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Výroční zpráva byla vypracována dle § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., v platném znění, kterou se 

stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, a také dle zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
AJ  anglický jazyk  
 

ČJ  český jazyk  
 

DVPP  další vzdělávání pedagogických pracovníků 

HV  hudební výchova 
 

M  matematika 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

MZ     Ministerstvo zdravotnictví 

NČRS    Nadační fond Českého rozhlasu 

NSK  národní soustava kvalifikací 

PČ  pracovní činnosti 

PO  podpůrné opatření 

PPP  pedagogicko-psychologická poradna 

PRV  prvouka 

PŘ   přírodověda 

SEPA     systém evidence preventivních aktivit 

SPC  speciálně pedagogické centrum 

SVČ  Středisko volného času 

SVP  speciální vzdělávací potřeby 

ŠD  školní družina 

ŠPZ  školské poradenské zařízení 

ŠR  školská rada 

ŠVP  školní vzdělávací program 

VL  vlastivěda 

ZŠ  základní škola 

ZUŠ  základní umělecká škola 
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Název školy: Základní škola Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace 
 

Sídlo školy: Boženy Němcové 1180, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
 

Zřizovatel školy: Město Rožnov pod Radhoštěm 
 

Adresa zřizovatele: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
 

Právní forma školy: příspěvková organizace 
Škola vstoupila do právní subjektivity dne 1. 7. 2001 a stala se příspěvkovou organizací. 
 

IČO školy: 70918651 
 

IZO školy: 108033376 
 

Identifikátor právnické osoby (redizo): 600 150 097 
 

ID datové stránky školy: awvmr5i 
 
Čísla účtů:  

Škola: 27-6378620217/0100, Komerční banka Rožnov p. R. 

FKSP: 27-6378710247/0100, Komerční banka Rožnov p. R 

Nadační fond: 123-8211720207/0100, Komerční banka Rožnov p. R 
 

Email školy: zszahumeni@zszahumeni.cz 

Email ředitelka školy: reditelka@zszahumeni.cz 

Web. školy: www.zs-zahumeni.cz 
 

Telefony: 

Ředitelka školy: 739 589 947 

Kancelář školy: 571 654 672 

Školní jídelna: 571 657 234, 739 589 946 

 

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 

IZO školy  název zařízení   kapacita     stav k 30. 6. 2022 

108 033 376  Základní škola   180 žáků     77 

120 400 596  Školní družina     52 žáků     52 

108 033 538  Školní jídelna   250 strávníků     92 
 

Údaje o vedení školy: ředitelka školy Mgr. Jitka Lušovská (od 1. 8. 2020)                     

 
Údaje o školské radě: 
 
Školská rada byla zřízena k 1. 1. 2006. Skládá se z šesti členů: dva zástupci města, dva zástupci 
z řad zákonných zástupců a dva zástupci z řad pedagogických pracovníků. Školská rada se schází 
nejméně dvakrát ve školním roce, častěji dle potřeby. Ve školním roce 2021/2022 se sešla 
dvakrát. První setkání proběhlo dne 30. 9. 2021, druhé setkání se uskutečnilo dne 31. 3. 2022 
s již nově zvolenými zástupci za zřizovatele. 
  

mailto:zszahumeni@zszahumeni.cz
http://www.zs-zahumeni.cz/
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Členové školské rady ve školním roce 2021/2022 ke dni 31. 3. 2022 
 

 Příjmení a jméno Za koho Datum platnosti 
členství do 

1 Ing. Petra Kafková za zřizovatele 11. 03. 2025 

2 Mgr. Veronika Fusková Valasová za zřizovatele 11. 03. 2025 

3 Mgr. Iva Kokinopulosová za pedagogy ZŠ 13. 10. 2023 

4 Mgr. Miroslav Macháč za pedagogy ZŠ 29. 09. 2023 

5 Jiří Martinek za zákonné zástupce 29. 09. 2023 

6 Ing. Pavel Šústek za zákonné zástupce 29. 09. 2023 

 
 

Údaje o škole 
 
 

Škola byla založena 1. 9. 1993 a do sítě škol zařazena 22. 3. 1996.  

Od 1. 7. 2001 došlo ke změně zařazení do sítě škol v důsledku změny právní formy školy. 

Na základě žádosti Města Rožnova pod Radhoštěm byla škola zařazena 23. 3. 2006 do školského 

rejstříku pod názvem Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Záhumení 1180, okres Vsetín, 

příspěvková organizace.  

Dle nové zřizovací listiny ze dne 26. 10. 2009 byl název školy změněn na Základní škola 

Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace. 

Na základě Rozhodnutí KÚ Zlínského kraje ze dne 13. 12. 2021 byla od 1. 1. 2022 snížena 

kapacita školní družiny ze 75 žáků na 52 žáků. 

 

Charakteristika školy 
 
Základní škola Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace je neúplná škola pouze pro žáky 

1. stupně (1. – 5. ročník). Provoz zahájila 1. září 1993, přičemž její prostory sloužily původně 

jeslím a mateřské škole. Ve školním roce 2007/2008 začala výuka podle nového školního 

vzdělávacího programu, nazvaného „Tvořivá škola“. ŠVP vychází z metod činnostního učení. 

Jeho mottem je: „Řekni mi, a já zapomenu, ukaž mi, a já si zapamatuji, nech mne to udělat, a 

já pochopím". Základní filosofií školy je vytvořit zde příjemné a bezpečné místo, kde učitel, žák 

a rodič jsou partnery, kde každé dítě má právo se vzdělávat dle svých individuálních možností 

a potřeb.  

Škola je zaměřena na všestranný harmonický rozvoj osobnosti. Cíl vzdělávacího programu je 

zaměřen na žáka, na jeho schopnosti, na poznávání, respektování, rozvíjení jeho individuálních 

potřeb, možností a zájmů. Cílem je tedy vybavit co nejlépe každého žáka vším potřebným pro 

praktický život.  
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Škola má plno perspektivních plánů a zároveň vede děti ke zvídavosti, tvořivosti, samostatnosti. 

Ve škole jsou praktikovány konstruktivní metody učení, důraz je kladen na propojování života 

s praxí. Při konstruktivním učení jsou žáci aktivně zapojováni do výuky formou dialogu, hry, 

experimentování, objevování, řešení problémů. Žáci se účastní mnoha projektů, soutěží, besed, 

exkurzí, vycházek do přírody a výletů. V letošním školním roce využila škola možnosti 

spolupráce s rodilým mluvčím, který vyučoval žáky 3. - 5. ročníku v hodinách anglické výuky. 

V měsících listopadu a prosinci si třídy procházely testováním v rámci koronavirové pandemie. 

Distanční on-line i off-line výuku absolvovali žáci 1., 4. a 5. ročníku v kratším termínu díky 

nařízené karanténě. Žáci i učitelé měli zkušenosti z minulého školního roku a využili dostupnou 

digitální techniku.  

V květnu 2022 proběhlo zjišťování výsledků žáků 5. ročníku ZŠ prostřednictvím inspekčního 

systému elektronického testováni InspIS SET. Žáci byli testování z matematiky, českého jazyka 

a dovedností usnadňujících učení. V porovnání s ostatními školami jsme dosáhli v matematice 

úspěšnosti 51 %, v českém jazyce 69 % a v oblasti dovedností usnadňujících učení 46 %. Výsledky 

tohoto testování nevypovídají o tom, zda je škola či výuka ve škole dobrá či špatná, nevypovídají 

ani o tom, jak dobrý je v tom či onom předmětu žák, případně třída.  Z výsledků lze však vyčíst 

důležité informace o tom, které z dovedností zahrnutých v testech jsou žáci schopni uplatnit 

lépe a které hůře, a promítnout pak tyto informace do budoucí výuky. 

Velmi nás potěšilo vítězství týmu žáků 2. - 5. ročníku v soutěži Moudrá sovička 2022, kterou 

pořádalo SVČ v Rožnově pod Radhoštěm. V konkurenci dalších rožnovských škol, ZŠ Zubří i ZŠ 

Prostřední Bečva, náš tým celou soutěž vyhrál. Mezi soutěžní disciplíny patřil vědomostní test, 

hádání zvuků zvířat, test na pozornost, přírodovědný kvíz, test z angličtiny a marshmallow 

chalenge. Do okrskového kola recitační soutěže postoupili 4 žáci, z nichž 3 se umístili na 2. a 3. 

místě. 

K rozvoji čtenářské gramotnosti žáků letos přispělo literární klání s názvem „A tuhle knihu už jsi 

četl?“, uspořádané akční skupinou MAP II Rožnovsko. V naší škole proběhlo třídní kolo mezi žáky 

5. ročníku a skupina tří žákyň odprezentovala vybranou knihu mezi účastníky základních škol 

z rožnovského regionu. Cílem akce bylo představit lákavou knížku spolužákům a namotivovat je 

ke čtení. Naši žáci mají možnost si půjčovat knihy v rámci školní knihovny, jak pro četbu domácí, 

tak pro společnou četbu ve třídách. 

Další úspěchy našich žáků se týkaly sportovních soutěží. V Běhu za zdravím se umístili na 

stupních vítězů 2 žáci a to na 1. a 3. místě. V Závodech ve šplhu 2022 pořádaných SVČ uspělo 

celkem 6 žáků, vybojovali 3 první místa, 1 druhé místo a 2 třetí místa. 

Žáci naší školy se každoročně dobrovolně podílejí na charitativních akcích: Den pro Světlušku – 

projekt pro nevidomé děti a dospělé, Vánoční hvězda – pomoc Dětské klinice Fakultní 

nemocnice v Olomouci, Sněhuláci pro Afriku – kolový projekt pro gambijské děti, za což nám 

pořádající organizace děkují a váží si naší spolupráce. 

Svůj talent a zájmy mohou děti rozvíjet i mimo výuku. Každým rokem nabízí škola celou řadu 

zájmových kroužků. Letos mezi ně patřily např. Hravá angličtina, Stolní tenis I., II., Dramatický 

kroužek, Šikulové, Redakční kroužek školního časopisu, Výtvarný kroužek, Přírodovědný kroužek 

a Náboženství.  
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Škola vede žáky k pravidelnému pohybu a zdravému životnímu stylu. V podzimních měsících byli 

žáci zapojeni do olympijského víceboje. Všechny ročníky absolvovaly plavecký výcvik v termínu 

od 3. února do 13. dubna 2022. Celoročně žáci dostávají zdravé svačiny díky projektům Ovoce 

a zelenina do škol, Mléko do škol. Tělocvičnu využívali žáci jak v hodinách tělesné výchovy, tak 

svou účastí v kroužcích stolního tenisu a sportovních hrách v době školní družiny.   

Tělocvičnu za normálního provozu navštěvovali i externí tělovýchovné složky jako: Joga, Fit klub, 

Tai-chi, Judo, Šerm, Cvičení rodičů s dětmi a jiné. Mezi žáky i rodiči je oblíbený školní turnaj ve 

stolním tenisu, který se v letošním školním roce uskutečnil 5. března 2022. 

Škola má zřízen nadační fond, který je zaměřen především na podporu a modernizaci výchovně 

vzdělávacího procesu vytvářením materiálních podmínek pro rozvoj výchovy a vzdělávání, je 

účelně využíván k podpoře mimoškolních, zájmových, kulturních a sportovních akcí. 

Nadační fond slouží k úhradě nákladů cestovného za výlety, exkurze, divadelní představení, 

k úhradě cen za soutěže, drobných odměn, dárečků na Vánoce, mikulášských balíčků, dárků za 

vysvědčení, výtvarných potřeb apod. 

 

Vybrané konkrétní příklady konstruktivního učení s využitím mezipředmětových vztahů: 

 

 kobercové didaktické hry v ČJ, M, PRV, AJ 

- prvky Hejného matematiky - hra „Autobus“, „Krokování“ 

- vyhledávání obrázků na dané začínající písmeno - čeština/prvouka 

- hra  "Prší"  na tvorbu slov, hra „Anglická spirála“ (viz fotogalerie str. 60) 

- práce s kartičkami Ano/Ne, práce s kartičkami Smajlíků, kartičkami i,í/y,ý,  nebo u, ů, ú 

-  puzzle v ČJ a M, uzavřené smyčky v M 

- hra "Město, jméno, zvíře, rostlina, věc..." - rozvoj slovní zásoby, všeobecný přehled 

-  hra "Inkognito" - hádáme povolání, zvíře, pokrm apod., děti se učí tvořit otázky,  

- skupinové práce s kartičkami na vyhledávání druhů slov a pojmů 

- skupinové práce na přiřazování obrázků ke správným slovům v ČJ/AJ/PRV 
 

 jemná motorika + ČJ, PČ, M, PRV 

- třídění, počítání, lepení luštěnin  

- skládání luštěnin na předtištěné tvary - vlnky, spirály 

- skládání geometrických tvarů z párátek, špejlí 

- geometrické domino, činnosti s krychlemi pro procvičování prostorové orientace 

- geometrie - rozvíjení prostorové představivosti pomocí modelů, které si žáci sami vyrobí  

  z různých druhů papíru (stavba domu, kostela - viz fotogalerie str. 50 

- skládání velkých tiskacích písmen z větviček, matematika v přírodě - počítání šišek (viz 

fotogalerie str. 52), hledání a pojmenovávání přírodnin, z nichž žáci tvoří obrazce 

- výroba jablko-mrkvového salátu, výroba vaječné pomazánky - PŘ/PČ 

- práce s různorodými materiály: látka, vlna, dřevo, piliny, špejle, kamínky, koření, plasty, papír 
 

 práce s interaktivní tabulí ČJ, M, AJ, PRV, VL, PŘ 

- týmová hra „Kufr“, hra „Pexeso“ a „Pyramidy“ (Hejného matematika) 

- interaktivní učebnice nakladatelství Nová škola MIUČ 
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 výuka u stolního počítače a notebooku 

- týmové hry - AZ kvíz junior, Gartic.io - rozvoj slovní zásoby a vyjadřovacích schopností 
 

 didaktické hry v anglickém jazyce 

- bingo, hry s flash cards, digitálně - Wordshake, Lyrics Training s přesahem do hudební výchovy, 

sebeevaluace - FutureMe - Write a Letter to the Future 

- „Žralok“, „Simon says“, pantomima slovíček,… 
 

 pohybové hry ČJ, HV, M, PRV 

„Běhací diktát“,   židličkovaná, hledání schovaných úkolů po třídě 

„Abeceda v pohybu“ – hlásky bez háčku – výskok, hlásky s háčkem výskok s tlesknutím, 

samohlásky - dřep 

„Padák“ -  přebíhání  pod padákem podle barev (viz fotogalerie str. 60) 
 

 relaxační hry a uvolňovací a protahovací cviky ve třídě, hudební cviky 

-  meditační pohádky – relaxace a rozvíjení představivosti, relaxace ve dvojici za pomoci 
dětských masážních karet od Helen Purperhart 
- prvky jógových cviků, uvolňovací cviky na paže, prsty v rámci grafomotoriky 

 

 prezentace žáků individuální, skupinové ČJ, M, PRV, VL, PŘ 

- čtenářská dílna (prezentace knihy/postavy/místa/děje, před třídou, vedení podvojného 

deníku) 

- referáty/prezentace s vlastním slovním přednesem na témata vlastivědná, přírodovědná 
 

 Komunikace a lidské hodnoty 

- Komunitní kruh s pravidlem naslouchání a úcty k druhému, právem nemluvit – mluví ten,  

  kdo má v ruce nějaký kolující předmět. Důležité je respektovat druhého, nechat ho hovořit,   

  volně se projevit, naslouchat. Kdo nechce mluvit, nemusí. 
 

Vybavenost školy 
 

V každé kmenové třídě je interaktivní tabule, žáci mají k dispozici moderní učební pomůcky, jež 

se pravidelně dokupují. K zapůjčení v případě distanční výuky je dostatečný počet notebooků 

a tabletů. 

Součástí školy je moderně vybavená školní kuchyně, školní jídelna a tělocvična.  

Rozlehlá budova školy je obklopená prostornou zahradou se vzrostlou zelení a možnostmi vyžití 

pro žáky školy, především pro odpolední aktivity školní družiny a venkovní výukové aktivity.  

Zahrada obklopující budovu školy je vybavená hřištěm, průlezkami a posezením u ohniště 

se zahradním altánem, který slouží za vhodného počasí jako přírodní učebna. Část zahrady je 

obhospodařována dětmi pod vedením vychovatelů školní družiny. Děti zde vybudovaly v rámci 

ekologického projektu zahradní jezírko a záhony pro zeleninu, ovoce a bylinky. V horizontu 

příštích let bychom chtěli zrealizovat  přeměnu zahrady na část relaxační, výukovou, sportovní 

a ekologickou tak, aby její potenciál byl plně využit. 

Druhým rokem pokračovaly stavební práce v suterénu školy, kde se připravovaly prostory pro 

činnost zájmových kroužků výtvarného a keramického, těšící se dlouholeté oblibě. 
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2. Přehled oborů vzdělání, stavy v jednotlivých zařízeních 
 

Stavy žáků k 30. 6. 2022 
 

Kód oboru Popis oboru Třída Celkem žáků Chlapci Dívky Žáci v zahraničí 

79-01-C/01 Základní škola I. 16 9 7 0 

  II. 12 9 3 0 

  III. 18 12 6 1 

  IV. 16 9 7 0 

  V. 15 9 6 1 

Celkový počet žáků 77 48 29 2 
 

 

Stav dětí ve škole, školní družině a školní jídelně k 30. 6. 2022 
 

 
Počet tříd / skupin 

 
Počet žáků 

 
Průměr na 1 třídu 

1. stupeň ZŠ 5         77 + 2 v zahraničí 15,4 

Školní družina 2         52 26 

Školní jídelna x         77 x 

Školní družina  k 30. 6. 2022               popis oddělení    počet  

1. oddělení     mladší děti  1. – 2. ročník   26 

2. oddělení      starší děti  3. – 5. ročník   26 

 

Stavy strávníků ve školní jídelně k 30. 6. 2022 

Žáci    počet: 77 

Zaměstnanci školy  počet: 15 
 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 

Ve školním roce 2021/2022 byl provoz školy zabezpečen 15 zaměstnanci.  

Z toho: 8 pedagogických zaměstnanců a 7 nepedagogických. 
 

A. Pedagogičtí zaměstnanci (průměrný věk 43,5 let): 

1 ředitelka 

5 učitelů 

2 vychovatelé školní družiny (vychovatelka ŠD zároveň i asistentka pedagoga) 
 

Věková struktura pedagogických pracovníků ve školním roce 2021/22 

Pracovník  20 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 

Ředitelka  0  0  0  1 
Učitelé   1  2  0  2 
Vychovatelé  0  0  1  1 
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Další údaje o pedagogických pracovnících k 30. 6. 2022 
   

Číslo Pracovní zařazení Úvazek Kvalifikace, obor, aprobace 
Počet let 
pedag.  praxe 

1 učitelka, ředitelka  1,00 VŠ, aprob. 1. - 5. post. roč.    32 let 

2 učitelka  1,00 VŠ, aprob. 1. - 5. post. roč.    29 let 

3 učitel  1,00 VŠ, aprob. 1. - 5. post. roč.    19 let 

4 učitelka 1,00 VŠ, aprob. 1. - 5. post. roč.      7 let 

5 učitel 1,00 VŠ, aprob. 1. - 5. post. roč.      5 let 

6 učitelka  

 

1,00 

 

VŠ, aprob. 1. - 5. post. roč. 

 

     1 rok 

 7 
vychovatelka 
asistentka pedagoga 

0,6250 
0,6389 

VOŠ, sociální pedagogika 
   19 let  
   19 let 

8 vychovatel 0,71 SOŠ s maturitou    24 let 

 

 

B. Nepedagogičtí zaměstnanci: 

1 administrativní pracovnice – účetní-ekonomka 

1 vedoucí školního stravování 

1 hlavní kuchařka 

1 pomocná pracovní síla v kuchyni 

1 školník 

1 uklízečka 

1 školní asistentka 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících k 30. 6. 2022 
 

Číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1 vedoucí ŠJ 0,40 úplné střední, SEŠ 

2 hlavní kuchařka  0,80 střední odborné, kuchařka-servírka 

3 pomocná pracovnice ŠJ  0,80 střední odborné, prodavačka, zaučena 

4 ekonomka 1,00 VŠ, ekonomie 

5 školník  0,60 VŠ, strojírenství 

6 uklízečka  1,00 střední odborné, gumárenství 

7 Školní asistentka 0,50 Střední odborné, pedagogika 
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4. Údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce, 
přestupy žáků a přijetí žáků na víceleté gymnázium 
 
Zápis do 1. ročníku 

Zápis do 1. ročníku proběhl ve dnech 20. a 21. dubna 2021 prezenční formou. Dle školského 

spádového obvodu bylo k poslednímu březnu 2022 odesláno nebo předáno osobně 27 

pozvánek k zápisu do 1. ročníku. Před zápisovým termínem se někteří pozvaní účastníci rozhodli 

pro jinou školu. Jedno dítě se k zápisu nedostavilo. Třem dětem byl povolen odklad školní 

docházky o 1 rok na základě žádosti zákonného zástupce, doporučení ŠPZ a doporučení 

odborného lékaře. Celkem bylo přijato 20 uchazečů k základnímu vzdělávání pro školní rok  

2022/2023, z toho 1 žák nyní už 1. ročníku absolvuje školní docházku v zahraničí. 

Údaje o příjímacím řízení  

 
 

Zapsaní Odklady Odchozí Přijatí 

24 3 1 20 

 

K zápisu pro ukrajinské děti, stanoveného na den 2. 6. 2022, se nikdo nedostavil. Do konce 

školního roku 2021/22 nebylo přijato do školy žádné ukrajinské dítě. 

 

Přestupy žáků 
 

Během školního roku 2021/2022 k nám přestoupila z jiné školy 1 žákyně, nastoupila do 

3. ročníku. 1 žákyně přestoupila na jinou školu a to do 4. ročníku.  

Na víceleté gymnázium se ve školním roce 2021/2022 hlásili 4 žáci, byli přijati 3. 
 

5. Stručné vyhodnocení naplňování cílů ŠVP 

Hlavní cíle  ŠVP ZŠ Záhumení: 

Pozice žáka: 

 Uvědomění si své pozice v kolektivu ostatních žáků a snaha vybudovat a obhájit si své 

„místo“. 

 Žít společně s ostatními, být tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, jejich kulturám 

a duchovním hodnotám. 

 Umět všestranně a účinně komunikovat. 

 Pracovat se sebereflexí jak v oblasti učení, tak v chování.  

 Projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost. 

 Tvořivě myslet, logicky uvažovat a řešit problémy. 

 Osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní učení. 
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 Aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví. 

 Poznat své reálné možnosti a uplatňovat je při rozhodování o vlastní životní a profesní   

orientaci. 

 

Pozice pedagoga: 

 Vést žáky k odpovědnosti za své učení a chování.  

 Vést žáky k posilování sebedůvěry a schopnosti sebehodnocení. 

 Učit žáky spolupracovat, vzájemně si pomáhat, respektovat práci a úspěchy vlastní 

i druhých, přitom respektovat jedinečnost jednotlivce. 

 Vzdělávat v souladu s možnostmi a schopnostmi žáka s porozuměním a využitím poznatků   

a dovedností pro praktický život.  

 Vybavit žáka základními klíčovými kompetencemi (učení, řešení problémů, komunikace, 

praktické činnosti a spolupráce)  

 Vést žáky k citlivému vztahu k přírodě, k pochopení, že člověk je součást přírody.  

 Snažit se vytvářet pohodu, zdravé prostředí pro učení, pozitivní klima ve škole.  

 

Výše uvedené cíle se nám dařilo naplňovat pomocí metod skupinové práce, formou týmových 
her, edukačních aktivit různého charakteru, zapojováním žáků do různorodých soutěží 
a projektových dnů, třídnickými hodinami, spoluprací se školní psycholožkou.  
 
Výuka byla doplňována aktivizačními metodami učení, didaktickými hrami, praktickými 

ukázkami a pomůckami s možností si spoustu věcí vyzkoušet. Žáci se učili pracovat s různými 

materiály, zkoušeli nové způsoby řešení zadaných úkolů, účastnili se zážitkových programů. 

Často byly ve výuce uplatňovány mezipředmětové vztahy, které žákům propojují nabyté 

vědomosti a zkušenosti. 

Učitelé se snaží svým přístupem, aby každý žák měl možnost pocítit úspěch. Zároveň neúspěch 

neznamená prohru. Je třeba se zaměřit na příčinu a pracovat cíleně s chybou a motivací žáka. 
 

Žáci jsou vedeni k chápání hodnoty lidského zdraví a úctě k člověku. Školní metodik prevence 

naplánoval aktivity k tomu cílené. Důsledkem radosti z práce a zájmu žáků o učení je dobrá 

kázeň ve třídě. 

 

Ekologickou výchovu začleňovali učitelé do svých hodin a vychovatelé do práce s dětmi ve školní 

družině. Žáci obhospodařovali školní zahradu, vypěstovali si bylinky, ovoce a zeleninu. Produkty 

si s radostí zkonzumovali. Zbylý biologický odpad zkompostovali. 
 

K naplnění výše uvedených výchovně vzdělávacích cílů a získání kompetencí lze dospět v rámci 

Školního vzdělávacího programu Tvořivá škola prostřednictvím činnostního učení. Z této 

filozofie vyplývá nejenom nutnost plnit dílčí výchovně vzdělávací cíle, ale i dodržovat 

pedagogické postupy pro činnostní učení specifické. 
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6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 

prospěch žáků     1. pololetí   2. pololetí 

průměrný prospěch     1,20    1,23 

prospělo s vyznamenáním    65    64 

prospělo      11    13 

neprospěl      0    0 

slovní hodnocení     1    1 

udělené pochvaly     0    0 

udělené napomenutí a důtky    1    5 

udělené snížené stupně z chování   0    0 

absence žáků      1. pololetí   2. pololetí 

počet zameškaných hodin    3559    3391 

průměrná omluvená absence na žáka  46,22    44,04 

průměrná neomluvená absence na žáka  0    0 
 

Prospěch žáků v jednotlivých ročnících k 30. 6. 2022 

Ročník Počet žáků 
celkem 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Hodnoceno 
slovně 

1. 16 16 0 0 0 

2. 12 12 0 0 0 
3. 18 13 5 0 1 

4. 16 11 5 0 0 

5. 15 12 3 0 0 

Celkem         77 + 2                   64 13                0                 1 
 

Výchovná opatření 

1. pololetí školního roku 2021/22:    2. pololetí školního roku 2021/22 

Napomenutí třídního učitele: 1 krát   Napomenutí třídního učitele: 2 krát 

       Důtka třídního učitele: 3 krát 

 

7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Školní poradenské pracoviště tvořili ve školním roce 2021/2022 tito pracovníci: 

Výchovný poradce:   Mgr. Jitka Lušovská 
Školní metodik prevence:  Mgr. Libor Štěpánek 
Asistentka pedagoga:   Vendula Kunertová, DiS. 
Školní asistent pro ZŠ:  Dominika Cábová 
Školní psycholog:   Mgr. Karin Petřeková (externí pracovník) 
Speciální pedagog:   Mgr. Nicola Záklasníková, Mgr. Miroslav Macháč 
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Školní psycholožka, která byla sdílená pro více základních škol, docházela pravidelně do naší 

školy 1 krát týdně a to ve čtvrtek. Po domluvě s třídními učiteli se během školního roku dostavila 

na náslech do jednotlivých tříd a společně pak s třídními učiteli vyhodnocovala, jak třídní 

kolektivy, tak vybrané jednotlivce.  Vedla také individuální konzultace se zákonnými zástupci 

žáků. 

Speciální pedagogové jsou z řad našich pedagogů - 2 učitelé se věnovali ve školním roce žákům 

se SVP v pravidelných hodinách předmětu speciální pedagogické péče.  

Školní asistentka byla využívána pedagogy k přípravě didaktických materiálů a pomocným 

dohledům žáků jak ve škole, tak při přesunech žáků na mimoškolní akce. 

Asistentka pedagoga působila jako sdílený pedagog především ve třetím ročníku, kde se učili 

2 žáci s PO č. 3 a další žáci s PO č. 2. 

 

Stanovenými cíli minimálního preventivního programu pro tento školní rok bylo: 

 

Cíl č. 1 

Zamezit nevhodnému chování mezi žáky. Například - agresivní chování, slovní/fyzické napadání, 

nerespektování pokynů učitele. Upevňování návyku sebekázně, ohleduplnosti k druhým, 

dodržování školního režimu/školního řádu, dodržování mimořádných opatření vlády. 

 

Zdůvodnění cíle: 

Začátkem školního roku se projevilo nevhodné, až agresivní chování u některých žáků, které 

vyústilo školním úrazem. 

 

Ukazatele dosažení cíle: 

Pravidelná komunikace s žáky na téma třídní kolektiv, vzájemná úcta, sebeovládání, dodržování 

určených pravidel třídy/školy. Příčiny, následky nevhodného chování. Dlouhodobé dopady 

nevhodného chování na jednotlivce a kolektiv. Zvýšení počtu třídnických hodin a konzultace se 

zákonnými zástupci problémových žáků. Zacílení dohledu nad třídami a jednotlivci. Využití 

školního psychologa k práci s třídními kolektivy. 

 

Návaznost na dlouhodobé cíle: 

Cílená prevence patologických jevů: 

a) pro žáky - třídnické hodiny, spolupráce se školním psychologem, besedy s odborníky, výuková 

videa 

b) pro rodiče - besedy, webináře, semináře s odborníky na výchovu, vzdělávání a psychologii 

dětí. 

 

Cíl č. 2 

Posilovat význam úlohy zdraví, rodiny a školy. Podporovat u žáků důležitost rodinných vztahů i 

vztahů v žákovských skupinách. Podporovat u žáků význam vzdělání. 
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Zdůvodnění cíle: 

Zdravý, sebevědomý a vzdělaný člověk se umí lépe orientovat v dnešní společnosti plné změn. 

 
 

Ukazatele dosažení cíle: 

Podporovat u žáků zdravý životní styl: zdravá strava a pohyb. Snažíme se připravovat pestrý 

školní jídelníček a nabízet žákům dostatek pohybových aktivit. Podporovat u žáků důležitost 

rodinných vztahů i vztahů v žákovských skupinách. Vést žáky v rámci činnostního učení k řešení 

problémů a kreativitě. 
 

Návaznost na dlouhodobé cíle: 

Uplatnitelnost a slušnost se cení. 

 

Z nabídky preventivních programů, které připravila KPPP pracoviště Vsetín, byly školním 

metodikem prevence vybrány akce uvedené v tabulce. Programy byly realizovány zdarma a se 

souhlasem zákonných zástupců žáků. Doba trvání každého programu byla stanovena na 

2 hodiny pro každou akci. 

 

V letošním školním roce proběhly tyto akce: 

 

Název akce 

 

 

Pro kterou třídu Organizátor Program zaměřen na: 

Kouřit? 

 

4. a 5. ročník KPPP 

pracoviště 

Vsetín 

- Prevence užívání tabáku 
- Prevence užívání alkoholu 
- Prevence užívání dalších 
   návykových látek 
- Prevence kriminálního chování 

Emoce nejsou nemoce 

 

4. a 5. ročník KPPP 

pracoviště 

Vsetín 

- Prevence šikany a projevů agrese 
- Prevence kyberšikany 
- Prevence kriminálního chování 
- Prevence duševních onemocnění 
  a psychických problémů 

Klíče otevírající svět 2. a 3. ročník KPPP 

pracoviště 

Vsetín 

- Prevence šikany a projevů agrese 
- Prevence záškoláctví 
- Prevence rizikového chování v  
  dopravě 
- Prevence užívání tabáku 

Základy a zásady 

bezpečného chování na 

internetu 

2. a 3. ročník KPPP 

pracoviště 

Vsetín 

- Prevence kyberšikany 
- Prevence závislostního chování pro  
  nelátkové závislosti (počítačové hry  
  hazard apod.) 
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8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních 
    pracovníků školy 
 
Pedagogičtí pracovníci 
 

Jméno pracovníka Měsíc a rok 
uskutečnění 

Název vzdělávací akce Druh  
vzdělávací akce 

Mgr. Jitka Lušovská 9/2021-6/2022 Jednání pracovní skupiny č. 4 - Rovné 
příležitosti, MAP II Rožnovsko 

semináře 

 9/2021 Absence nejen při on-line vyučování seminář 

 9/2021 Praktické příklady pracovního práva ve 
školství 

seminář 

 10/2021 Strategický plán školy I. seminář 

 11/2021 Strategie 2030+ a její implementace seminář 

 11/2021 Strategický plán školy II. seminář 
 11/2021 Odměňování pracovníků školství v roce 

2021 
seminář 

 2/2022 Radikálně otevřená komunikace 
manažera 

seminář 

 3/2022 Odborná exkurze ZŠ Tyršovo nábřeží, 
Rožnov p. R. 

Osobní 
návštěva 

 3/2022 Systém péče o žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami na ZŠ 

seminář 

 5/2022 Novinky vzdělávací politiky v ZŠ seminář 

 5/2022 Aktuální právní problémy ve školství seminář 

 5/2022 Výjezdní seminář ředitelů ZŠ a MŠ ORP 
Rožnov p. R. 

seminář 

Mgr. I. Kokinopulosová 3/2022 Přechválená generace a selhávání webinář 

Mgr. M. Macháč 2/2022 Revize RVP ZV - Startovací balíček - 
Základy algoritmizace a programování 1. 
stupeň ZŠ  

webinář 

 3/2022 Dítě s odlišným mateřským jazykem 
v MŠ a na 1. stupni ZŠ 

webinář 

 3/2022 Konference Digitální technologie ve 
výuce - praktické využití ve školách 

webinář 

 3/2022 Revize RVP ZV - Startovací balíček - 
Digitální technologie pro 1. stupeň ZŠ 

webinář 

 5/2022 Mediální gramotnost pro učitele ZŠ a SŠ seminář 

Mgr. E. Pavlíková 3, 4/2022 Montessori pedagogika v praxi seminář 

Mgr. L. Štěpánek 3/2022 Přechválená generace a selhávání webinář 

Mgr. N. Záklasníková 3/2022 Rozvíjíme čtenářskou a matematickou 
gramotnost / Zábavné vyučování na 1. 
stupni ZŠ 

seminář 

 4/2022 Metodický průvodce 1. třídou seminář 

 5/2022 Mediální gramotnost pro učitele ZŠ a SŠ seminář 
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Nepedagogičtí pracovníci (správní/provozní zaměstnanci) 
 

Jméno pracovníka Měsíc a rok 
uskutečnění 

Název vzdělávací akce Druh  
vzdělávací akce 

D. Cábová  3/2022 Dítě s odlišným mateřským jazykem 
v MŠ a na 1. stupni ZŠ 

webinář 

Ing. Z. Gregorová 12/2021 Školská příspěvková organizace a její 
zřizovatel (územní samosprávný celek) 

webinář 

H. Sosnowská 10/2021 Krajská konference hromadného 
stravování 

seminář 

 
 

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Prezentace školy na veřejnosti se realizovala formou: 

 on-line plenární schůze - setkání zákonných zástupců žáků a pedagogů dne 21. 10. 2021 

 zveřejňováním informací o škole na webových stránkách  

 zveřejňováním informací o akcích na vstupních dveřích školy 

 propagací školy ve vitríně umístěné na rožnovském náměstí 

 propagací školy ve vitríně umístěné u plotové vstupní brány do areálu školy 

 aktivitami pro žáky naší školy probíhajícími ve škole i v online prostředí 

 zveřejňováním článků ve Spektru Rožnovska – měsíčník obyvatel Rožnovska 

 zveřejňováním poptávkové inzerce ve vysílání Televize Beskyd 

 účastí žáků školy na akcích sportovních, kulturních i naukových 

 spolupráce s MŠ Tylovice, MŠ Na Zahradách, ZUŠ Rožnov p. R.  

 spolupráce s Domovem pro seniory v Rožnově p. R. 

 
 

VYBRANÉ AKCE ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2021 / 2022 
 
 

Školní družina je důležitou součástí výchovně – vzdělávacího procesu. Cílem je vytvořit pro děti 

smysluplnou náplň jejich volného času. Program ŠD je zaměřen především na poznávání 

a rozvíjení vztahu k lidem, přírodě i zvířatům. Nedílnou součástí jsou výtvarné práce na dané 

téma a pohybové aktivity v rámci ŠD. V rámci družiny můžeme využívat veškeré vybavení školy, 

školní hřiště i zahradu, tělocvičnu nebo jednotlivé třídy ve škole.  

Vzhledem ke každodennímu nepravidelnému odchodu zapsaných žáků ve ŠD domů i do kroužků 

(aktuální změny jsou písemnou formou i v družinovém deníčku, který se musí každý den 

kontrolovat a hlídat tak neustále žákům čas odchodu), veškeré aktivity musí být přizpůsobeny 

k odchodu žáků. Nelze tedy řízenou činnost ve ŠD mít každý den ve stejnou a pravidelnou dobu. 

Rodiče si žáky vyzvedávají v libovolnou dobu od 12:00 do 16:00 hod. a při řízené aktivitě odchod 

žáků narušuje program a musí se tak tomu přizpůsobovat a měnit. 
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Program venku je organizován s ohledem na aktuální počasí, únavu dětí a další okolnosti. 

Venkovní činnosti jsou doplněny akcemi a programem ŠD, jež se konají také na školním hřišti 

a zahradě. 

Projekt Světluška 

 

Den pro Světlušku se konal už třetím rokem v Rožnově pod Radhoštěm v pátek 10. 9. pod 

záštitou Základní školy Záhumení v Rožnově pod Radhoštěm. Od 7:00 hod. prodávaly 

dobrovolnické dvojice - "Světlušky" ze Střední zemědělské a přírodovědné školy v Rožnově pod 

Radhoštěm v ZŠ Záhumení i v centru města Rožnova p. R. sbírkové předměty, jejichž 

zakoupením přispěli všichni dárci na projekty Nadace Českého rozhlasu "Světluška" pro projekty 

pro nevidomé děti i dospělé. Odpoledne se potom konaly různé aktivity v rámci ŠD, kde si žáci 

vyzkoušeli, jaké to je být slepý a spoléhat se na jiné smysly a na kamarády. Chodili po laně, běhali 

slalom, malovali obrázky atd. Probíhala také cukrárna "Poslepu" na školní zahradě v ZŠ 

Záhumení i díky skvělým maminkám žáků školy, které napekly spoustu výtečných zákusků, 

muffinů, koláčů a buchet. Na úplný závěr Dne pro Světlušku ve družině zahrálo loutkové divadlo 

V batohu Trojanovice interaktivní Africkou pohádku pro děti nejen z družiny. Celkový finanční 

výtěžek z Rožnova p. R. věnovaný NČRS je rekordní, téměř 15 600,- Kč. 

 

Jablíčkový den 

 

Podzim je nejštědřejším obdobím v roce pro sběr plodů. A protože jablka patří mezi 

nejoblíbenější ovoce malých i velkých, věnovali jsme jim u nás v družině den 20. září. Nejdříve  

si děti povídaly o jablkách, jaká jsou a co všechno se z jablek vyrábí. Děti si přinesly své vlastní 

jablko, které následně postavily na výstavku. Porovnávala se jablka podle velikosti a později 

proběhlo i hlasování o nejhezčí jablko. Zpívaly se písničky o jablíčku, přednášely básničky a poté 

se žáci společně přesunuli do tělocvičny, kde je čekalo několik zábavných a pohybových úkolů 

s tématem „jablíčko“. Na závěr dne se všichni občerstvili dobrotami a vyměnili si navzájem 

jablečné recepty. 

 

Den sv. Václava 

 

V pondělí 27. 9. 2021 se v I. oddělení ŠD uskutečnilo projektové odpoledne na téma Svatý 

Václav. „Proč 28. 9. nechodíme do školy a rodiče nejsou v práci?“  Žákům bylo promítnuto video 

o Sv. Václavu a jeho rodině, a pomocí matematických příkladů byla zjišťována jména Václavovy 

babičky, otce, matky a dalších rodinných příslušníků. Žáci se věnovali tvorbě vitráží, které se   

moc povedly. Zároveň si poslechli chorál "Svatý Václave" a povídali  si o pocitech, které z něho 

mají. Děti si dotvořiy podle své vlastní fantazie Svatováclavskou korunu.  

 

Ukliďme Česko 
 

 Děti se ve středu 29. 9. zapojily do celonárodní akce Ukliďme Česko. Žáci z družiny Základní 

školy Záhumení v Rožnově pod Radhoštěm uklidili okolní les, park a zahradu. Děti se praktickou 
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a zábavnou formou environmentální výchovy učily chránit přírodu před znečištěním odpadky. 

Beskydy děkují za vyčištění nádherné horské přírody. Vše se událo za dodržení všech 

hygienických podmínek, protože hlavní organizátor nám poslal ochranné rukavice i pytle.  

 

Den zvířat 

 

Svátek se slaví od roku 1931 na počest Sv. Františka z Assisi, který se stal patronem všech zvířat. 

Ten zasvětil svůj život péči o nemocná, opuštěná a týraná zvířata. Podle některých pověr dokázal 

se zvířaty mluvit. Právě v tento den bychom na naše mazlíčky neměli zapomenout, ale měli 

bychom jim projevit svou lásku. Mezinárodní den zvířat nám připomíná, že zvířata jsou důležitou 

a neodmyslitelnou součástí našich životů a bereme je vesměs jako rodinné příslušníky. V tomto 

duchu se nesl i svátek v obou odděleních školní družiny. Nejprve si děti připomněly, proč svátek 

slavíme. Děti z družiny si na Mezinárodní den zvířat přinesly plyšová, živá a vyfocená zvířata, o 

kterých pak přednášely, jak se o ně starat, jak krmit apod. Na školní zahradu si někteří žáci svoje 

mazlíčky přinesli nebo přivedli. Paní učitelka Iva Kokinopulosová dokonce přinesla královskou 

britskou kočku Goyu. Celá družina si milá a přítulná zvířata bohatě užila a všichni malí chovatelé 

si předali navzájem zkušenosti. 

Den stromů 

Stromy České republiky slaví svátek 20. října, protože je tato doba vhodným termínem pro jejich 

sázení. Je také časem, kdy jsou stromy nejkrásnější a hrají všemi barvami. První organizovaný 

Den stromů v České republice se uskutečnil v roce 1906 a ve světě se slaví ve více než čtyřiceti 

zemích. Stromy jsou pro naši planetu nepostradatelné a musíme je chránit. Proto jsme se ve 

školní družině rozhodli věnovat jedno odpoledne tomuto svátku. Na úvod děti seděly v  kruhu 

a četly si o tom, jak se slaví svátek stromů u nás i ve světě a jaké nepostradatelné funkce stromy 

mají. Dívaly se na obrázky druhů stromů a povídaly si o tom, co vše nám poskytují, jak nás chrání, 

co vše produkují a jak tvoří naši krajinu a její typický ráz. 

Drakiáda 

Podzim je tady a jedna z typických podzimních aktivit je jistě pouštění draků. Nejinak tomu bylo 

i v naší školní družině.  Děti si přinesly dráčky různých barev, velikostí a tvarů. Dne 22. 10. se 

tedy celá družina vydala na nedaleké pole vyzkoušet, který drak vyletí až ke sluníčku. Počasí 

totiž bylo opravdu ukázkové. Sluníčko svítilo a vítr foukal. Byla to opravdu krásná podívaná. 

Drakiáda se nám moc vydařila a užili jsme si společně příjemné podzimní odpoledne. 

Dýňobraní 

V úterý 2. listopadu se konala ve družině akce  Dýňobraní.  Po celé odpoledne dlabali žáci 

v I. oddělení strašidelné dýně a rozvíjeli si tak svoji kreativitu, zručnost, týmového ducha 

a trpělivost. S  dýněmi se pojilo také mnoho úkolů. Na závěr odpoledne ozdobili žáci 

vydlabanými dýňovými strašidýlky schodiště před školou. Vydlabané dýně byly opravdu moc 

povedené a originální. 
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Halloweenská párty ve družině 

Začátkem listopadu si v naší zemi připomínáme všechny zesnulé – Dušičky. V anglicky mluvících 

zemích se naopak slaví v přibližně stejnou dobu (poslední říjnový den) Halloween. První 

listopadový týden byl v I. oddělení ŠD netradiční – strašidelný. Kromě dlabání dýní a  párty 

samozřejmě nechybělo ani strašidelné tvoření. Děti si společně vyráběly kostlivce, mumie, 

nechyběla ani hmatová strašidelná zkouška odvahy. Některé děti si masku vyrobily ve školní 

družině, jiné si donesly masku z domova a po obědě se už nedočkavě všechny děti převlékly za 

různá strašidla.  Místo dětí tak byli v družině duchové, čarodějnice, mumie, pavouci a jiné 

příšerky, pro které byly přichystány různé úkoly. Nakonec se všechna stvoření předvedla 

v promenádě a po zásluze byla odměněna sladkostmi. Samozřejmě nechyběla ani pořádná 

halloweenská diskotéka. 

Adventní dílna 

Že jsou v naší družině tvořivé a šikovné děti jsme se přesvědčili několikrát. Nyní na nás čekalo 

adventní tvoření. Společně jsme se rozhodli, že si vyrobíme adventní svícny, které si odneseme 

domů. Žáky tvoření opravdu moc bavilo a tvoření s jehličnatou vůní si užívali. 

Prodej vánoční hvězdy 

Již počtvrté se naše škola zapojila do charitativní akce s názvem Vánoční hvězda. Tuto akci 

organizuje Šance Olomouc o.p.s. Charitativní sbírka pojmenovaná právě podle tohoto symbolu 

Vánoc pomáhá malým pacientům z Dětské kliniky FN Olomouc, kteří trpí leukémií a jinými 

krevními nemocemi, a jejich rodinám. Sbírka je zaměřena na získání finančních prostředků 

s cílem zajistit humanizaci Hemato-onkologického oddělení Dětské klinky FN Olomouc a přispět 

na rekondiční pobyty pro děti po náročné léčbě. Zakoupením 64 vánočních hvězd naši žáci 

a zaměstnanci ZŠ Záhumení pomohli naplnit sny nemocným dětem z Hemato-onkologického 

oddělení Dětské kliniky v Olomouci. Celkem jsme nadaci předali 5 760 Kč. Děkujeme všem, kteří 

se do sbírky zapojili! 

Vánoce v družině 

Ve středu 15. 12. si prvňáčci a druháčci společně s paní vychovatelkou užili pohodové 

předvánoční odpoledne. Nejprve při poslechu vánočních písniček  si připomněli tradice a zvyky, 

které dodržujeme na Vánoce, pak si přečetli zajímavosti, jak se slaví Vánoce v některých zemích 

světa. Společně si pouštěli lodičky ze skořápek vlašských ořechů a rozkrojili jablka. Popovídali si 

o Štědrém dni, jak jej slaví každý z žáčků se svou rodinou, co má dobrého k večeři, které vánoční 

cukroví má nejraději a zazpívali jsme si společně několik koled. Poté žáky čekalo družinové kino 

-  vánoční pohádka O Sobíkovi.  
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Tři králové v družině 

Děti v družině 6. 1. vyráběly koruny pro Tři krále a malovaly jejich příběh z Betlému. Přečetly si 

legendu a zvyky tradic našich předků. Zazpívaly také v jídelně a malé družině koledu a popřály 

celé škole šťastný nový rok. 

 

Projekt "Ptačí hodinka" v družině 

 

Děti z druhého oddělení družiny se 21. 1.  zapojily do projektu Ptačí hodinka pro školy: výroba 

krmítek a pozorování různých druhů ptáků. Vyrobily z pomerančů, jablek, lojových koulí 

a provázků krmítka pro ptáky a pomocí pracovních listů Ornitologického svazu ochránců přírody 

se učily poznávat druhy ptáků a jaké krmivo mohou dávat do krmítek a jaké naopak nesmí.  

 

Ekologické okénko ve ŠD 

V úterý 15. února si žáci 1. a 2. třídy v rámci odpolední družiny osvojili správné třídění odpadu. 

V průběhu projektového dne „Třídíme odpady“ si děti připomněly, jak  se bezpečně a prospěšně 

chovat k přírodě, co je to recyklační koloběh a jak vlastně odpady putují z kontejnerů na skládku. 

Kdo do této doby nevěděl s jistotou, do jaké barvy popelnice vyhodit papír, plasty, sáček od 

svačiny nebo prázdnou tubu od lepidla, nyní v tom nikdo ze zúčastněných nemá žádné 

nesrovnalosti a bez váhání určitě správně všechno roztřídí. Součástí projektového odpoledne  

byly také soutěže v přesnosti a rychlosti třídění. Na krátkých videích byla možnost zhlédnout 

videa s ekologickou tématikou z firmy EKOKOM. Děti si připomněly, jak se správně chovat 

v přírodě a lese. Na závěr celého ekologické odpoledne dostaly děti odměnu za šikovnost. 

Bylinková zahrádka v družině 

 

Děti z druhého oddělení družiny během února nasadily do květináčů řeřichu, pažitku, měsíční 

jahody, kopr a další bylinky. Vytvořily na chodbě před družinou bylinkový koutek, o který se 

staraly, zalévaly, hnojily bio šťávou z kompostéru kalifornských žížal a těšily se na bohatou 

úrodu. 

 

Sněhuláci pro Afriku 

Školní družina ZŠ Záhumení se také i v letošním školním roce zapojila do projektu Sněhuláci pro 

Afriku. Jedná se o benefiční aktivitu, kdy zábavnou a aktivní formou žáci pomáhají dětem 

v Gambii. Žáčci z družinky tedy díky letošní sněhové nadílce trávili hodně času venku a ze sněhu 

tvořili ty nejoriginálnější díla a nejvtipnější sněhuláky. Nejdříve si žáci ve družince zjistili 

zajímavosti o tomto státu, dozvěděli se, jak žáci v Africe pracují ve škole a jak tráví svůj volný 

čas. Následovala stavba a focení sněhuláků.  Fotky společně s vybranými penězi byly zaslány na 

účet na školství v Gambii.  
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Masopust 

 

Děti si celý týden v družině vyprávěly o tradici Masopustu na starém Valašsku, uhnětly koblihy 

z těsta, které paní kuchařky usmažily ve školní kuchyni  a vyráběly masky z papírů, kartonů, 

starých triček i látek. Například piráty, princezny, medvěda, koně, policii, vodníky, lišky a mnoho 

dalších, které předvedly na masopustním průvodu na školní zahradě 25. 2. v pátek od 13 hod. 

Po masopustním reji zahrála v tělocvičně skvělá dětská cimbálová muzika pana učitele Petra 

Valy ze ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm půlhodinový blok valašských lidových skladeb. Maminky 

i babičky také upekly koblihy, koláče, boží milosti, muffiny a další dobroty, aby se děti po 

soutěžích a diskotéce mohly řádně posilnit. Každé dítě také vyhrálo sladkou cenu i diplom za 

nejkrásnější masku, kterou si odneslo domů za odměnu.  

 

Barvení sněhu 

Ve školní družině také umíme kouzlit a čarovat. A to v zimě pomocí barevných vod a sněhu. Děti 

si měly za úkol přinést plastové láhve, které jsme ve družince naplnili natrhaným barevným 

krepovým papírem a paní vychovatelka je až po okraj napustila vodou. Všechny lektvary se 

nechaly den uležet. Paní vychovatelka udělala do lahví hřebíkem díry a děti se pustily do 

malování. Malovaly nejen na sníh, ale nazdobily společně i sněhuláky. 

Záhumení hledá talent 

Ve čtvrtek 10. března se na naší škole konal úplně první ročník soutěže Záhumení hledá talent. 

Žáci měli možnost se přihlásit do této soutěže a ukázat tak nejen porotě, ale i kamarádům, co 

umí a v čem vynikají. Talent všech přihlášených žáků byl opravdu pestrý. Žáci předvedli tanec, 

zpěv, hru na housle, kytaru, klavír či flétnu, ale měli jsme možnost vidět i programování na PC. 

V nejmladší kategorii vyhrála děvčata z první třídy s tanečkem „Rozvíjej se poupátko.“  Ve starší 

kategorii se na 3. místě umístil žák 5. ročníku. Druhé místo obsadily žákyně čtvrté třídys 

tanečním vystoupením a 1. místo obsadila skupina žáků z páté třídy s vtipnou scénkou spojenou 

s tancem a zpěvem. V kategorii jednotlivců se na 3. místě umístila S. H., na 2. místě B. K. a 

vítězkou se stala A. M. Absolutním vítězem prvního ročníku talentové soutěže se stali páťáci.  

Veselá věda  

V úterý 15. března se mohli žáčci, kteří navštěvují I. oddělení ŠD, seznámit s programem  Veselá 

věda. Nejprve jim bylo představeno, co to věda a vědec vůbec je, a pomocí videoprezentace se 

poté seznámili s pomůckami a předměty, které lze ve vědě použít. Součástí projektového 

odpoledne byla praktická zkouška několika pokusů a aktivit. Bylo to velmi zábavné a zajímavé 

odpoledne. 
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Velikonoční pohlednice pro babičky a dědečky z Domova pro seniory 

Ve čtvrtek 24. března se malí šikulové z družiny pustili do tvoření velikonočních pohlednic pro 

babičky a dědečky. V rámci akce SVČ namalovali několik velikonočních přání a pohledů 

s krátkým jarním přáním uprostřed. Hotová dílka byla předána do SVČ a naše přáníčka tak 

putovala do Domova pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm. Snad tato přání vykouzlila úsměv 

na tváři všem obdarovaným. 

 

Ptačí zpěv 

Děti z družiny 12. 4. přivítaly ptačí zpěv vlastnoručně vyrobenými budkami, luštily kvízy 

o poznávání různých druhů ptáčků a čím se živí i krmí. Také se zaposlouchaly do ukázek různých 

hlasů ptáků, kteří žijí u nás i v cizině. 

     

Velikonoční tvoření   

 

Ve středu 13. dubna se pustili žáci I. oddělení ŠD do tvoření dekorací na nadcházející Velikonoce. 

Žáci si povídali o tradicích a zvycích, které se stále na Velikonoce dodržují, proč se Velikonoce 

slaví a poté se pustili do vyrábění. Tvořili si jarní zápichy do květináčů ve tvaru zajíčků a slepiček, 

nabarvili si kraslici a vyrobili si i velikonoční přání pro naše nejbližší.  

 

Den Země 

V pátek 22. 4. žáci první a druhé třídy oslavili svátek Země plněním aktivit zaměřených na 

ekologii, povídali si o životě na naší planetě, co by mohli udělat, aby se nám všem tady žilo 

krásně. Výtvarným pojetím žáci ukázali, jak naše Země jenom rozkvétá a že jim na ní moc záleží. 

Čarodějnický den 

 

V pátek 6. května se to na chodbách školy hemžilo ježibabami, čaroději a dalšími příšerami. 

V tento den se totiž konal v družině Čarodějnický den. Děti v kostýmech čekala spousta soutěží, 

např. házení míčků na čarodějnici, let na koštěti, strašidelný kvíz, skládání rozbitého papírového 

zrcadla, oblíbená židličkovaná a další. Nechybělo ani několik hudebních soutěží a samozřejmě 

pořádná diskotéka. I když tato akce byla plánovaná na školní zahradu, kvůli nepříznivému počasí 

musela být přeložena do tělocvičny ve škole, ale i tak si ji všichni bezvadně užili. 

 

Jahodobraní 

 

Letošní hojná úroda jahod na družinové zahrádce inspirovala vychovatele a žáky z obou 

oddělení ŠD naší školy k uspořádání akce pro žáky s názvem Jahodobraní. Nejprve žáci společně 

sklidili krásně červené, voňavé a sladké jahody, pak si z nich udělali několik dobrot, ale většinu 

jahod snědli jen tak. Žáci si zaslouženě na jahůdkách pochutnali za celoroční práci na družinové 
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zahrádce. Nejvíce všem dětem chutnal jahodovo-mléčný koktejl, který si umixovaly pod 

vedením pana vychovatele. 

 

Havaj párty aneb loučíme se se školním rokem 
 

Celý rok si děti ve školní družině užily pracovních,  výtvarných, sportovních aktivit, naučily se 

vzájemné ohleduplnosti, rozvíjely mezi sebou kamarádské vztahy a naučily se pozorovat 

a chránit přírodu. V posledním školním týdnu se konala v družině barevná Havaj párty - 

rozloučení se školním rokem. Na zahradě vyhrávala hudba, jedla se spoustu dobrot, co napekly 

maminky a babičky, a žáci si tak naposledy zasoutěžili na školním hřišti.  

    

VYBRANÉ AKCE ŠKOLY 

 

Exkurze do Laudonova domu v Novém Jičíně 

V pátek 29. dubna se naši páťáci vydali na vlastivědnou exkurzi do Nového Jičína. V tomto 

historickém městě navštívili Laudonův dům s expozicemi věnovanými historii kloboučnictví 

a generálu Laudonovi, který zde zemřel. Žáci mohli vyzkoušet mnoho interaktivních prvků - 

střelbu z děla, strategickou hru na tabletu, dobové kostýmy; zhlédli dokument o generálu 

Laudonovi a ozdobili si vlastní kloboučky. Jistě zažili zajímavé dopoledne v tomto krásném 

městě. 

Geometrie ve 4. třídě 

Žáci čtvrté třídy strávili čtvrteční dopoledne 28. 4. výrobou papírových modelů. K výrobě 

využívali znalost geometrických těles, které si narýsovali na tvrdý papír, vystřihli, vymalovali 

a slepili (krychle, kvádr, hranol, jehlan). Jak se práce žákům podařila, můžete posoudit 

z fotografií a modelů, které žáci vyrobili. 

Projektový den  

V úterý 3. května proběhl na zahradě naší školy společný projektový den žáků 2. a 3. třídy. Hlavní 

téma projektu „Učíme se s POLY venku“ bylo zaměřeno na polytechnické a environmentální 

vzdělávání. Cílem projektu bylo poznat přírodní a kulturní dědictví regionu, rozmanitost a 

hodnotu tradičních řemesel, lidské práce. 

Projektový den měl podobu 8 stanovišť, kdy děti postupně, doprovázené učitelkami i lektory, 

všechna obešly a s využitím svých znalostí a dovedností, samostatně či ve spolupráci ve skupině, 

s dopomocí pedagoga řešily zadané úkoly. Na závěr proběhla reflexe s dětmi v komunitním 

kruhu. Pomocí projektové výuky byly děti vedeny k samostatnému zpracování zadaných úkolů 

i řešení problémů. Děti spolupracovaly ve skupinách na dosažení cíle projektu - poznat přírodní 

rozmanitost, zákonitosti a děje. Konkrétním výstupem bylo získání záznamového listu se 

záznamem úkolů a výrobky (dřevěná ozdoba, upředený náramek, určovací klíč, ptačí maska 

atd.). 
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 Literární klání 

V pátek 13. května se naši žáci zúčastnili Literárního klání pořádaného MAP II Rožnovsko. 

Jednalo se o velmi pěknou událost, během níž žáci škol z Rožnova a okolí prezentovali své 

oblíbené knížky, které v nedávné době přečetli. Žáci naší školy tak poznali řadu zajímavých knih 

pro děti a mládež a pobavili se při sledování povedených, obohacujících i vtipných prezentací, 

videií, animací a scének. 

Exkurze Bartošovice 

Dne 26. 5. se vydali žáci 1. třídy  do Záchranné stanice v Bartošovicích spolu s paní učitelkou 

Evou Pavlíkovou a panem vychovatelem Jiřím Hauserem. Umístění záchranné stanice je v krásné 

lokalitě a zvířátka zde mají hezké podmínky pro zotavování a pro život. Děti se dozvěděly  

mnoho zajímavostí ze života ptáků a zúčastnily se poutavého výukového programu Od vajíčka 

k mláděti. Dále se podívaly do Domu přírody Poodří, což je vnitřní expozice věnovaná krajině 

a živočichům Poodří. Na závěr si prohlédly venkovní expozici živých zvířat, která se v převážné 

většině případů již nemohou vrátit do volné přírody.  Žáci viděli mnoho druhů dravců a sov 

a také vydru, srnky a čápy. Děti bohatě obdarovaly zdejší  ježky a přinesly jim zásobu krmiva na 

několik měsíců dopředu, za což jim záchranná stanice moc poděkovala. Každý si na památku 

odnesl hezkou nálepku a kreslenou knížečku o zvířatech a prospěšné činnosti záchranných 

stanic. 

Keltský večer s přespáním ve škole 

Letošní páťáci měli možnost ověřit si svoje znalosti, zručnost a odvahu v připraveném keltském 

večeru s přespáním ve škole. I když počasí dětem moc nepřálo, bez problému se 

popraly   s touto překážkou. Po společném uvítání se děti ubytovaly v přízemních učebnách 

školy. Pak nachystaly ohniště, kde se opékaly špekáčky. V době deště  si žáci zkoušeli vyrobit 

keltské ozdoby z měděných drátků a kousků kůží, soutěžili ve skládání miniaturních kostek. 

Následovala příprava gulášové kotlíkové polévky v zahradním altánu. Mezitím, co se vařila 

polévka, děti posbíraly borovicové šišky a větve, aby zahrada byla lépe udržovatelná. 

Ve večerních hodinách se přesunuly na rožnovské náměstí. Krátká procházka vyplnila čas před 

večeří. Polévka se povedla a nastal čas na stezku odvahy ve sklepních prostorách školy. 

Někteří „odvážlivci“ zvládli stezku nadvakrát, ale všichni nakonec obdrželi cenu – repliku 

zvětšeného lidského oka a také osvědčení za přežití strašidelné stezky. Spát se nikomu nechtělo, 

zážitky z večera byly živé. Ráno v 7:30 děti rozproudila rozcvička pod vedením asistentky 

Dominiky. Po snídani proběhlo zhodnocení akce a další povídání o životě Keltů. 

Naši spokojení mladí Keltové odcházeli postupně domů. Netradiční výuka žáky určitě obohatila 

a zanechala v nich příjemné zážitky. 
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní  
       inspekcí 
 
Ve školním roce 2021/2022 neproběhla ve škole žádná inspekční činnost. 
 
 
 

11. Základní údaje o hospodaření školy 

 
Základní příjem tvoří:  

 státní rozpočet - výdajem je především mzdová složka a  

 rozpočet od zřizovatele – jehož výdaji je běžný provoz.  

Dále byla škola zapojena do projektu ŠABLON II.  

Doplňkovým zdrojem je pronájem tělocvičny, který po zohlednění spotřeby energie v těchto 

prostorách, tvoří kladný hospodářský výsledek organizace. 

 

A. PŘÍJMY 

 

                       Hlavní činnost        Hospodářská činnost     Celkem v Kč 

Příjmy  8 218,00  

z toho:    

příjmy – dotace KÚ ze SR 7 374 552,00   

příjmy od zřizovatele 1 437 941,00   

příjmy – Šablony III 276 976,00   

příjmy z HP -  pronájem tělocvičny  8 218,00  

příjmy ze stravování 299 498,00   

příjmy za školní družinu 53 475,00   

rezervní fond    

ostatní příjmy - kroužky 70 229,00   
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B. VÝDAJE 

 

   Hlavní činnost Hospodářská činnost        Celkem v Kč 

Výdaje 9 492 651,00   

 Investiční výdaje 0 0 0 

    

 Neinvestiční výdaje 9 492 651,00 6 076,78  

Z toho:    

Náklady na platy (HM + OON)  5 806 282,00   

Náklady na platy( FKSP +Zák.P) 187 355,00   

Odvody ZP a SP 1 891 925,00   

Ostatní provozní náklady * 1 607 089,00 6 076,78  

 
 
 
 
* Ostatní provozní náklady 
 

Výdaje Částka 

Potraviny 299 144,00 

Energie 388 522,00 

Voda 51 192,00 

Spotřeba materiálu 191 453,00 

Ostatní náklady (UP + UČEB.) 65 434,00 

Opravy + revize 34 833,00 

Pořízení DDHM 129 425,00 

Odpisy 120 900,00 

Ostatní služby 297 374,00 

Ostatní náklady - pojištění 28 812,00 

Celkem 1 607 089,00 
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C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
 

Výsledek hospodaření v Kč 

z hlavní činnosti 0,00 

Z toho úprava dle vyhlášky 549/2004 § 34 odst. 9 0,00 

z jiné činnosti (doplňkové činnosti) - zisk 28 237,00 

CELKEM k 31. 12. 2020 před zdaněním 28 237,00 

Předpokládané zdanění celkem: 0,00 

CELKEM k 31. 12. 2020 po zdanění 28 237,00 

- krytí ztráty z minulých let 0,00 

Výsledek hospodaření k rozdělení do fondů 28 237,00 

 
12. Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů 
 
Ve školním roce 2021/2022 se škola nezapojila do žádného mezinárodního programu. 

 
13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
      celoživotního učení 
       
Ve školním roce 2021/2022 se škola aktivně (jako tvůrce programu DVPP nebo autorizovaná 

osoba v rámci NSK) nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
       financovaných z cizích zdrojů 
 
1. Šablony III Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

    Zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ Záhumení III 

Ve školním roce 2021/2022 byla škola zapojena do výše uvedeného projektu, z něhož byly 

financovány tyto činnosti: 

 pracovní pozice školní asistentky – personální podpora ZŠ 

 doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

 projektový den ve výuce 

Celkové výdaje projektu za období 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022: 294 611 ,- Kč 

 

 

 

 

 



29 

 

2. Rozšíření výuky mediální výchovy na ZŠ Záhumení 

Projekt byl realizován od září 2021 do června 2022.  

Celkové výdaje projektu: 19 430 ,- Kč 

 

3. Ovoce a zelenina do škol 

    Mléko do škol 

Dotace SZFI ČR (Státní zemědělský intervenční fond ČR): 100%. 

Škola je zapojena do projektu od roku 2016. 

 

15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

       zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Ve školním roce 2021/2022 naše škola spolupracovala s níže uvedenými subjekty: 

 

 Město Rožnov pod Radhoštěm - zřizovatel 

 Školská rada při ZŠ 

 MŠ Tylovice a MŠ Na Zahradách 

 ZUŠ Rožnov p. R. 

 Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm 

 Středisko volného času Rožnov pod Radhoštěm 

 T klub – kulturní agentura 

 Střední zemědělská a přírodovědná škola v Rožnově pod Radhoštěm 

 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm 

 Městská policie Rožnov pod Radhoštěm 

 Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm 

 Líska, z. s.  Vsetín 

 

16. Zhodnocení školního roku 
 
Školní rok 2021/2022 byl klidnější než loňský, vzhledem k mírnější formě koronavirové 

pandemie. Ale přišla válka na Ukrajině a vnesla do českého školství další zkoušku vzájemné 

solidarity a trpělivosti mezi lidmi, žáky a kolegy. V naší škole se nakonec ukrajinské děti 

nevzdělávaly, ale umožnily jsme jim prožít část prázdninového pobytu v prostorách školy 

formou příměstského tábora.  

Školní rok byl naplněn mnoha akcemi a projekty, které zpestřovaly žákům výuku a cílily na jejich 

klíčové kompetence. Ve škole se instalovala nová interaktivní tabule pro žáky nižších ročníků 

1. stupně. V srpnu 2022 byla dokončena rekonstrukce sklepních prostor a dvě místnosti by měly 

sloužit žákům v jejich kreativním rozvoji v keramickém a výtvarném kroužku. Na školní zahradě 

se podařilo sestavit tři vyvýšené záhony, které děti osadily bylinami, zeleninou a ovocem, a po 

dozrání byla úroda dětmi zkonzumována. Postupně se redukovaly nevyhovující dřeviny v areálu 

školní zahrady. 
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Výchovně vzdělávací strategie při utváření a rozvoji klíčových kompetencí se plně prosadila 

i v letošním školním roce.  

K naplnění výchovně vzdělávacích cílů uvedených ve Školním vzdělávacím programu Tvořivá 

škola se naši žáci zaměřili obzvláště na klíčové kompetence: 

 k učení (plánování, samostatnost, rozvržení času, výběr podstatných informací a způsobů, 

jak je získat) 

 k řešení problémů (proaktivní řešení, reakce na časté a rychlé změny, kritické myšlení)   

 ke správné komunikaci (srozumitelnost, věcnost, absence trémy) 

 k získání pracovních návyků a vzájemné spolupráci 
 

Žáci se lépe naučili pracovat s časem, překonávat překážky a přijímali s nadšením nové formy a 

metody výuky. 

 

Závěr 

Naším cílem je všestranný osobní rozvoj žáků, přínosná spolupráce se zákonnými zástupci žáků 

a zřizovatelem školy - Městem Rožnov pod Radhoštěm.  

Cílem školy je vychovávat děti tvořivé, odpovědné, tolerantní a schopné komunikace. Děti se 

tak budou moci lépe včlenit do proměnlivé společnosti, kde jedinou jistotou je neustálá změna.  

 

Datum zpracování výroční zprávy: 30. září 2022 

 

Datum projednání na pedagogické radě pracovníků školy: 4. října 2022  

 

Datum projednání na školské radě: 6. října 2022 

 

Datum schválení školskou radou dne: 11. října 2022 

 

Podpis ředitele a razítko školy:  

 

Mgr. Jitka Lušovská 
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17. Příloha - fotogalerie 
 

Zahájení školního roku 1. září 2021 

 
Den pro světlušku 10. září 2021 

 
Exkurze „Za přírodou Hradiska“ 14. září 2021 
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Běh za zdravím 17. září 2021 

 
Jablíčkový den 20. září 2021 

 
Pěšky do školy 23. září 2021 
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Ukliďme Česko 29. září 2021 

 
Den zvířat 4. října 2021 

 
Olympijský víceboj 5. října 2021 
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Literární dílna v městské knihovně 7. října 2021 

 
Den stromů 20. října 2021 

 
Drakiáda 22. října 2021 
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Dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí 25. října 2021 

 
Pečení s prvňáčky 26. října 2021 

 
Dýňobraní 2. listopadu 2021 
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Halloweenská párty 3. listopadu 2021 

 
Žáci učí žáky 16. listopadu 2021 

 
Třeťáci na literární besedě 30. listopadu 2021 
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Čerto-andělské vyučování 3. prosince 2021 

 
Prodej vánočních hvězd 7. prosince 2021 

 
Předvánoční odpoledne v družině 15. prosince 2021 
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Vánoční přáníčka pro seniory 16. prosince 2021 

 
Tři králové v družině 6. ledna 2022 

 
Ptačí hodinka 10. ledna 2022 
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Barvení sněhu 14. ledna 2022 

 
         Sněhuláci pro Afriku 17. ledna 2022                Školní kolo recitační soutěže 27. ledna 2022 

                          
Beseda páťáků v městské knihovně - „Jak na referát“ 31. ledna 2022 
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Ekologické okénko v družině 16. února 2022 

 
Sázení bylinek 17. února 2022 

 
Závody ve šplhu na tyči 23. února 2022 
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Návštěva páťáků v ZŠ Pod Skalkou 25. února 2022 

 
Masopust 25. února 2022 

 
Druháčci v městské knihovně 2. března 2022 
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Hodina pravdy 3. března 2022 

 
Okrskové kolo recitační soutěže 3. března 2022 

 
Celoškolní turnaj ve stolním tenisu 5. března 2022 
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Návštěva předškoláčků v první třídě 8. března 2022 

 
Zábavný den otevřených dveří 8. března 2022 

 
Záhumení hledá talent 10. března 2022 
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Veselá věda v 1. oddělení školní družiny 15. března 2022 

 
Drátkování vajíček 17. března 2022 

 
Jarní úklid odpadků 
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Canisterapie s matematikou 18. března 2022 

 
Návštěva představení v Beskydském divadle 22. března 2022 

 
Tvoření velikonočních pohlednic 
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Výuka na školní zahradě 

 
Vystoupení prvňáčků na vítání občánků 29. března 2022 

 
Návštěva páťáků na ZŠ Videčská 29. března 2022 
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Projektový den - Velikonoční tvoření 1. dubna 2022 

 
Neděle pro Ukrajinu 

 
Plavecký výcvik od 3. února do 13. dubna 2022 
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Vítání ptačího zpěvu 12. dubna 2022 

 
Matematický klokan 12. dubna 2022 

 
Vystoupení dramatického kroužku v Janíkově stodole 13. dubna 2022 
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Hledání velikonočního zajíčka 13. dubna 2022 

 
Prvňáčci pečou velikonoční perníčky 13. dubna 2022 

 
Zápis do prvního ročníku 20. a 21. dubna 2022 
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Den Země 22. dubna 2022 

 
Dopoledne s geometrickými tělesy 28. dubna 2022 

 
Exkurze páťáků do Laudonova domu 29. dubna 2022 
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Společný projektový den žáků 2. a 3. ročníku 3. května 2022 

 
Beseda v městské knihovně - „Jak mluvit na internetu“ 5. května 2022 

 
Návštěva Valašského muzea v přírodě 5. května 2022 
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Čarodějnický den ve školní družině 6. května 2022 

 
Dopravní výchova na mobilním dopravním hřišti 10. května 2022 

 
Dělení se zbytkem v parku 
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Literární klání 13. května 2022 

 
Soutěž v zatloukání hřebíků  

 
Budování vyvýšených záhonů a sázení bylinek 
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Besídka na Den matek 19. května 2022 

 
Návštěva Záchranné stanice v Bartošovicích 26. května 2022 

 
Školní výlet 2. a 3. třídy do ZOO Olomouc 26. května 2022 
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Sportovní dopoledne žáků 4. a 5. třídy 26. května 2022 

 
Keltský večer s přespáním ve škole 27. - 28. května 2022 

 
Vystoupení tanečního oboru ZUŠ v Janíkově stodole 31. května 2022 
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Oslava Dne dětí 1. června 2022 

 
Zahradní slavnost 3. června 2022 

 
Jak Valaši chovali včely 7. června 2022 
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Pasování prvňáčků na čtenáře  

 
Vítězství našeho týmu v soutěži Moudrá sovička 9. června 2022 

 
Výlet žáků 4. třídy 16. června 2022 
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Školní výlet 1. a 5. třídy do Mladečských jeskyní a na hrad Bouzov 17. června 2022 

 
Vycházka do přírody 

 
Jahodobraní 
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Návštěva výstavy Orbis Pictus 27. června 2022 

 
Výšlap na Jurkovičovu rozhlednu 27. června 2022 

 
Havaj párty aneb loučení se školním rokem 28. června 2022 
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Alternativní metody učení v 1. ročníku - Komunitní kruh 

 
Alternativní metody učení v 1. ročníku - Psychomotorický padák 

 
Alternativní metody učení v 1. ročníku - Anglická spirála 
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Alternativní metody učení v 1. ročníku - Venkovní tvoření zvířátek 

 
Alternativní metody učení v 1. ročníku - Malování na kameny 

 
Alternativní metody učení v 1. ročníku - Prvouka s canisterapií 

 


