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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. 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 2020/2021:  

__________________________________________________________________ 

 
              

 

 Počet tříd Počet žáků Počet žáků na 

třídu 

Přepočtený 

počet ped. prac. 

Počet žáků na 

ped. úvazek 

1.stupeň 3 35 11,66 3,5 10 

Školní družina 1 20 30 0,6 30 

Školní jídelna  58  1,87  np  

Mateřská škola 1 23 24 2,00 12 

                                           

 

     

 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 2020/2021 

 

Vzdělávací program  v ročnících Počet žáků 

 

Školní vzdělávací 

program pro základní 

vzdělávání 

 Svobodná škola 

 

 1.,2.,3.,4.,5. 35 

 

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

zdokonalujícího plaveckého výcviku na bazéně v Holešově. Plavecký  výcvik však nebyl ukončen 

z důvodu výskytu Covid-19 a uzavření  základních škol. 

Na škole nebyl vyučován žádný nepovinný předmět. 

 

 

 

 PERSONÁLNÍ   ZABEZPEČENÍ    ŠKOLY 

________________________________________ 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020/2021: 

__________________________________________ 

 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 4   4   

Externí pracovníci 0 0 

 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2020/2021: 

____________________________________________________________ 

 

Ped. pracovníci 

poř. číslo 

Pracovní 

zařazení, funkce 

Úvazek Kvalifikace,stupeň 

vzdělání,obor,aprobace 

Roků ped.praxe 

1. ředitelka 1 učitelství l.st. ZŠ 38 

2. učitelka 1 učitelství l.st. ZŠ 10 

3. učitelka 1 učitelství  l.st. ZŠ 4 

4. vychovatelka a 

učitelka 

0,6 a 0,4  uč. vychovatelství 43 

32 

 

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  2020/2021: 

______________________________________________________________ 
 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 4 3,37 

Externí pracovníci 0 0 

 

 

 

 

DALŠÍ  ÚDAJE  O  NEPEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍCÍCH VE ŠK. ROCE 2020/2021: 

 

 

 

 

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 0,37 střední, zootechnik 

5. pomocná kuchařka 0,5 základní 

 

 

 

DALŠÍ  VZDĚLÁVÁNÍ  PEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍKŮ 

__________________________________________________________ 

ZA  ŠKOLNÍ  ROK  2020/2021 

____________________________ 

 

 Seznam akcí: 

_____________ 

 

Základní škola 

                                                                                                              

                                                                                                                      počet účastníků 

 

 

Vedení třídnických hodin                                                                                             1 

 

Posuzování vývoje čtení a psaní na 1. stupni ZŠ     1 

 

Metodické postupy pedagogů vzdělávajících žáky s PAS v běžné třídě     1 

 

SOS -  při prvních obtížích žáků v 1.-3. ročníku                                                          1 

 

Autismus                                                                                                                       2 

 

Specifické poruchy chování žáků                                                                                 1 



 

Bezpečnost práce a požární ochrana      1 

 

Nová informatika v RVP ZV      1 

 

 

Mateřská škola 

  

Pedagogicko-psychologická výbava učitele MŠ                                                            1 

 

Jak připravit rodiče na vstup dítěte do MŠ                                                          1 

 

Angličtina hravě a netradičně v MŠ                                                                               1 

 

Základy matematické pregramotnosti v MŠ                                                                  1 

 

Angličtina pro nejmenší                                           1 

 

 

 

 

Hlavními tématy v  letošním školním roce  byla práce a výuka žáků s výukovými obtížemi a se  

speciálně vzdělávacími potřebami . Dále jsme se zaměřili na informace ohledně  informatiky  

v novém RVP ZV a také na  bezpečnost žáků a pracovníků školy. Většina vzdělávacích akcí se 

uskutečnila online. Pedagogičtí pracovníci se  zajímali také o nové učebnice, které se naskytly 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 2020/2021 :     

                              

    

Zapsaní do 

l.třídy 2020 

Počet žádostí o 

doklad 

Nastoupili do 

1. třídy 2020 

Zapsaní do l. 

třídy 2021 

Počet žádostí o 

odklad 

Nastoupí do l. 

třídy 2021 

5 1 4 13 2 10 

 

 

 

 

 

 VÝSLEDKY   VÝCHOVY  A   VZDĚLÁVÁNÍ                                                                                                                                                                                                                                                            

________________________________________            
 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2020/2021 

Ročník Počet žáků 

celkem 

Prospělo  s 

vyznamenáním  

Prospělo Neprospělo   Hodnoceno 

slovně 

1. 4 4 0 0 0 



2. 9 9 0 0 0 

3. 7 5 2 0 0 

4. 5 5 0 0 0 

5. 10 8 2 0 0 

Celkem l. 

stupeň 

35 31 4 0 0 

Škola celkem 35 31 4 0 0 

 

 

 

Počty žáků  přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2020/2021:  

V letošním školním roce byla přijata  jedna žákyně naší  školy ke studiu  na osmileté gymnázium do 

Holešova. 

 

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 2020 / 2021 

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

 

1. ročník a 3. ročník 

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

- Umíme se chovat. 

- Návštěva místní knihovny. 

- Zdravé zuby /1. ročník/- péče o zuby a jejich  čištění. 

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

 

2. ročník 

- Jíme zdravě pokračování v projektu - Ovoce do škol. 

- Zdravé zuby – péče o zuby a jejich čištění. 

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

- Vánoce –  poznáváme staré zvyky a obyčeje 

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



 

   4. a 5. ročník 

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

- Silnice není herna 

- Dopravní výchova ve spolupráci s organizací Besip 

- Dbám na své zdraví 

- Easter traditions 

- „Na internetu bezpečně“  

 

 

Pracovali jsme  společně na projektech: 

 

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

- Květnové putování po obci Rusava – s putovní hrou. Putování podle mapy, návštěva 

zajímavých míst v obci , řešení otázek a křížovky.  

 

Dopravní výchova pro žáky 4. ročníku 

Hodnocení dopravní výchovy  

 

 

Žáci 4. třídy se na podzim zúčastnili úvodní hodiny dopravní výchovy v Kroměříži přímo na 

dopravním hřišti pod odborným vedením lektora. Setkání zahrnovalo jak teoretickou tak praktickou 

část. V první části se žáci dověděli spoustu důležitých informací a pojmů, řešili dopravní situace na 

silnici i na křižovatkách prostřednictvím obrazových materiálů. Ve druhé části se stali účastníky 

silničního provozu - jako cyklisté i jako chodci. Při jízdě na kole si mohli vyzkoušet a osvojit 

dopravní předpisy i značky.  

Další výuka dopravní výchovy v tomto školním roce bohužel neproběhla z důvodu vládních 

nařízení kvůli výskytu covid-19 a uzavření školy.  

 

 

Pochvaly a ocenění  

- Ocenění 7 žáků  ve výtvarné soutěži „ Silnice není herna “, soutěž  byla pořádána 

organizací  BESIP. Žáci  získali ocenění a drobné dárky. 

 

 

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 2020/2021 

 

 

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 0 0 

S vývojovými poruchami učení 0 0 

Škola celkem   0 0 

 

 

SOUTĚŽE    A   PŘEHLÍDKY – počty  zúčastněných žáků ve šk. roce 2020/2021: 
_____________________________________________________________________ 

   

                               Počty účastníků 

                               

Název soutěže, 

přehlídky 

 

Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo 

Zahrada plná 

života 

 

10 0 0 4 

Moje 

nejoblíbenější zvíře 

35 

 

0 0 7 

Keramická dílna 10 0 0 0 

 

Voda  a život 15 0 0 5 

 

Silnice není herna 

 

15 0 0 7 



Svět očima dětí- 

„Každý není tvůj 

kamarád“ 

9 3 0 0 

Požární ochrana 

očima dětí a 

mládeže  

9 0 0 2 

 

 

Mimořádné pedagogické aktivity učitelů 

__________________________________ 

  

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

2.  Vydání třídního časopisu žáky 4. a 5. ročníku. 

3.  Vydání školního časopisu. 

 

 

Hodnocení školní družiny     

 

     

 

     V tomto školním roce  bylo v provozu jedno oddělení, které navštěvovalo 20 žáků z 1.-5. 

ročníku. Z toho bylo 7 dívek a 13 chlapců, 14 žáků z Rusavy, 4 z Brusného, 1 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 čtrnáctým  

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 různými dětskými časopisy a zabrousili jsme do světa pohádek.. Dále jsme pracovali 

pod vedením odborníka v kroužku, kde jsme vyráběli z netradičních materiálů různé výrobky. V 

průběhu roku jsme uskutečnili několik projektových dnů „Návštěva na zemědělské farmě“, „Výroba 

zdravých veselých svačinek“, „Práce s modelovací hmotou - šnek“, „Práce s textilem – chňapka“ a 

„Návštěva knihovny“. Všechny projektové dny se nám vydařily, děti zaujaly a odnášely si z nich 

nové informace a dovednosti. Výroba nejrůznějších dárků k jednotlivým příležitostem, sběr kaštanů 

probíhal 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 i v letošním roce byly poznamenány uzavírkou školy na podzim i na jaře 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 

 

2 

Doučování 

 

8 

 

Logopedický kroužek 

                                                                                                                                                                                                         

    V tomto školním roce byly do logopedického kroužku zařazeny pouze 2 děti ze 2. a 3. třídy. 

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. 

     Pravidelné konzultační návštěvy speciálního logopeda z SPC logopedické Brno, pobočka 

Bystřice pod Hostýnem, který nám poradí, jak s dětmi pracovat se v letošním roce neuskutečnily z 

důvodu výskytu viru Covid-19 , kdy byla škola uzavřena. Logopedická péče byla ukončena  u obou 

dětí. 

                                                                                                                                                                                    

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

V rámci projektu Šablony II bylo v prvním pololetí jednou týdně po dobu šestnácti týdnů 

realizováno doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Do doučování docházelo 8 žáků. 

Věnovali jsme se vysvětlování náročnějšího učiva, upevňování základů učiva a procvičování 

probrané látky v předmětech zejména český jazyk a matematika, občas také anglický jazyk. Díky 

nízkému počtu žáků v doučování je možno zaměřit se přesně na žákovy nedostatky a efektivně 

s nimi pracovat. Do výuky jsem zařadila didaktické i stolní deskové hry a online cvičení. Žáky 

nejvíce bavily pracovní listy a učení formou zadávání  zábavných úkolů. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Prezentace školy na veřejnosti  

_________________________ 

Kulturní akce školy 

___________________________________ 

 

 

šk. rok 2020/2021 

 

Září 

----- 

1.9. 2020  slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 



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

Evropského společenství 

Fotografování žáků 1. ročníku 

10.9.  projektový den ve škole „ Buďme kamarádi“ 

7.9. promítání 3D pro žáky na téma „Podmořský  svět“ 

16.9. projektový den mimo školu „ První pomoc“ 

23.9.  účast žáků 4. ročníku na dopravním hřišti v  Kroměříži 

 

 

Říjen 

------- 

9.10. projektový den ve škole „ Cesta do pravěku“ 

8.10. projektový den ve škole Žonglérská dílna 

Sběr kaštanů pro Myslivecké sdružení Rusava, nasbírali jsme 230 kg. 

 

Od 14.10. byla škola uzavřena do 17.11.2020 

 

Prosinec 

----------- 

4.12. rozdání mikulášských balíčků ve třídách 

21.12. posezení u vánočního stromečku   

 

Leden 

--------- 

28.1. slavnostní vydání pololetního vysvědčení 

 

Únor 

------- 

Dovádění  na sněhu -1.-3. ročník 

19.2. Karnevalové vyučování ve škole pro žáky 1.,2., a 3. ročníku 

 

Březen 

-------- 

Od 1.3. do 9.4.2021 byla základní škola uzavřena. Nebylo možné uskutečnit plánované  aktivity. 

 

Duben 

--------- 

Zápis do 1. třídy 

 

Květen 

--------- 

7.5. projektový den ve škole „ Jíme zdravě“ 

„Květnové putování po obci Rusava “ 

Tvorba  třídního časopisu žáky 5. ročníku 

 

Červen 

---------- 

Společné fotografování tříd 

18.6. projektový den mimo školu „Poznávání Květné a Podzámecké zahrady v Kroměříži“ 

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. 

 

Projektový den ve škole – Cesta do pravěku 

 Pod vedením archeoložky z Muzea Kroměřížska se žáci vydali po stopách lovců mamutů. Měli 

možnost si prohlédnout a osahat pravěké nástroje, nádoby a dokonce mamutí stoličku. Zábavnou a 

poutavou formou se dověděli mnoho zajímavých faktů o životě pravěkých lidí. Projektový den se 

prolínal téměř do všech předmětů, žáci pracovali jednotlivě, ve dvojicích i ve skupinách. Na závěr 

projektového dne se vyzkoušeli práci archeologa, kdy v písku hledali střep z keramické nádoby. 

Tento střep a také mamut vyrobený z papíru žákům zůstal jako památka na příjemně prožité 

dopoledne. 

 

Projektový den ve škole – Žonglérská dílna 

Na počátku října se v 1. až 5. ročníku realizoval také další projektový den, jehož název byl 

Žonglérská dílna. Jak už název napovídá, žáci se na pár hodin ocitli v imaginárním cirkusu, kde si 

pod vedením zkušeného "principála" vyzkoušeli spoustu různých činností - žonglování, chůze na 

chůdách, skákání na skákací tyči, balanční deska, jízda na pedálovém šlapadle či minikole. Děti 

díky těmto aktivitám rozvíjely nejen svou vytrvalost, koncentraci, koordinaci pohybu, rovnováhu, 

ale také se učily si navzájem pomáhat a podporovat se.  

 

Projektový den – Jíme zdravě 

V rámci výuky o člověku se žáci  věnovali tématu zdravé stravování. Povídali jsme si, co člověk 

může pro své zdraví dělat a co naopak zdraví škodí. Žáci ve skupinách vybírali zdravé a nezdravé 

potraviny a společně tvořili plakáty a jídelníčky. Jelikož je pro zdravý životní styl důležitý i pohyb, 

na závěr jsme si pustili pohybové skladby a děti si zatančily. 

 

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

knihovnu a podporovali půjčování dětských, zábavných a dobrodružných knih. 

 

Buďme kamarádi 

Prostřednictvím projektového dne „Buďme kamarádi“ si žáci naší školy vyzkoušeli, jak se žije 

lidem s tělesným postižením. Poznali a na vlastní kůži si vyzkoušeli spoustu aktivit pro nevidomé – 

zahráli si hmatové pexeso, stavěli stavebnici nohama, kreslili obrázek nohou, ve dvojicích se prošli 

se slepeckou holí,  zkusili si jízdu na vozíčku a mohli si ohmatat pro ně dosud neznámé Braillovo 

písmo. Písmo si žáci vyzkoušeli  na psacím stroji pro nevidomé  a také psali své jméno pomocí 

hříbečků na předem připravenou destičku s dírkami. Na závěr se děti naučily i krátký pozdrav ve 

znakové řeči.  

 

 

 

Tvořivá dílna ke Dni matek 

Dne 7. května si žáci 4. a 5. třídy připomněli Den matek tím, že pro svou maminku v rámci 

projektového dne vyrobili dárek – papírovou krabičku. Žáci si vyzkoušeli práci na stroji Big shot, 

na kterém si vyrazili základy na krabičku i veškeré ozdoby. Krabičku si slepili a ozdobili ji 

vyraženými  kytičkami, srdíčky nebo lístky. Jako dekoraci mohli použít i  připravené drobné 

korálky, barevné kamínky nebo visačku se jménem a nakonec do krabičky vložili i malé sladké 

překvapení. Práce děti je velmi bavila. 



 

 

Květnové putování po Rusavě 

Tohoto projektu se účastnila  každá třída samostatně. Žáci se vydali na putování po obci podle dané 

mapy, luštili zajímavé úkoly a dopisovali správná řešení do křížovky. Odměnou jim bylo správné 

vyluštění křížovky a sladká odměna.  

 

 

Poznávání Květné a Podzámecké zahrady v Kroměříži 

Projektu se účastnily všechny třídy základní školy. S průvodcem, který se nám věnoval po celou 

dobu, jsme prošli celou Květnou zahradu. Poznávali jsme stromy, citrusy, keře, rostliny, byliny,  

nahlédli jsme do skleníku, nakreslili si plán zahrady, seznámili jsme se s perspektivou, zahráli si na 

netradiční hudební nástroje, poznávali ryby v rybníce, vyráběli náramek z přírodních materiálů a 

proběhli se v přírodním bludišti. Ze zahrad jsme odcházeli obohaceni o nové poznatky.  

 

 

 

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. ohledně výuky on-

line.  

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  a ukončili  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. 

   Jelikož  během školního roku byla základní i mateřská  škola uzavřena z rozhodnutí Ministerstva 

zdravotnictví , nebylo možné  realizovat všechny naplánované  aktivity. Byla omezena  také výuka 

předmětů Tělesné výchovy a Hudební výchovy.   

  Závěrem chci poděkovat všem pedagogickým i nepedagogickým  pracovníkům za  náročnou a 

obětavou práci po dobu náročného  školního roku, během něhož  byly uzavřeny základní školy 

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

  

   

 

v Rusavě  dne   31. srpna 2021 

 

 

Projednáno  a schváleno pedagogickou radou dne:  9 . září 2021 

 

 

Schváleno školskou  radou dne:   9 . září  2021 

 

 

 

 

 

 Mgr. Jana Podolová 

                                                                                             ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 


