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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. Anna Knoflíčková, 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. 2012 jednu třídu s 28 dětmi z 9 obcí.  

Základní škola je úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Ve školním roce 2012-

2013 navštěvovalo základní školu 163-162 žáků v 9 třídách (během školního roku přešli 2 žáci 

na domácí vzdělávání, 1 žák přestoupil z jiné základní školy). 

 

 Třídní učitel 
Počet žáků/změna během 

roku 

1. třída PaedDr. Ivana Janoušová  14/+1 

2. třída Mgr. Simona Špačková 9 

3. třída Mgr. Jitka Synková 19 

4. třída Mgr. Petra Tatíčková 17 

5. třída Mgr. Dagmar Vetešníková 19/-1 

Celkem 1. stupeň  78 

6. třída Mgr. Anna Knoflíčková 17/-1 

7. třída Ivana Křenková 21 

8. třída Mgr. Radka Janečková 21 

9. třída Mgr. Hana Punčochářová 26 

Celkem 2. stupeň  85/-1 

Celkem  163/162 

Průměrný počet žáku na třídu 1.st.  15,6 

Průměrný počet žáku na třídu 2.st.  21,25/21 

Průměrný počet žáku na třídu   18,1/18 

Škola poskytuje základní vzdělání i žákům z okolních obcí: 

Obec Počet žáků Obec Počet žáků 

Blažkov (+D. Rozsíčka) 23 Strážek 14 

Bukov 13 Střítež 9 

Bystřice n.P. 4 Rodkov 2 

Dolní Rožínka (+ H. Rozsíčka) 51/-1 Ústí n. L. 1 

Horní Rožínka 5 Zvole (+Olešínky) 13 

Milasín 5 Žďár n. S. 3 

Moravecké Pavlovice 3   

Rožná 17 Celkem 163/162 

Vybavení školy 

Škola je umístěna ve dvou budovách. 

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.  
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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.  

Ve školním roce 2012-13 byla nově vymalována 1 kmenová třída, školní družina a 

opravena malba na chodbě. 

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. V tomto roce byly zakoupeny nová lehátka.  

Ve školním roce 2012-13 byly vymalovány toalety. 

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. 

Ve školním roce 2012-13 byl dokončen projekt EU Peníze školám. V rámci tohoto projektu 

byly všechny třídy vybaveny interaktivní technikou, k počítačům v počítačové učebně byly 

koupeny nové monitory, 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. Byly vymalovány 4 odborné učebny, 

1 kmenová učebna, učebna ZUŠ, kancelář účetní, opravena malba ve výdejně stravy, 

v některých částech chodeb a v šatně. V několika učebnách byly vyměněny žaluzie, byla 

opravena střecha a vyčištěny okapy. 

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 2012-13 

byly vyměněny všechny odpady v budově, které byly v havarijním stavu. Následně byla 

opravena malba. Většinu prostředků na opravy poskytl GEAM s.p. v rámci odstranění důlních 

škod. 
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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 

Volitelný předmět (cizí jazyk, 

technické činnosti) 
       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: 

7. třída: Německý jazyk 

8. třída: Německý jazyk, Informatika 

9. třída: Německý jazyk/Technické činnosti 
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3. Popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Počet zaměstnanců 25 

ženy 22 

muži 3 

Pedagogičtí pracovníci 16 

učitelé 14 

vychovatelé 2 

THP 1 

Obchodně-provozní pracovníci 3 

Dělnická povolání 5 

Dohody 2 

Aprobovanost výuky 

Předmět Počet hodin kvalifikovaně 
Počet hodin nekvalifikovaně/z toho 

odborně* 

Celkem 1. stupeň 94 24/19 

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 2 1/0 

Technické činnosti 0 2/0 

Volitelný předmět - cizí 

jazyk 

6  

Informatika 2  

Celkem 2. stupeň 112 15/4 

Celkem škola 206 (84%) 39 (16%) 

* 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 

Základní škola - učitelé : 

Mgr. Radka Janečková - učitelka, výchovná poradkyně 

PaedDr. Ivana Janoušová - učitelka  

Mgr. Anna Knoflíčková - 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. Dagmar Vetešníková - učitelka 

Školní družina: 

Ivana Křenková 

Lenka Pospíchalová 

Jitka Tatíčková (od 1. 11. 2012) 

Lenka Uhrová (do 31. 10. 2012) 

Školní kuchyně: 

Blanka Štětková - vedoucí školní kuchyně 

Jana Jandlová - vedoucí kuchařka 

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 

Lenka Uhrová - uklizečka (do 31. 10. 2012) 
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Jitka Tatíčková - uklízečka (od 1. 11. 2012) 

Štěpánka Vařejková - uklizečka MŠ a výdej stravy v MŠ 

4. Zápis k předškolnímu a základnímu vzdělávání 

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

informováni plakáty, internetovými stránkami školy a prostřednictvím kabelové televize. 

Přihlášeno bylo 10 dětí, přijato bylo 8 dětí, 2 nebyly přijaty vzhledem k tomu, že kapacita 

školy byla naplněna (28 dětí) uchazeči dle stanovených kritérií. 

Zápis k základnímu vzdělávání se konal dne 6. února 2013. K zápisu se dostavilo celkem 

12 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.         

2. 1 5       

2. 
1.         

2. 2 3       

3. 
1.         

2. 0 11     1  

4. 
1.         

2. 5 2       

5. 
1.         

2. 8 4       

6. 
1. 7    1    

2. 8 1       

7. 
1.         

2. 5        

8. 
1.     1    

2. 3 3    2   

9. 
1.     1 1   

2. 12      2  

Celkem 
1. 7    3 1   

2. 44 29    2 3  
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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 1,33 2,00 1,65 2,00 1,67 

2. 1,07 1,44 2,00 1,71 2,28 1,76 

Aj 
1.     1,21 1,71 1,53 1,47 

2.     1,37 1,59 1,50 1,48 

M 
1. 1,00 1,11 1,68 1,53 1,79 1,49 

2. 1,07 1,11 1,84 1,71 1,72 1,55 

Prv 
1. 1,00 1,11 1,53     1,26 

2. 1,00 1,22 1,58     1,30 

Př 
1.       1,53 1,58 1,56 

2.       1,35 2,06 1,71 

Vl 
1.       1,47 1,79 1,64 

2.       1,35 1,78 1,57 

Hv 
1. 1,00 1,00 1,06 1,29 1,11 1,10 

2. 1,00 1,00 1,00 1,35 1,22 1,13 

Vv 
1. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,11 1,03 

2. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,11 1,03 

Pč 
1. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,16 1,04 

2. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,17 1,04 

Tv 
1. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 1,01 

2 1,00 1,22 1,11 1,06 1,06 1,08 

Inf 
1.         1,47 1,47 

2.         1,00 1,00 

Průměr 
1. 1,00 1,08 1,31 1,35 1,46 1,34 

2. 1,02 1,14 1,36 1,35 1,49 1,33 

Samé 1 
1. 14 6 4 3 2 29 

2. 14 5 4 4 2 29 

Vyznamenání 
1. 14 9 13 12 14 62 

2. 1 8 13 12 11 45 

Prospěl 
1.   0 6 5 5 16 

2.   1 6 5 7 19 

Dostatečné 
1.             

2.     2   2 4 

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. 2,47 2,57 2,38 2,77 2,56 

2. 2,50 2,76 2,43 2,77 2,63 

Aj 
1. 2,24 2,14 2,00 2,35 2,19 

2. 2,19 2,43 1,90 2,46 2,26 

M 
1. 2,41 2,86 2,86 2,73 2,73 

2. 2,63 2,76 2,67 2,69 2,69 

Ch 
1.     1,86 2,42 2,17 

2.     1,86 2,65 2,30 

Fy 
1. 2,41 2,95 2,43 2,50 2,58 

2. 2,69 2,43 2,14 2,69 2,49 

Př 
1. 2,59 2,38 1,76 2,23 2,22 

2. 2,31 2,38 1,86 2,58 2,30 

Z 
1. 2,35 2,43 2,10 2,42 2,33 

2. 2,19 2,29 2,00 2,23 2,18 

D 
1. 2,12 2,48 1,76 2,50 2,24 

2. 1,81 2,48 1,67 2,73 2,23 

Vo 
1. 1,18 1,29 1,24 1,46 1,31 

2. 1,50 1,81 1,48 1,50 1,57 

Vz 
1. 1,12 1,24 1,48 1,35 1,31 

2. 1,25 1,14 1,24 1,35 1,25 

Hv 
1. 1,59 1,48 1,29   1,44 

2. 1,69 1,95 1,24   1,62 

Vv 
1. 1,12 1,14 1,19 1,27 1,19 

2. 1,25 1,14 1,24 1,35 1,25 

Pč 
1. 1,24 1,00   1,31 1,19 

2. 1,25 1,14   1,23 1,21 

Tv 
1. 1,35 1,62 1,62 1,84 1,63 

2. 1,50 1,33 1,52 1,85 1,57 

Inf(Vp) 
1.     1,05 1,15 1,10 

2.     1,29 1,19 1,24 

Nj(Vp) 
1.   1,95 2,24 1,73 2,02 

2.   2,19 2,24 1,82 2,13 

Tč(Vp) 
1.       1,20 1,20 

2.       1,07 1,07 

Celkem 
1. 1,86 1,96 1,82 1,98 1,91 

2. 1,90 2,03 1,78 2,05 1,94 

Samé 1 
1. 1 1 1 0 3 

2. 1 1 1 1 4 

Vyznamenání 
1. 3 2 7 5 17 

2. 4 3 7 5 19 

Prospěl 
1. 14 19 14 21 68 

2. 12 18 14 21 65 

Dostatečné 
1. 2 8 5 11 26 

2. 2 7 5 11 25 
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Nedostatečné 
1.           

2.           

Neprospěli 
1.           

2.           

Slovní hodnocení 
1. 1 1     2 

2. 1 1     2 

Souhrnný přehled zameškaných hodin 

Třída Pololetí Omluvené Neomluvené Průměr 

1.třída 
1 414   29,57 

2 450   30,00 

2. třída 
1 257   28,56 

2 307   34,11 

3. třída 
1 560   29,47 

2 961   50,58 

4. třída 
1 612   36,00 

2 497   29,24 

5. třída 
1 860   45,26 

2 683   37,94 

6. třída 
1 421   24,76 

2 367   22,94 

7. třída 
1 965   45,95 

2 1264   60,19 

8. třída 
1 1036   49,33 

2 1536   73,14 

9. třída 
1 2118   81,46 

2 2389   91,88 

Celkem 
1 7243   44,44 

2 8454   52,19 

Evaluace školy 

6. třída 

Škola pokračovala již 2. rokem v projektu CLoSE Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který vznikl ve spolupráci 

Národohospodářského ústavu Akademie Věd (prof. Jan Švejnar), Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze (Dr. David Greger) a Národního vzdělávacího fondu (doc. Jiří 

Večerník). V rámci projektu jsou žáci sledováni při přechodu na 2. stupeň, případně na 

víceleté gymnázium, a zjišťuje se, jak se zlepšují vzdělávací výsledky žáků, kteří navštěvují 

různé typy škol. V tomto školním roce absolvovali žáci testy zaměřené na jazykové dovednosti 

(český jazyk), čtenářskou gramotnost, matematiku a kompetence k učení. Výsledky ukázaly, že 

v oblasti českého jazyka - jak v oblasti jazykových dovedností, tak i v čtenářské gramotnosti - 

jsou výsledky žáků lepší, než je průměr zúčastněných základních škol. V oblasti matematiky a 

kompetencí k učení mají žáci naší školy mírně podprůměrné výsledky. 



14 

5. a 9. třída 

V závěru školního roku se škola zapojila již podruhé do projektu České školní 

inspekce„Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání“. Projekt nabídl diagnostiku 

dovedností žáků 5. a 9. tříd základních škol formou elektronického testování a poskytnutí 

okamžité zpětné vazby žákům, pedagogickým pracovníkům i vedoucím pedagogických 

pracovníků v těchto předmětech: jazyk český, matematika, cizí jazyk. Cílem je zejména 

periodické zjišťování vědomostí a dovedností žáků a studentů a zlepšování vzdělávacích 

procesů. 

Obě třídy dosáhly dobré výsledky, srovnatelné s ostatními školami (v závorce jsou pro 

srovnání výsledky z roku 2012). Z výsledků vyplývá, že větší důraz bude třeba klást na zlepšení 

výsledků v matematice, což je ale celostátní problém. 

 

Předmět 5. třída 9. třída 

Český jazyk 71 % (55,49 %) 71 % (72,32 %) 

Matematika 52 % (60,42 %) 39 % (58,48 %) 

Anglický jazyk 86 % (42,32 %) 77 % (61,54 %) 

Komisionální a opravné zkoušky 

Ve školním roce 2012/13 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.  

Ve škole je na konci školního roku integrováno 6 žáků, kterým je věnována individuální 

péče, u dalších 12 žáků byly diagnostikovány výukové a vzdělávací obtíže. 2 žáci na základě 

vzájemné dohody mezi školou a rodiči byli hodnoceni slovně. 

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. 

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

PaedDr. Janoušovou (pod vedením SPC Velké Meziříčí). 

V mateřské škole nebylo integrováno žádné dítě se SPU. Vedoucí učitelka Ivana Joklová 

(asistentka logopeda) poskytovala dětem pod vedením SPC Velké Meziříčí logopedickou péči. 

Vzdělávání žáků nadaných 

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

svými vrstevníky. 
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Účast v soutěžích 

Soutěž Umístění 

Bystřický kutil 3. misto 

Soutěž odborných technických dovedností - Žďár n. S. 

1. místo v kategorii elektromontážní práce 

2. místo v kategorii elektromontážní práce 

 3. místo v kategorii družstev 

Strom roku - Zvole (výtvarná soutěž) 
1. místo v kategorii žáci 1. a 2. třídy – děti ze 

školní družiny 

Prezentuj svou firmu (soutěž Střední odborné školy 

Nové Město na Moravě) 

1. místo 

3. místo 

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

kolo Žďár n. S. 

1. místo v okrskovém kole, postup do 

okresního kola 

2. místo v okrskovém kole 

3. místo v okrskovém kole 

Soutěž ve šplhu - okrskové kolo, okresní kolo 

1. místo (5. třída) - 3. místo v okresním kole 

2. místo (1. třída) 

3. místo 3x (1. třída, 3. třída 4. třída) 

Soutěž ve zpěvu lidových písní z Horácka 
3. místo v reginálním kole, účast v celostátním 

kole 

Taneční soutěž Bystřický kostitřas 3. místo 

Taneční soutěž Světlo orientu 2013 - krajské kolo, postup 

do národního kola 
2. místo (krajské koilo) 

Kinderiáda - atletická soutěž - krajské kolo 
1. místo v hodu plným míčem (3. třída) 

3. místo v hodu kriketovým míčkem (4. třída) 

Olympiáda v německém jazyku - okresní kolo Žďár n. S. 6. místo 

Soutěž v manuální zručnosti - Štěpánov n. S. (pracovní 

činnosti) 
3. místo 

Turnaj ve vybíjené - okrskové kolo 3. místo 

Minifotbal - okrskové kolo bez umístění 

Coca Cola školský pohár - turnaj ve fotbale bez umístění 

Zeměpisná olympiáda - školní kolo bez umístění 

Informace o některých soutěžích ze stránek školy: 

Děti školní družiny se radovaly z 1. místa 

V letošním roce proběhl v ZŠ Zvole již 10. jubilejní ročník výtvarné soutěže „Strom 

roku“ s podtitulem „Strom a jeho energie“. 

Jako každý rok, tak i letos se do soutěže zapojili i naši mladší školáci z 1.–3. ročníku a 

školní družiny. Rozhodli se výtvarnými pracemi obohatit oblíbenou soutěž. Ale než nějaké to 

„dílko“ vůbec vzniklo, nejprve si žáci v hodinách prvouky o tomto tématu povídali, chodili do 

lesa a učili se vnímat objímáním různých stromů jejich energii, kterou vyzařují. Získané 

poznatky a zkušenosti následně využili ve výtvarných kompozicích. Všichni se pustili do práce 

s velkým nadšením a zaujetím. Vznikla velmi pěkná finální výtvarná díla, ze kterých měli 

všichni opravdovou radost. 
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Tato radost byla dvojnásobná pro děti školní družiny, které se podílely na přípravě 

stromu s názvem „Radostný javorník“. Jejich snažení bylo oceněno diplomem za 1. místo a 

velkým dortem. 

Dne 22. 11. 2012 proběhlo slavnostní vyhlášení a předávání cen v ZŠ Zvole, kde se 

o kratičký program postaraly děti této školy. Ocenění našim malým delegátkám – Kateřině 

Janečkové, Natálii Končekové a Gabriele Kopřivové předala pracovnice Krajského úřadu 

Kraje Vysočina z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Libuše Kolčavová a paní 

učitelka výtvarného oboru ZUŠ v Bystřici nad Pernštejnem Mgr. Libuše Zítková. 

Co říci závěrem? Vítězem se stal každý, kdo měl chuť vzít do ruky tužku, pastelku nebo 

štětec a svým výtvarným projevem vyjádřil kousek ze svého „já“. 

Velký úspěch našich soutěžících 

Elektromontážní práce, strojírenství a zpracování dřeva už není pouze výsadou a 

zájmem zástupců mužského pohlaví. Přesvědčili jsme se o tom na letošním ročníku technické 

soutěže dovednosti a zručnosti ve Žďáře nad Sázavou. Letos byla soutěž rozdělena do 

3 kategorií. Elektromontážní práce, strojní montáže a zpracování dřeva. Každý obor měl 

testové otázky, vlastní výrobu, poznávání předmětů, nástrojů danému oboru vlastní, 

měření, … 

Naše žáky 9. třídy tato soutěž zaujala a 9 z nich (D. Živný, O. Šmídek, J. Fendrych, 

R. Kozák, V. Musil, J. Pařízek, M. Svítil, P. Uhlířová, K. Kováčová) se pečlivě připravovalo. 

15. listopadu jsme na SŠT do Žďáru nad Sázavou odjeli. Ve velké konkurenci 42 družstev a 

přes 100 přihlášených jednotlivců z 19 škol jsme byli vynikající, výborní, zdatní, prostě 

senzační. Obsadili jsme medailové pozice. 

V oboru elektromontážní byla mezi všemi přihlášenými nejlepší a tedy „zlatá“ Petra 

Uhlířová. Druhý se umístil Jiří Pařízek. A naše jedno družstvo ve složení V. Musil, R. Kozák a 

P. Uhlířová se v celkovém pořadí družstev umístilo na 3. místě. 

Ještě jednou všem patří blahopřání za úspěšný výkon a reprezentaci naší školy. 

A co vzkázat jejich nástupcům? Vždy a každá účast v soutěžích stojí za to! 

Soutěž Prezentuj svoji firmu 

Střední odborná škola Nové Město na Moravě – „Bělisko“ vyhlásila v září první ročník 

soutěže o fiktivní firmu. Tří až pětičlenná družstva měla za úkol vymyslet zaměření, název a 

adresu své firmy. Následně vytvořit její logo, vizitky, propagační letáky, katalog výrobků a 

prezentaci v Power Pointu. 

Soutěže se zúčastnili žáci devátých tříd. Naši školu reprezentovala dvě družstva v tomto 

složení: 

 1. družstvo – Štěpánka Šmerdová, Magda Fialová, Kateřina Kováčová, Dominik 

Živný, Ondřej Šmídek, 

 2. družstvo – Radek Kozák, Simona Štouračová, Veronika Gregorová. 

Druhé družstvo vytvořilo materiály a prezentaci o pohřební službě a umístilo se na krásném 

třetím místě. První družstvo si vybralo poměrně obtížnou firmu – právnickou. Nápad i 

vynaložené úsilí sklidilo zasloužený úspěch. Soutěž vyhráli. 
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 Studenti střední školy nachystali zábavné předvánoční zápolení i pro žáky, kteří s námi jeli 

jako publikum a naši žáci opět zvítězili. Tentokrát nás zastupovali: Táňa Kuchařová, Renata 

Skoumalová, Klára Sluková, Pepa Fendrych a Radek Kozák. 

Kinderiáda 2013 

Naše škola se již potřetí přihlásila do sportovní soutěže Kinderiáda. Kinderiáda jsou 

atletické závody pro děti druhých až pátých tříd základních škol z ČR. Dětem nabízí možnost 

seznámit se s atletikou a ochutnat atmosféru opravdových závodů. Patrony soutěže jsou 

trojnásobný mistr světa v desetiboji Tomáš Dvořák a dvojnásobná držitelka národního 

rekordu v sedmiboji Eliška Klučinová. Naši žáci se s Eliškou osobně setkali na stadionu, 

popovídali si s ní a dokonce se s ní mohli vyfotografovat. 

Soutěžní disciplíny: 

všichni účastníci – běh na 60 metrů 

2. ročník – skok z místa 

3. ročník – hod plným míčem 1 kg 

4. ročník – hod kriketovým míčkem 

5. ročník – skok daleký z rozběhu 

štafetový závod (4×60 m) 

Během dubna a května byli v hodinách tělesné výchovy vybráni žáci s nejlepšími 

výsledky v jednotlivých soutěžních disciplínách a ti vyrazili 15. května na krajské kolo do 

Třebíče. Výsledkem školního kola bylo družstvo v následujícím složení: 

2. třída – Miloš Bartoš a Anežka Prokopová, 

3. třída – David Vařejka, Nela Fendrychová, Daniela Špačková (jako žolík), 

4. třída – Jiří Šustal a Sabina Skoumalová, 

5. třída – Hynek Prokop a Anna Kupská. 

Jeli jsme do Třebíče s myšlenkou, že je důležité se zúčastnit, ne vyhrát. V skrytu duše ale 

určitě každý závodník doufal, že se umístí na medajlové pozici. No a to se nakonec dvěma 

žákům vyplnilo – Jiří Šustal obsadil 3. místo  v hodu kriketovým míčkem a zlato v hodu plným 

míčem vybojoval David Vařejka. 

V konkurenci 32 škol z kraje Vysočina obsadila naše škola celkově krásné 15. místo, což 

znamená, že všichni naši závodníci dosáhli dobrých výsledků. 

6. Volba povolání, přijímací řízení na střední školy 

Žáci 8. a 9. ročníku se 18. října zúčastnili Veletrhu vzdělávání v Bystřici n. P. při kterém 

si prohlédli místní střední školy a v listopadu se zúčastnili Festivalu vzdělávání ve Žďáře nad 

Sázavou. 20. listopadu absolvovali exkurzi do SOŠ Nové Město na Moravě. 

16. května 2013 žáci osmého ročníku navštívili IPS při ÚP Žďár nad Sázavou. Zde 

získali množství poznatků o vhodném výběru střední školy nebo učiliště, kde budou po 

ukončení základní školy pokračovat ve studiu a připravovat se tak na své budoucí povolání. 

Hravou formou nahlédli do problematiky trhu práce, informovali se také např. o možnosti 

pracovat v zahraničí. 

Umístění absolventu základní školy na středních školách: 
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Počet střední škola Obor sídlo SŠ okres 

2 gymnázium všeobecné Bystřice n. P. ZR 

1 gymnázium všeobecné Tišnov Brno-venkov 

2 Stř.zdrav.škola zdravotnické lyceum Žďár nad Sáz. ZR 

2 Stř.zdrav.škola zdravotnický asistent Žďár nad Sáz. ZR 

3 SOŠ Bělisko ekonomik a podnikání Nové Město n.M. ZR 

1 SOŠUP umělecký kovář Světlá n. Sáz. HB 

1 SOŠ Bělisko truhlář Nové Město n.M. ZR 

1 SŠŘS kuchař- číšník Velké Meziříčí ZR 

2 Hotel. šk. Světlá hotelnictví Velké Meziříčí ZR 

1 Stř.um.šk.grafická grafický design Jihlava JI 

1 VOŠ a SPŠ technická zař. budov Žďár nad Sáz. ZR 

2 VOŠ a SOŠ zeměd. opravář-svářeč Bystřice n. P. ZR 

1 VOŠ a SOŠ zeměd. strav. a ubyt.služby, kuch.pr. Bystřice n. P. ZR 

2 VOŠ a SOŠ zeměd. zámečník str. výroby Bystřice n. P. ZR 

1 VOŠ a SOŠ zeměd. zemědělec - farmář Bystřice n. P. ZR 

1 Stř.šk.uměleckomanaž. ekonomika a podnikání Brno Brno 

1 Stř. šk.gastronomická cukrář Žďár nad Sáz. ZR 

1 Stř. šk.automobilní autotronik Jihlava JI 

1 gymnázium víceleté Bystřice n. P. ZR 

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. 

6. tř. Poznej sám sebe a ostatní I 3 hod. 

 Sociometrie 2 hod. 

 Dobrá třída I 3 hod. 

7. tř. Já versus droga I 4 hod. 

 Jak chceš žít I 4 hod. 

8. tř. Poznej sám sebe a ostatní II 3 hod. 

 Sociometrie 2 hod. 

 Dobrá třída II 3 hod. 

27. listopadu proběhl v 1.-4. třídě preventívní program na téma prevence úrazů 

v dopravě, který připravila Policie ČR. 

18. prosince proběhl ve všech třídách vzdělávací program Etiketa do škol. 
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V lednu-dubnu absolvovali žáci 8. třídy kurz 1. pomoci, který za podpory Kraje 

Vysočina pořádal ČČK. 

22. 5. 2013 se žáci 3. třídy zúčastnili preventivního programu s názvem „Den prevence 

dětských úrazů“, který připravil Červený kříž ve spolupráci s hasiči z Bystřice nad 

Pernštejnem. 

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 

Interaktivní metody ve výuce matematiky 1.11. S. Špačková 

Zajímavá chemie 13.11. H. Punčochářová 

Hudba a zvířátka 22.11. I. Janoušová 

Výjmenovaná slova 18.4. J. Synková 

Matematika v běžném životě 6.5. I. Janoušová 

Comenia Script 13.5. I. Janoušová 

Webinář - Finanční gramotnost do škol 

(hlavní téma: Osobní a rodinný rozpočet) 
20.3. P. Špaček 

Ripování hudby a práce s MP3 25.3. všichni 

Další Dítě a lidová píseň 4.5. 
S. Špačková 

I. Janoušová 

 Vývojová dysfázie 6.6. I. Joklová 

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 

Tonda - Obal na cestách Třídění odpadů, recyklace 13.11. 1.-9. 

SEV Ostrůvek Mezi stromy 21.9. 6. 
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SEV Chaloupky Medardova kápě 27.9. 9. 

SEV Chaloupky Ze života hmyzu 27.9. 7. 

SEV Ostrůvek Rostliny a lidé 9.10. 8. 

Planetárium Brno Poznej svůj vesmír 21.3. 4., 5. 

ČEZ, agentura J. L. M. Jaderná energetika 15.4. 8.,9. 

JE Temelín Jaderná energie 11.6. 8., 9. 

ZŠ Dolní Rožínka, J. Pužová Beseda o Japonsku a Jižní Korey 14.6. 6.-9. 

c) Vysazování stromů a čištění studánky 

Žáci 7. třídy vyrazili 23. října na výlet do Karasína, kde provedli kontrolu stromu Javor 

babyka, který vysadili v roce 2010. 

Dne 24. dubna vyčistili žáci 1. stupně studánku v Jivině. 

Sportovní kurzy 

6.-11.1. - lyžařský a snowboardový kurz 

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

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

Špaček. Dozor a program v době mimo výcviku zajišťovala Mgr. Špačková. 

9.4.-11.6. Plavecký výcvik 2. a 3. třídy v Bystřici 

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

v Bystřici nad Pernštejnem. 

únor-březen 2013 Zdravotní pobyty v solné jeskyni (MŠ) 

Projektové vyučování 

Informace o některých projektech ze stránek školy a tisku: 

Evropský den jazyků 

Salut, privet, Guten Tag, bonjour…!!! 

aneb Evropský den jazyků na Dolní Rožínce 

Středa 26. září 2012 se stala velkou událostí pro žáky všech tříd naší školy. Počasí nám 

přálo, a proto jsme se všichni po 10. hodině sešli před zámkem a mohli předvést, kolika jazyky 

vládneme. 

Průvodního slova se ujal p. ředitel Makovský, představil jednotlivé třídy, které si 

připravily krátký program na téma Jazyky Evropy očima dětí. Rožínkou zněla kromě češtiny a 

slovenštiny, také němčina, angličtina, francouzština, latina, italština, ruština a španělština. 

Překladatelé nejprve pozdravili v cizím jazyce, potom prezentovali deset slov, takže kromě 

slova máma jsme slyšeli také mama, mother, die Mutter, mére, momma, mamma, mama, 

mamá. Z obrázků, které si účinkující připravili, následně vznikne leporelo, na němž si budou 

moci jazyk kdykoli připomenout. 

Pak už záleželo na píli a umu třídy. Někteří žáčci zpívali, jiní recitovali, Španělky z 

9. třídy zatančily flamengo, osmácký sbor zapěl Kaťušu, šesťáci se blýskli studentskou 
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hymnou Gaudeamus igitur, mafie 7. třídy se dokonce pokusila o únos ředitele školy. Program 

byl opravdu pestrý. 

Sponzorem celé akce se stalo Westernové městečko Šiklův mlýn, které se postaralo nejen 

o ozvučení, ale i materiální zabezpečení našeho společného projektu a jeho propagaci. 

Následovala hymna Evropské unie – jak v podání učitelů, tak žáků. Symbolem přátelství 

a míru se stalo vypuštění poštovních holubů, které pro tuto slavnostní událost zapůjčil pan Jan 

Hanus z Rožné – děkujeme – a holubům přejeme šťastný návrat k chovateli. 

V závěrečném finále vzlétlo k azurovému nebi množství balónků přátelství se zpáteční 

adresou každého účastníka. 

Myslím, že akce byla nejen příjemným, ale i poučným zpestřením všedních školních dnů. 

Zbývá se jen zeptat – co podnikneme příští rok?  

Pane Milere, máme Vás stále moc a moc rádi 

V pátek 30. listopadu uplynul rok, co ilustrátor Zdeněk Miler navždy odešel do 

malířského nebe. Sešli jsme se společně, abychom zavzpomínali na jeho tvorbu, která příznivě 

ovlivnila, ovlivňuje a bude ovlivňovat mnoho dětí, a dovolíme si říct, že i mnoho dětí na celém 

světě. 

Naše škola si před lety vybrala právě krtečka, aby doprovázel děti při vstupu do školních 

lavic. A protože se mu u nás líbilo, zůstal na prvním stupni velkým pomocníkem dodnes. Dělí 

se s námi o radosti i starosti, doprovází nás v různých činnostech, cvičí, čte a kreslí, pomáhá 

řešit slovní hádanky či navazovat nová přátelství. 

V pátek jsme si připomněli životopis pana ilustrátora a jeho uměleckou tvorbu. Promítli 

jsme si přání, která před dvěma lety sepsali žáci druhé třídy panu Milerovi k 90. narozeninám a 

obrázky, jenž za laskavá a hezká slova k životnímu jubileu odeslal dětem s vlastnoručním 

podpisem. Zavzpomínali jsme si i na čtení dětem, kde hostem byla paní JUDr. Milena 

Fischerová a její nádherné povídání o životě malíře a jeho umělecké tvorbě. Díky její 

dobrosrdečnosti si dnes můžeme v naší škole prohlížet knihy v cizích jazycích, které ilustroval 

Zdeněk Miler. Vzpomínkový den byl zakončen básní Vzpomínka na pana Milera a četbou Jak 

štěňátko chtělo malé pejsky. Pane Milere, děkujeme za vše. Máme Vás stále moc a moc rádi !  

Kdo je poučen, nebude zaskočen 

O tom, že na děti číhá nebezpečí téměř na každém kroku, se přesvědčili žáci třetí třídy 

ve středu 22. 5. 2013 na preventivním programu s názvem „Den prevence dětských úrazů“, 

který se konal v Bystřici nad Pernštejnem na ZŠ TGM. Dalšími tématy, jenž si pro žáky 

připravila paní Irena Polednová ze žďárského Červeného kříže se svými kolegy a ve spolupráci 

s hasiči z Bystřice n. P., bylo předcházení dětským úrazům a to, jak se správně zachovat, když 

už k nějakému neštěstí dojde.Ve vědomostní soutěži skupin si děti nejdříve utřídily svoje 

znalosti o rizicích, s nimiž se mohou setkat při pobytu v přírodě, sportu, doma i ve škole. 

Následně se učily praktickým dovednostem, jako je uložení zraněného do stabilizované 

polohy, provedení masáže srdce, přivolání a správná komunikace s operátorkou rychlé 

záchranné služby. 

Příjemným zpestřením nejen pro všechny kluky bylo povídání s profesionálními hasiči 

o jejich náročné práci a důkladná prohlídka hasičského auta. 
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Pomalu se blíží prázdniny, s nimi i spousta času na sportování, cestování s rodiči, pobyty 

na táborech a u babiček. Ruku v ruce s nimi přijde i řada nebezpečných situací. A bude záležet 

jen na dětech, jestli všechna varování a dobré rady dospělých budou brát vážně a zodpovědně. 

Den dětí 

Deváťáci pro 1. stupeň 

Den dětí se opět vydařil. Díky tomu, že byl přeložený z pátku na středu, vyhnuli jsme se 

deštivému počasí a všechno dopadlo na jedničku. Deváťáci se snažili a připravili pro své 

mladší spolužáky spoustu úkolů. (Děkujeme!) Děti musely při jejich plnění zapojit svaly, 

mozek, chuťové i čichové buňky. Odměnou jim byl, kromě sladkého balíčku, pocit příjemně 

stráveného zábavného dopoledne. 

Šesťáci 

Příjemné dopoledne prožili také šesťáci. Vyrazili do Bystřice nad Pernštejnem, ve 

sportovní hale si zahráli bowling, v turistickém informačním centru besedovali s panem 

Hynkem Jurmanem nad pověstmi z okolí Dolní Rožínky. Dále se dozvěděli, kudy vede 

putování S VODOMILEM ZUBŘÍ ZEMÍ 2013. Děti dostaly legitimaci účastníka této 

soutěže, první razítko a nápady, kam se podívat o prázdninách. Asi největší radost jim udělalo 

posezení s kamarády v pizerii. Dobře se najedly a hlavně ukázaly, že slušné stolování mají 

docela v malíčku. 

Sedmáci 

Sedmáci se vydali na pěší turistiku. Do malebného údolí řeky Bobrůvky. Na cestě dlouhé 

přibližně  8km se kochali nejen přírodou, ale připravovali dřevo, stavěli lavičky, rozdělávali 

oheň a opékali buřty, překonávali řeku po kluzkých kamenech, lovili ryby a hráli bojové hry. 

Prožili krásný den obklopeni přírodou a svými kamarády. 

Osmáci 

Žáci 8. ročníku se vydali objevovat krásy zašlých věků. Navštívili cisterciácký klášter 

v Předklášteří Porta coeli, který si v letošním roce připomíná 780. výročí od svého založení 

královnou Konstancií, manželkou krále Přemysla Otakara I. Prohlédli si tento gotický skvost a 

měli i možnost dozvědět se něco ze života řádových sester. 

Tajemný hrad s překvapením 

Více či méně dochované hrady a zříceniny neustále přitahují naši pozornost, jelikož vždy 

poodhalí ze svého nitra nějaká svá tajemství, neboť stěny starobylých hradů byly svědky 

mnoha historických událostí.  Po každé návštěvě si vytváříme romantické představy o tom, jak 

se asi žilo v těchto dávných dobách. 

I děti školní družiny na 1. stupni se staly alespoň pomyslně účastníky „výprav za 

poznáním středověkých hradů“. Plnily různé úkoly a soutěže v rámci celoměsíčního projektu 

„Tajemný hrad s překvapením“. Dozvěděly se spoustu zajímavých poznatků například o tom, 

jak se žilo na hradech, proč se stavěly na kopcích, jak se stát rytířem, co je to erb atd. Naučily 

se píseň o hradu Okoř, naslouchaly četbě poutavých příběhů o hradech a zříceninách, kreslily 

je podle svých představ, tvořily návrhy na vlastní erb a poznávaly podle hmatu předměty 

ukryté ve hradu vlastnoručně vyrobeném. 
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Na konci našeho putování do časů dávno minulých čekal na vítěze jednotlivých soutěží 

nikoli zakopaný zlatý poklad, ale volný vstup do strašidelného zámku Draxmoor. Za tento 

sponzorský dar patří poděkování panu Šiklovi, který umožnil skvělým způsobem odměnit 

všechny vítěze družinového projektu. 

Pro děti to byl skvělý zážitek a vítězství si opravdu vychutnaly plnými doušky. 

Přehled projektů: 

 

Třída Název projekt 

MŠ Týden s podzimníčkem 

MŠ Vše pro zdraví 

MŠ Hody, hody, doprovody 

MŠ Pozor, auto! 

MŠ Barevný týden 

1. stupeň Podzimní slavnosti 

1. stupeň Čertovské hrátky 

1. stupeň Čarodějnice 

1.-4. Masopust 

1.-3. Vynášení smrtky 

1. Krteček a kamarád 

1. Mikuláš 

1. Lidské tělo 

1. Čas 

2. Ekoprojekt I-V 

2. Advent 

2. Masopust 

4. Keltové 

4. Moře - živočichové a rostliny 

4. Pernštejni 

5. Praha 

1.-9. Evropský den jazyků 

Akce školy 

Třída Datum Akce 

MŠ 6.12. Vánoční výtvarné odpoledne pro rodiče s dětmi 

MŠ 12.12. Vánoční besídka 

MŠ 6.5. Výtvarné odpoledne 

MŠ 17.6. Rozloučení s předškoláky 

1. 3.9. Uvítání do 1. třídy 

1. stupeň 6.11. Návštěva výstavy Strom v ZŠ Zvole 

všichni 26.11. Dopisy z Afriky - předávání dopisů z partnerské školy 

1. stupeň 30.11. Výročí úmrtí Z. Milera 
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 15.1. Beseda pro rodiče budoucích prvňáků 

1. 31.1. Besídka pro rodiče v 1. třídě 

 19.2. Informativní beseda v 5. třídě ZŠ Rožná 

všichni 31.5. Oslava Dne dětí - sportovní program 

1.-3., 8. 7.6. Cesta za pokladem 

1.-3. 27.6. Slavnostní udílení pochval a odměn 

9. 27.6. Rozloučení s absolventy školy 

4.-9. 28.6. Slavnostní udílení pochval a odměn 

Výlety 

Třída Místo Dozor Počet dnů 

MŠ ZOO Jihlava I. Joklová, I, Fendrychová 1 

MŠ Polička - muzeum I. Joklová, I, Fendrychová 1 

1. Polička - muzeum I. Janoušová 1 

1. Tišnov - Květnice I. Janoušová, L. Pospíchalová 1 

2. Boskovice 
S. Špačková, J. Synková, P. 

Tatíčková 
1 3. Boskovice 

4. Boskovice 

5. ZOO Brno D. Vetešníková 1 

6. ZOO Brno A. Knoflíčková 1 

7. Podmitrov I. Křenková, M. Muselíková 2 

8. Brno R. Janečková, P. Špaček  

8. Olomouc R. Janečková, P. Špaček 2 

9. Březová H. Punčochářová, J. Punčochář 2 

9. Brno H. Punčochářová, L. Rousková 1 

1.-9. Šiklův mlýn TU 1 

Kulturní programy 

20.9. Zpívání s housličkami (MŠ, 1. třída) 

20.10. Brouk v hlavě - zájezd do Městského divadla Brno 

23.10. Podzimní zpívání s housličkami (zpívání 1. třídy s MŠ) 

29.11. Honza a čert - divadelní představení (MŠ) 

11.12. Vánoce s kamarády - divadelní představení (MŠ) 

12.12. Vánoční zpívání v MŠ (1. třída) 

17.12. Vystoupení NS Groš v DD Mitrov 

18.12. Koncert ZUŠ pro MŠ 

19.12. Půjdem spolu do Betléma - vánoční koledování 

20.2. Výlet do ZOO - divadelní představení (MŠ) 

25.2. Výchovný koncert ZUŠ - Mrazík (MŠ, 1.-3. třída) 

4.-5.3. Dolní Rožínka čte dětem - čtení ve třídách 
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5.4. Africké pohádky (MŠ, 1. st.) 

5.4. Legendy V+W (2. st.) 

10.4. Začarované pohádky - divadelní představení (MŠ, 1.-3. třída) 

25.4. Výchovný koncert ZUŠ -Šmoulové hrají dětem (MŠ, 1.-3. třída) 

28.5. Jak čas běží - beseda o životě dětí před 70. lety (1. třída) 

Prezentace školy na veřejnosti 

 Škola se prezentovala na akci Rožínka čte dětem. 

 Národopisný soubor po celý rok kvalitně prezentoval školu na mnoha přehlídkách 

folklórních souborů, v květnu otvíral studánky ve Třech Studních za přítomnosti 

prezidenta ČR, 15. července spolupracoval s Českou televizí na natáčení pořadu 

České tradice. 

 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, představení školy 

v ZŠ Rožná). 

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

ze ZŠ Rožná a Zvole. 

 15. června se škola podílela na oslavě 30. výročí národopisných souborů. 

Rožínka četla dětem 

Jak se pletly pohádky 

Jak se pletou pohádky? Jak to dopadne s jejich hrdiny? 

Na tyto otázky už znají odpověď všichni ti, kteří přišli v pondělí 4. března 2013 do ZŠ 

v Dolní Rožínce s cílem podpořit už šestý ročník akce s názvem „Bystřicko čte dětem“. 

Četli jsme celkem dvakrát. Popleteným pohádkám byl věnován den první – kdy pan 

MgA. Jan Hrubec, člen Dřevěného divadla, seznámil děti a jejich rodiče i prarodiče s líbeznou 

knížkou Ivony Březinové: Teta to plete. Poté, co teta – popleta – usedla do křesla s jehlicemi 

v rukou, posluchači s napětím sledovali, jak to dopadne s Karkulkou, která v lese potká místo 

vlka jelena se zlatými parohy. 

A už tu byli nadějní herci ze 6. třídy – ti předvedli dramatizaci pohádky z knihy téže 

autorky – Teta to zase plete – pohádku O Koblížkovi. 

Poté si děti mohly vyzkoušet svoji šikovnost v malých improvizovaných dílničkách. 

Samozřejmě, že se zase pletlo, splétalo, háčkovalo, motalo – tentokrát z vlny, kterou dovedné 

ruce žáčků plně ovládly. Jejich rodiče si zatím mohli odpočinout při malém občerstvení a 

zhodnotit velmi příjemně prožité odpoledne. 

Úterní čtení patřilo pro změnu hudbě. Našeho hosta pana Mgr. Pavla Josefa Macků, 

Ph.D., přivítaly děti 1. – 3. třídy písničkami o hudebních nástrojích a čtyři malé flétnistky svou 

hrou navodily náležitou atmosféru k pohádce Zázračná flétna z knihy Španělské pohádky 

Václava Cibuly. Ještě před jejím vyslechnutím popovídal náš host o své práci a současně 

o svém koníčku – vývoji, výrobě a hře na historické, současné i netradiční hudební nástroje. 

V dílničkách si děti mohly vyrobit bubínek a kytarku nebo si mohly hravou formou 

procvičit a prohloubit svoje znalosti o hudebních nástrojích. 



26 

Obě odpoledne naplněná četbou určitě splnila svůj záměr – tedy přiblížit knihu 

dětskému čtenáři a vrátit každodenní čtení a předčítání do našich domácností, které mnohdy – 

k velké škodě – plně opanovala média. 

Děkujeme všem těm, kteří se akce zúčastnili, a hlavně všem těm, kteří pomohli při její 

přípravě. Čtení se uskutečnila za finanční podpory Kraje Vysočina, společnosti E. ON a OÚ 

Dolní Rožínka. Nesmíme zapomenout poděkovat obyvatelkám DPS v Dolní Rožínce, jejichž 

sladká výpomoc v podobě různých moučníků každoročně lahodí našim chuťovým buňkám. 

Oslavy 30 let národopisných souborů 

V sobotu 15. června ožila Dolní Rožínka oslavami 30 let národopisných souborů, které 

v roce 1983 založila učitelka naší školy paní Věra Palatická. 

Od časného rána se v prostorách školy scházeli současní i „historičtí“ členové 

národopisných souborů Rožínka, Groš a hostujícího souboru Borověnka ze Štěpánova, aby se 

připravili na odpolední galaprogram v amfiteátru zámeckého parku. V 15 hodin se do parku 

dostavil „historický národopisný vlak“, jehož vagóny představovaly jednotlivé soubory 

z Rožínky a Štěpánova. A pak už se před diváky střídali tanečníci a zpěváci s přehlídkou pásem 

novějších i starších. 

Po skončení programu se pro zájemce otevřely prostory školy na zámku. Mnozí 

návštěvníci nostalgicky vzpomínali na léta prožitá ve školních lavicích a obdivovali, jak se 

škola od jejich let proměnila. Ve škole byla instalována výstava o historii národopisných 

souborů a byla promítána videa z mnoha vystoupení souborů. 

V parku probíhal současně doprovodný program – vystoupení harmonikářů a večer 

zábava, kterou pořádal SDH Dolní Rožínka. Vše skončilo až v ranních nedělních hodinách. 

Závěrem je třeba ocenit práci všech, kteří program připravili – vedoucích národopisných 

souborů, dobrovolníků, kteří uvařili pro účinkující oběd, připravili doprovodné programy, ale i 

všech účinkujících, kteří předvedli bezchybný program. 

Školní družina 

ŠD měla tři oddělení: 

1. oddělení - zapsáno 20 žáků - vychovatelka L. Pospíchalová, 

2. oddělení - zapsáno 18 žáků - vychovatelka J. Tatíčková, 

3. oddělení - zapsáno 22 žáků - vychovatelka I. Křenková. 

Vychovatelky Pospíchalová i Křenková 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 
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klub Krteček Mgr. Jitka Synková 

břišní tance Mgr. Hana Punčochářová 

kroužek Zdravý život Ivana Křenková 

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 škola zařazena mezi 16 certifikovaných škol Kraje 

Vysočina, kterým byla udělena značka Rodiče vítáni. 

Z průvodního dopisu k certifikátu nás nejvíce těší následující ocenění: 

Ráda bych ještě vyslovila uznání k přehlednosti vašich webových stránek, všechny zásadní informace jsou 

velmi snadno dohledatelné.Velmi pěkně máte také pojatou stránku „Proč k nám“. (Kateřina Kubešová, 

manažerka značky Rodiče vítáni) 

Rada rodičů pod vedením paní Evy Joklové byla i tento rok velmi aktivní. 17. 11 2012 

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

školy, spotrovní kurzy, školní výlety a exkurze. 

17. 9. se konalo plenární zasedání rady rodičů. 

Uskutečnily se 2 konzultace o prospěchu a chování žáků - 26.11. a 29.4. 

Také MŠ spolupracovala s rodiči např. na přípravě Karnevalu (23.2.2013) 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, MS 
  

Ředitel 

školy-plán 

Datum 

hospitace-

skuteč. 

Zástupce 

ředitele-

plán 

Datum 

hospitace-

skuteč. 

Vedoucí 

MS 
  Celkem 

Janečková Radka Čj8 23.10. 
      

D9 21.3. 
 

 

2 

Janoušová Ivana M1 19.10. 
  

30.1. 
 

Čj1 15.3. 
   

 

3 

Knoflíčková Anna 
  

Z6 9.11. 
  

Z8 3.5. 
   

 

2 

Křenková Ivana 
  

Vz7 27.11. 
  

Vv5 18.3. 
   

 

2 

Muselíková Miroslava M6 2.11. 
      

M6 11.4. 
 

 

2 

Pospíchalová Lenka Hv5 6.11. 
    

Hv7 20.5. 
   

 

2 

Punčochářová Hana   Př7 29.10. 
  

Ch9 19.4. 
   

 

2 

Rousková Libuše Čj5 23.11. 
    

Vl5 11.3. 
  

Vl5 

 

3 

Synková Jitka M3 20.11. 
    

Čj3 8.4. 
   

 

2 

Špaček Pavel 
           

  Špačková Simona Prv2 22.10. 
    

M2 22.3. 
   

 

2 

Tatíčková Petra 
  

M4 15.11. 
  

M4 23.4. 
   

 

2 

Vetešníková Dagmar Aj7 27.11. 
      

M5 15.3. 
 

 

2 

Fendrychová Iveta 
           

  Joklová Ivana 
           

  Celkem 8 4 4 4 1 
 

9 9 3 3 1 
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Kontroly provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2012/2013 nebyla provedena kontrola ČŠI. 

Kontroly hospodaření  

Kontroly hospodaření provedené školským úřadem kraje Vysočina 

Ve školním roce 2012/2013 nebyly provedeny kontroly hospodaření. 

Kontroly hospodaření provedené Nejvyšším kontrolním úřadem 

Ve školním roce 2012/2013 nebyla provedena kontrola Nejvyšším kontrolním úřadem. 

VZP 

Ve školním roce 2012/2013 nebyly provedeny kontroly. 

ČSSZ 

Ve školním roce 2012/2013 nebyly provedeny kontroly. 

Obecní úřad Dolní Rožínka 

Ve školním roce 2012/2013 nebyly provedeny kontroly. 

Kontroly provedené jinými kontrolními nebo inspekčními orgány 

 Reviza požárních prostředků a hydrantů. 

 Elektrorevize malých přístrojů - pan Nosek. 

 Kontrola tělovýchovného nářadí. 

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

o svobodném přístupu k informacím 

 V roce 2012 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona 

o svobodném přístupu k informacím. 

 V roce 2012 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve 

smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. 

 V roce 2012 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 

 V roce 2012 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona 

o svobodném přístupu k informacím. 

 V roce 2012 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 2012-2013 se škola nezapojila do žádného mezinárodního programu. 

Rozvojové programy 

Ve školním roce 2012-2013 škola nezískala prostředky z rozvojových programů. 

Projekty realizované z cizích zdrojů 

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách 

Škola pokračovala v projektu Evropské unie Zlepšení podmínek pro vzdělávání na 

základních školách v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který 

v tomto roce ukončila. 

Projekt byl realizován v období 1.9.2010-28.2.2013. Výstupy všech klíčových aktivit byly 

splněny a jejich cíle naplněny. 

Všechny zvolené klíčové aktivity byly pro školu přínosné. V rámci aktivit zaměřených na 

inovaci výuky se pedagogové seznámili s novými technologiemi a naučili se je ve výuce 

efektivně využívat. V tom jim významně pomohlo vzdělávání v různých oblastech, které bylo 

náplní dalších aktivit.  

Celkem bylo během projektu vytvořeno 396 vzdělávacích materiálů pro různé vzdělávací 

oblasti a obory, pedagogové absolvovali 27 kurzů zaměřených na využívání moderních 

vzdělávacích metod. 

Projekt byl však přínosný i pro žáky. Výuka se díky novým dovednostem a znalostem 

učitelů stávala zajímavější, modernější a efektivnější. Práce v menších kolektivech ve zvolených 

předmětech v rámci aktivit zaměřených na individualizaci výuky umožnila pedagogům se více 

věnovat i slabším nebo naopak nadanějším žákům. 

Plnění cílů projektu jsme ověřovali jednak externím ale i vlastním testováním. V mnoha 

oblastech došlo ve sledovaném období ke zlepšení výsledků žáků.  

Nedílnou součástí projektu byly aktivity zaměřené na prevenci rizikového chování. Žáci 

během dvou let absolvovali kurzy zaměřené na rozvoj dobrých vztahů v kolektivu, 

předcházení rizikového chování - šikana, zneužívání návykových látek, ale i na jejich 

osobnostní rozvoj, směřování budoucího života.     

Projekt hodnotíme jednoznačně pozitivně. Po počáteční nejistotě pedagogů při vytváření 

vzdělávacích materiálů a jejich užívání ve výuce na začátku realizace projektu byl postupně 

patrný velký pokrok v kvalitě jejich práce. Samotní pedagogové měli na počátku projektu 

obavy, zda zvládnou úspěšně splnit všechny jeho výstupy. Na konci projektu pak oceňovali, že 

jim projekt umožnil získat nové dovednosti a návazně zkvalitnit a usnadnit jim jejich 

pedagogickou práci. Pedagogové si již nedovedou představit, že by dnes používali stejnou 

didaktickou techniku a stejné vyučovací metody, které používali před začátkem tohoto 

projektu. 
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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. 

Sportoviště 2013 

Škola získala příspěvek z Fondu Vysočina Kraje Vysočina v rámci programu Sportoviště 

2013. Cílem projektu je údržba zařízení pro sportovní a tělovýchovné aktivity, směřující 

ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití žáků školy a obyvatel obce. 

V rámci programu bude opraveno obložení tělocvičny a zlepšeno vybavení šatny 

(odkládací věšáky, lavičky). 

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: 26. 8. 2013 

Projednáno v Školské radě: 28. 9. 2013 


