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1. Základní údaje o škole 

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 

Sídlo organizace: Dolní Rožínka 1, 592 51 Dolní Rožínka 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 43380247 

Název zřizovatele: Obec Dolní Rožínka 

Adresa: Dolní Rožínka 3, 592 51 Dolní Rožínka 

Zastoupený starostou: Zdeněk Horák 

IČO: 00294233 

Okres: Žďár nad Sázavou 

Vedení školy: Mgr. Vladimír Makovský, ředitel, statutární zástupce 

 Mgr. Pavel Špaček, zástupce ředitele 

 Ivana Joklová, vedoucí učitelka mateřské školy 

 Blanka Štětková, vedoucí školní jídelny 

Školská rada: Vlastimil Skalník, předseda, zástupkyně zřizovatele  

 Eva Joklová, zástupce rodičů 

 Mgr. Jitka Synková, zástupce pedagogických pracovníků školy 

Součásti školy dle rejstříku škol: 

 Základní škola IZO: 102 931 992 

 Mateřská škola IZO: 150 012 519 

 Školní družina IZO: 119 400 219 

 Školní jídelna-vývařovna IZO: 170 100 243 

 Školní jídelna-výdejna IZO: 103 143 076 

Webové stránky školy: www.zsdr.cz 

E-mail skola@zsdr.cz 
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Charakteristika školy 

Mateřská škola měla od 1. 9. 2013 jednu třídu s 28 dětmi z 9 obcí. Během školního roku 

se počet snížil o 2 děti, na jaře 2014 bylo přijato 1 dítě. Škola získala od zřizovatele výjimku 

z nejvyššího povoleného počtu dětí ve třídě. 

Základní škola je úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Ve školním roce 2013-

2014 navštěvovalo základní školu 151-147 žáků v 9 třídách (během školního roku se 3 žáci 

odstěhovali, 2 žáci přešli do jiné základní školy, 1 žák přestoupil z jiné základní školy). Škola 

získala od zřizovatele výjimku z nejnižšího povoleného počtu žáků ve třídě. 
 

 Třídní učitel 
Počet žáků/změna během 

roku 

1. třída Mgr. Jitka Synková  12/-1 

2. třída PaedDr. Ivana Janoušová 15/-1 

3. třída Mgr. Simona Špačková 10/-1 

4. třída Mgr. Dagmar Vetešníková  19 

5. třída Mgr. Petra Tatíčková 17/+1 

Celkem 1. stupeň  73/-2 

6. třída Mgr. Hana Punčochářová  20/-2 

7. třída Mgr. Markéta Tomášková 16 

8. třída Ivana Křenková 21 

9. třída Mgr. Radka Janečková 21 

Celkem 2. stupeň  78/-2 

Celkem  151/147 

Průměrný počet žáku na třídu 1.st.  14,6/14,2 

Průměrný počet žáku na třídu 2.st.  19,5/19 

Průměrný počet žáku na třídu   16,8/16,3 

Škola poskytuje základní vzdělání i žákům z okolních obcí: 

Obec Počet žáků Obec Počet žáků 

Blažkov (+D. Rozsíčka) 25 Strážek 11 

Bukov 13 Střítež 7 

Bystřice n.P. 2 Rodkov 2 

Dolní Rožínka (+ H. Rozsíčka) 51/-2 Zvole (+Olešínky) 8 

Horní Rožínka 3 Žďár n. S. 2/-2 

Milasín 5 Nové Město n. M. 1 

Moravecké Pavlovice 2   

Rožná 19 Celkem 151/147 

Vybavení školy 

Škola je umístěna ve dvou budovách. 
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V budově na sídlišti, ve které je umístěna mateřská škola a 1.-3. ročník základní školy, 

jsou 2 třídy mateřské školy, 3 kmenové třídy základní školy, školní družina, tělocvična a 

výdejna stravy.  

Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře 

také žáci školy. Prostory pro výuku jsou dostatečné. V každé třídě je umístěn interaktivní 

dataprojektor, učitelé mají k dispozici školní notebooky, tiskárnu, kopírovací stroj. Většina 

budovy je pokryta internetovým signálem. Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny, WC). 

Před školou je malý sportovní areal obce, který využívají žáci k relaxaci během přestávek. 

V době volna mohou žáci využívat všechny prostory školy. 

Materiální vybavení je na dobré úrovni a je každoročně doplňováno. V tomto roce byla v 

budově vybudována počítačová učebna. 

Ve školním roce 2013-14 byla nově vymalována tělocvična a chodby, učebny byly 

vybaveny žaluziemi. 

Mateřská škola se nachází ve 2 třídách v přízemí budovy 1. stupně základní školy. Obě 

třídy jsou dopoledne využívané jako herny, odpoledne jedna z nich slouží jako ložnice. Šatna 

navazuje na třídu mateřské školy. Mateřská škola má možnost využívat tělocvičnu základní 

školy. Školní zahrada se nachází 5 minut od školy. Dětem slouží 2 pískoviště a rekreační 

zařízení zakoupené z prostředků SRPŠ. Vybavení mateřské školy je na dobré úrovni, průběžně 

se dokupují hračky a didaktické pomůcky. 

Ve školním roce 2013-14 byla opravena malba ve třídách. 

Druhá budova školy je umístěna v bývalém zámku uprostřed obce. Stará budova 

umožňuje na jedné straně vzdělávání žáků v podnětném prostředí, kde se mohou osobně 

setkávat s historií, na druhé straně však přináší mnoho problémů, neboť si vyžaduje neustálé 

opravy. V budově je 7 kmenových učeben, 7 odborných učeben (chemie-fyzika, hudebna, 

výtvarna s grafickou a keramickou dílnou, cvičný byt, jazyková učebna, počítačová učebna, 

dílna), knihovna a družina. Součástí školy je tělocvična. K výuce tělesné výchovy využívá škola 

hřiště TJ Baník Dolní Rožínka. 

Všechny kmenové učebny jsou vybaveny výškově stavitelnými lavicemi a židlemi. 

Vybavení pomůckami a učebnicemi je přiměřené poskytovaným finančním prostředkům. 

Všechny třídy jsou vybaveny interaktivní technikou, počítačová učebna byla nově vybavena 

pracovními stanicemi pro žáky i učitele, bylo rozšířeno pokrytí školy internetem 

prostřednictvím sítě wi-fi. Učitelé mají k dispozici školní notebooky, které využívají 

k modernizaci výuky. 

Průběžně dochází k rekonstrukcím prostor budovy. Ve školním roce 2013-14 byla 

vymalována 1 kmenová učebna, výdejna stravy, opravena malba v některých částech chodeb a 

v šatně. V několika učebnách byly vyměněny žaluzie. 

Škola získala v rámci projektu ČEZ - Oranžová učebna dotaci 200.000 Kč na 

rekonstrukci odborné učebny fyziky. Byla opravena podlaha, třída byla vymalována a vybavena 

novým nábytkem a pomůckami. Projekt byl dofinancovám za pomocí okolních obcí 

a podniku GEAM s.p. (v rámci odstranění důlních škod). 

Součástí školy je rovněž školní kuchyně, která je umístěna v samostatné budově a strava 

je rozvážena do výdejen v mateřské škole, na 1. stupni a na 2. stupni. Ve školním roce 2013-14 
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byla opravena malba, zakoupen nový nerez dřez, mnoho finančních prostředků bylo nutno 

věnovat na opravy konvektomatu, myčky nádobí a škrabky brambor. 

2. Obory vzdělání - vzdělávací programy a učební plány 

Mateřská škola 

Mateřská škola pracovala podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem Už 

vím, proč. 

Základní škola 

Všechny ročníky pracovaly podle ŠVP pro základní vzdělávání. 

 

Vzdělávací obory 

1. stupeň 2. stupeň 

Časová dotace 

1. 2. 3. 4. 5.  6. 7. 8. 9.  

Český jazyk a literatura 9 10 10 7 8 44 5 4 5 5 19 

Cizí jazyk   3 3 3 9 3 3 3 3 12 

Matematika 4 5 5 5 4 23 4 5 4 4 17 

Informatika     1 1    1 1 

Prvouka 2 2 2   6      

Vlastivěda    2 2 4      

Přírodověda    2 2 4      

Dějepis       2 2 2 2 
12 

Výchova k občanství       1 1 1 1 

Fyzika       2 2 2 2 

28 
Chemie         2 2 

Přírodopis       2 2 2 2 

Zeměpis       2 2 2 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 
12 

1 1 1 0 
11 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Výchova ke zdraví       1 1 1 1 
12 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 3 

Německý jazyk        2 2 2 6 

Volitelný předmět (informatika)         1  1 

Celkem týdenní dotace 20 22 25 25 26 118 28 30 32 32 122 

Volitelné předměty: 

8. třída: Informatika 
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3. Popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Počet zaměstnanců 26/-1 

ženy 23/-1 

muži 3 

Pedagogičtí pracovníci 17 

učitelé 14 

vychovatelé 2 

asistent pedagoga 1 

THP 1 

Obchodně-provozní pracovníci 3 

Dělnická povolání 5/-1 

Dohody 2 

Aprobovanost výuky 

Předmět Počet hodin kvalifikovaně 

Počet hodin 

nekvalifikovaně/z toho 

odborně* 

Celkem 1. stupeň 96 15/7 

2. stupeň   

Český jazyk 19  

Anglický jazyk 15  

Matematika 17  

Chemie 4  

Fyzika 8  

Přírodopis 8  

Zeměpis 8  

Dějepis 8  

Výchova k občanství 4  

Výchova ke zdraví 3 1/0 

Hudební výchova 0 3/0 

Tělesná výchova 8  

Výtvarná výchova 0 8/4 

Pracovní činnosti 0 3/0 

Německý jazyk 6  

Informatika 2  

Celkem 2. stupeň 110 15/4 

Celkem škola  206 (87%) 13 (20%)/11 (5%) 

* pedagog má dokončené magisterské studium v oblasti pedagogiky pro daný předmět, 

ale pro jiný stupeň 
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Vedení školy: 

Mgr.Vladimír Makovský - ředitel školy, koordinátor ŠVP 

Mgr. Pavel Špaček - zástupce ředitele, školní preventista, metodik ICT 

Mateřská škola: 

Ivana Joklová - vedoucí učitelka 

Iveta Fendrychová - učitelka 

Mgr. Zdena Horká - asistentka pedagoga 

Základní škola - učitelé : 

Mgr. Radka Janečková - učitelka, výchovná poradkyně 

PaedDr. Ivana Janoušová - učitelka  

Ivana Křenková - učitelka, nekvalifikovaná, dlouholetá praxe  

Mgr. Miroslava Muselíková - učitelka 

Lenka Pospíchalová -učitelka, nekvalifikovaná, dlouholetá praxe 

Mgr. Hana Punčochářová - učitelka 

Mgr. Libuše Rousková - učitelka 

Mgr. Jitka Synková - učitelka 

Mgr. Simona Špačková - učitelka  

Mgr. Petra Tatíčková - učitelka 

Mgr. Markéta Tomášková - učitelka 

Mgr. Dagmar Vetešníková - učitelka 

Školní družina: 

Ivana Křenková 

Lenka Pospíchalová 

Jitka Tatíčková 

Školní kuchyně: 

Blanka Štětková - vedoucí školní kuchyně 

Jana Jandlová - vedoucí kuchařka (ukončení pracovního poměru k 30. 4. 2014) 

Štěpánka Vařejková - vedoucí kuchařka (od 1. 5. 2014) 

Marie Mičánková - pomocná kuchařka 

Provozní zaměstnanci: 

Eva Peňázová - účetní školy 

Josef Bartoš - domovník 

Radka Kostroňová - uklizečka a výdej stravy na I. stupni 

Bohumila Targošová - uklizečka 
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Jitka Tatíčková - uklízečka  

Štěpánka Vařejková - uklizečka MŠ a výdej stravy v MŠ (do 30. 4. 2014) 

4. Zápis k předškolnímu a základnímu vzdělávání 

Do MŠ byly přijímány děti na základě zápisu, který se konal v měsíci březnu. Rodiče byli 

informováni plakáty, internetovými stránkami školy a prostřednictvím kabelové televize. 

Přihlášeno bylo 11 dětí, všechny byly přijaty. 

Zápis k základnímu vzdělávání se konal dne 5. února 2014. K zápisu se dostavilo celkem 

14 dětí, všechny byly přijaty. 

Od dubna do června probíhal pro předškoláky Klub Krteček, který připravoval děti na 

život školáka. Na závěr obdrželo každé dítě osvědčení. 

5. Výsledky vzdělávání žáků 

Souhrnný přehled hodnocení chování 

Třída Pol. 
Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 
1.st. 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

st. 

3. 

st 

1. 
1.   11      

2. 1 1 11      

2. 
1.   14      

2. 3 1 14      

3. 
1.   9      

2. 4 3 9      

4. 
1.   19 1     

2.  5 19      

5. 
1.   17      

2.  2 18      

6. 
1.   18      

2.  2 18      

7. 
1.   16 1     

2.  1 16      

8. 
1.   21 1  1   

2.   21      

9. 
1.   21      

2.  3 21      

Celkem 
1.   146 3  1   

2. 8 18 147      
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Souhrnný přehled hodnocení prospěchu 

1. stupeň 

Předmět Pololetí 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída Celkem 

Čj 
1. 1,00 1,29 1,70 1,47 1,71 1,45 

2. 1,00 1,29 1,67 1,89 2,00 1,63 

Aj 
1. 

  
1,10 1,58 1,82 1,57 

2. 
  

1,00 1,68 2,00 1,67 

M 
1. 1,00 1,14 1,60 1,63 1,71 1,45 

2. 1,00 1,29 1,22 1,63 1,78 1,45 

Prv 
1. 1,00 1,00 1,30 

  
1,09 

2. 1,00 1,00 1,33 
  

1,09 

Př 
1. 

   
1,74 1,41 1,58 

2. 
   

1,42 1,39 1,41 

Vl 
1. 

   
1,47 1,65 1,56 

2. 
   

1,63 1,89 1,76 

Hv 
1. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2. 1,00 1,00 1,00 1,05 1,17 1,06 

Vv 
1. 1,00 1,00 1,10 1,21 1,00 1,07 

2. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Pč 
1. 1,00 1,00 1,00 1,11 1,06 1,04 

2. 1,00 1,00 1,00 1,16 1,06 1,06 

Tv 
1. 1,00 1,00 1,00 1,26 1,18 1,11 

2 1,00 1,00 1,00 1,26 1,11 1,10 

Inf 
1. 

    
1,00 1,00 

2. 
    

1,11 1,11 

Průměr 
1. 1,00 1,06 1,26 1,39 1,35 1,21 

2. 1,00 1,08 1,15 1,42 1,45 1,22 

Samé 1 
1. 11 10 5 4 4 34 

2. 11 9 4 4 1 29 

Vyznamenání 
1. 11 14 8 12 11 56 

2. 11 14 8 12 13 58 

Prospěl 
1. 

  
2 7 6 15 

2. 
  

1 7 5 13 

Dostatečné 
1. 

  
1 0 

 
1 

2. 
   

1 
 

1 

Nedostatečné 
1. 

      
2. 

      

Neprospěli 
1.             

2.             

Slovní hodn. 
1.             

2.             
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2. stupeň 

Předmět Pololetí 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Průměr 

Čj 
1. 2,00 2,50 2,95 2,33 2,46 

2. 2,33 2,81 2,67 2,62 2,61 

Aj 
1. 1,39 2,25 2,71 2,24 2,17 

2. 1,83 2,44 2,48 2,19 2,24 

M 
1. 2,06 2,63 3,14 2,71 2,66 

2. 2,39 2,63 3,00 2,71 2,70 

Ch 
1. 

  
2,43 2,05 2,24 

2. 
  

2,67 1,95 2,31 

Fy 
1. 2,56 2,44 2,62 2,10 2,42 

2. 2,28 2,63 2,62 2,48 2,50 

Př 
1. 2,22 2,50 2,05 1,52 2,07 

2. 2,11 2,25 2,33 1,81 2,12 

Z 
1. 1,78 2,25 2,48 1,57 2,01 

2. 2,11 2,69 2,19 1,97 2,13 

D 
1. 1,56 2,19 2,00 1,67 1,84 

2. 2,00 2,06 2,38 1,81 2,07 

Vo 
1. 1,33 1,44 1,57 1,38 1,43 

2. 1,28 1,75 1,71 1,67 1,61 

Vz 
1. 1,17 1,75 1,43 1,19 1,37 

2. 1,22 1,75 1,52 1,29 1,43 

Hv 
1. 1,22 1,56 1,71 

 
1,51 

2. 1,28 1,69 1,67 
 

1,55 

Vv 
1. 1,17 1,25 1,19 1,19 1,20 

2. 1,11 1,19 1,14 1,24 1,17 

Pč 
1. 1,00 1,19 

 
1,05 1,07 

2. 1,00 1,13 
 

1,10 1,07 

Tv 
1. 1,06 1,44 1,62 1,29 1,36 

2. 1,22 1,69 1,50 1,24 1,40 

Inf(Vp) 
1. 

  
1,57 1,48 1,52 

2. 
  

1,62 1,76 1,69 

Nj 
1. 

 
1,75 2,00 1,76 1,84 

2. 
 

2,13 2,19 2,05 2,12 

Celkem 
1. 1,58 1,94 2,10 1,70 1,83 

2. 1,71 2,06 2,12 1,84 1,93 

Samé 1 
1. 2 

 
1 2 5 

2. 1 
 

1 2 4 

Vyznamenání 
1. 6 4 3 7 20 

2. 5 5 4 5 19 

Prospěl 
1. 12 11 17 13 53 

2. 13 11 17 16 57 

Dostatečné 
1. 2 2 8 5 17 

2. 2 4 8 5 19 

Nedostatečné 
1. 

 
1 1 1 3 

2. 
 

0 0 0 0 

Neprospěli 
1. 0 1 1 1 3 

2. 0 0 0 0 0 

Slovní hodnocení 
1. 0 1 2 0 3 

2. 0 0 2 0 2 
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Souhrnný přehled zameškaných hodin 

Třída Pololetí Omluvené Neomluvené Průměr 

1.třída 
1 301 0 27,36 

2 470 0 42,73 

2. třída 
1 194 0 13,86 

2 558 0 39,86 

3. třída 
1 358 0 35,80 

2 512 0 56,89 

4. třída 
1 597 0 31,42 

2 784 0 41,26 

5. třída 
1 433 0 25,47 

2 937 0 52,06 

6. třída 
1 514 0 28,56 

2 770 0 42,78 

7. třída 
1 503 0 31,44 

2 932 6 58,25 

8. třída 
1 1064 0 50,67 

2 1022 0 48,67 

9. třída 
1 1017 0 48,43 

2 2088 0 99,43 

Celkem 
1 4981 0 33,88 

2 8073 6 54,92 

Evaluace školy 

Ve školním roce 2013-14 neproběhlo ve škole žádné celostátní testování. 

Vedení školy si provedlo vlastní šetření v matematice na 1. stupni. Ve všech třídách byly 

zadány písemné práce zaměřené na plnění očekávaných výstupů vzdělávací oblasti, které 

stanovuje pro 1. stupeň ŠVP. Výsledky tohoto šetření budou východiskem pro jednání 

metodického sdružení ve školním roce 2014-15. Podnětem k tomuto šetření je snaha zjistit 

důvody zhoršujících se znalostí žáků z matematiky po příchodu na 2. stupeň. 

Komisionální a opravné zkoušky 

Ve školním roce 2013/14 nepožádali zákonní zástupci žádného žáka o komisionální 

přezkoušení nebo opravnou zkoušku. 

Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami  

Spolupráce rodičů, učitelů i žáků pod patronací PPP ve Žďáře nad Sázavou byla 

zajištěna v průběhu celého školního roku. Škola spolupracovala také se Speciálně-

pedagogickým centrem Žďár n. S. 

Ve škole byly na integrováni 4 žáci, kterým je věnována individuální péče, u dalších 10 

žáků byly diagnostikovány výukové a vzdělávací obtíže. 3 žáci na základě vzájemné dohody 

mezi školou a rodiči byli hodnoceni slovně. 
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V hodinách jednotlivých předmětů se vyučující zaměřují na pomoc integrovaným dětem 

a dětem s vývojovými poruchami učení. Individuální plány integrovaných žáků byly 

projednány s rodiči a posouzeny PPP. Pedagogové se věnovali integrovaným žákům 

i v hodinách reedukace mimo vyučování. 

Žákům 1. stupně byla po celý rok poskytována logopedická péče asistentkou logopeda 

PaedDr. Janoušovou (pod vedením SPC Velké Meziříčí). 

V mateřské škole bylo integrováno 1 dítě se SPU, kterému byla vzhledem k težkému 

postižení přidělena asistentka pedagoga. Vedoucí učitelka Ivana Joklová (asistentka logopeda) 

poskytovala dětem pod vedením SPC Velké Meziříčí logopedickou péči. 

Vzhledem k tomu, že ve školním roce 2014-15 zahájí povinnou školní docházku dítě 

s těžkým zdravotním postižením, škola vypracovala školní vzdělávací program pro obor 

vzdělávání základní škola speciální – vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a 

souběžným postižením více vadami, zajistila zápis tohoto oboru do rejstříku škol, zakoupila 

učební pomůcky a získala souhlas se zřízením pozice asistenta pedagoga. 

Vzdělávání žáků nadaných 

Nadané žáky jsme zapojovali do soutěží, ve kterých si mohli porovnat schopnosti se 

svými vrstevníky. 

Účast v soutěžích 

Soutěž Umístění 

Soutěž odborných technických dovedností - 

Žďár n. S. 
3. místo v kategorii elektromontážní práce 

Bystřický kostitřas 2014 bez umístění 

Minifotbal 2. místo v okrskovém kole 

Strom roku - Zvole (výtvarná soutěž) 

1. místo v kategorii skupiny - mladší žáci (Javorník) 

2. místo v kategorii skupiny – mladší žáci (Jablůňka) 

2. místo v kategorii skupiny – starší žáci (Tree 

Monsters) 

3. místo v kategorii skupiny – mladší žáci (Voňavý 

strom) 

Recitační soutěž - okrskové kolo - Bystřice n. P., 

okresní kolo Žďár n. S. 

1. místo v okrskovém kole (I. kategorie)-postup do 

okresního kola 

1. místo v okrskovém kole (II. kategorie) )-postup do 

okresního kola 

3. místo v okrskovém kole (III. kategorie) 

Soutěž ve šplhu - okrskové kolo, okresní kolo 

1. místo - okresní kolo 

1. místo - okrskové kolo 

pětkrát 2. místo – 5 žáků z 2.-5. třídy 

3. místo - okrskové kolo 

Soutěž v manuální zručnosti - Štěpánov n. S. 

(pracovní činnosti) 
3. místo 

Všeználek (4. třída) 4. místo 

Literárně výtvarná soutěž „Znám křišťálovou 

studánku“ 
cena profesionálů 

Coca Cola Cup - fotbal bez umístění 

http://www.bystricko.cz/text-otevreni-vystavy-a-predani-cen-vitezum-v-soutezi-znam-kristalovou-studanku/
http://www.bystricko.cz/text-otevreni-vystavy-a-predani-cen-vitezum-v-soutezi-znam-kristalovou-studanku/
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6. Volba povolání, přijímací řízení na střední školy 

Žáci 9. ročníku měli v pátek 29. 11. 2013 možnost navštívit bystřické střední školy. Akci, 

která jim měla pomoci v rozhodování týkajícím se volby povolání, jako už každoročně 

zorganizoval Odbor školství MěÚ Bystřice nad Pernštejnem. 

Škola se v letošním roce zapojila do projektu Evropského sociálního fondu Přírodní a 

technické obory – výzva pro budoucnost a stala se partnerskou školou SOŠ Nové Město na 

Moravě a STŠ Žďár nad Sázavou. Cílem dvouletého projektu je zlepšení úrovně výuky 

a především rozšíření vědomostí i dovedností zejména v oblasti využití techniky a moderních 

technologií pro žáky základních škol. Během těchto aktivit získávají žáci nové informace 

a praktické zkušenosti, které jim mohou pomoci při volbě budoucího povolání. 

V rámci tohoto projektu navštěvují žáci řadu zájmových kroužků na obou školách, 

absolvují výuku některých témat z oblasti Člověk a svět práce na STŠ Žďár n. S. a účastní se 

exkurzí. 

Umístění absolventu základní školy na středních školách: 

Počet střední škola Obor sídlo SŠ 

3 gymnázium všeobecné Bystřice n. P. 

2 Stř. škola technická mechanik-seřizovač Žďár nad Sáz. 

1 Stř. škola obchodu a služeb fotograf Jihlava 

1 UMPRUM malba a ilustrace Jihlava 

1 Stř. šk. gastronomická kuchař-číšník Žďár nad Sáz. 

3 VOŠ a SPŠ elektrotechnika Žďár nad Sáz. 

1 VOŠ a SPŠ strojírenství Žďár nad Sáz. 

1 VOŠ a SPŠ ekonomické lyceum Žďár nad Sáz. 

1 Stř. šk. stav. řemesel strojní mechanik Brno - Bosonohy 

1 SOU Bělisko instalatér Nové Město n. M. 

1 SOU Bělisko truhlář Nové Město n. M. 

1 VOŠ a SOŠ zem.-techn. agropodnikání Bystřice n. P. 

1 VOŠ a SOŠ zem.-techn. opravář zem. strojů Bystřice n. P. 

1 Stř.šk.obchodní a služeb kadeřník Žďár n. S. 

1 VOŠ a SOŠ zem.-techn. čestovní ruch Bystřice n. P. 

1 VOŠ a SOŠ zem.-techn. farmář Bystřice n. P. 

2 gymnázium víceleté Bystřice n. P. 

7. Prevence sociálně-patologických jevů 

Prevence sociálně patologických jevů byla na 2. stupni zajišťována lektory centra 

prevence Nadosah z Bystřice nad Pernštejnem. Programy ve 4. a 5. třídě zajistila lektorka Mgr. 

Alena Beranová. Během školního roku probíhaly semináře následující semináře: 

4. tř. Vztahy a šikana 4 hod. 

5. tř. Sexuální výchova 4 hod. 
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6. tř. Startujeme 3 hod. 

 Vítejte ve virtuální realitě 3 hod. 

7. tř. Ďáblíci a andělé 3 hod. 

 Dvě strany mince 3 hod. 

8. tř. Můj život, můj svět 3 hod. 

 Láska je láska 3 hod. 

9. tř. Jsem online 3 hod. 

 Končím a začínám 3 hod. 

Ve středu 11. září se žáci 5. a 6. třídy zúčastnili výuky na dopravním hřišti ve Žďáru nad 

Sázavou. 

Žáci 2. stupně absolvovali ve dnech 20. a 21. 11. besedy na téma Jinakost, předsudky, 

tolerance. 

V únoru-dubnu absolvovali žáci 8. třídy kurz 1. pomoci, který za podpory Kraje 

Vysočina pořádal ČČK. 

Pro získávání informací o problémech žáků jsou zřízeny schránky důvěry v obou 

budovách školy a rovněž internetová schránka důvěry. Získané podněty byly řešeny ve 

spolupráci s třídními učiteli, výchovným poradcem a školním preventistou. 

Uvedená problematika je zahrnuta i do jednotlivých vyučovacích předmětů. 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

celoživotní vzdělávání 

Prioritní oblast školy Seminář Termín Účastníci 

Efektivita vyučování, 

moderní metody, využívání 

současných technologií 

Bezpečné a etické využití on-line 

technologií na ZŠ 
1.10. 

P. Špaček 

S. Špačková 

Agrese a agresivita u dětí pro učitelky MŠ 17.10. I. Fendrychová 

Matematika profesora Hejného 18.11. I. Janoušová 

Geometrie 25.3. I. Janoušová 

Roadshow - ICT ve škole 2.4. 
V. Makovský 

P. Špaček 

Matematika činnostně v 6. ročníku 2.4., 9.4. P. Špaček 

Matematika profesora Hejného 12.5. 
S. Špačková 

J. Synková 

Další 

Inspekční činnost ve školách a školských 

zařízeních 
2.10. V. Makovský 

Prevence vyhoření 21.11. všichni 

Kurz logopedické prevence 2. pololetí I. Křenková 

Využívání služeb Google 2. pololetí všichni 

Kariérní řád 15.5. V. Makovský 
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9. Další aktivity školy a prezentace na veřejnosti 

Environmentální výchova 

Environmentální výchova je zařazena do učiva prvouky a přírodovědy na 1.stupni 

a přírodopisu, chemie a rodinné výchovy na 2.stupni i v rámci ŠVP do učiva předmětu 

Výchova ke zdraví. Kromě toho byla tato výchova realizována v několika dalších oblastech: 

a) Prostředí školy 

Žáci byli vedeni k úpravě a ochraně životního prostředí nejen ve třídách, ale i na 

chodbách a v okolí školy. Výrazný podíl měli žáci při jarním úklidu okolí školy. 

b) Exkurze, besedy 

Poskytovatel Téma Datum Třída 

 
Exkurze - Bukov, Lísek, Střítež 2.10. 1.-3. 

TS Bystřice n. P. Odpady 10.10. 3., 5., 7. 

 
Beseda o polárních krajích 23.10. 4., 5. 

 
Léčivé rostliny - beseda s bylinářkou 20.11. 1.-4. 

IC JE Dukovany Beseda o jaderné energii 12.2. 6.-9. 

SEV Ostrůvek Včely a ti druzí 7.3. 7. 

SEV Chaloupky Rostliny a lidé 19.3. 8. 

SEV Ostruvek 
Dobrodružství s hady, pavouky a 

jinou havětí 
25.3. 6. 

SEV Ostruvek 
Dobrodružství s hady, pavouky a 

jinou havětí 
25.3. 9. 

Zeyferus Ukázky dravců 27.3. 1.-9. 

 
Muzeum Bystřice n. P. 3.4. 1.-3. 

 
Planetárium Brno - Vesmír 3.4. 4., 5. 

 

ČOV Dolní Rožínka 

Vír - úpravna vody, přehrada 
23.4. 7., 8. 

SÚRAO Praha Radioaktivní odpad - exkurze 30.5. 8., 9. 

Alfa šrot Den otevřených dveří 19.6. 4.-9. 

c) Vysazování stromů a čištění studánky 

Žáci 8. třídy vyrazili 9. října a 18. června na výlet do Karasína, kde provedli kontrolu 

stromu Javor babyka, který vysadili v roce 2010. 

Dne 25. dubna vyčistili žáci 1. stupně studánku v Jívinách. 

Sportovní kurzy 

16.-21.2. - lyžařský a snowboardový kurz 

Lyžařský kurz se uskutečnil ve Zdobnicích v Orlických horách. Žáci byli rozděleni do 

2 družstev - výcvik probíhal na snowboardech a na lyžích. Lektory byl Mgr. Makovský 

a Mgr. Špaček. Dozor a program v době mimo výcviku zajišťovala Mgr. Špačková. 
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8.4.-3.6. Plavecký výcvik 2. a 3. třídy 

Plavecký výcvik žáků 2. a 3. třídy v letošním školním roce probíhal v Areálu sportu 

v Bystřici nad Pernštejnem. 

2. pololetí - olympijský víceboj 

Sportovní akce Českého olympijského výboru – první ročník Olympijského víceboje, do 

kterého se zapojily děti z prvního a druhého stupně naší školy. 

Účast naší školy byla oceněna. Obdrželi jsme stříbrnou medaili a stříbrný certifikát za 

aktivní účast v 1. ročníku celostátního sportovního projektu Česko sportuje – Olympijský 

víceboj 2014. Naše škola dosáhla 83% zapojení žáků. 

duben, květen 2014 Zdravotní pobyty v solné jeskyni (MŠ) 

Projektové vyučování 

Informace o některých projektech ze stránek školy a tisku: 

Evropský den jazyků 

aneb „VAŘÍME PO EVROPSKU“ 

Evropský den jazyků se slaví 26. září po celé Evropě od roku 2001. Tento rok byl 

vyhlášen Evropským rokem jazyků. 

Naše škola se k této oslavě připojila celoškolním projektem „Vaříme po evropsku“, 

jehož cílem bylo seznámit žáky s vybranými státy Evropy netradičním způsobem. Z žáků 

všech tříd se staly dobře pracující týmy, které měly představit vybranou zemi s důrazem na její 

gastronomii. Vznikly informační panely států, ze kterých lze na školní chodbě vyčíst 

nejdůležitější informace o dané zemi a v neposlední řadě i recept na typický pokrm. 

A nezůstalo jen u spisování! Žáci si jídla mohli sami uvařit a ochutnat. V budovách školy 

se linula vůně Řecka, Ukrajiny, Anglie, Francie, Slovenska, Španělska, Maďarska, Itálie 

a Ruska. Byl to požitek pro naše smysly, jenž byl umocněn ve školní jídelně, která vyhlásila 

týden evropské kuchyně. 

První až čtvrtá třída zakončily Evropský den jazyků prezentací „své“ země před 

spolužáky prvního stupně. Celá škola vypracovala internetovou mezinárodní kuchařku, která 

vám může být inspirací například pro zítřejší obědové menu. Dobrou chuť! 

Tady jsme doma 

Zeptejte se dětí, co je napadne, když se řekne „DOMA“. Pro některé je to postel, pro 

jiné televizor, počítač nebo třeba králíček, ale pro všechny je to máma, táta, rodina a střecha 

nad hlavou. Tedy právě takový usměvavý domeček, jaký na nás mrká z loga celostátního 

projektu s názvem Tady jsme doma. 

Projekt byl vyhlášen Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici a Programovou 

radou Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Cílem projektu je vrátit místní 

i regionální tradiční kulturu do výuky na základních školách. 

Na naší škole se seznamováním dětí s regionálními folklorními tradicemi dlouhodobě 

a systematicky zabýváme. Pravidelní čtenáři našich webových stránek jistě potvrdí, že po celý 

rok přinášíme zprávy o pořádaných akcích – masopustním průvodu, vynášení smrtky, přípravě 

Velikonoc, čištění studánky, o pálení čarodějnic i o udržování vánočních zvyků. Našim 
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národopisným souborům Groš a Rožínka byl letos dokonce udělen titul Nositel tradic 

Bystřicka. 

Přesto se naši žáci 2. a 3. třídy do projektu zapojili. Lidová kultura je pokladnicí téměř 

bezednou. Stále v ní můžeme nacházet nové a nové poklady. O pomoc při jejich objevování 

požádají děti své rodiče a prarodiče. Byla by škoda, aby v zapomnění upadly jejich písničky, 

říkadla, tance, řemeslné práce, ale také hry a zábavy. Možná i vy se stanete respondenty 

dotazníků a anket, pomocí nichž budou děti svoje poznatky shromažďovat. Už teď vám 

děkujeme za jejich vyplnění! 

Odměnou za celoroční práci bude našim druhákům a třeťákům účast na Mezinárodním 

folklorním festivalu ve Strážnici, kde představí regionální kulturu vystoupením v pořadu Děti 

dětem. 

Miss Jeřabinka 2013 

Letošní podzim vzal za své velmi rychle a mnozí z nás si ani nestihli vychutnat krásu 

podzimní přírody. My jsme neotáleli a pokusili jsme se přenést atmosféru podzimu na chvilku 

do školy, kde se v pátek 25.10.2013 konala MISS JEŘABINKA. 

Nejednalo se o žádné předprázdninové skotačení, nýbrž  o soutěžní dopoledne s řádně 

promyšlenou spoluprací týmů. 

Každý tým měl dva soutěžící, kteří se ucházeli o titul MISS JEŘABINKA a jeho hlavním 

úkolem bylo nazdobit miss přírodními materiály. Každý soutěžící si musel připravit své 

umělecké jméno, přednést báseň nebo zazpívat píseň před nemalým publikem. Ostatní z týmu 

soutěžili v dokreslování draka se zavázanýma očima a v navlékání  jeřabinek. 

Přestože někteří soutěžící v kostýmech měli velmi dobře nakročeno k získání titulu MISS 

JEŘABINKA, porota, složená z žáků páté třídy, musela vybrat pouze tři nejlepší. Právě 

úspěšnost týmu v ostatních disciplínách rozhodla o konečném udělení titulů: 

2. VICEMISS – Daniela Špačková 

1. VICEMISS – František Paleček 

MISS JEŘABINKOU 2013 se stal Miroslav Kuchař. 

Očekáváte foto Miss s korunkou? Náš „Missák“ se jí dobrovolně vzdal a gentlemansky ji 

přenechal své kolegyni z týmu. 

Zimní sporty našich dědečků 

Je únor a při pohledu z okna to vypadá, že se k zimnímu sportování tuto sezónu určitě 

nevrátíme.  Přesto se žáci 1.-3. třídy v pátek 28. února k pořádné zimě vrátili. Do školy přišel 

v netradičním oblečení pan Milan Kulka a vyprávěl jim o historii sportování na Dolní Rožínce. 

Děti se dověděly o jeho bruslařských začátcích, za které vděčil panu učiteli ve škole. Ten 

o přestávce zapůjčoval žákům brusle na kličku zvané „Kolumbusky“ a oni se na nich učili 

jezdit po ledě venku za školou. Bruslení se jim zalíbilo a později spolu s dalšími nadšenci začali 

na místních rybnících hrávat hokej. Pan Kulka dětem ukázal, jak vypadaly jedny z prvních 

hokejových chráničů (papírové kartony přidělané na nohy zavařovací gumou) a první hokejky 

(ze zahnutých větví). 

Od bruslení není daleko k lyžování, a tak se povídalo dál. Díky zapůjčenému lyžařskému 

vybavení od pana Emila Žáka z Javorku bylo najednou vyprávění „interaktivní“, neboť děti 
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měly možnost osahat si staré dřevěné lyže, jednu, či dvě hůlky, ale i potěžkat si kožené 

lyžařské boty. Na vlastní oči viděly boty upnuté do kandaháru a další „modernější“ lyžáky na 

zavazování tkaničkami. 

Při besedě děti zjistily, že se dříve na Dolní Rožínce ve třech kuželnách hrávaly kuželky 

a v parku ruské kuželky. Že dětem hraběte Mitrovského sbíral tenisové míčky Ferenc Maršálek 

(úspěšný tenista), že se tu stále udržuje fotbal, hraní karet a také, že u nás v obci žije mistr 

světa v muškaření Tomáš Starýchfojtů a jeho syn (bývalý žák naší školy) Lukáš Starýchfojtů – 

člen juniorské reprezentace ČR. 

Zamyšlení nad historií i současností sportu v obci skončilo a my děkujeme „oběma 

dědům“ – tomu z Rožínky (Milan Kulka) za zajímavé vyprávění a tomu z Javorka (Emil Žák) 

za perfektní muzejní kousky z jejich půdy.  

Povídání s babičkou bylinkářkou 

Tady jsme doma. Tady bydlíme, hrajeme si, chodíme do školy, máme své kamarády… 

Tady však také stůněme. Možná někdy zbytečně. Proto jsme si pozvali na návštěvu babičku 

bylinkářku, paní Marii Punčochářovou z Rožné. 

Vyprávěla nám o léčivé síle bylinek, ale také nabádala děti k péči o zdraví: 

Jejím zaručeným receptem je otužování, pohyb na čerstvém vzduchu za každého počasí, 

vhodné oblékání (hlavně mít v teple záda!!!), střídmá strava a voda jako nejzdravější nápoj. 

A když pak nějaká nemoc přece přijde, sáhnout nejprve po bylinkách, vypotit se a dopřát tělu 

odpočinek. 

Ne příliš ráda nám paní Punčochářová odpovídala na otázku, kterou bylinku považuje za 

nejdůležitější. Vždyť každá má svoji jedinečnou moc na některou nemoc. 

Alespoň jsme zjistili, které užívá a doporučuje nejčastěji. Tedy: 

rakytník jako zdroj vitamínu C 

lípu na kašel 

černý kořen (kostival) na kosti 

Babička bylinkářka byla velmi překvapená, kolik „léčivek“ děti znají, kolik si jich přinesly 

do školy a hlavně kolik jich doma využívají. 

Besedovalo se nám velmi příjemně, tak třeba zase někdy s babičkou bylinkářkou a jejími 

bylinkami na shledanou! 

Na závěr výzva pro naše čtenáře: 

Pomozte nám vytvořit malou kuchařku osvědčených rodinných receptů na posílení 

organismu a léčení běžných nemocí (rýma, chřipka, bolení břicha, spáleniny, bodnutí hmyzem, 

odřeniny, naraženiny). Svůj zaručený recept nám pošlete formou komentáře k článku, e-

mailem nebo třeba na kousku papíru. 

Mnohokrát děkujeme. Všem, kteří do naší kuchařky přispějí, zašleme všechny sesbírané 

recepty. 

MVDr. Jan Pavlásek – účastník pražského povstání 1945 

14. května měli žáci 9. a 7. třídy možnost seznámit se s historií netradiční formou. Ve 

škole proběhla beseda s panem MVDr. Janem Pavláskem, který byl 6. 10. 1942 povolán do 
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Německa k službě u protiletecké obranné policie a ve dnech 5. až 9.května 1945 se aktivně 

zúčastnil osvobozovacích bojů v Praze, zejména na Trojském mostě. 

Panu Pavláskovi bych ráda poděkovala za zajímavé vzpomínky a postřehy. Vzhledem 

k jeho věku – 90 let se skláním před jeho vitalitou a životní moudrostí- vždyť vzpomínal na 

události, od kterých uplynulo už téměř 70 let! 

Co žákům beseda na téma Květnové povstání přinesla a čím je zaujala, vyjádřili někteří 

v krátkých anotacích: 

Pan Pavlásek má 90 let, i proto jsem nečekal, že nás natolik zaujme. Při některých 

besedách se nudím u páté minuty, ale tohle bylo jiné. Pan Pavlásek mluvil skoro dvě hodiny 

v kuse a pořád to bylo zajímavé….Popsal nám 7 let svého života a myslím, že jeden 

celovečerní film by pro jeho životopis ve válce nestačil….Poté nám odpovídal na všechny naše 

dotazy…. 

Překvapilo mě, že si z války někdo i po tolika letech pamatuje tolik zlomových 

okamžiků, které začal prožívat již v našem věku…Zaujalo mě, že z pohledu pana Pavláska 

nebyla válka jen o boji, hrůzách a strachu, ale že si své mládí prožíval naplno i přes všechny 

okolní vlivy. 

Zaujalo mě, jak si pan Pavlásek vzpomněl na všechny ty detaily…Vysvětloval nám, i kde 

jaká budova stála, co se tam odehrávalo… 

Nejvíce mě zaujalo, jak pan Pavlásek vyprávěl, že je naložili do dobytčáků a odvezli do 

Německa na nucené práce…. 

Vždy je lepší dozvědět se fakta od někoho, kdo tam byl, než se jen dívat na televizi nebo 

číst knihy…. 

Líbil se mi jeho pohled na 2. světovou válku. Je to něco jiného, než když to vysvětluje 

učitel. Protože víme, že ten člověk to prožil a v té době žil… 

…Bylo pěkné  poslechnout si zajímavé zážitky z 2. světové války. Jsme moc rádi, že jsme 

měli možnost dozvědět se nové informace, které nám zůstanou v paměti. 

Pan Pavlásek nám ukázal 2.světovou válku z pohledu člověka, který tam v té době byl, 

který se podílel na osvobozování Prahy…. 

Dopis hraběte Mitrovského 

Pro děti školní družiny na 1. stupni byl doručen dopis od hraběte Mitrovského. Podle 

jeho pokynů se žáci vydali ve čtvrtek 19. 6. na pěší výlet do Rožné, který se i díky ukázkovému 

letnímu počasí vydařil, a všichni si odnesli z této akce spoustu nezapomenutelných zážitků. 

Milé děti, 

jmenuji se hrabě Mitrovský a pobýval jsem v časech minulých na Dolní Rožínce na 

zámku, který je u parku a dnes do něj chodí děti ze 4.–9. třídy. Dříve se jmenovala Dolní 

Rožínka – Roženka. 

Budu vás všechny provázet dnešním putováním. Sledujte žluté turistické značení a po 

něm dojdete až do cíle, tj. vesnice, která se jmenuje Rožná. Cestou budete plnit různé úkoly 

a dostanete lístečky s morseovkou, což je abeceda, která se používá k šifrovaným zprávám. 

Paní učitelka vám vysvětlí, jak budete šifry luštit. 
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Až přijdete do Rožné, vyhledáte budovu, kde sídlí obecní úřad. Zde na vás bude čekat 

paní, která vám popovídá o této vesnici. Zde si také trochu odpočinete a poté budete hledat 

poklad, ukrytý právě na obecním úřadě. 

Až poklad najdete, pokud vám bude zbývat čas, zamíříte na kopec, který se jmenuje 

Hradisko. Je to vršíček, kde se nachází vzácný nerost – lepidolit. Jestli se vám podaří dojít až 

na samý vrch, můžete si nějaké vzácné kamínky na památku nasbírat nebo odťukat kladívkem, 

které bude mít u sebe paní učitelka. 

Na konci našeho putování dojdete na autobusovou zastávku v této vesnici a odjedete 

autobusem na Dolní Rožínku. Přeji vám všem pěkný výlet. Ať vše zvládnete a třeba se někdy 

zase setkáme. 

Váš hrabě Mitrovský 

Hrabata Mittrowští z Mitrovic a Nemyšle 

V úterý měli žáci 4.-9. třídy ojedinělou možnost dozvědět se více o šlechtickém rodu, 

který se nejen výrazně zapsal do dějin Zámecké Rožínky, ale i celého našeho regionu. 

Přednášku, kterou doprovázel genius loci, vedl pan Dr. Jiří Šmíd společně s panem Karlem 

Skalníkem. Průřez rodem Mittrowských z Mitrovic a Nemyšle nám umožnil vytvořit si 

základní přehled o jejich životě v „naší škole“. Během seznamování se s Mittrowskými nešlo 

necítit tu zvláštní atmosféru místa, kudy kráčela historie. Vždyť jsme seděli přímo v prostoru, 

kde členové rodu prožívali svoje každodenní radosti i strasti, svůj obyčejný – neobyčejný život! 

Přednáška byla doprovázena fotografiemi, které dokreslovaly životopis Mittrowských 

a byly příjemným zpestřením i zpětnou vazbou. Za všechny odprezentované obrázky bych 

vám ráda představila rodinu Vladimíra II. Mittrowského z fotografie z roku 1929, která byla 

pořízena- podívejte se pořádně, ano, před vstupními vraty do zámku. Členové rodiny pózují 

u příležitosti 60. narozenin Marie Pia Baworow, která byla manželkou Vladimíra 

II. Mittrowského. Spolu měli celkem 8 dětí. Dvě z nich na fotografii nejsou. Chybí Hubert 

a Karel. Zleva stojí dcera Alice a vedle ní její budoucí manžel Emanuel Teuber, dále syn 

Vladimír III. Mittrowský, dcery Františka, Marie a Alžběta, vousatý pán nám zůstává neznámý. 

Uprostřed stojí Marie Pia Baworow Mittrowská s manželem Vladimírem II.. Dáma s kabelkou 

je pravděpodobně sestra Marie Pia Baworowské – Žofie. Vedle ní se usmívá další dcera Marie 

Pia Baworowské- Juliána zvaná Lili s manželem Albrechtem Dubským. Pána vpravo zatím 

nedokázal nikdo identifikovat. Děti v popředí jsou synové Alžběty- Ferdinand Hildprandt 

a choromyslný Jan Hildprandt, dále dcera Marie – Felicita von Spee a Vladimír Hildprandt. 

Smutnou zajímavostí je, že hlava rodiny Vladimír Mittrowský II. zemřel hned v následujícím 

roce stejně jako jeho manželka. 21. 1. 1930 odešel Vladimír a 9. 2. 1930 Marie. 

Také se udivujete nad dvěma t a dvojitým w? My jsme se nebáli a zeptali jsme se, že ano, 

Sáro Kvasničková, a tak už můžeme zvednout hlavu nahoru a říct, že se takto začali Mittrowští 

psát poté, co byli přijati mezi říšská hrabata. 

Pozornému posluchači určitě neunikla ani zmínka o nápisu na průčelí zámku: Aeternus 

quia purus. Všichni už víme, že se jedná o rodové heslo hrabat Mittrowských a znamená 

v překladu Věčný, protože čistý. 

Zkrátka od úterý jsme všichni pyšní, že se chodíme vzdělávat na zámek, do budovy, kde 

na nás ze všech stran dýchá historie! 
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Panu Jiřímu Šmídovi a Karlu Skalníkovi děkujeme za vstřícnost, ochotu a erudovanost. 

…Povídání od člověka, který zažil 2. světovou válku je mnohem lepší než nějaký 

dokument nebo encyklopedie. Určitě nás něco zaskočilo, ale i přes to, co se v tu dobu dělo, 

některé chvilky v podání pana Pavláska zněly vtipně. 

…Nejvíce se mi líbilo, když líčil své vlastní zážitky z Německa, ale i vlastní názory 

apostřehy z těchto událostí… 

…Dozvěděli jsme se, jak to vypadalo v Praze za 2. světové války. Zajímavé bylo to, že je 

málem přejel ruský tank nebo když jeli do Hradce Králové, kde je ruský velitel málem všechny 

zastřelil…… 

…Nejvíce se mi líbila ta příhoda, jak popíjeli víno, které se rozbilo ve sklípkách při 

bombardování v Hamburku a bylo ho tam tolik, že to měli až po kolena… 

Byla to krásná beseda plná zkušeností a varování. K lidem jako je pan Pavlásek bychom 

se měli chovat s respektem a úctou…Teď už vím, jak to bylo a co si lidé museli prožít, a proto 

můžeme být rádi za mír a jak si žijeme! 

…Zaujalo mě hodně věcí.  Například,  jak potkal paní s malým klukem, nebo jak spadla 

bomba na Hamburk. Když si představím, že nastupoval na frontu ve stejných letech jako já a 

moji spolužáci, tak mě to děsí…Panu Pavláskovi přeji hlavně pevné zdraví, protože jeho 

zážitky a informace jsou opravdu zajímavé pro všechny generace. 

 

Přehled projektů: 

Třída Název projekt 

MŠ Týden s podzimníčkem 

MŠ Vše pro zdraví 

MŠ Pohádkový týden 

MŠ Pozor, auto! 

ŠD Dopravní výchova 

1. stupeň Miss Jeřabinka 

1. stupeň Čarodějnice 

1. stupeň Znám křišťálovou studánku (spolupráce s mikroregionem Bystřicko) 

1. Čert a Miluláš 

2., 3. Tady jsme doma 

1.-3. Masopust 

1.-3. Vynášení smrtky 

3. Advent 

6., 7. Němčina nekouše 

1.-9. Evropský den jazyků 
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Akce školy 

Třída Datum Akce 

MŠ 4.12. Vánoční výtvarné odpoledne pro rodiče s dětmi 

MŠ 12.12. Vánoční besídka 

MŠ 16.12. Jak voní Vánoce - pečení 

MŠ 29.3. Karneval 

MŠ 14.4. Velikonoční výtvarné odpoledne 

MŠ 7.5. Výtvarné dopoledne - dárek pro maminku 

MŠ 3.6. Tvořivé dopoledne 

MŠ 19.6. Rozloučení s předškoláky 

1. 1.9. Uvítání do 1. třídy 

1. stupeň 29.11. Výročí úmrtí Z. Milera 

1. 30.1. Besídka pro rodiče v 1. třídě 

2. st.  14.5. Beseda s MVDr. Pavláskem, účastníkem Pražského povstáni 

všichni 30.5. Oslava Dne dětí - sportovní program, výlety 

4.-9. tř. 24.6. Beseda o rodu Mittrowských 

1.-3. 25.6. Slavnostní udílení pochval a odměn 

9. 26.6. Rozloučení s absolventy školy 

4.-9. 27.6. Slavnostní udílení pochval a odměn 

Výlety 

Třída Místo Dozor Počet dnů 

MŠ Pernštejn I. Joklová, I, Fendrychová 1 

1. Polička - muzeum J. Synková 1 

2., 3. Strážnice - Tady jsme doma I. Janoušová, S. Špačková 3 

4. Polička D. Vetešníková 1 

4. Tišnov - Květnice D. Vetešníková 1 

5. Svojanov P. Tatíčková 1 

6. Kutná Hora H. Punčochářová, P. Špaček 2 

7. Kutná Hora M. Tomášková, V. Tomášek 2 

8. Podmitrov I. Křenková, V. Makovský 2 

9. Znojmo R. Janečková, M. Janeček 2 

2. st. Vídeň R. Janečková, M. Tomášková 1 
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Kulturní programy 

23.10. Babička Chrotta vypráví pohádky (1.-3. tř.) 

25.11. Pohádky pro vás (MŠ) 

16.12. Aladinova lampa - loutkové divadlo (1.-5. třída) 

19.12. Vánoční zpívání 

14.1. Zlatovláska - představení ZUŠ Bystřice n. P. (MŠ, 1.-3. tř.) 

1.3. Škola základ života - Městské divadlo Brno 

3.-7.3. Rožínka čte dětem 

3.4. Jak se stát muzikantem - program ZUŠ Bystřice n. P. (MŠ, 1.-3. tř.) 

4.4. Divadelní učebnice aneb české divadlo 20. století (2. st.) 

13.5. O mědvědáři Ondřejovi (MŠ) 

21.5. Akademie 

6.6. O pejskovi a kočičce - maňáskové divadlo (MŠ, 1.-3. tř.) 

24.6. Ať žijí duchové - program ZUŠ Bystřice n. P. (MŠ, 1.-3. tř.) 

Prezentace školy na veřejnosti 

 Škola se prezentovala na akci Rožínka čte dětem. 

 Velmi úspěšná byla prezentace práce školy na Školní akademii. 

 V rámci celoročního projektu Tady jsme doma reprezentovali žáci 2. a 3. třídy školu 

na 69. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu a 32. ročníku festivalu Dětská 

Strážnice 2014, které probíhaly ve dnech 27.-29. června. 

 Národopisný soubor po celý rok kvalitně prezentoval školu na mnoha přehlídkách 

folklórních souborů, reprezentoval mikroregion Bystřicko na oslavách 600. výročí 

založení města Crimmitschau, které je partnerským městem Bystřice nad 

Pernštejnem. 

 Učitelé pravidelně informovali veřejnost o životě školy na školních internetových 

stránkách a v místním tisku (Deník, Bystřicko). 

 Škola spolupracovala se ZŠ Zvole a Rožná (odborová organizace, kulturní akce, 

zájezdy, soutěže). 

 Třídní učitelé předali informací o výsledcích žáků v 1. pololetí, kteří přešli do 6. třídy 

ze ZŠ Rožná a Zvole. 

Rožínka četla dětem 

První březnový sluncem zalitý týden patřil na naší škole knihám a čtení – do projektu 

„Bystřicko čte dětem“ navazujícího na celorepublikovou akci „Česko čte dětem“ jsme se 

zapojili již posedmé. Dvě odpolední posezení nad knihou byla neodmyslitelně spojena 

s celotýdenním čtením, četli jsme ve školních družinách, ve třídách. 

Školní družina na 1. stupni se podrobně seznámila s osudy postav knihy Ivony 

Březinové Teta to plete. Teta Běta plete ve své knize nejen svetry, šály, čepice a rukavice, ale 

především pohádky. Při svém vyprávění popletených příběhů upletla v družině krásnou 

http://www.crimmitschau.de/crm/stadtrechtsfeier2014.asp
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barevnou šálu, která všem dětem bude dlouho připomínat příjemné chvíle strávené nad touto 

knihou. 

Zámecká družina četla knihu Davida Walliamse Babička drsňačka. Žáci 4. – 9. třídy měli 

možnost navštívit vzdálené kraje a poznat, do jakých dobrodružství poslal svého hrdinu 

Robinsona spisovatel Daniel Defoe – v mistrném překladu J. V. Plevy. 

Vrcholem čtenářského týdne byla obě odpolední setkání. Ve středu 5. března přijela 

s humorem sobě vlastním a knihou Karla Čapka Devatero pohádek dnes již legenda bývalého 

pedagogického sboru bystřického gymnázia paní profesorka Vlasta Urbánková. Dozvěděli 

jsme se nejen mnoho zajímavostí ze života našeho velkého spisovatele, vyslechli pasáže 

z Vodnické a Loupežnické pohádky, zavzpomínali na gymnaziální studia, ale hlavně jsme si 

všichni opět uvědomili nezbytnost čtení a knih v našem životě. Poté si zájemci z řad dětí 

mohli v malé dílničce vyrobit i vlastní rybičku nebo ještě diskutovat u malého občerstvení, 

které bravurně připravily obyvatelky DPS v Dolní Rožínce. 

A už tu byl pátek 7. března, kdy se svou malířskou show přijel na naši školu ilustrátor 

Adolf Dudek. Po krásném kulturním pásmu dětí 1. stupně předvedl s razancí sobě vlastní 

opravdové malířské rejdění. Za nemalého zájmu především dětského publika – i když i to 

dospělácké se velice dobře bavilo – nás seznámil s tím, jak taková ilustrace vzniká a že je 

vlastně korunou a nezbytnou součástí knihy. Dětem ukázal, že v každém z nás se skrývá – i 

když si to často o sobě vůbec nemyslíme – malíř. Téměř každé dítko si posléze ať už 

v památníčku, knížce nebo přímo třeba na čele odnášelo domů toho svého dudka 

od ilustrátora Dudka. 

Celá akce proběhla ve velice příjemné a přátelské atmosféře a my všichni se už těšíme na 

její pokračování zase za rok. 

Čtení skončila – co dodat – kéž nás knihy provázejí po celý rok, po celý život. 

Školní akademie 

Venkovní teplota pomalu trhající rekordy, netrpěliví účinkující, sál nabitý k prasknutí 

diváky – tak to vypadalo ve středu 21. května 2014 v Kulturním domě na Dolní Rožínce. Vše 

vypuklo v 15.30h – slavnostní fanfárou odstartovala Školní akademie! A že bylo na co koukat! 

Program by mohl směle konkurovat zábavným pořadům, které na nás chrlí televizní stanice – 

vždyť naši tanečníci, herci, moderátoři byli opravdu skvělí. A co všechno bylo k vidění? 

Trocha exotiky v podání břišních tanečnic, netradiční hudební klipy, vystoupení 

národopisných souborů, malá exkurze do historie, pohádka poznamenaná moderní dobou, 

škola zvířátek, černobílá variace, pokus o školní hymnu, závěrečné defilé s nádechem pomády, 

to vše proložené vystoupeními žáků ZUŠ, odměnili diváci mohutným potleskem. 

Všem, kteří se na přípravě akademie podíleli – hlavně žákům a jejich učitelům – patří 

velký dík, vždyť mají za sebou opravdový kus práce. 

Domů jsme odcházeli v ten den všichni spokojeni – rodiče se dmuli pýchou na své 

nadané děti, učitelé byli hrdi na šikovné žactvo. Nadšení, dobrá nálada a slova chvály byly 

velkou odměnou a opět dokázaly, že na Rožínce prostě UMÍ ! 

Crimmitschau 

Národopisný soubor Groš reprezentoval Bystřicko na oslavách 600. výročí založení 

města Crimmitschau, které je partnerským městem Bystřice nad Pernštejnem. Do Německa 

http://www.crimmitschau.de/crm/stadtrechtsfeier2014.asp
http://www.crimmitschau.de/crm/stadtrechtsfeier2014.asp
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jsme odjížděli v pátek 30. května společně s Bystřickou kapelou a všichni jsme byli napjatí, jak 

ty tři náročné dny v zahraničí přežijeme. 

Ale hned po příjezdu na místo z nás tréma opadla. Byli jsme vřele přijati našimi 

německými průvodci, kteří nás doprovodili do krásného penzionu v malé vesnici nedaleko 

města Crimmitschau, a po večeři vyrazili zájemci na koncert Melody Makers Ondřeje Havelky 

do pěkného městského divadla. 

V sobotu ráno začaly hlavní oslavy. Centrum města bylo plné lidí, různých atrakcí, 

městem procházely skupiny tradičních bubeníků a všude vládl všeobecný rumraj. Soubor Groš 

během dne několikrát vystoupil na hlavním pódiu na náměstí a zpříjemnil také krátkými 

vstupy pobyt návštěvníků v českém centru. 

Hlavním nedělním programem byl grandiózní průvod městem. Při procházce kolem 

připravujícího se průvodu se zdálo, že v něm musí být všech 20 tisíc obyvatel města, kteří 

v pestrých maskách a uniformách představovali okamžiky z dějin země, a že tedy nebude 

nikdo, kdo by průvod sledoval. To jsme se ale přepočítali. Celá trasa průvodu byla lemována 

tisíci diváků, kteří náš soubor přijali s nadšením, mávali nám, tleskali, vyptávali se, odkud jsme. 

Několikrát jsme zaslechli i to, že jsme v průvodu nejlepší. Všeobecný entuziasmus se přenesl 

i na členy souboru. Ti předvedli nadlidský úkol a po celé téměř 4 hodiny, po které průvod 

probíhal, bez přestávky zpívali, zdravili diváky a při každé zastávce i tančili. 

Velkolepý průvod zakončil náš úspěšný pobyt v Crimmitschau a už tu byl čas na návrat. 

Před odjezdem nás navštívila paní místostarostka, která byla nadšena naším vystoupením, 

a jako ocenění všechny děti dostaly od radnice malý dárek. 

Unavení dlouhou cestou i náročným programem jsme dorazili do Dolní Rožínky 

v pondělí ve 2 hodiny ráno. Všichni měli radost, že se jim pobyt vydařil. 

Všem členům souboru i jejich vedoucím patří velký dík za vzornou reprezentaci nejen 

školy, ale celého mikroregionu. 

Byli jsme ve Strážnici 

V naší škole se dlouhodobě a systematicky zabýváme seznamováním dětí s regionálními 

folklorními tradicemi.  Každoročně připravují učitelé pro žáky 1.stupně projekt Lidový rok, 

jehož součástí je masopustní průvod, vynášení smrtky, příprava Velikonoc, čištění studánky, 

pálení čarodějnic i udržování vánočních zvyků. 

V uplynulém školním roce se žáci 2. a 3. třídy zapojili do projektu Tady jsme doma, 

vyhlášeného Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici a Programovou radou 

Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Projekt usiluje o to, aby se náš folklor, jako 

neodmyslitelná hodnota národní kultury, stal součástí školního vyučování, aby pomohl 

prohloubit vztah dětí k místu, kde žijí, aby je naučil vážit si hodnot, které vytvořili předkové. 

Děti se během celého školního roku věnovaly tématům domova – domova u rodičů, 

domova ve své obci, domova na Horácku, lidovým zvykům, pranostikám, léčivým bylinám. 

Odměnou za celoroční práci byla našim druhákům a třeťákům účast na 69. ročníku 

Mezinárodního folklorního festivalu a 32. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2014, které 

probíhaly ve dnech 27.-29. června. 

Do Strážnice odjely děti již ve čtvrtek 26. června, aby stihly celý program nazkoušet. 

Čtvrteční večer strávily  na festivalovém pořadu Tancuj, tancuj, vykrúcaj a páteční dopoledne 

plné her v zámeckém parku jim pomohlo si odpočinout od náročných zkoušek. Odpoledne 
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pak představily regionální kulturu v pořadu Devatero kvítí aneb Co roste na zahradě i na poli, 

v němž vystoupily společně s dětskými folklorními soubory ze Slovácka. Celoroční práci dětí 

v projektu Tady jsme doma představovala výstava ve strážnickém skanzenu. 

Sobotní dopoledne bylo věnováno prohlídce tradičních řemesel v areálu skanzenu 

a nákupu dárků pro rodiče a poté jsme shlédli pořad dětských folklorních souborů Jako pytel 

blech – jevištní stylizaci dětských her a různých forem hudebního a slovesného folkloru 

z Čech, Moravy a Slezska s důrazem na dětskou aktivitu, neposednost, smysl pro vtip, radost 

z pohybu a společenství vrstevníků. 

Tečkou pobytu ve Strážnici byla účast v průvodu všech souborů z České republiky i 

ze zahraničí, který prošel celým městem a vyvrcholil krátkým vystoupením dětí na hlavní 

tribuně na strážnickém náměstí. Odměněny byly mohutným potleskem a pozdravy diváků. 

Vedle účinkujících, kteří se folkloru věnují dlouhodobě, obstáli naši žáci na výbornou. 

Věřím, že celoroční práce naplnila hlavní myšlenku projektu – děti, které znají místní 

a regionální tradiční lidovou kulturu, se identifikují s místem svého bydliště, jsou na ně hrdé 

a cítí k místu, předkům i jejich kultuře odpovědnost. 

Dětem i učitelům patří dík za příkladnou reprezentaci nejen školy, mikroregionu 

Bystřicko, ale i kraje Vysočina na významném mezinárodním festivalu. 

Školní družina 

ŠD měla tři oddělení: 

1. oddělení - zapsáno 17 žáků - vychovatelka L. Pospíchalová, 

2. oddělení - zapsáno 15 žáků - vychovatelka J. Tatíčková, 

3. oddělení - zapsáno 28 žáků - vychovatelka I. Křenková. 

Vychovatelky zajištovaly prodej mléka, mléčných výrobků a Fruika pro děti během 

celého roku. 

Provoz na 1. stupni začíná v 6.45 hod. a končí v 7.30 hod. Odpolední činnosti jsou 

zahájeny v 11.20 hod. a končí v 15 hodin. Provoz pro 4. a 5. třídu začíná v 7.15 hod. a končí 

v 7.45 hod. Odpolední činnosti probíhají od 12.15 hod. do 14 hod. 

Zájmové kroužky 

Ve škole pracovaly následující kroužky: 

národopisné soubory Groš a Rožínka PeadDr. Ivana Janoušová 

 Mgr. Simona Špačková 

kroužek logopedické prevence PeadDr. Ivana Janoušová 

kroužek anglického jazyka PeadDr. Ivana Janoušová 

kroužek dovedných rukou Mgr. Jitka Synková 

klub Krteček Mgr. Simona Špačková 

břišní tance Mgr. Hana Punčochářová 

kroužek Zdravý život Ivana Křenková 

matematický kroužek Mgr. Miroslava Muselíková 
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Spolupráce s rodiči 

Naše škola se neustále snaží zlepšovat komunikaci s rodiči, žáky i veřejností. Přejeme si, 

aby rodiče žáků s námi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme 

totiž, že spolupráce a partnerská komunikace školy a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. 

Na základě splnění kritérií byla škole udělena značka Rodiče vítáni. 

Rada rodičů pod vedením paní Evy Joklové byla i tento rok velmi aktivní. 16. 11 2013 

uspořádala tradiční Kateřinskou zábavu. Z výtěžku podporovala kulturní a sportovní akce 

školy, spotrovní kurzy, školní výlety a exkurze. 

Rada rodičů se podílela i na organizaci Vánoční výstavy a Jarní výstavy v KD Dolní 

Rožínka. Na výstavách vystoupili naši žáci (národopisné soubory, ZUŠ). 

23. 9. se konalo plenární zasedání rady rodičů. 

Uskutečnily se 2 konzultace o prospěchu a chování žáků - 25.11. a 28.4. 

Také MŠ spolupracovala s rodiči např. na přípravě Karnevalu (29.3.2014) a uskutečnila 

schůzky a společné akce s rodiči (výtvarné odpoledne). 
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10. Kontrolní a inspekční činnost  

Hospitace 

Jméno hospitovaného 

1. pololetí   2. pololetí       

Ředitel 

školy-plán 

Datum 

hospitace-

skuteč. 

Zástupce 

ředitele-

plán 

Datum 

hospitace-

skuteč. 

Vedoucí 

MS 
  

Ředitel 

školy-plán 

Datum 

hospitace-

skuteč. 

Zástupce 

ředitele-

plán 

Datum 

hospitace-

skuteč. 

Vedoucí 

MS 
  Celkem 

Janečková Radka Čj9 26.11. 
    

Čj7 2.5. 
   

 

2 

Janoušová Ivana M2 12.11. 
      

M2 19.6. 
 

 

2 

Křenková Ivana 
  

Vz8 11.12. 
  

Vz8 7.5. 
   

 

2 

Muselíková Miroslava 
  

M7 11.12. 
  

M9 29.4. 
   

 

2 

Pospíchalová Lenka 
           

 

0 

Punčochářová Hana Ch8 25.11. 
    

Z6 25.4. 
   

 

2 

Rousková Libuše Čj4 3.12. 
    

Př5 2.5. 
   

 

2 

Synková Jitka Čj1 12.11 
      

M1 19.6. 
 

 

2 

Špaček Pavel 
 

12.11. 
      

M3 19.6. 
 

 

2 

Špačková Simona M3 29.11. 
      

M5 24.6. 
 

 

2 

Tatíčková Petra Čj5 19.11. 
         

 

2 

Tomášková Markéta D8 19.11. 
    

Nj7 6.5. 
   

 

2 

Vetešníková Dagmar Aj8 
       

M4 24.6. 
 

  Fendrychová Iveta 
           

  Joklová Ivana 
           

  
Celkem  

9 
 

2 
   

6 
 

5 
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Kontroly provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2013/2014 nebyla provedena kontrola ČŠI. 

Kontroly hospodaření  

Kontroly hospodaření provedené školským úřadem kraje Vysočina 

Ve školním roce 2013/2014 nebyly provedeny kontroly hospodaření. 

Kontroly hospodaření provedené Nejvyšším kontrolním úřadem 

Ve školním roce 2013/2014 nebyla provedena kontrola Nejvyšším kontrolním úřadem. 

VZP 

Ve školním roce 2013/2014 nebyly provedeny kontroly. 

ČSSZ 

Byla provedena kontrola dne 5. 9. 2013. Nebyly zjištěny závady. 

Obecní úřad Dolní Rožínka 

Byla provedena kontrola hospodaření dne 5. 2. 2014. Nebyly zjištěny závady. 

Kontroly provedené jinými kontrolními nebo inspekčními orgány 

 Reviza požárních prostředků a hydrantů - leden 2014. 

 Elektrorevize malých přístrojů - srpen 2014. 

 Kontrola tělovýchovného nářadí - březen 2014. 

11. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím 

 V roce 2013 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona 

o svobodném přístupu k informacím. 

 V roce 2013 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve 

smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. 

 V roce 2013 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 

 V roce 2013 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona 

o svobodném přístupu k informacím. 

 V roce 2013 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu 

k informacím proti postupu ZŠ a MŠ Dolní Rožínka při vyřizování žádosti 

o informace. 

 Další informace, které se vztahující k uplatňování zákona o svobodném přístupu 

k informacím, je možné získat na internetových stránkách www.zsdr.cz. 
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12. Zapojení do mezinárodních a rozvojových programů 

a projektů 

Mezinárodní programy 

Ve školním roce 2013-2014 se škola nezapojila do žádného mezinárodního programu. 

Rozvojové programy 

Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP pro základní vzdělávání 

v roce 2014. 

Cílem programu je podpořit vzdělávání žáků základních škol a odpovídajících ročníků 

víceletých gymnázií ve vzdělávacím oboru Další cizí jazyk, který se od školního roku 

2013/2014 zavádí jako povinný. 

Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014 

Škola získala podporu na zakoupení terapeutického bazénu pro zdravotně postiženého 

žáka, který je ve škole integrován. 

Projekty realizované z cizích zdrojů 

Školní mléko 

Škola se opět zapojila do projektu Školní mléko, který je podporován dotací EU a ČR. 

V rámci tohoto projektu má každý žák každý vyučovací den nárok na jeden dotovaný mléčný 

výrobek. Mléčné výrobky dodávala firma Laktea. 

Ovoce do škol 

Škola se zapojila do programu Ovoce do škol. Program je vymezený nařízením Rady 

(ES) č.13/2009, nařízením Komise (ES) č. 288/2009 a nařízení vlády č. 478/2009 Sb. 

o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky 

z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních. Úkolem projektu je především 

přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve 

výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. 

Dodávané produkty dostávali žáci 1.-5. třídy jedenkrát týdně zdarma. Dodavatelem naší 

školy byla firma BOVYS Hlinsko. 

Oranžová učebna 

Škola získala nadační příspěvek v rámci projektu ČEZ - Oranžová učebna na 

rekonstrukci odborné učebny fyziky. Projekt byl dofinancovám za pomocí okolních obcí a 

podniku GEAM s.p. (v rámci odstranění důlních škod). 
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Spolupráce na projektech 

Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost 

Škola se v letošním roce zapojila do projektu Evropského sociálního fondu Přírodní 

a technické obory – výzva pro budoucnost a stala se partnerskou školou SOŠ Nové Město na 

Moravě a STŠ Žďár nad Sázavou. Cílem dvouletého projektu je zlepšení úrovně výuky 

a především rozšíření vědomostí i dovedností zejména v oblasti využití techniky a moderních 

technologií pro žáky základních škol. Během těchto aktivit získávají žáci nové informace 

a praktické zkušenosti, které jim mohou pomoci při volbě budoucího povolání. 

V rámci tohoto projektu navštěvují žáci naší školy řadu zájmových kroužků na obou 

školách a absolvují vzdělávací témata z oboru Člověk a svět práce na STŠ Žďár nad Sázavou. 

Znám křišťálovou studánku 

Naše škola spolupracuje na projektu MAS Zubří země, o.p.s., jejímž zakladateli jsou 

Město Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregion Bystřicko, s názvem „Znám křišťálovou 

studánku…“. Jeho podstatou je zmonitorování, nafocení, zaměření a pasportizace studánek na 

území Bystřicka, Novoměstska, Nedvědicka a Moravskobudějovicka. V rámci tohoto projektu 

bude obnoveno 38 vytipovaných studánek, které byly nalezeny ve spolupráci s veřejností 

v rámci akce „Najdi studánku“, která byla vyhlášena v regionálním tisku začátkem roku 2014. 

13. Spolupráce s odborovou organizací 

Ve škole pracovala základní organizace Českomoravského odborového svazu 

pracovníků školství. Předsedkyní byla Mgr. Radka Janečková. Ředitel školy spolupracoval 

s odborovou organizací v následujících oblastech: 

 uzavření kolektivní smlouvy, 

 sestavení rozpočtu FKSP, 

 systém odměňování zaměstnanců, 

 stanovení pracovní doby a plánu dovolených. 

 

 

 
 

Vypracoval: Mgr. Vladimír Makovský, ředitel 

Projednáno pedagogickou radou: 25. 8. 2014 

Projednáno v Školské radě: 22. 9. 2014 

http://www.zsdr.cz/nabidka-technickych-krouzku/

