

 

Dopravní výchova pro žáky 4. ročníku 

 

 

 

Hodnocení dopravní výchovy  

Dopravní výchova ve 4. ročníku probíhala v průběhu celého školního 2019/2020 roku v rámci 

předmětu Přírodověda. Úvodní hodina se uskutečnila na podzim přímo v areálu dětského 

dopravního hřiště v Kroměříži, kde se žáci seznamovali s teoretickými pojmy. Vyzkoušeli si také 

praktickou jízdu na kole, při které se dostávali do různých dopravních situací a zároveň si 

osvojovali dopravní předpisy a značky. 

V lednu žáci absolvovali dopravní výuku pod odborným vedením ve škole. Instruktor dětem 

vysvětloval učivo pomocí obrázků a průběžně jim pokládal kontrolní otázky. Postupně si všichni 

názorně vyzkoušeli některé dopravní situace ať už jako chodci, cyklisté nebo jako řidiči. Na závěr si 

žáci otestovali své znalosti pomocí jednoho obrázku - hledali správné a špatné chování účastníků 

silničního provozu.  

Průkaz  cyklisty v letošním školním roce žáci nezískali, neboť došlo k omezení školní docházky 

z důvodu  zamezení šíření nemoci covid-19. Získají jej  na začátku příštího školního roku. 

 

 

Pochvaly a ocenění  

 

-   vystoupení žáků   naší školy s muzikálem „Červená Karkulka“ na Besedě se seniory   

    v obci Rusava 

-  vystoupení žáků na Mikulášskému jarmarku s vánočními básněmi, písněmi a koledami   

-   vystoupení žáků  v Českém rozhlase Zlín s rusavskými a lidovými písněmi 



 

 

 

Napomenutí a důtky – nebylo uděleno žádné napomenutí  ani  důtka 

 

 

 

   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 2019/2020: 

_______________________________________ 
 

 

 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 2019/2020 

 

 

Druh postižení Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení 0 0 

Zrakové postižení 0 0 

S vadami řeči 0 0 

Tělesné postižení 0 0 

S kombinací postižení 5. 1 

S vývojovými poruchami učení 0 0 

Škola celkem   1 1 

 

 

SOUTĚŽE    A   PŘEHLÍDKY – počty  zúčastněných žáků ve šk. roce 2019/2020: 
_____________________________________________________________________ 

   

                               Počty účastníků 

                               

Název soutěže, 

přehlídky 

 

Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo 

Můj domácí 

mazlíček 

 

20 0 0 0 



Děti ,pozor, 

červená 

16 

 

0 0 0 

Keramická dílna 16 0 0 0 

 

Z pohádky do 

pohádky 

20 0 0 0 

Čarovná pastelka – 

„Cesta kolem 

světa“ 

25 0 0 0 

Svět očima dětí- 

„Mobilní telefony 

a nepozornost“ 

24 0 0 0 

Svět očima dětí- 

„Ne každý je tvůj 

kamarád“  

24 0 0 0 

 

 

Mimořádné pedagogické aktivity učitelů 

__________________________________ 

  

1.  Vystoupení žáků na  Mikulášském jarmarku. 

2. Vystoupení žáků základní školy i mateřské školy na “ Besedě se seniory“ 

3. Dodávání textů a fotografií o dění ve škole pro  časopis obce . 

4. Vystoupení  žáků s rusavskými a lidovými písněmi v Českém rozhlase Zlín. 

5.  Vydání školního časopisu žáky 5. ročníku. 

 

 

Hodnocení školní družiny     

 

     Ve školním roce 2019 -2020 bylo v provozu jedno oddělení, které navštěvovalo 25 žáků z 1.-5. 

ročníku. Z toho bylo 11 dívek a 14 chlapců, 13 žáků z Rusavy, 6 z Brusného, 5 z Chomýže a jedna 

ze Zlína.. 

    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 udržujeme 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 i ve školní družině. 

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

rokem a zároveň jsme se zapojili do projektu Šablony II. "ZŠ a MŠ Rusava 63", který je dotován z 

prostředků EU. V rámci tohoto projektu jsme pracovali se žáky v čtenářském klubu, kde jsme se 

seznamovali s knihami různých žánrů. Dále jsme pracovali pod vedením odborníka v keramickém 

kroužku, žáci si vyrobili 10 výrobků, naučili se zacházet s keramickou hlínou a pomůckami k tomu 

určenými. Před Vánocemi za námi přišla umělecká vedoucí valašského tanečního kroužku Rusavjan 

a spolu s ní se uskutečnil velmi zdařilý projektový den pod názvem "Valášek". Obě akce keramika i 



projektový den byly z prostředků EU. Jako každoročně jsme pomáhali při přípravě tradiční akce 

"Vodění medvěda", pořadatelsky jsme se podíleli na organizaci sportovních turnajů ve vybíjené. 

Výroba nejrůznějších dárků k jednotlivým příležitostem, sběr kaštanů probíhal také pod záštitou 

ŠD, výzdoba společných prostor školy byly rovněž v naší režii. Mezilidské vztahy, protidrogová 

prevence, ochrana životního prostředí a další témata se prolínala všemi činnostmi. 

    Činnosti v letošním roce byly poznamenány uzavírkou školy od března do května z důvodu 

výskytu viru Covid-19. I přesto byly činnosti ve ŠD velmi obsáhlé, pestré a různorodé. 

 



 

 

Na základní škole pracují tyto kroužky a kluby: 

 ___________________________________________ 

   

 Žáci pracují pod vedením učitelek základní školy.     

 

Kroužek 

 

Počet žáků 

Logopedický kroužek 

 

5 

Kluby deskových her a zábavné logiky 

 

31 

Čtenářské kluby 

 

26 

Doučování 

 

11 

Náboženství 11 

 

 

 

Logopedický kroužek 

                                                                                                                                                                                    

V  tomto školním roce bylo do logopedického kroužku zařazeno 5 dětí z 1. a 2. ročníku. 

Pravidelně jednou týdně vždy v úterý 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 se uskutečnila konzultační návštěva speciálního logopeda z SPC logopedické 

Brno, pobočka Bystřice pod Hostýnem, která nám poradila, jak s dětmi pracovat. Druhá 

obvyklá návštěva na jaře se neuskutečnila, jelikož byla ZŠ od března uzavřena z důvodu 

výskytu viru Covid-19 . Logopedická péče byla ukončena  u tří dětí již v prvním pololetí. 

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

péči. 

 

 

Kluby deskových her a zábavné logiky 

V prvním pololetí školního roku 2019/2020 se žáci  všech ročníků mohli účastnit klubu 

deskových her a zábavné logiky v rámci projektu Šablony II. Již název tohoto klubu žáky 

zaujal. Celkem jsme se v klubu setkali šestnáctkrát. Cílem klubu bylo seznámit žáky 

s různými typy deskových a logických her. Hravým způsobem si žáci procvičovali paměť, 

postřeh, logické myšlení, matematickou představivost, zručnost, vědomosti, slovní zásobu. 

Nelze opomenout také pozitivní dopad na sociální oblast – rozvoj sociálních vztahů, 

trpělivosti, spolupráce, komunikace a učení se přijímat prohru. Žáci se na naše setkání vždy 

těšili a velmi je bavila. 

 

 

Čtenářské kluby 

Ve 2. pololetí mohli žáci v rámci projektu Šablony II navštěvovat čtenářský kluby. Do klubu 

se zapsalo 26 žáků z 1. až 5. ročníku. V klubu jsme se postupně věnovali různým literárním 

žánrům. Žáci se tak seznámili s knihami se zvířecím hrdinou, které jim byly hodně blízké. 



 

 

Knihy s detektivními příběhy pro žáky byly atraktivní hlavně tím, že se do děje mohli zapojit 

pomocí  pátrací - dešifrovací lupy, s jejíž pomocí luštili různé zprávy nebo odhalili pachatele. 

Seznámili jsme se i s pověstmi, pohádkami, s životem některých spisovatelů a s bajkami. 

Věnovali jsme se také poezii - četli jsme různé básně a snažili se o správný recitační projev. 

Žákům se hodně líbily komiksové příběhy. Součástí každého klubu byla tvorba plakátu - 

koláž na dané téma. Na tvoření se žáci těšili, protože spolupracovali ve skupinkách, mohli 

kreslit i lepit a jejich plakáty poté mohli ve třídě obdivovat jejich spolužáci. 

Žáci se rozvíjeli tedy především v oblasti čtenářské gramotnosti, ale také v oblasti počítačové 

gramotnosti. 

 

 

Doučování 

 

Během celého školního roku probíhalo také doučování žáků. Žáci, kteří se  zapsali do 

doučování,  si mohli s třídní učitelkou  upevnit  a zdokonalit  své poznatky a znalosti.  

Vše probíhalo hravou a odpočinkovou formou.  O doučování byl velký zájem. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Prezentace školy na veřejnosti  

_________________________ 

Kulturní akce školy 

___________________________________ 

 

 

šk. rok 2019/2020 

 

Září 

----- 

2.9. 2019  slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 

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

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

Evropského společenství 

17.9. účast žáků 3. -5. ročníku na Dřevosochání v Bystřici pod Hostýnem -  akce Průmyslové 

školy dřevařské - tvorba dřevěných soch 

 

 

Říjen 

------- 

2.10. – preventivní akce : Policista je náš kamarád – pro žáky 1.a 2. třídy 

                                    Bezpečné  chování na internetu – pro žáky 3. – 5. třídy 

 

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

Sběr kaštanů pro Myslivecké sdružení Rusava, nasbírali jsme 845 kg. 

 

 

 



 

 

 

Listopad 

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

6.11. – projektový ve škole  pro žáky 1. – 3. ročníku na téma „Stavitel věží“ 

16.11. – setkání se seniory v obci Rusava. Žáci připravili  muzikálovou  pohádku „ O Červené 

Karkulce“ 

 

Prosinec 

----------- 

fotografování žáků s vánočními motivy 

výroba  drobných dárků a výrobků k prodeji na  Mikulášský jarmark  

6.12. – Přišel Mikuláš s dárky pro děti. 

7.12. -  Vystoupení žáků na   Mikulášském jarmarku  u vánočního stromečku  před obecním 

úřadem  - zpěv koled, přednes básní 

10.12. – vánoční koncert „Cinknutí zvonečku“ v ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem 

11.12. – návštěva místní knihovny s vánočním čtení pro žáky 

17.12. – návštěva  kina v Bystřici pod Hostýnem film „Lví král“ 

19.12. – vánoční dílna pro žáky 5. ročníku  v muzeu v Kroměříži, žáci  vytvářeli vánoční 

koule dle svých představ a fantazie 

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

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

 

 

 

Leden 

--------- 

24.1. dopravní výchova  ve škole pro žáky 4. ročníku, vedená lektorem z dopravního hřiště 

z Kroměříže    

30.1. – vydání vysvědčení a návštěva kiny v Bystřici pod Hostýnem  - „Ledové království“ 

 

 

Únor 

------- 

Vystoupení žáků všech tříd v Českém rozhlase Zlín. Žáci zpívali lidové a valašské písně. 

11.2. – účast žáků v okrskovém kole ve vybíjené v Bystřici pod Hostýnem 

18.2. -   maňáskové divadelní představení pro mladší žáky „ Tři prasátka“ 

 

V měsíci březnu, dubnu a květnu byla  základní škola uzavřena. Nebylo tedy možné 

uskutečnit plánované aktivity. 

 

 

 

Červen 

---------- 

 

30.6.  rozdání vysvědčení a loučení s žáky 5. ročníku  

 

 



 

 

Projekty 

Škola se  účastnila evropského projektu   „Ovoce  a zelenina do škol“ s  finanční podporou 

Evropského společenství a Ministerstva zemědělství České republiky. 

 

Zdravé zuby – projekt byl zaměřen na každodenní péči o zuby a  význam péče o zuby. 

 

Les  je důležitý – zabývali jsme se významem lesa pro naši i budoucí generaci lidstva. 

Nezapomněli jsme také na význam a produkci kyslíku v zelených oázách. 

 

Jsem čtenář – snažili jsme se vštípit dětem zájem o literaturu,  pravidelně jsme navštěvovali 

místní knihovnu a podporovali půjčování dětských, zábavných a dobrodružných knih. 

 

Hrajeme si s pohádkou – zaměřili jsme se hlavně na české pohádky. 

 

My family – projektem jsme rozšiřovali slovní zásobu  anglických slovíček u dětí . 

 

 

Hobbies and free time – tímto projektem jsme se snažili vzbudit v dětech zájem o anglický 

jazyk. 

 

Projektový den ve škole „ Stavitel věží“ 

Projekt Stavitel  věží byl realizován v 1. až 3. ročníku. Cílem tohoto projektu byla práce se  

s maxi stavebnicí, poznávání  známých věží v České republice, význam věží, ale také 

bezpečnost práce na stavbě a staveništi. Žáci během  projektu postavili  věž Ještěd, která je 

v naší republice nejznámější a  má pro naši republiku velký význam. Žáci pracovali v týmu 

s velkým nadšením.  Výsledek jejich práce byl velmi zdařilý. 

 

 

Projektový den ve škole „Naše obec“ 

Projektový den ve škole s názvem „Naše obec“ byl realizován ve třídě 2. a 5. ročníku dne 

21. 11. 2019. Cílem projektového dne bylo poutavým a hravým způsobem vyhledávat  

a osvojovat si informace a zajímavosti o naší obci, protože každý by měl mít určité povědomí 

o místě, kde žije. Dopoledne bylo nabité různorodými aktivitami prolínajícími se všemi 

předměty, například jsme zpívali rusavskou píseň, listovali knihami o Rusavě, ukazovali si 

osobnosti spojené s Rusavou, a mnoho dalších činností. Hlavním bodem byla návštěva 

místního muzea, proložena poutavým a naučným výkladem pracovnice obecního úřadu, která 

s námi spolupracovala celé dopoledne. Pozornost žáků jsme ověřily skupinovým kvízem. 

Závěr dne byl věnován tvořivé činnosti, kdy žáci ve skupinách tvořili z krabiček a papíru 

model naší obce. Projektový den byl velmi vydařený a modely se žákům opravdu povedly. 

 

 

Projektový den ve škole „ Předvánoční čas s knihou“ 

V čase příprav na Vánoce jsme s žáky navštívili knihovnu v rámci projektového dne 

Předvánoční čas s knihou. Celý projekt spojovalo právě vánoční téma. Žáci se seznámili nejen 

s českými zvyky a tradicemi od Mikuláše až po Tři krále, ale dověděli se také, jak se slaví 

Vánoce v jiných zemích. Četli jsme si různé příběhy, pověry, vyplňovali kvízy a úkoly a 

zpívali jsme anglické i české koledy. V knihovně si žáci poslechli příběh o Ježíškovi a potom 

si mohli vytvořit vánoční přání pro své blízké. Vánoce jsou žáky velmi oblíbené, proto i celý 

projekt proběhl v příjemné atmosféře a moc se vydařil. 

  



 

 

 

 

 

Projektový den ve škole „ Vánoční pečení perníků“ 

Žáci 1. ročníku váleli těsto, vykrajovali,  pekli a zdobili  vánoční perníčky na výzdobu 

vánočního stromečku ve třídě. Na části perníků jsme si také pochutnali  za zvuků vánočních 

melodií a koled.  

 

 

ÚDAJE  O  VÝSLEDCÍCH  INSPEKČNÍ  ČINNOSTI  PROVEDENÉ   ČESKOU   

ŠKOLNÍ  INSPEKCÍ : 

 

 

Během letošního školního roku nás Česká školní inspekce nenavštívila. 

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 a také kontrola distanční výuky  během uzavření školy.  

 

 

 

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  realizovali   projekt Šablony II  financovaný z prostředků  EU.                    

 

 

 

 

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,  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 2017, ve všech 

třídách .     

   Pečovali jsme o jednoho integrovaného žáka, který měl individuální vzdělávací plán. 

   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. Snažíme se v našich žácích vzbudit pocit odpovědnosti a nebýt lhostejný 

k nespravedlnostem. 

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

uvědomujeme, 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.  

 

 

 

  Závěrem chci poděkovat všem pedagogickým i nepedagogickým  pracovníkům za  náročnou 

a obětavou práci po dobu náročného  školního roku, během něhož  došlo k uzavření 

základních škol v celé republice. Po dobu uzavření základní  školy probíhala distanční výuka 

žáků.  

  

 

v Rusavě  dne   31. srpna 2020 

 

 

Projednáno v pedagogické radě dne:     14. září 2020 

 

 

Schváleno Školskou  radou dne:            14. září  2020 

 Mgr. Jana Podolová 

                                                                                             ředitelka školy 

                                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 


