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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: 43-5865230297/0100, 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. 5. 2021 

108 033 376  Základní škola   180 žáků     70 

120 400 596  Školní družina     75 žáků     54 

108 033 538  Školní jídelna   250 strávníků     85 
 

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 2020/2021 se sešla 
dvakrát. První setkání dne 7. 10. 2020 proběhlo za osobní účasti stávajících a nově zvolených 
členů ŠR , byl zde zvolen nový předseda – Mgr. M. Macháč. Druhé setkání ŠR dne 20. 10. 2020 
se uskutečnilo již v online prostředí.  Hostem jednání byl Ing. Jan Kučera, MSc.  

mailto:zszahumeni@zszahumeni.cz
http://www.zs-zahumeni.cz/
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Členové školské rady ve školním roce 2020/2021 
 

 Příjmení a jméno Za koho Datum platnosti 
členství do 

1 Ing. Petra Kafková za zřizovatele 11. 02. 2022 

2 MVDr. Jana Malcová za zřizovatele 11. 02. 2022 

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 6. 12. 2011 byla od 1. 1. 2012 navýšena 

kapacita školní družiny z 25 žáků na 75 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  - ŠVP, 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 má plno perspektivních plánů a zároveň vede děti ke zvídavosti, tvořivosti, samostatnosti. 

Během školního roku se žáci účastnili distanční on-line i off-line výuky. I přes ztížené podmínky 

způsobené koronavirovou pandemií škola zapojila děti do řady výukových a kreativních činností 

prostřednictvím vychovatelů školní družiny a pokynů třídních učitelů. Zajímavé, inspirativní 

aktivity děti bavily a přinášely jim nevšední zážitky. 
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Žáci 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., Pohybová 

všestrannost pro chlapce i dívky, Dramatický kroužek, Šikulové.  

 

Vybavenost školy 
 

Součástí školy je moderně vybavená školní kuchyně, školní jídelna.  

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

Tai-chi, Judo, Šerm, Cvičení rodičů s dětmi a jiné. Žáci naší školy jsou vedeni k pravidelnému 

pohybu a zdravému životnímu stylu také v rámci zájmových kroužků stolního tenisu a pohybové 

všestrannosti, výuky plavání a bruslení.   

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

pro žáky školy, především pro odpolední aktivity školní družiny, kterou tvoří dvě oddělení. 

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. 

V srpnu roku 2020 se podařilo po dlouholetém sporu převést budovu školy do správy majetku 

zřizovatele  - Města Rožnova. V měsíci březnu 2021 začaly probíhat dlouho očekávané práce 

spojené s modernizací školy, která má škole zvýšit bezpečnost, efektivnost a útulnost. Tím 

vznikne větší prostor pro výuku i zájmové aktivity. Prostory v suterénu školy budou využity 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. 9. 2020 
 

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

79-01-C/01 Základní škola I. 11 8 3 0 

  II. 18 13 5 1 

  III. 15 8 7 0 

  IV. 15 9 6 1 

  V. 7 7 0 1 

Celkový počet žáků 66   3 
 

 

Stav dětí ve škole, školní družině a školní jídelně k 30. 9. 2020 
 

 
Počet tříd / skupin 

 
Počet žáků 

 
Průměr na 1 třídu 

1. stupeň ZŠ 5         66 + 3 v zahraničí 13,2 

Školní družina 2         48 24 

Školní jídelna x         66 x 

 

Školní družina  k 30. 9. 2020               popis oddělení    počet  

1. oddělení     mladší děti  1. – 2. ročník   21 

2. oddělení      starší děti  3. – 5. ročník   27 
 

Stavy strávníků ve školní jídelně k 30. 9. 2020 

Žáci    počet: 66 

Zaměstnanci školy  počet: 15 
 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 

Ve školním roce 2020/2021 byl provoz školy zabezpečen 15 zaměstnanci.  

Z toho: 8 pedagogických zaměstnanců a 7 nepedagogických. 
 

A. Pedagogičtí zaměstnanci (průměrný věk 43 let): 

1 ředitelka 

5 učitelů 

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

Věková struktura pedagogických pracovníků ve školním roce 2020/21 

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

Ředitelka  0  0  0  1 
Učitelé   2  1  0  2 
Vychovatelé  0  0  1  1 
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Další údaje o pedagogických pracovnících k 30. 9. 2020 
   

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

1 učitelka, ředitelka  1,00 VŠ, aprob. 1. - 5. post. roč.    31 let 

2 učitelka  1,00 VŠ, aprob. 1. - 5. post. roč.    28 let 

3 učitel  1,00 VŠ, aprob. 1. - 5. post. roč.    18 let 

4 učitelka 1,00 VŠ, aprob. 1. - 5. post. roč.    6 let 

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

6 učitelka  

 

1,00 

 

VŠ, aprob. 1. - 5. post. roč. 

 

   0 let 

 7 
vychovatelka 
asistentka pedagoga 

0,6250 
0,6389 

VOŠ, sociální pedagogika 
   18 let  
   18 let 

8 vychovatel 0,71 SOŠ s maturitou    23 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. 9. 2020 
 

Číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1 vedoucí ŠJ 0,40 úplné střední, SEŠ 

2 hlavní kuchařka  0,90 střední odborné, kuchařka-servírka 

3 pomocná pracovnice ŠJ  0,90 střední odborné, prodavačka, zaučena 

4 ekonomka 0,80 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 zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí 
      do školy, přestupy žáků 
Zápis do 1. ročníku 

Zápis do 1. ročníku proběhl ve dnech 21. a 22. dubna 2021 distančním způsobem – bez osobní 

přítomnosti dětí ve škole v důsledku epidemie Covid – 19. Dle školského spádového obvodu 

bylo odesláno 21 pozvánek k zápisu do 1. ročníku. Během zápisového termínu se tři účastníci 

rozhodli pro jinou školu a jeden žadatel z jiného spádového obvodu se rozhodl pro naši školu. 

Třem dětem byl povolen odklad školní docházky o 1 rok na základě žádosti zákonného zástupce, 

doporučení ŠPZ a doporučení odborného lékaře. Celkem bylo přijato 16 uchazečů k základnímu 

vzdělávání pro školní rok  2021/2022. 

Údaje o příjímacím řízení  

 
 

Zapsaní Odklady Odchozí Příchozí Přijatí 

21 3 3 1 16 

 

Přestupy žáků 
 

Během školního roku 2020/2021 přestoupili z jiné školy k nám: 4 žáci (2 dívky a 2 chlapci), z toho 

1 žák do 1. ročníku a 3 žáci do 3. ročníku. Na konci školního roku 2020/2021 odešli z naší školy 

celkem 2 žáci, z toho 1 žák z 2. ročníku a 1 žákyně z 3. ročníku. 

Na víceleté gymnázium se ve školním roce 2021/2022 nikdo nehlásil. 
 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 

prospěch žáků     1. pololetí   2. pololetí 

průměrný prospěch     1,16    1,21 

prospělo s vyznamenáním    58    59 

prospělo      9    10 

neprospěl      0    1 

slovní hodnocení     0    0 

udělené pochvaly     0    0 

udělené napomenutí a důtky    0    0 

udělené snížené stupně z chování   0    0 

absence žáků      1. pololetí   2. pololetí 

počet zameškaných hodin    1186    1281 

průměrná omluvená absence na žáka  16,94    17,55 

průměrná neomluvená absence na žáka  0    0 
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Prospěch žáků v jednotlivých ročnících k 30. 6. 2021 

Ročník Počet žáků 
celkem 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Hodnoceno 
slovně 

1. 12 12 0 0 0 

2. 18 16 1 1 0 
3. 18 14 4 0 0 

4. 15 13 2 0 0 

5. 7 4 3 0 0 

Celkem         70 + 3                 59 10                1                 0 

 

6. Údaje o školním poradenském pracovišti – ŠPP 

Školní poradenské pracoviště tvořili ve školním roce 2020/2021 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. Jana Mynářová (externí pracovník) 

Speciální pedagog:   Mgr. Nicola Záklasníková, Mgr. Miroslav Macháč 

 

Rozsah působnosti jednotlivých členů školního poradenského pracoviště: 

Výchovný poradce: 

 zajišťována činnost poradenská, metodická a informační pedagogickým pracovníkům 

a zákonným zástupcům žáků 

 vedení dokumentace žáků se SVP, včetně její průběžné aktualizace – sběr dat MŠMT  

 včasné informování pedagogů o výsledcích Doporučení zasílaných z PPP a SPC  

 včasná a častá komunikace se zákonnými zástupci žáků (telefonická, osobní, písemná)  

  komunikace a spolupráce s pracovníky školského poradenského zařízení (PPP, SPC)  

  metodická pomoc třídním učitelům, asistentce pedagoga, vychovatelům ŠD, školní 

asistentce  

 metodická pomoc třídním učitelům zejména při diagnostice žáků, při zpracování školních 

dotazníků, plánů pedagogické podpory, individuálních vzdělávacích plánů a vyhodnocení 

podpůrných opatření  

 řešení prevence školní neúspěšnosti včetně distanční výuky  

 komunikace se zákonnými zástupci obtížně spolupracujícími (kooperace se školním 

psychologem a třídními učiteli) a zákonnými zástupci žáků se SVP 

 poradenské služby zákonným zástupcům žáků téměř v neomezeném čase  

 prevence školní šikany (kooperace s třídními učiteli, škol. psychologem a metod. prevence) 
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 začleňování nových žáků do třídních kolektivů a metodická pomoc třídním učitelům při 

vytváření správného klimatu s důrazem na upevňování dobrých vztahů mezi žáky  

 zlepšování podmínek prostorových, výukových a volnočasových pro rovnocenné začlenění 

žáků se SVP do třídních kolektivů  

 informování a doporučení pedagogickým pracovníkům školy o možnostech vzdělávání 

z oblasti pedagogiky, psychologie, speciální pedagogiky – odborné webináře zaměřené na 

konkrétní práci se žáky se SVP  

 

Asistentka pedagoga 
 

Jediná asistentka pedagoga ve škole byla sdílená, především pracovala s žáky druhého ročníku, 

dle potřeby pomáhala ostatním žákům. Je trvale přidělena k žákovi se SVP, jenž má 4. st. PO. 

Jelikož ve školním roce byly třídy od sebe izolovány a kontakty omezeny v důsledku 

koronavirové pandemie, tak se asistentka pedagoga věnovala určeným žákům dle pokynů třídní 

učitelky mnohdy individuálně. 

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami k 30. 6. 2021 

Třída Počet žáků Stupeň PO 

1. 0 0 

2. 1 4 

3. 4 2 

4. 4 2 

5. 0 0 

Celkem 9 - 

 

Školní asistent pro ZŠ: 
 

Školní asistentka pracovala ve škole prvním rokem a byla financována z projektu Šablony II 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). 

Byla využívána k uvedeným činnostem administrativním -  např.: 

- vytváření a kopírování pracovních listů pro třídní učitele 

- výroba a třídění didaktických pomůcek do vyučovacích hodin dle pokynů třídních učitelů 

- příprava materiálů pro distanční výuku žáků 1., 2. ročníku  

- výroba a kopírování informačních letáků pro žáky a zákonné zástupce 

 
Byly jí zadávány úkoly organizačně-technické – např.: 

- pomocné dohledy o přestávkách na chodbách školy 

- doprovod tříd na sportovní akce a turistické vycházky 

- pomoc při testování tříd 

- tvorba nástěnek na chodbách školy 

- oprava poškozených učebnic a učebních pomůcek 

- úklid skladových prostor s učebními a výtvarnými pomůckami  
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Školní psycholog 
 

V letošním školním roce u nás externě pracovala sdílená psycholožka pro více škol, vedená pod 

Městem Rožnov p. R.  Přicházela do školy jedenkrát týdně, ve smluvený den. Byla k dispozici pro 

individuální konzultace s žáky a jejich zákonné zástupce a také spolupracovala s pedagogickými 

pracovníky na řešení případných problémů v třídních kolektivech. Vše bylo garantováno 

podepsanými souhlasy zákonných zástupců žáků s poskytováním poradenských služeb ve škole. 

 

Speciální pedagog 
 

Dva kmenoví učitelé mající vystudovanou speciální pedagogiku se podíleli na vzdělávání žáků se 

SVP v hodinách předmětů speciální pedagogické péče a pedagogické intervence.  

 

7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Stanovenými cíli minimálního preventivního programu pro tento školní rok vzhledem 

k mimořádné pandemické situaci a nouzovému stavu v zemi bylo: 
 

 posilovat vědomí žáků o správných životních návycích, hodnotách a zdravém životním stylu 

 posilovat u žáků sebekázeň, flexibilitu, samostatnost a schopnost si denní režim naplánovat 

 apelovat na vhodné využití volného času v přírodě, na provozování sportovních aktivit 

v domácím prostředí i přírodě v době omezeného pohybu na veřejnosti 

 předávat žákům informace o kyberšikaně, stalkingu a o možnostech, jak se jim bránit 

 

Školní metodik prevence je ve škole hlavní osobou, která zajišťovala: 
 

1. Koordinaci a realizaci preventivních programů zaměřených na: 
 

 rizikové chování žáků týkající se agrese, násilí, šikany, kyberšikany, vandalismu, záškoláctví, 

užívání návykových látek, užívání tabáku a alkoholismu, netolismu (online závislosti), 

intolerance, rasismu, xenofobie, projevů sebepoškozování, projevů týrání zvířat, 

kriminálního chování 
 

 rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů 
 

 záležitosti spojené se syndromem CAN (týrané a zneužívané dítě) 
 

2. Řešení aktuálních problémů souvisejících s výskytem rizikového chování. 
 

3. Svoji přítomnost u vyšetřování nestandartního chování žáků (agrese fyzická/slovní, 

vandalismus). 
 

4. Vytváření otevřené, bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu na škole, podpoře 

rozvoj pozitivních sociálních vztahů mezi žáky školy a pravidel fair play ve sportovních aktivitách. 
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5. Poradenskou, metodickou, informativní činnost pro učitele, žáky i rodiče v oblasti rizikového 

chování. 
 

6. Úzkou spolupráci se všemi pedagogy i ostatními pracovníky při výskytu případných varovných 

signálů v oblasti rizikového chování žáků. 
 

7. Předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídce 

programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým 

pracovníkům. 
 

8. Zpracování určené dokumentace v systému SEPA 

 tvorba Plánu minimálního preventivního programu školy na daný školní rok 

 vypracování výstupního Výkazu minimálního preventivního programu školy 
 

V letošním školním roce byly naplánovány aktivity cílené na vztahovou problematiku třídních 

kolektivů. Především témata na vyjasňování pravidel chování žáků, péče o individuální 

spokojenost žáků, prevenci šikany a kyberšikany, prevenci projevů agrese a prevenci rizikových 

sportů. 

Důraz se kladl na budování sociálních dovedností, které žáci uplatní ve svém budoucím životě 

tak, aby dokázali zvládnout správně navazovat vztahy, říct svůj názor a přitom se chovat slušně 

ke druhým. Aby se naučili ovládat své emoce a vhodně řešit konflikty.  Také aby znali a věděli, 

jaké mají povinnosti/práva a co by se jim dít nemělo – jak a komu si říct o pomoc. 
 

Kvůli pandemické situaci a omezujícím vládním opatření se nemohly realizovat naplánované 

preventivní programy v celé šíři (např. program Policista je náš kamarád, Nebezpečný internet). 

Podařil se uskutečnit pouze jeden preventivní program s názvem Respektování jiných 

a kyberšikana. Byl určen pro žáky 1. – 4. ročníku. 

 

8. Údaje o zapojení žáků do distanční výuky v rámci 
   „covidových“ opatření 
 
V letošním školním roce se distanční výuka realizovala průběžně, dle termínově nastavených 

mimořádných vládních opatření. Pedagogičtí pracovníci měli vytvořeny podmínky pro home 

office a synchronní výuku prostřednictvím MS Teams. Někteří učitelé a vychovatelé praktikovali 

výuku z domácího prostředí a část pedagogů docházela učit do školy – především paní učitelky 

1. a 2. ročníku, které využívaly řadu pomůcek k názornému předvádění. 

Žáci se účastnili distanční výuky také formou jednotné komunikační platformy Microsoft Teams. 

Probíhala jak on-line výuka v minimálním počtu tří vyučovacích hodin a přesně nastaveným 

časovým rozvržením předmětů, tak off-line výuka, při níž probíhala vyučujícími pravidelná 

kontrola splněných písemných zadání předáváním do plastových boxů v altánu školy.  

Žáci plnili v domácím prostředí řadu praktických úkolů zaměřených na rukodělné práce, 

výtvarné techniky, sportovní aktivity s důrazem na propojení života s praxí.  

Žáci se SVP měli možnost docházet do školy na individuální doučování pod vedením speciálních 

pedagogů, třídních učitelů. 



14 

 

Distanční výuka byla organizována dle platných nařízení MŠMT a MZ a po celou dobu 

monitorována vedením školy. Třídní učitelé každý běh distanční výuky zpracovali do písemného 

přehledu s časovým rozvrhem a obsahem probíraného učiva v jednotlivých předmětech. 

 
9. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních 
    pracovníků školy 
 
Pedagogičtí pracovníci 
 

Jméno pracovníka Měsíc a rok 
uskutečnění 

Název vzdělávací akce Druh  
vzdělávací akce 

Všichni pedagogičtí 
pracovníci 

10/2020 MS Teams v praxi webinář 

Mgr. J. Lušovská 9/2020 Reforma financování regionálního 
školství 

seminář 

 2/2021 Supervize RpR 2021 webinář 
 3/2021 Financování škol a školských zařízení 

regionálního školství – aktuální stav 
webinář 

 3/2021 Peněžní fondy školské příspěvkové 
organizace, FKSP po novele vyhlášky 

webinář 

 3/2021 Efektivní komunikace – odpovědnost 
žáků a autorita učitele 

webinář 

 3/2021 Financování pedagogické intervence a 
její vykazování 

webinář 

 3, 4/2021 Podpůrná opatření v praxi ZŠ webinář 

 4/2021 Financování nepedagogické práce webinář 

 4/2021 Problematika žáků se SVP v době 
distančního vzdělávání 

webinář 

 4/2021 Ředitel mezi mlýnskými koly – 3. díl webinář 

 5/2021 Jednání pracovní skupiny č. 1 – 
financování MAP II Rožnovsko 

webinář 

 7/2021 Odpovědnost starosty, účetní a ředitelů 
škol za vnitřní kontrolní systém; postup 
při veřejnosprávní kontrole v ZŠ a MŠ, 
protokoly z kontrol, směrnice, osobní 
zkušenosti 

webinář 

 2020/2021 Jednání pracovní skupiny č. 4 – rovné 
příležitosti MAP II Rožnovsko 

webinář 

Mgr. I. Kokinopulosová 11/2020 ADHD a ADD webinář 

 11/2020 Vzrůstající impulsivita a agresivita webinář 

 12/2020 Přípravná třída webinář 
 12/2020 Práce v grafickém programu webinář 

 2/2021 Úspěšná paměť u žáků – učební straegie webinář 

 2/2021 Přehled podpůrných opatření na ZŠ webinář 

 2/2021 Rozvoj grafomotoriky u dětí předškol. 
věku a mladšího školního věku 

webinář 
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Mgr. E. Pavlíková 4/2021 Metody psaní leváků a nové trendy 
v psaní rukou u školáků 

webinář 

Mgr. N. Záklasníková 10/2020 Specifika vzdělávání žáků se sluchovým 
postižením na ZŠ 

webinář 

 2/2021 Jak poznat rizika poruch učení v 2. třídě ZŠ? webinář 

 2/2021 Mutismus, aneb když dítě nemluví webinář 

 3/2021 Průvodce začínajícího učitele webinář 

 3/2021 Pomoc s přípravami na výuky pro 
začínající učitele 

webinář 

 3, 4/2021 Jak vést efektivně speciálně ped. péči 
pro žáky s diagnózou SPU 

webinář 

Mgr. L. Štěpánek 11/2020 Techniky pro rozvoj emocí, sociálních, 
komunikačních dovedností – pro 1. st. ZŠ 

webinář 

 11/2020 Jak komunikovat s rodiči dětí a žáků webinář 

 3/2021 Efektivní komunikace – odpovědnost 
žáků a autorita učitele 

webinář 

V. Kunertová DiS. 10/2020 Proč se děti vztekají a zuří? webinář 
 11/2020 ADHD prakticky webinář 
 2/2021 Bezpečné klima ŠD a ŠK webinář 

 
 
Nepedagogičtí pracovníci (správní/provozní zaměstnanci) 
 

Jméno pracovníka Měsíc a rok 
uskutečnění 

Název vzdělávací akce Druh  
vzdělávací akce 

Ing. M. Vrbková 9/2020 Jak připravit rozpočet školy v kontextu 
změny financování 

webinář 

 10/2020 FKSP podle novely webinář 

 3/2021 Financování škol a školských zařízení 
regionálního školství – aktuální stav 

webinář 

 4/2021 Účetnictví a ekonomické minimum pro 
hospodářky škol 2021 

webinář 

H. Sosnowská 6/2021 Hygienické minimum pro pracovníky 
školních jídelen  

webinář 

M. Parmová 6/2021 Hygienické minimum pro pracovníky 
školních jídelen 

webinář 
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10. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Prezentace školy na veřejnosti se realizovala formou: 

 plenární schůze - setkání zákonných zástupců žáků a pedagogů v prostorách tělocvičny dne 

29. 9. 2020 

 zveřejňováním informací o škole na webových stránkách  

 zveřejňováním informací o akcích na vstupních dveřích školy 

 propagací školy ve vitríně umístěné na rožnovském náměstí 

 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 

 

Přehled vybraných akcí ve školním roce 2020/2021 

 

Den pro Světlušku 2020 v ZŠ Záhumení -  11. 9. 2020 

„Den pro Světlušku“ se odehrál v Rožnově pod Radhoštěm v pátek 11. 9. pod záštitou Základní 

školy Záhumení v Rožnově pod Radhoštěm. Od 7:00 hodin 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. Paní učitelky i páni učitelé si v rámci výuky připravili aktivity pro děti ve třídě v duchu 

„být nevidomým dítětem". Od 12:00 hodin probíhala cukrárna „Po slepu" na školní zahradě 

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

muffinů, koláčů, buchet atd., při kterých si děti i dospělí vyzkoušeli prakticky být nevidomým 

a jíst zákusky, moučníky a pít nealko nápoje apod. V 14:00 hodin zahrálo loutkové divadlo 

V batohu interaktivní pohádku O Nebojsovi pro děti nejen z družiny.  T klub – kulturní agentura 

zajistila propagaci plakátů pro Světlušku. Celkový finanční výtěžek z Rožnova p. R. věnovaný 

NČRS byl 13 869,- Kč. 

 

Sazka Olympijský víceboj -  23. 9. 2020 

Žáci všech tříd naší školy se v letošním školním roce zapojili do Sazka Olympijského víceboje 

a plnili disciplíny, aby v závěru školního roku získali olympijský diplom. Ve středu 23. 9. 2020 

se žáci zúčastnili běžeckých disciplín (běh 500m, běh 60m, T – běh) na atletickém stadionu Dany 

Zátopkové v Rožnově pod Radhoštěm. 

 

Jablíčkový den - 30. 9. 2020 

Ve středu 30. září se v I. oddělení ŠD linula vůně jablíček. V tento den byl pro děti připraven 

Jablíčkový den. Děti si z domu přinesly jablíčka a dokonce i napečené jablíčkové koláčky, buchty 

i muffiny. Nejprve si společně zasoutěžily. Zahrály si i na česače v sadu, trefovaly se míčkem do 

papírových červíků a zkoušely oloupat jablíčko a vyrobit tak nejdelšího červíka za slupky. Z 

rozkrojených jablíček zavařovaly „papírový kompot“ a úplně nakonec se nedočkavě pustily do 



17 

 

jablíčkových dobrot. Kromě již zmíněných buchet a koláčků děti vyzkoušely jablíčkové müsli, 

jablečnou přesnídávku, jablíčkové sladké pendreky a popíjely jablečný mošt a džus.  

 

Mezinárodní den zvířat s kocourem Diegem -  9. 10. 2020 

Návštěva mainského mývalího kocoura Diega od paní učitelky Nicoly Záklasníkové byla 

realizována v rámci Mezinárodního dne zvířat, který připadá na 4. října kalendářního roku. 

„Mezinárodní den zvířat“ nám připomíná, že zvířata jsou důležitou a neodmyslitelnou součástí 

našeho světa. Přiblížit se k nim, donést jim nějakou laskominku anebo se se svými mazlíčky (víc 

než kdy jindy) pomazlit či si udělat delší procházku, to vše jim určitě přinese mnoho radosti. 

Ukázka kocourka Diega se dětem velice líbila a vzhledem k nadšení žáků a spolupráce kocourka 

věříme, že druhou třídu a ZŠ Záhumení nenavštívil naposledy. 

 

Výroba vánočních přání pro Domov pro seniory Rožnov p. R. - 15. 12. 2020 

Žáci druhé třídy trávili předvánoční čas nejen pilným učením, ale také tvořením. V rámci 

výtvarné výchovy a pracovních činností pro místní Domov pro seniory vytvořili vánoční kapříky 

s přáním krásných Vánoc a hodně zdraví do Nového roku. Zbylo i dost času i na společné vánoční 

focení. Přejeme všem šťastné a veselé Vánoce! 

 

Vánoce v družině - 15. 12. 2020 

Období před Vánocemi bylo i v naší družince plné očekávání. I v této poněkud zvláštní, 

koronavirové době si děti užívaly adventní čas. Žáci tvořili přáníčka, dárečky pro rodiče, zimní 

dekorace do družiny i na chodby školy. Zapojili se do charitativního projektu Vánoční hvězda. A 

několik dní před Vánocemi si dokonce děti napsaly dopis pro Jéžíška, co by si přály mít nového 

ve školní družině. Poslední školní den v tomto kalendářním roce si žáci udělali Vánoce ve 

družince. Povídali si o tradicích a vánočních zvycích, rozkrajovali jablíčka a pouštěli lodičky. A 

samozřejmě se šli zvědavě podívat pod stromeček, jestli na ně nečeká překvapení v podobě 

dárečků. A Jéžíšek na ně nezapomněl. Většina dětských přání se vyplnila. Na závěr si pustili 

krásnou vánoční pohádku a poté se už rozešli užívat atmosféru Vánoc domů ke svým rodinám. 

 

Vyhlášení soutěže Valašská zima - 20. 1. 2021 

I. oddělení ŠD se již v prosinci 2020 zapojilo do výtvarné soutěže, kterou pořádalo SVČ v Rožnově 

pod Radhoštěm. Téma soutěže bylo „Valašská zima“. Všechny děti ve družině malovaly, tvořily 

a kreslily a ty nejzdařilejší obrázky paní vychovatelka vybrala a odnesla do SVČ, kde odborná 

porota vyhodnotila a ocenila ta nejkrásnější díla. Našim žákům se podařilo získat umístění na 

předních příčkách. 

 

Tři králové v družině - 6. 1. 2021 

Děti z družiny ZŠ Záhumení Rožnov pod Radhoštěm vyrobily a namalovaly koruny pro Kašpara, 

Melichara a Baltazara a nahrály na YouTube koledu, aby si rodiče, spolužáci i kamarádi, učitelé 

apod. mohli alespoň on-line poslechnout tři krále 6. 1. 2021.  
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Sněhuláci pro Afriku - 20. 1. 2021 

Zapojení se do projektu Sněhuláci pro Afriku, kterého se zúčastnila školní družina, je 

významným charitativním počinem. Jedná se o benefiční aktivitu, kdy zábavnou a aktivní 

formou žáci pomáhají dětem v Gambii. Vychovatelé ŠD nejprve vyhledali s dětmi informace, kde 

se vůbec Gambie nachází a zjistili zajímavosti o tomto státu. Žáčci z „družinky“ díky letošní 

sněhové nadílce trávili hodně času venku a ze sněhu tvořili ty nejoriginálnější díla a nejvtipnější 

sněhuláky. Děti také nosily dobrovolné vstupné a veškeré vybrané peníze byly zaslány na 

vzdělání a pomoc dětem v Gambii.  

 

Barvení sněhu v družině - 21. 1. 2021 

Ve čtvrtek 21. ledna děti I. oddělení ŠD zkoušely kouzlit. Nejprve si měly za úkol přinést plastové 

láhve, které ve družince naplnily natrhaným barevným krepovým papírem a paní vychovatelka 

je až po okraj napustila vodou. Všechny lektvary nechaly den uležet. Nakonec do jejich víček 

udělala paní vychovatelka hřebíkem díry a konečně se společně vydaly na bílý sníh. Děti si 

vyzkoušely malovat na sníh různé obrazce a ornamenty, vyráběly barevné drahokamy ze sněhu, 

a dokonce si nabarvily i svá sněhová obydlí, která si postavily na školní zahradě.  

 

Pololetní vysvědčení - 28. 1. 2021 

Dne 28. ledna žáci 1. ročníku obdrželi svá první vysvědčení. Žáci 2. ročníku již své třetí v pořadí. 

Žáci vyšších ročníků byli seznámeni s výsledky svého vzdělávání za 1. pololetí formou rozhovoru 

během online schůzky v MS Teams. Vysvědčení v papírové podobě si vyzvedli až po nástupu do 

školy – po distanční výuce. 

 

Výroba ptačího krmítka v družině - 1. 2. 2021 

Žáci 1. ročníku si ve školní družince vyrobili nová dřevěná krmítka pro ptáčky na školní zahradu. 

Děti také vykopaly u školní zahrádky základny pro upevnění stojanů na krmítka, která následně 

připevnily a nasypaly zrní pro ptáčky. Zároveň doplňovaly ptačí zob do starých krmítek, rozvěsily 

lojové koule. Celý měsíc si malovaly do "Ptačího sešitu" různé druhy ptáčků, které poznávaly 

a počítaly na zahradě i na vycházkách v okolí školy. 

 

Sázení semínek - 8. 2. 2021 

Děti z 1. třídy zryly školní zahrádku a zasadily česnek. Dále na školní chodbě založily semínkovou 

zahrádku pro sazenice na školní družinovou zahradu. Sadily semínka do květináčů a prázdných 

papírových obalů od vajec. Zejména špenát, pažitku, tymián, petržel a další byliny, které stejně 

jako česnek budou využívat k přípravě domácích pomazánek a pokrmů v družině. O zahrádku se 

staraly a zalévaly ji, aby byla bohatá úroda. 

 

Děti chtějí čistou řeku Bečvu - 12. 2. 2021 

Děti ze školní družiny ZŠ Záhumení v Rožnově pod Radhoštěm chtějí živou Bečvu a namalovaly 

pro její ochranu obrázky čisté řeky Bečvy s rybami a znečištěnou řeku otrávenou jedy z velké 

továrny. Uspořádaly výstavu ve školní družině na ZŠ Záhumení v Rožnově pod Radhoštěm a pak 

poslaly obrázky na výstavu do Valašského Meziříčí do sdružení občanů – „Otrávená řeka Bečva 
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nám není lhostejná.“ Výtěžek z dobrovolného vstupného byl darován na záchranu čisté řeky 

Bečvy. 

 

Masopust v družině - 12. 2. 2021 

Děti z první třídy si celý týden v družině vyprávěly o tradici Masopustu na starém Valašsku 

a vyráběly masky z papírů, kartonů a starých triček i látek (například piráty, doktory, policii, 

vodníka a mušketýry), které potom předvedly na masopustním průvodu na školní zahradě 

v ZŠ Záhumení Rožnov pod Radhoštěm 12. 2. v pátek po obědě. 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.  

 

Ekologické okénko u druháků ve ŠD - 16. 2. 2021 

V úterý 16. února si žáci 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 popelnice které barvy 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. Děti se zapojily do pohybových her 

a aktivit. Součástí také byly soutěže v přesnosti a rychlosti třídění. Na závěr celého ekologické 

odpoledne dostaly děti odměnu i sladkost za šikovnost a do družinky přibyl i nový odpadkový 

koš, kde budeme dnešní teoretické znalosti o třídění odpadu i prakticky zkoušet. 

 

Smažení koblih v družině - 18. 2. 2021 

Děti po Masopustu si povyprávěly o Popeleční středě, jak ji trávili stařenky a staříčci a podle 

jejich receptů udělaly kvásek, uhnětly těsto, uválely koblihy, které nakonec nechaly vykynout 

a usmažit. Na vše dohlížela školní babička Jarka - paní uklízečka, aby těsto dobře vykynulo. Děti 

si odnesly koblihy domů a některé je snědly s jahodovou marmeládou. 

 

Veselý maškarní týden ve ŠD - 22. – 25. 2. 2021 

V týdnu od 22. - 25. února probíhal ve školní družině u druháků netradiční týden. Jelikož 

v letošním školním roce se kvůli koronavirovým opatřením nemohl konat klasický maškarní bál, 

tak paní vychovatelka připravila pro druháky veselý maškarní týden. Nejprve si žáci povídali 

o tradicích a zvycích o Masopustu, poté zhlédli pohádku Chaloupka na vršku (Jak to bylo 

o Masopustu). Další den vyráběli indiánské čelenky, škrabošky na obličej a princeznovské 

koruny. Ve středu se fotili a z dětských portrétů si vytvořili vtipné masky. Ve čtvrtek se ve 

družince konal balonkový den. Celé odpoledne se soutěžilo, tancovalo i sportovalo.  

 

Sázení semínek luštěnin a zalévání vypěstovaných bylinek - 26. 2. 2021 

Děti tento den zasadily semínka hrášku a fazolí a zároveň se pak staraly o nově vypěstované 

bylinky (například koriandr, pažitku, petržel, špenát atd.). Družinová zahrádka roste a zelená se 

včetně výhonků vína v květináči.  
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Únor u druháčků ve školní družině 

I během měsíce února se děti v I. oddělení ŠD nenudily. Nejvíce využívaly zasněženou školní 

zahradu, kde dováděly na bobech a plastových lopatách. Stavěly si také sněhové pevnosti 

z ledových plátů. V herně družiny se děti dozvěděly spoustu zajímavostí a informací o lidském 

těle, zdraví, správné výživě, ale i o nemocech a úrazech. Seznámily se s vnitřními orgány i jejich 

základními funkcemi. Prohlížely si encyklopedie a obrázky a shlédly i několik dílů seriálu Byl 

jednou jeden život. Dokonce si žáčci vyzkoušeli vyrobit lidské tělo pomocí dřevěných kostek 

a naučili se tak určit, kde se nachází např. srdce, plíce nebo střeva. Žáci se také seznámili, jak se 

mají zachovat v daných situacích a jak poskytnout pomoc druhým. Dokonce si zahráli na 

prodejnu se zdravou výživou a lékárnu. V únoru měli tvořivé dny ke sv. Valentýnu, zhotovili 

Valentýnská přáníčka a ze samotvrdnoucí hmoty vykrajovali srdíčka, která barevně ozdobili. 

 

Ukliďme Česko - 27. 3. 2021 

Děti a rodiče se v sobotu 27. března zapojili do celonárodní akce "Ukliďme Česko!" aneb 

uklidíme on-line s družinou ZŠ Záhumení v Rožnově pod Radhoštěm! Někteří žáci z družiny 

s rodinami a vychovatel ŠD Jiří Hauser dobrovolně uklidili, každý sám v místě svého bydliště, 

okolní les, park, zahradu, studánku, potok atd. Vše se událo za dodržení všech hygienických 

podmínek a nařízení. 

 

Den Země v ŠD (1. oddělení) - 22. 4. 2021 

Děti z družiny ZŠ Záhumení v Rožnově pod Radhoštěm oslavily Den Země úklidem odpadků 

v okolí školy, úklidem školní zahrady a přípravou družinové zahrádky na sezonu. Dále přijaly 

měsíční výzvu společně z rodiči, chodit pěšky, jezdit na kole, na koloběžce do školy a zpět. 

Většina dětí s rodiči tak měsíc soutěžila o nejlepší rodinu bez aut, aby chránila Beskydy před 

smogem a změnou klimatu naší planety. 

 

Den Země v ŠD (2. oddělení) - 22. 4. 2021 

Na oslavu svátku Země, tedy 22. dubna, měli v I. oddělení ŠD celodenní program. Tento „den“ 

je vhodnou příležitostí pro všechny, aby se zamysleli nad všemi věcmi, které nám naše planeta 

poskytuje a které bereme většinou jako samozřejmost /vzduch, voda, příroda, …/. Na úvod 

proběhla diskuse na téma ekologie, recyklace a ochrana životního prostředí. Žáci měli 

připraveny kvízy, úkoly a doplňovačky, které se týkaly živé i neživé přírody. Po naučné debatě 

se zaposlouchali do písničky od Z. Svěráka a J. Uhlíře Chválím tě Země má a pustili se do 

výtvarného tvoření. Každý z žáčků si vyrobil svou vlastní Zemi v podobě globusu a nakonec se 

společně pustili do malování maxi omalovánky. Všichni se dobře pobavili, naučili se něco 

nového, ale hlavně krásně pracovali jako jeden tým. 

 

Rej čarodějnic - 30. 4. 2021 

Děti z 1. tř. v družině si celý týden vyráběly z dřevěných větví a papíru čarodějnice. Na papírové 

šaty napsaly špatné povahové vlastnosti (závist, zloba, ubližování, lhaní atd.), aby je společně 

s čarodějnicemi spálily a v družině už potom nezlobily a naopak si navzájem pomáhaly. Pálení 

čarodějnic bylo doprovázeno soutěží o nejrychlejšího letce i letkyni na koštěti a hrami na 
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čaroděje s kouzelnou hůlkou, který začaroval všechny na zvíře, flóru, pohádkovou postavu, nebo 

věc. Družina si také samozřejmě vyrobila ze starého oblečení čarodějnické kostýmy, které si za 

odměnu mohly děti odnést domů. 

 

Čarodějnice v ŠD u druháků - 30. 4. 2021 

Na pátek 30. dubna se druháčci již dlouho těšili. V tento den měla být družina neobvykle 

čarodějná a strašidelná. V I. oddělení se totiž konal slet čarodějnic a čarodějů. Žáci měli za úkol 

si vyrobit doma kostým a přinést si jej do školy. Hned po skončení vyučování tedy vše vypuklo. 

Paní vychovatelka nejprve namalovala dětem na obličeje pavouky, pavučiny, vousy a krvavé 

skvrny. Děti se převlékly do strašidelných obleků a vyrazily na školní zahradu. Zde již bylo 

připraveno několik soutěžních disciplín. Vyzkoušely nebezpečný let na košťatech, trefovaly se 

jedovatými jablky čarodějnici Kanimůře do pusy, snažily se poskládat strašidelné puzzle, 

vyplňovaly pohádkový kvíz, vařily bublající lektvary a také vyzkoušely svoji odvahu ve strašidelné 

bedně. Současně proběhla výstavka všech namalovaných čarodějnic, strašidel a bubáků, které  

během celého týdne vytvářely. Na úplný závěr programu si čarodějnice i čarodějové zatancovali 

na diskotéce. Každý si také odnášel letecký průkaz, čarodějnický certifikát, gumový hmyz 

a sladkosti.  

 

Prvňáčci a třeťáci ve Valašském muzeu v přírodě - 20. 5. 2021 

Krásné počasí a volný vstup do všech částí Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod 

Radhoštěm využili žáci 1. a 3. třídy k návštěvě nejrozsáhlejší části a to Valašské dědiny. Děti 

nesmírně upoutalo vyprávění mlynáře s názornou ukázkou, zvířata, u kterých strávily snad 

nejvíce času, ale taky možnost si zazpívat v amfiteátru muzea. 

 

Den muzeí - 20. 5. 2021 

Děti z druhého oddělení družiny navštívily v rámci Mezinárodního dne muzeí Valašskou dědinu 

ve Valašském muzeu v přírodě. Cestou v areálu plnily kvíz o tradicích předků na Valašsku 

a poznávaly hospodářské budovy různých gruntů i řemesel. Nakrmily také místní kozy, osla 

a pásly s bačou ovce. Ve staré škole se děti učily s paní řídící učitelkou a poznaly, na co sloužila 

rákoska. Některé se ještě po družině vrátily s rodiči, protože se jim ve skanzenu moc líbilo 

a chtěly ještě projít Mlýnskou dolinu a Dřevěné městečko, což už z časových důvodů nestihly. 

 

Canisterapie v 1. oddělení ŠD - 26. 5. 2021 

Ve středu 26. května čekalo na děti ve družině překvapení. A ne ledajaké, bylo totiž čtyřnohé. 

Do odpolední družiny I. oddělení zavítala paní Kopřivová ze SVČ se svým pejskem Baffim v rámci 

canisterapie. Baffi se nejprve s dětmi seznámila a poté už si společně hráli, cvičili a skotačili při 

společných aktivitách. Bylo to prima odpoledne na školní zahradě. 

 

Den dětí v 1. třídě - 1. 6. 2021 

Prvňáčci si svůj sváteční den užili na zahradě naší školy. Nejdříve plnili vědomostní kvíz, který 

byl rozdělen do 16 úkolů. Důležitou roli hrály nejen správné odpovědi z různých oblastí poznání, 
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ale také rychlost a hbitost. Potom si na hřišti zahráli hru Ringo, kterou děti už opravdu parádně 

ovládají.  

 

Mezinárodní den dětí ve ŠD - 1. 6. 2021 

Dne 1. června byla na školní zahradě slyšet hudba, radost a hlasitý smích. V tento den také bylo 

na zahradě nezvykle rušno. Obě dvě oddělení totiž slavila společně Den dětí. Celé odpoledne se 

soutěžilo, tancovalo, zpívalo a sportovalo. Děti si vyzkoušely netradiční disciplíny, např. skok 

daleký pozadu, nejdelší hod špejlí, nejrychlejší běh mezi kužely s papírovou čepicí na hlavě, hod 

míčkem na pyramidu z plechovek, běh s pingpongovým míčkem na dřevěné raketě, ale také 

přetahovanou s lanem. Samozřejmě nechyběly ani soutěže při hudbě, molekuly a oblíbená hra 

na McDonald. Dále byla na programu soutěž o nejlepšího tanečníka. Následovala diskotéka a na 

samotný závěr na děti čekalo úžasné pohoštění ve formě švédských stolů.  

 

Pasování prvňáčků na čtenáře - 2. 6. 2021 

Ve středu 2. června navštívili žáci první třídy Městskou knihovnu v Rožnově pod Radhoštěm, kde 

byli po složení slibu pasováni na rytíře Čtenářského řádu. Paní knihovnice si pro děti připravily 

moc pěkný program a odměnily děti krásnou knížkou, odznáčkem čtenáře a průkazkou do 

knihovny. 

 

Preventivní program - 10. 6. 2021 

Dne 10. 6. 2021 od 08:00 hod. do 09:45 hod. se žáci 1. až 4. tříd seznámili s preventivním 

programem určeným pro žáky 1. stupně základní školy - Respektování jiných a jejich názoru, 

kyberšikana. Na jednoduchých příkladech si žáci vyzkoušeli rozdílné pohledy na věc, kdy jsou 

všichni ochotni respektovat a uznat nejen právo jiného úhlu pohledu, ale dokonce i správnost 

rozdílného hodnocení jiného člověka, jeho pohledu a názoru na stejnou věc. U soutěží žáci 

sledovali postup, vzájemnou spolupráci a způsoby komunikace mezi nimi. Následně se s žáky 

rozebralo, co bylo špatně, co se dá zlepšit a kde naopak děti excelovaly a ukázaly správný přístup 

k řešení společného úkolu, respektu ostatních a jejich názoru. Žáci byli upozorněni na 

problematiku sociálních sítí a nebezpečí sdělování citlivých informací neznámým lidem. 

Program pro děti hodnotíme jako velice přínosný a důležitý. 

 

Družinové jahodobraní - 21. 6. 2021 

Děti z družiny se konečně dočkaly po deštivém květnu červnové velké úrody jahod z družinové 

zahrádky. Protože celý rok jahody okopávaly, plely a zalévaly, tak si sladké veliké jahody 

zasloužily. Zároveň také vyrobily strašáka Fredyho ze starého oblečení, klacků, cédéček 

a alobalu, aby vyhnal zajíce, srnky a slimáky, kteří by zničili celou jahodovou úrodu. A na závěr 

školního roku malé zahradníky ještě čekalo sklízení česneku.  

 

Hawai párty aneb odplouváme na prázdniny - 28. 6. 2021 

Poslední pondělí před letními prázdninami si vychovatelé ŠD s dětmi chtěli co nejvíce zpříjemnit. 

Děti si mohly přinést z domu veselé havajské kostýmy a masky. V rámci odpoledního programu 

se tancovalo a soutěžilo. Baštilo se také plno dobrot.  Bylo to moc fajn odpoledne. Bohužel však 
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kvůli výkopovým pracím okolo školy si odpoledne děti užily jenom v tělocvičně a družinové 

herně.  

 

11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní  
       inspekcí 
 
Ve školním roce 2020/2021 neproběhla ve škole žádná inspekční činnost. 
 

 
12. 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 10 177 714,00 23 450,00 10 201 164,00 

z toho:    

příjmy – dotace KÚ ze SR 7 704 432,00   

příjmy od zřizovatele 1 691 000,00   

příjmy – Šablony II 362 383,00   

příjmy z HP -  pronájem tělocvičny  23 450,00  

příjmy ze stravování 239 080,00   

příjmy za školní družinu 36 919,00   

rezervní fond 140 000,00   

ostatní příjmy - kroužky 3 900,00   

 

 

B. VÝDAJE 

 

   Hlavní činnost Hospodářská činnost        Celkem v Kč 

Výdaje 10 177 714,00 6 076,78 10 183 790,78 

 Investiční výdaje 0 0 0 
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 Neinvestiční výdaje 10 177 714,00 6 076,78 10 183 790,78 

Z toho:    

Náklady na platy 6 017 099,00  6 017 099,00 

Ostatní osobní náklady (OON) 112 282,00  112 282,00 

Odvody ZP a SP 1 983 891,00  1 983 891,00 

Učebnice a učební pomůcky 170 293,00  170 293,00 

Ostatní provozní náklady * 1 894 149,00 6 076,78 1 900 225,78 

 
* Ostatní provozní náklady 
 

Výdaje Částka 

Potraviny 238 951,00 

Energie 396 291,00 

Voda 36 905,00 

Spotřeba materiálu 200 755,00 

Opravy 197 876,00 

Revize 47 031,00 

Pořízení DDHM 266 704,00 

Odpisy 120 900,00 

Ostatní služby 335 299,00 

Ostatní náklady - pojištění 53 437,00 

Celkem 1 894 149,00 

 
 
 

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 17 373,22 

CELKEM k 31. 12. 2020 před zdaněním 17 373,22 

Předpokládané zdanění celkem: 0,00 

CELKEM k 31. 12. 2020 po zdanění 17 373,22 

-krytí ztráty z minulých let 0,00 

Výsledek hospodaření k rozdělení do fondů 17 373,22 
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13. Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů 
 
Ve školním roce 2020/2021 se škola nezapojila do žádného mezinárodního programu. 
 
 

14. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
      celoživotního učení 
       
Ve školním roce 2020/2021 se škola aktivně (jako tvůrce programu DVPP nebo autorizovaná 

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

 
 

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

    Zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ Záhumení II 

Ve školním roce 2020/2021 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 

 sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných 

návštěv 

Celkové výdaje projektu za období 1. 12. 2019 – 31. 8. 2021: 512 880 ,- Kč 

 
2. Zpracování a využití bioodpadu, využití dešťové vody 

Projekt byl realizován od dubna do října 2020.  

Celkové výdaje projektu: 15 000 ,- 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. 
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16. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

       zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Ve školním roce 2020/2021 naše škola spolupracovala s níže uvedenými subjekty: 

 

 Město Rožnov pod Radhoštěm - zřizovatel 

 Školská rada při ZŠ 

 Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm 

 Středisko volného času Rožnov pod Radhoštěm 

 T klub – kulturní agentura 

 Základní škola Koryčanské Paseky Rožnov pod Radhoštěm 

 Střední zemědělská a přírodovědná škola v Rožnově pod Radhoštěm 

 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm 

 Městská policie Rožnov pod Radhoštěm 

 

17. Zhodnocení školního roku 
 
Školní rok 2020/2021 byl náročný a hektický. Byl zkouškou trpělivosti a součinnosti všech 

zaměstnanců školy, žáků i jejich zákonných zástupců.  

V srpnu 2020 se škola po ukončení dlouholetého majetkoprávního sporu o vlastnictví budovy 

pustila do škály organizačně technických prací spojených s revitalizací objektu školy. Především 

bylo nutné zahájit sanační práce, izolace a rekonstrukci půdních prostor.  

Dále bylo potřeba vybavit školu komunikační spojovací technikou a bezpečnostními prvky 

v rámci efektivního chodu školy. Provedla se řada předepsaných revizí a kontrol zařízení školy. 

 
Splněné úkoly a cíle v oblasti technicko-organizačně-hospodářské 
 
Hotovo je: 

 nové elektronické zvonění s časovačem (dříve byl ve škole na chodbách ruční kovový 

zvonek) 

 videotelefony v místnostech obou oddělení školních družin (dříve nic nebylo) 

 generální a hlavní bezpečnostní klíče (pro interní pracovníky školy i případné externí osoby 

např. vedoucí tělovýchovných složek, vedoucí zájmových kroužků, organizátory voleb, …) 

 nový elektrický rozvaděč 

 sanační práce v suterénu školy – odstranění plísní a připraven prozatím 1 prostor pro 

zájmový kroužek keramiky 

 sanační práce podél vnějších obvodových stěn pravého křídla školy a úprava přiléhajícího 

trávníku 

 oprava odpadního potrubí v podlaze chodby školní kuchyně (prorostlé kořeny vzrostlého 

jírovce ucpaly odtok odpadů ze školní kuchyně)  

 prořez nebezpečných dřevin v okolí budovy školy a ve školní zahradě 
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Splněné úkoly a cíle v oblasti edukativní 
 
 nákup digitální techniky dle finančních možností školy: notebooky, netbooky, tablety, 

dokovací stanice 

 zabezpečení distanční výuky zápůjčkou přenosné digitální techniky (všem pedagogickým 

pracovníkům a 7 žákům byly zapůjčeny digitální přístroje do konce školního roku) 

 instalace didaktických nástěnných map světadílů na stěnách chodby v přízemí – Barevná 

škola 

 vizuálně-orientační barevný polep vstupních dveří některých učeben (tělocvična, 

počítačová místnost, školní družina) – Barevná škola 

 nákup potřebných učebních pomůcek k názornému vyučování (nástěnné mapy, korkové 

nástěnky, apod.) 

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

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 přijmout nové formy výuky. 

 

Splněné úkoly a cíle v oblasti prezentace školy 
 

 nové logo školy – využití v hlavičce dokumentů školy, k propagaci školy a v připravovaných 
nových webových stránkách školy  
 

 pravidelná obměna vitríny na rožnovském náměstí 

 
Splněné úkoly a cíle v oblasti personální 
 
Podařilo se stmelit a stabilizovat pracovní kolektiv na principech vzájemné úcty a respektu, 

empatie, kreativní spolupráce, samostatnosti a osobní odpovědnosti. 

 

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, které 

si budou schopné ovlivňovat budoucnost a najít si své místo ve společnosti. 

Prostřednictvím smysluplného učení, různorodými metodami práce, průběžným vybavováním 

školy moderními učebními pomůckami a digitální technikou se naplňování cíle daří.   
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Datum zpracování výroční zprávy: 27. září 2021 

 

Datum projednání na pedagogické radě pracovníků školy: 30. září 2021  

 

Datum schválení školskou radou dne: 30. září 2021 

 

Podpis ředitele a razítko školy:  

 

Mgr. Jitka Lušovská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

18. Příloha - fotogalerie 
 

Zahájení školního roku 1. září 2020 

 
Den pro světlušku 

 
Sazka Olympijský víceboj 
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Jablíčkový den 

 
Mezinárodní den zvířat 

 
Mikuláš ve škole 
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Krmení lesní zvěře 

 
Výroba vánočních přání pro Domov pro seniory Rožnov p. R. 

 
Slabikářový den 
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Vánoční divadelní scénka 

 
Vánoce ve škole 

 
Tři králové 
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Vyhlášení výsledků soutěže Valašská zima 

 
Zimní radovánky ve sněhu 

 
Sněhuláci pro Afriku 
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Barvení sněhu 

 
Výroba ptačího krmítka 

 
Pololetní vysvědčení 
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Masopust 

 
Smažení koblih   Sázení semínek 

  
Ekologické okénko 
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                                 Veselý maškarní týden          Ukliďme Česko 

  
Vítání jara 

 
Den Země 
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Rej čarodějnic 

 
Kuchtíme v přírodovědě 

 
Cukrářské práce 
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Ochutnávka dortů ve 3. třídě 

 
Den muzeí ve Valašském muzeu v přírodě 

 
Dopravní hřiště 
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Canisterapie 

 
Den dětí 

 
Preventivní program 
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Prvňáčci a třeťáci ve Valašském muzeu v přírodě 

 
Návštěva svíčkárny Unipar 

 
Pasování prvňáčků na čtenáře 
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Družinové jahodobraní 

 
Školní výlet páťáků do Film Legends Museum v Kroměříži 

 
Školní výlet čtvrťáků na Hradisko 
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Hudební workshop 

 
Družinová cukrárna 

 
Hawai párty aneb Odplouváme na prázdniny  

 


