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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 2021/2022:  

__________________________________________________________________ 

 
              

 

 Počet tříd Počet žáků Počet žáků na 

třídu 

Přepočtený 

počet ped. prac. 

Počet žáků na 

ped. úvazek 

1.stupeň 3 40 13,3 3,5 11,42 

Školní družina 1 25 30 0,75 30 

Školní jídelna  62  1,87  np  

Mateřská škola 1 27 27 2,00 13,5 

                                           

 

     

 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 2021/2022 

 

Vzdělávací program  v ročnících Počet žáků 

 

Školní vzdělávací 

program pro základní 

vzdělávání 

 Svobodná škola 

 

 1.,2.,3.,4.,5. 40 

 

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

účastnili zdokonalujícího plaveckého výcviku na bazéně v Hranicích. 

Na škole nebyl vyučován žádný nepovinný předmět. 

 

 

 

 PERSONÁLNÍ   ZABEZPEČENÍ    ŠKOLY 

________________________________________ 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022: 

__________________________________________ 

 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 4   3,9   

Externí pracovníci 0 0 

 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2021/2022: 

____________________________________________________________ 

 

Ped. pracovníci 

poř. číslo 

Pracovní 

zařazení, funkce 

Úvazek Kvalifikace,stupeň 

vzdělání,obor,aprobace 

Roků ped.praxe 

1. ředitelka 1 učitelství l.st. ZŠ 39 

2. učitelka 1 učitelství l.st. ZŠ 11 

3. učitelka 1 učitelství  l.st. ZŠ 5 

4. vychovatelka a 

učitelka 

0,75 + 0,14  

uč. 

vychovatelství 12 

 

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: 95 % 

 

 



 

NEPEDAGOGIČTÍ  PRACOVNÍCI  VE ŠKOLNÍM ROCE  2021/2022: 

______________________________________________________________ 
 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 4 3,37 

Externí pracovníci 0 0 

 

 

 

 

DALŠÍ  ÚDAJE  O  NEPEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍCÍCH VE ŠK. ROCE 2021/2022: 

 

 

 

 

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  2021/2022 

____________________________ 

 

 Seznam akcí: 

_____________ 

 

Základní škola 

                                                                                                              

                                                                                                                      počet účastníků 

 

 

Bezpečnost práce a PO vedoucích pracovníků                                                              1 

 

Školení první pomoci pedagogických pracovníků                                                         3 

 

Práce s diferencovanou  třídou v anglickém jazyce                                                       1 

 

Setkání výchovných poradců a ředitelů škol                                                                  1  

 

ADHD - Jak pracovat s dítětem s ADHD                                                                      1 

 

Inspis -   ŠVP   - práce s programem  1 

 

 



Pedagogická intervence    -  webinář                                                                            1 

 

Šablony II -  závěrečná zpráva - hromadná konzultace  1 

 

Diferenciace jako cesta k nápravě všech žáků ve třídě se zaměřením na 1. stupeň     1 

 

Práce s daty , základy informatiky                                                                               1 

 

Setkání výchovných poradců a ředitelů škol                                                               1 

 

Individuální vzdělávací plán a plán pedagogické podpory                                         1 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola 

  

Bezpečnost práce a PO vedoucích pracovníků                                                             1 

 

Školení první pomoci pedagogických pracovníků                                                        2 

 

 

 

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

speciálně vzdělávacími potřebami . Věnovali jsme se doučování žáků, kteří měli výukové obtíže 

během výuky online. Dále jsme se zaměřili na nové informace ohledně  informatiky  v novém RVP 

ZV a také na  bezpečnost žáků a pracovníků školy. Většina vzdělávacích akcí pro pedagogické 

pracovníky se uskutečnila online.  

Pedagogičtí pracovníci se  zajímali také o nové učebnice, které se naskytly na knižním  trhu, 

pravděpodobně budou pro nás nedostupné, neboť cena učebnic se neustále zvyšuje a finanční 

rozpočet na učebnice klesá. 

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 2021/2022 :     

                              

    

Zapsaní do 

l.třídy 2021 

Počet žádostí 

o doklad 

Nastoupili do 

1. třídy 2021 

Zapsaní do l. 

třídy 2022 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupí do l. 

třídy 2022 

12 2 10 10 1 9 

 

 

 

 



 

VÝSLEDKY   VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                          

________________________________________            
 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2021/2022 

 

Ročník Počet žáků 

celkem 

Prospělo  s 

vyznamenáním  

Prospělo Neprospělo   Hodnoceno 

slovně 

1. 11 11 0 0 0 

2. 5 5 0 0 1 

3. 11 9 2 0 1 

4. 8 5 3 0 0 

5. 5 3 2 0 0 

Celkem l. 

stupeň 

40 33 7 0 0 

Škola celkem 40 33 7 0 2 

 

 

 

Počty žáků  přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2021/2022:  

V letošním školním roce nebyla podána žádná přihláška na střední školu. 

 

HODNOCENÍ  VÝSLEDKŮ  VÝCHOVNÉHO  PŮSOBENÍ   

 

Jsme škola jen s 1. stupněm. V letošním roce se nevyskytly žádné větší kázeňské přestupky. 

Přestupky menšího rázu byly řešeny ihned s třídním učitelem, žákem a rodiči. 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 2021 / 2022 

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. 

- Malý archeolog 

- Na farmě 

- Vánoční zvyky a koledy 

- Návštěva místní knihovny 

 -  Karnevalové dopoledne 

-  Velikonoce 



-  Zdravé zoubky - péče o zuby a jejich  čištění. 

- Bezpečnost na silnici 

 

3. ročník 

- Jíme zdravě pokračování v projektu - Ovoce do škol. 

- Zdravé zuby – péče o zuby a jejich čištění. 

- Bezpečnost na silnici 

- Moje oblíbená  kniha - spojeno s návštěvou  místní knihovny. 

- Vánoce – posezení u vánočního stromečku ,  poznáváme staré vánoční zvyky a obyčeje 

- Karnevalové dopoledne 

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

 

   4. a 5. ročník 

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

- Bezpečná škola –  nebezpečí  šikany 

- Bezpečnost na silnici – získání průkazu  cyklisty 

- Ve zdravém těle zdravý duch 

- Christmas 

-  Karnevalové dopoledne 

-  Moje obec – Place where I live 

- „Nebezpečí internetu“  

Pracovali jsme  společně na projektech: 

 

- Jíme zdravě – pokračování v projektu – Ovoce do škol 

Karnevalové dopoledne 

Tonda obal na cestách  - třídění odpadu 

Návštěvy místní knihovny 

 

Dopravní výchova pro žáky 4.  a 5. ročníku 

Ve školním roce 2021/2022  se výuky dopravní výchovy zúčastnilo 7 žáků ze 4. ročníku a 5 žáků z 



5. ročníku. 16. září proběhla první lekce - teoretická část, která se konala ve škole. V březnu žáci 

psali testy z teorie a znalostí silničních pravidel. Poslední část výuky - praktickou zkoušku 

absolvovali žáci 15. června na dopravním hřišti v Kroměříži. Všichni účastníci složili zkoušku 

úspěšně a obdrželi průkaz cyklisty.  

 

 

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 2021/2022: 

_______________________________________ 
 

 

 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 2021/2022 

 

 

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 2.,4. 3 

Škola celkem   2.,4. 3 

 

 

SOUTĚŽE    A   PŘEHLÍDKY – počty  zúčastněných žáků ve šk. roce 2021/2022: 
_____________________________________________________________________ 

   



                               Počty účastníků 

                               

Název soutěže, 

přehlídky 

 

Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo 

Zimní olympijské 

hry 

 

35 5 0 5 

Přichází  jaro 35 

 

0 0 10 

Bezpečný  cyklista 12 0 0 0 

 

Domácí mazlíček 35 5 0 3 

Silnice není herna 

 

22 0 0 7 

Krásná jako kvítka 

je ta naše země - 

Pohádka 

12 3 0 0 

Složky IZS  24 0 0 0 

 

Mimořádné pedagogické aktivity učitelů 

__________________________________ 

  

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

2.  Vystoupení  žáků školy na Velikonočním jarmarku. 

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

4.  Vydání školního časopisu. 

 

Hodnocení školní družiny     

 

     Během školního roku bylo v provozu 1 oddělení, které navštěvovalo celkem 25 žáků z 1.-5. 

ročníku.  Z toho bylo 11 dívek a 14 chlapců. 17 žáků bylo z Rusavy, 5 žáků z Brusného, 3 žáci z 

Chomýže. I v tomto školním roce činnost družiny probíhala podle Školního vzdělávacího plánu pro 

školní družinu. 

     Činnost školní družiny je organizována tak, aby se střídaly činnosti klidové s tělesnou aktivitou. 

Každý den je dodržována doba pobytu venku, aby se děti mohly rozhýbat po několikahodinovém 

sezení ve školních lavicích. Děti jsou vedeny nejen k organizované činnosti, ale také je jim dán 

prostor k vlastní činnosti a hře se svými kamarády. Je jim nabídnuta zájmová činnost z oblasti 

výtvarné, přírodovědné, literární a sportovní. Také je jim dán prostor pro sebevzdělávání a přípravu 

na vyučování. V činnostech respektujeme odlišnosti od vyučování, které probíhá v jednotlivých 

třídách. 

     Školní družina pracuje s potřebami žáků a jejich rodičů. Vychovatelka spolupracuje s třídními 

učitelkami. Je kladen velký důraz na bezpečnost dětí a vytváření správných sociálních návyků a 

dovednosti. Výchovně vzdělávací činnost je realizována ve vlastních prostorách. V případě 

sportovního vyžití dětí využíváme školní hřiště, nebo tělocvičnu. Děti se zapojují do všech činností, 

probíhajících ve školní družině. Celý školní rok se v družině prolínaly 3 projekty. 

Projekt „Půlhodinka nad knihou“- spojen s návštěvou místní knihovny. 

Projekt „Barevný rok“ – lidové zvyky a tradice během celého roku. 

Projekt „Mandaly“ - výtvarné ztvárnění mandal. 

     Do dalších let by se práce školní družiny měla zaměřit hlavně na chování a spolupráci dětí mezi 

sebou. Vzniklá koronavirová situace otevřela bránu k sobeckému chování, rivalitě a nerespektování 

druhého.  



 

Na základní škole pracují tyto kroužky a kluby: 

 ___________________________________________ 

   

 Žáci pracují pod vedením učitelek základní školy.     

 

Kroužek 

 

Počet žáků 

Logopedický kroužek 

 

4 

Doučování 

 

4 

 

Logopedický kroužek 

                                                                                                                                                                                                         

Ke správnému vyjadřování a mluvení nestačí mít pouze dostatek slovní zásoby, ale je zapotřebí 

umět správně používat jazyk a rty a správně dýchat. Logopedická cvičení napomáhají nejen dětem 

ke správnému používání svých mluvidel, ale rozvíjí také jejich nezbytnou slovní zásobu. 

Logopedická cvičení je nutné provádět pečlivě a pravidelně. Na naší ZŠ pracovali v tomto školním 

roce čtyři žáci prvního ročníku pod vedením paní logopedické asistentky v logopedickém kroužku. 

Pravidelně se jednou za týden věnovali především nácviku hlásky R a Ř, dále upevňování sykavek 

ve slovech a větách. Dvakrát v roce nás navštívila paní klinická logopedka. Všichni čtyři žáci běhen 

školního roku zvládli všechny hlásky a byli z logopedické péče uvolněni. 

 

                                                                                                                                                                                    

Doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem 

Ve 2. a 4. ročníku navštěvovali doučování tři žáci. Věnovali jsme se zejména učivu hlavních 

předmětů -  českého jazyka , matematiky a také anglického  jazyka. Doučování bylo pro žáky 

velkým přínosem. Při plnění  úkolů stále potřebují vedení učitele, zpětnou vazbu, povzbuzení. 

Samostatné písemné úkoly plnili soustředěně, ale často  také chybovali. Zadání je vždy potřeba 

předem řádně  vysvětlit.  

 

 

Hodnocení kroužku pohybových her – mladší žáci 

 

Pohybové hry mladších žáků navštěvovali žáci prvního, druhého a jedna žákyně třetího ročníku. 

V prvním pololetí se účastnilo 12 žáků, ve druhém pololetí 11 žáků. 

V kroužku jsme se věnovali různorodým pohybovým činnostem. Byly zvoleny hry a činnosti, které 

žáky baví, tedy převážně hry na honěnou a míčové hry. Nechyběly ani činnosti na rozvoj obratnosti 

a hrubé motoriky formou závodivých her. Snažili jsme se u žáků podporovat týmového a soutěžního 

ducha a učit se prohrávat. Žáci byli vždy aktivní a činnosti dělali se zapálením. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         
Hodnocení kroužku pohybových her - starší žáci 

 

V tomto školním roce navštěvovalo kroužek pohybových her 12 žáků z 3. - 5. ročníku, konkrétně 

pět žáků z 3. třídy, tři žáci ze 4. třídy a pět žáků z 5. třídy.  

Pohybové hry byly zaměřeny na týmové hry, zejména míčové, jejichž smyslem je podpořit u žáků 

týmového ducha, smysl pro fair play a dodržování nastavených pravidel. Do hodin byly zařazeny i 

kolektivní hry, soutěživé hry, aktivity na vytrvalost. 

Některé hry občas doprovázela nedorozumění a porušování pravidel, ale vždy se vše vyřešilo. 



Vzhledem k malému počtu žáků a časté absenci, bylo někdy obtížné sestavit rovnocenná družstva, 

ale i přesto žáci sportovali aktivně, byli soutěživí, snaživí a s nadšením se vrhali do každé hry. 

Nejvíc je bavily hry, které pro ně byly doposud neznámé.  

 

 

Prezentace školy na veřejnosti  

_________________________ 

Kulturní akce školy 

___________________________________ 

 

 

šk. rok 2021/2022 

 

Září 

----- 

1.9. 2021  slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 

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

Evropského společenství 

3.9. vycházka po okolí obce 

7.9. Zdravé zoubky – preventivní program pro1.,2.a.3. ročník 

Fotografování žáků 1. ročníku 

16.9. dopravní výchova ve škole 4.  a 5. ročník 

27.9. projektový den „ Na farmě“ 

 

Říjen 

------- 

 

26.10. Malá technická univerzita a projektový den „Archeolog“  1.-3. ročník 

Sběr kaštanů pro Myslivecké sdružení Rusava, nasbírali jsme 387 kg. 

 

Listopad 

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

Plavecký výcvik žáků na bazéně v Hranicích 3.-5. ročník 

od 23.11 až 1.2. 2022 

 

Prosinec 

----------- 

6.12. rozdání mikulášských balíčků ve třídách 

22.12.  vánoční  besídka ve třídách a posezení u vánočního stromečku   

 

Leden 

--------- 

31.1. slavnostní vydání pololetního vysvědčení 

 

 

Únor 

------- 

4.2. pololetní prázdniny 



Projekt Tonda obal na cestách – třídění, recyklace odpadu 

Recitační soutěž žáků  - školní kolo 

 

Březen 

-------- 

 

2.3. Projekt „Bubny pro Vás“ – koncert pro bubny, žáci si mohli sami vyzkoušet hru na bubny 

4.3. Karnevalové vyučování ve třídách a tělocvičně pro 1.-5. ročník 

16.3. dopravní výchova pro žáky 4. ročníku 

18.3. Klokan -  celostátní matematická soutěž 

 

Duben 

--------- 

2.4. Velikonoční jarmark – vystoupení žáků školy s písněmi a básněmi k jaru 

5.4  zápis do 1. třídy, výroba dárečků pro prvňáčky 

12.4.  English Decathlon v Bystřici pod Hostýnem  - soutěž v anglickém jazyce 

21.4. Mc Donld s cup v Bystřici pod Hostýnem /kopaná/- získali jsme 3. místo v družstvech starších 

žáků 

26.4. Talent školy  

 

Květen 

--------- 

10.5. Den matek – pohádky pro maminky – „O Červené Karkulce“, „O veliké řepě“,“ O Šípkové 

Růžence“, „Dlouhý, Široký  a Bystrozraký“ 

13.5. návštěva hasičské zbrojnice v Bystřici pod Hostýnem 

18.5. Testování  žáků 5. ročníku 

25.5. návštěva  zámku v Holešově a výstav – „Panenky“, „ Krysáci“, a výstava výtvarných prací 

žáků 

tvorba  třídního časopisu žáky 5. ročníku 

zhlédnutí výstavy v místním evangelickém kostele – „ Obec Rusava ve fotografii“- 

nejzajímavějšími fotografiemi byly  fotografie od let 1918 - 1960  

 

 

Červen 

---------- 

1.6. pasování žáků na čtenáře v místní knihovně – žáci 1. a 2. ročníku   

3.6. návštěva kina v Bystřici pod Hostýnem - kreslená pohádka 

6.6. Společné fotografování tříd 

13.6. divadelní představení „Nezbedníci“ 

15.6. návštěva dopravního hřiště v Kroměříži- získání Průkazu cyklisty  

16.6.  školní výlet  na Hostýn 

20.6. – účast na 8. olympiádě základních škol v Bystřici pod Hostýnem 

29.6.  turistická vycházka na Ráztoku, Jestřabí a Pardus 

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. 

 

Projektový den - Zdravé zuby – projekt byl zaměřen na nejmenší žáky. Zdůrazňoval každodenní 

péči o zuby a  význam péče o zuby. Nezapomněli jsme ani na  význam  zdravé stravy a výživy. 



 

Projektový den ve škole –  Malý  archeolog 

V měsící říjnu se žáci 1., 2. a 3. ročníku zúčastnili projektu „Malý archeolog“ realizovaný 

organizací Malá technická univerzita. Žáci se teoreticky i prakticky seznámili s pojmem archeolog a 

s náplní jeho práce – skládali kostru člověka, rekonstruovali původní budovy pomocí lego kostek. 

Děti program velmi bavil, zvláště stavění z lega. 

 

Projektový den - Na farmě 

V září byl realizován projektový den s názvem „Na farmě“. Navštívila nás pracovnice Muzea 

Kroměřížska a připravila si pro žáky spousta zajímavých aktivit týkajících se hospodářských zvířat a 

zpracování ovčí vlny. Žáci si mohli vyzkoušet česání vlny, práci na kolovrátku a tkalcovském stavu 

a na závěr si vyrobily plstěné mýdlo. 

 

 

Projektový den ve škole – Karnevalové vyučování ve třídách a tělocvičně 

V měsíci  březnu se konalo karnevalové dopoledne. Školu tak naplnili nejrůznější pohádkové 

postavy, zvířátka i sportovci. Mladší žáci si užili spoustu zábavy, tance a soutěží ve třídě 

i v tělocvičně. Starší žáci se utkali ve vědomostních kvízech na téma sport, pohádky a zvířata. 

Všechny děti si dopoledne náležitě užily. 

 

Projektový den ve škole –  Tonda obal na cestách 

Projekt byl zaměřen na třídění a recyklaci odpadu v domácnostech. Projekt byl velmi přínosný, 

neboť tento problém ovládá v současné době celou naši planetu. Každá i sebemenší změna v našem 

chování ke vztahu k přírodě může pomoci k ozdravění prostředí kolem nás. Musíme neustále 

vychovávat naši mladou generaci k tomu, aby nepodlehla lhostejnosti. 

 

 

Projektový den ve škole – Bubny pro Vás 

Žáci  měli možnost si  vyzkoušet hrát na bubny  a zjistili, že to není vůbec jednoduché. 

 

Projektový den ve škole - Jsem čtenář 

Snažili jsme se vštípit dětem zájem o literaturu, pravidelně jsme navštěvovali místní knihovnu a 

podporovali půjčování dětských, zábavných i dobrodružných knih. 

 

 

Projektový den ve škole – Pasování žáků na čtenáře 

1. červen byl pro děti z 1. a 2. ročníku slavnostním dnem nejen proto, že slavily Mezinárodní den 

dětí, ale také se oficiálně staly čtenáři. V místní knihovně proběhla velká událost – Pasování 

čtenářů, kdy po prezentaci svých čtenářských dovedností a splnění dalších úkolů byly děti pasovány 

na čtenáře. Protože byli všichni žáci moc šikovní, dostali diplom a krásné odměny. 

  

 

 

ÚDAJE  O  VÝSLEDCÍCH  INSPEKČNÍ  ČINNOSTI  PROVEDENÉ   ČESKOU   ŠKOLNÍ  

INSPEKCÍ : 

 

 

Během školního roku probíhal sběr dat o škole na portále Inspis Data.  

Proběhlo  Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání  žáků v 5. ročníku ve školním roce 2021/2022.  
Během letošního školního roku nás Česká školní inspekce nenavštívila. 

2022  



 

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 III  financovaný z prostředků  EU.    

Finanční prostředky byly využity na školního asistenta na výpomoc při výuce  v 1.a 2. ročníku.               

 

 

 

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 2021 ve všech třídách. 

   Jelikož  během školního roku byl provoz  základní i mateřské  školy omezen i uzavřen z důvodu 

koronavirové epidemie , nebylo možné  realizovat všechny naplánované  aktivity. Po dobu uzavření 

základní  školy probíhala distanční výuka žáků.  

Byla také částečně  omezena  výuka předmětů Tělesná výchova a Hudební výchova.  Výuku 

plaveckého výcviku se nám  v letošním roce podařilo zdárně dokončit i když s určitými omezeními. 

Během 2. pololetí nastoupili do naší základní školy dva ukrajinští žáci. 

  Závěrem chci poděkovat všem pedagogickým i nepedagogickým  pracovníkům za  náročnou a 

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

školy v celé republice.  

  

v Rusavě  dne   31. srpna 2022 

 

 

Projednáno  a schváleno pedagogickou radou dne:  12 . září 2022 

 

 

Schváleno školskou  radou dne:  12 . září  2022 

 

 

 

 Mgr. Jana Podolová 

                                                                                             ředitelka školy 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 


