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1. Základní údaje o škole 
 
 

Název školy: Základní škola Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace 
Sídlo: Videčská 63, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61 

Charakteristika školy: 

Naše základní škola se nachází téměř v centru města v klidné lokalitě na břehu řeky Bečvy. Byla založena 
v roce 1956. Po mnoha změnách, kterými škola prošla, má v současné době podobu úplné základní školy 
s rozšířenou výukou tělesné výchovy. 

 
Zřizovatel :  Město Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín 

Masarykovo náměstí 128 
Rožnov pod Radhoštěm 

 
Právní forma : příspěvková organizace 

Právní subjekt od 1.1.1995 
 

Ředitel školy : Mgr. Eva Cabáková 
 

Zástupce ŘŠ : Mgr. Pavla Radilová 
 

Kontakt : tel. 571 757 711 
ŘŠ 571 757 721 
ZŘŠ 571 757 712 

e- mail : zsvidecska@zsvidecska.cz 
w. stránky : www.zsvidecska.cz 

 

Informace : Stanislava Wolková 

Datum zřízení školy : 1. 9. 1956 
Datum zařazení do sítě : 22. 3. 1996 
Datum zařazení do školského rejstříku : 23. 3. 2006 

Identifikátor zařízení : 600 149 731 
 

Škola sdružuje : 
 

Základní škola kapacita 600 žáků 
Školní družina kapacita 90 žáků 
Školní klub kapacita 0 žáků 
Školní jídelna kapacita 1000 žáků 
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Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje 
(údaje o počtu žáků podle hlášení k 30. 9. 2021) 

 

 
 Počet tříd Počet žáků 
1. stupeň 9 148 
2. stupeň 8 183 
Školní družina 3 73 
Školní jídelna  327 
Celkem žáků 
1. a 2. stupeň 

17 331 

 
 

Údaje o činnosti Školské rady při Základní škole Videčská 
 

V souladu s ustanovením § 167 Školská rada zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla při naší škole zřízena k 31. 12. 2005 školská 
rada. 
Ve školním roce 2021/2022 se uskutečnila dvě zasedání školské rady. 
První zasedání proběhlo dne 13. 10. 2021. Členové schválili Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 
2020/21 a jednohlasně schválili její znění. Členové ŠR byli informováni také o úspěších ve vědomostních a 
sportovních soutěžích, jichž bylo vzhledem k distanční výuce málo, ale pokud to epidemiologická situace 
dovolila, žáci se účastnili a zaznamenali úspěchy i na krajské úrovni. Dále paní ředitelka informovala 
školskou radu o slíbeném cyklopřístřešku, k jehož stavbě mělo dojít ve školním roce 2021/22. Dalším 
bodem programu byly informace o proběhlém setkání všech členů rožnovských školských rad, kterého se 
zúčastnila paní Kretková, paní Najmanová a předsedkyně Školské rady při ZŠ Videčská paní Radilová. 
Přítomní členové byli také seznámeni s celoročním plánem práce školy na školní rok 2021/22, byli 
informováni o počtech žáků v jednotlivých třídách i celkem za školu. 
Na 2. zasedání konaném dne 3.5. 2022 jsme se rozloučili s odcházejícími členy paní Janou Vičanovou  a 
v nepřítomnosti s panem starostou Jiřím Pavlicou a přivítali nové členy jmenované Radou města, paní 
Martinu Satolovou a pana Vladimíra Obůrku. Dále paní ředitelka informovala školskou radu o zápisu do 1. 
třídy a výsledcích přijímacího řízení na SŠ. Na programu byly také informace o žácích z Ukrajiny a jejich 
zařazení do tříd a začlenění do výuky. Dále se jednalo o plánech a potřebách školy, zejména o slíbeném 
cyklopřístřešku, ale i venkovní učebně, kterou by škola chtěla vybudovat. Diskutovalo se také o sportovních 
aktivitách a kroužcích ve škole a v neposlední řadě o aktivitách, jež by pomohly zapojit více rodičů do dění 
ve škole. Na každém zasedání se také vždy diskutuje o neutěšené dopravní situaci před školou. 

 
 

2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 
 

Na škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání: 
Kód oboru popis oboru forma vzdělávání vyuč. jazyk délka vzdělávání 
79-01-C/01  základní škola  denní  český 9 roků 

 
Vzdělávací programy školy 

 
Vzdělávací program školní rok 2021/2022 

v ročnících počet žáků 
Škola v pohybu - školní vzdělávací program 
pro základní vzdělávání, 1. 9. 2021 

 
1.-9. ročník 

 
331 
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Nabídka volitelných a nepovinných předmětů, zájmové útvary 
 

Povinně volitelné předměty 
 

Třída název předmětu vyučující 

6.A Ekologická praktika Mgr. Libuše Pokorná 

6.B Sportovní výchova Mgr. Eva Daehnová 

7.B Sportovní výchova Mgr. Eva Rauscherová 

8.B Sportovní výchova Mgr. Eva Daehnová 

9.B Sportovní výchova Mgr. Eva Rauscherová 
 

Nepovinné předměty 
 
 

1.A Sportovní výchova Mgr. Jana Sýkorová 

1.B Sportovní výchova Mgr. Veronika Pečivová 

2.A Sportovní výchova Mgr. Radka Daňková 

3.A Sportovní výchova Mgr. Marie Deptová 

3.B Sportovní výchova Mgr. Marie Hermová 

4.A Sportovní výchova Mgr. Eva Rauscherová 

4.B Sportovní výchova Mgr. Eva Rauscherová 

5.A Sportovní výchova Mgr. Blanka Sekulová 

5.B Sportovní výchova Mgr. Eva Rauscherová 

6.B Sportovní výchova Mgr. Eva Daehnová 

7.B Sportovní výchova Mgr. Eva Rauscherová 

8.B Sportovní výchova Mgr. Eva Daehnova 

9.B Sportovní výchova Mgr. Eva Rauscherová 

6.A Anglická konverzace Mgr. Veronika Kolibová 

6.B Anglická konverzace Mgr. Eva Pechová 
 
 

Zájmové útvary 
 
 

Kroužek hod.týd. třída vedoucí 

Angličtina hrou 1 1.A Mgr. Jana Sýkorová 

Angličtina hrou 1 1.B Mgr. Veronika Pečivová 

Angličtina hrou 1 2.A Mgr. Ivana Besedová 

Keramika 1,5 1.-5.tř. Bc. Lada Valášková 
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Orientální tance 1 4.-9.tř. Mgr. Veronika Pečivová 

Šikulky 1,5 1.-5.tř. Marcela Šimečková 

Psaní všemi deseti (ZAV) 1 5.-9.tř. Mgr. Pavla Radilová 

Vzdušná akrobacie na šálách 1 4.-9.tř. Mgr. Veronika Pečivová 
 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Ve školním roce 2021/2022 bylo ve škole zaměstnáno: 
Fyzicky 46 pracovníků , přepočteno na úvazky 43,97 pracovníků. 
Z toho: 

 
I. Pedagogičtí pracovníci 
Vedení školy – 2 pracovníci - kvalifikovaní 
1. stupeň : 9 pracovníků – všichni kvalifikovaní 
2. stupeň : 15 pracovníků – všichni kvalifikovaní 
ŠD – 3 pracovníci – kvalifikovaní 
Asistent pedagoga – 4 pracovníci - kvalifikovaní 
Školní speciální pedagog – 1 pracovník - kvalifikovaný 

 
II. Správní zaměstnanci, zaměstnanci školní jídelny, vrátná: 

 
13 pracovníků - účetní, rozpočtář (1), administrativní a spisový pracovník (1), vedoucí školní jídelny (1), 
kuchařky (5), školník (1), uklízečky (3), vrátná (1) 

 
 

4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného rozvoje 
nepedagogických pracovníků 

 
Název semináře/webináře Účastník -počet cena 
Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného 
vzdělávání 

27 16800,-(Šablony II) 

Stres – náš každodenní společník 30 18000,- (Šablony II) 
Práce s žáky se SVP ve ŠD 3 3570,- (Šablony II) 
Agrese a agresivita u dětí a mládeže 1 1490,- 
Jak rozvinout přirozený potenciál dítěte 2 MAP II 
Angličtina hrou – aktivity pro nejmenší studentíky 2 3180,- 
Školní matrika a její řádné vykazování 1 990,- 
Konference venku 1 850,- 
Diferencovaná výuka matematiky 3 0,- (MAP II) 
Školení první pomoci Všichni pracovníci školy 3500,- 
Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost 
(Zábavné vyučování na 1. stupni) 

1 500,- 

Zábavná výuka s technikou 2 3580,-(Šablony II) 
Nejčastější nedostatky školní dokumentace 1 1490,- 
Jak získat další prostředky pro činnost školy aneb 
Fundraising 

1 910,- 

Hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení 
pedagogických pracovníků 

1 990,- 
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Vedení třídních schůzek 2 0,- (MAP II) 
Skladba 1 0,- 
Párové a kooperativní učení v matematice 3 0,- (MAP II) 
Přírodovědné vzdělávání žáků pro budoucnost 1 0,- (NPI) 
Setkání matematiků ZŠ a SŠ 2 0,- (MAP II) 
Profesní průprava zástupce ředitele školy 1 0,- 
Nástroje zástupce ředitele 1 0,- (MAP II) 
Grafický program Canva 1 0,- (MAP II) 
Pohybové hry 1 0,- (MAP II) 
Správné držení těla jako základ zdraví pohybového 
aparátu 

1 2550,- 

Integrovaný žák s PAS v ZŠ 1 1200,- 
Role speciálního pedagoga 1 800,- 
Jak se do našich škol dostal Mount Everest 2 0,- (MAP II) 
Badatelská výuka soudobých dějin – online kurz 1 0,- 
Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně 
ZŠ – praktický kurz k nové informatice 

4 0,- (NPI) 

Strategie školy II. 1 0,- (MAP II) 
Odměňování pracovníků školství v roce 2021 1 1490,- 
Sdílení příkladů dobré praxe: Přijímání a 
začleňování žáků cizinců 

1 0,- (NPI) 

Pracovní právo ve školství a praktické příklady 1 1490,- 
Aktuální právní problémy ve školství 1 0,- (MAP II) 
Nepedagogičtí pracovníci:   

Hygienické minimum ŠJ 6 1800,- 
Školení BOZP 1 1200,- 
Inventarizace majetku 1 1790,- 
Školení hygienického minima ŠJ 2 2100,- 
FKSP 1 726,- 

 
 

5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijetí k základnímu vzdělávání 
 

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2022/2023: 
 

 
Zapisovaní do 
1. třídy 

S odkladem PŠD do školního 
roku 2023/2024 

Zapsaní s nástupem do 
1. třídy 

28 6 22 
 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků za 1. pololetí a 2. pololetí 
 

Výsledky vzdělávání jsou uvedeny v příloze č. 1 
 

V rámci vzdělávání proběhlo v roce 2021/2022 testování žáků v těchto ročnících a předmětech: 
 

Třída Druh testu předměty 
9. ročník Test SCIO Český jazyk, matematika, OSP 
5. ročník ČŠI - výběrové zjišťování výsledků vzdělávání 

žáků na úrovni 5. ročníku ZŠ 
Český jazyk, matematika, 
dovednosti usnadňující učení 
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3. ročník Kvalita školy Český jazyk, matematika, 
anglický jazyk, prvouka 

7. ročník Kvalita školy Český jazyk, matematika, 
biologie, fyzika 

 

OSP = obecné studijní předpoklady 
ČŠI = Česká školní inspekce 
Výsledky jsou uvedeny v příloze č. 2 

 
 

7. Údaje o výsledcích přijímacího řízení žáků přijatých ke studiu do středních škol 
 

Ve školním roce 2021/2022 z 9. ročníku vyšlo celkem 42 žáků. 

Výsledky přijímacího řízení  

1) Studijní obory 37 žáků 
- gymnázium 5 žáků (všeobecné) 

 
- SOŠ  : 4 - leté studijní obory 

 
32 žáků 
( z toho 1 umělecká SOŠ a 5 soukromá SŠ ) 

Obory: 
Ekonomika, podnikání a administrativa 

 
7 

Elektrotechnika 6 
Gastronomie, hotelnictví a turismus 2 
Gymnázium 5 
Informační technologie 4 
Pedagogika (předškolní, mimoškolní, lyceum) 1 
Strojírenství 4 
Umělecké, konzervatoře 1 
Zdravotnictví 3 
Zemědělství - agropodnikání 2 
Bezpečnostně právní činnost, vojenské lyceum 2 

 
2) Učební obory 

 
5 žáků 

3 - leté učební obory 
Strojnictví (strojní mechanik) 

 
1 

Gastronomie (kuchař, číšník, cukrář) 2 
Prodavač 1 
Zemědělec - farmář 1 

 

Z pátého ročníku byl přijat na 8–leté Gymnázium v Rožnově pod Radhoštěm 1 žák. 
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8. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu (ŠVP) 
 

Výchovně vzdělávací proces probíhal v souladu s konkrétními cíli školního vzdělávacího programu. 
Přijatelným způsobem byla nastavena vhodnost a přiměřenost stanovených cílů vzhledem k aktuálnímu 
stavu jednotlivých tříd. Vyučující respektovali individuální vzdělávací potřeby žáků v návaznosti na období 
distančního vzdělávání, flexibilně přizpůsobili výuku dané situaci a postupně se jim dařilo naplňovat dané 
klíčové kompetence a dosahovat očekávaných výstupů. V tomto období nám také velmi pomohlo zapojení 
školy do projektu na doučování v rámci Národního plánu obnovy. 
V uplynulém školním roce se naše škola zapojila do malé revize školního vzdělávacího programu (ŠVP)a již 
od 1. 9. 2021 probíhala výuka informatiky podle upraveného učebního plánu a vzdělávacího obsahu. Díky 
dotaci MŠMT i zřizovatele jsme zakoupili nové počítače, tablety a další didaktické pomůcky potřebné 
k výuce nové informatiky. Do oblasti klíčových kompetencí jsme v návaznosti na rámcový vzdělávací 
program základního vzdělávání (RVP ZV) zařadili nově digitální kompetence, které byly zapracovány do 
všech vzdělávacích oblastí ŠVP. Vyučující během školního roku plně využívali možnosti práce s nově 
pořízenou technikou i pomůckami napříč vyučovacími předměty. Naplňování digitálních kompetencí 
v jednotlivých předmětech zvládli velmi dobře, přestože situace především v 1. pololetí nebyla vůbec 
jednoduchá. Distanční a tzv. hybridní výuka (část žáků jedné třídy prezenční výuka ve škole, část distanční 
výuka), do toho absence pedagogů z důvodu izolace či karantény, značně komplikovala organizaci 
vyučování. Ve 2. pololetí již došlo k ústupu onemocnění a výuka mohla probíhat v běžném režimu s osobní 
přítomností žáků ve škole. Avšak válečný konflikt na Ukrajině a následný příliv ukrajinských azylantů na 
naše území způsobil další nestandardní situaci ve školách – integraci ukrajinských žáků do českých škol. 
Také do naší školy byli přijati ukrajinští žáci. Celkem 21 žáků z Ukrajiny jsme začlenili do jednotlivých tříd 
napříč školou. V prvních měsících jsme se zaměřili především na jejich adaptaci na nové prostředí, 
seznamování se spolužáky a vyučujícími tak, aby se cítili v bezpečí. Při integraci jsme se řídili metodickými 
pokyny ČŠI a MŠMT. Sledovali jsme webináře i diskuzní fóra k dané problematice. Zahájili jsme jazykovou 
přípravu ukrajinských žáků. V průběhu výuky využívali vyučující především formativní hodnocení a 
sebehodnocení žáků. V závěru školního roku jsme využili možnosti slovního hodnocení na vysvědčení. 

 
9. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění podpory 
dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných a mimořádně nadaných 

 

Hodnocení plánu školní prevence za rok 2021-2022 
 

1. Prevence nežádoucích jevů ve vyučovacích předmětech 
 

V ročnících na nižším stupni naší základní školy byla prevenci sociálně nežádoucích jevů věnována 
pozornost převážně v předmětech prvouka, čtení, pracovní vyučování, tělesná výchova a výtvarná výchova. 
Probíraná témata byla zaměřena především na vztahy ve třídě, záškoláctví, kouření, alkohol, šikana, styk 
s cizími lidmi, rasismus, drogy, krádeže, vandalismus a ochrana zdraví jako celku. 
Podobným problémům se věnovali i žáci II. stupně v předmětech výchova k občanství, výchova ke zdraví 
(balíčky videoprogramů a následné diskuse o problému), literární výchova a sloh (novinové články o 
besedách), přírodopis a další. Žáci devátého ročníku se zaměřili navíc na svou budoucí profesní orientaci 
(beseda Typologie osobnosti). 
V rámci třídnických hodin se žáci 1. i 2. stupně seznámili s nástrahami kyberprostoru, řešením mezilidských 
vztahů a solidaritou. Význam slova „solidarita“ vysvětlovali vyučující žákům především v souvislosti se 
začleňováním žáků z Ukrajiny do třídních kolektivů. 

 
2. Akce související s primární prevencí, které jsme navštívili 

 
Jedna z nejlépe dětmi hodnocených akcí - Revolution Train (8. a 9. ročníky), z těch dalších to byly 
Gastrohrátky (8. ročník) a Den zdraví (5., 7. ročník, družina). Naše družiny také navštívily služebny Městské 
policie a Hasičského záchranného sboru. 
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3. Akce související s primární prevencí, které jsme uspořádali 
 

Do této kapitoly spadají především akce a besedy ve škole. V listopadu proběhla zajímavá beseda na téma 
Youtubering a rizika sociálních sítí (3.-7. ročníky), v dubnu Trestní odpovědnost mládeže (8. ročníky) a 
Rizikové chování v kyberprostoru (5. ročníky), Mládí a paragrafy (6. třídy), v květnu proběhly Etické dílny 
(7. ročníky), zaměřené na vztahy v kolektivu po kovidové pauze. 
Další společné aktivity podporující primární prevenci proběhly ve spolupráci s žákovským parlamentem – 
turnaj v piškvorkách, charitativní sbírka pro Ukrajinu, Pyžamový den. 

 
4. Spolupráce s rodiči 
Spolupráce s rodiči se uskutečnila především na třídních schůzkách (prezenčně i online), kde se 
projednávaly nejen úspěchy a neúspěchy žáků, ale individuálně se řešily i další výchovné či zdravotní 
problémy dětí. Rodiče se aktivně zapojili do každoroční akce Valentýnky a přišli se podívat do školy 
v rámci Dne otevřených dveří a Zápisu nanečisto. 

 
5. Řešení problémů 
Méně závažné problémy jsou řešeny podle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. K vážnějším 
problémům z této oblasti nedošlo. 

 
Mgr. Jana Křenková – školní metodik prevence 

 
Péče o žáky se SVP 

 

Ve škole funguje školní poradenské pracoviště, jehož cílem je poskytovat žákům a jejich 
zákonným zástupcům poradenské služby v těchto oblastech: 

 primární prevence sociálně patologických jevů 
 kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné 

volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění 
 odborná podpora při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním 
 péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků 
 průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho 

snižování 
 metodická podpora učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických 

poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy 
Tyto poradenské služby ve škole zajišťují hlavně výchovný a kariérový poradce, školní psycholog, školní 
speciální pedagog, asistenti pedagoga a metodik prevence ve spolupráci s vedením školy a s ostatními 
pedagogy. 

 
Fungování Školního poradenského pracoviště (ŠPP) v tomto školním roce opět částečně poznamenala 
pandemie onemocnění covid-19 , zejména však v řešení důsledků loňské distanční výuky. Většina běžných 
činností ŠPP, včetně psychologické a speciálně pedagogické péče probíhala bez omezení. Jednou z priorit 
ŠPP pro tento školní rok bylo zapojení žáků do třídních kolektivů po distanční výuce a posílení 
preventivních programů, včetně třídnických hodin, které při distanční výuce probíhaly velmi omezeně. Toto 
se dařilo jak pomocí externích organizací, tak přímou prací členů ŠPP. Ve druhém pololetí, kdy nastal 
příchod mnoha žáků z Ukrajiny, se členové ŠPP museli nově věnovat ve velké míře vzdělávání těchto žáků a 
jejich adaptaci na nové školní prostředí. Všichni příchozí ukrajinští žáci byli postupně integrováni do 
jednotlivých třídních kolektivů. Vyučující připravovali výukové materiály, využívali veškeré dostupné 
informace, jak vyučovat a začlenit žáky do výuky. Samotným žákům byla nabídnuta možnost jazykové 
přípravy v určené škole – ZŠ 5. května v Rožnově pod Radhoštěm. Také v naší škole jsme žákům poskytli 
možnost jazykové přípravy formou doučování z Národního plánu obnovy (NPO). 



11  

Péče o žáky nadané a mimořádně nadané 
 

Základem je individuální přístup vyučujícího v rámci výuky každého předmětu, který by měl žáka vhodně 
motivovat a vést k rozvoji jeho mimořádných schopností. Velký prostor pro rozvoj nadání poskytuje dělená 
výuka některých předmětů, při níž může vyučující využít škálu efektivních výukových forem a metod. 
Dalším prvkem v rozvoji mimořádného nadání dětí je skladba učebního plánu, kde systém povinných 
předmětů vhodně doplňuje nabídka volitelných a nepovinných předmětů. Vyučující také pozitivně motivují 
nadané žáky k účasti v různých soutěžích, olympiádách, přehlídkách a projektech. 
V uplynulém roce jsme nezaznamenali žádné mimořádně nadané dítě. 

 
Spolupráce se školní psycholožkou 

 

Na ZŠ Videčská působí školní psycholožka již několik let. Psychologickou péči o žáky, rodiče a také 
pedagogické pracovníky převzala současná psycholožka na počátku roku 2020. Konzultace (jednorázové či 
opakované) probíhají ve škole vždy 2x týdně, a to každé úterý a pátek. Ve čtvrtek probíhají jednání také na 
MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm, což klienti, zejména z důvodu nemožnosti dostavit se do školy, ale i obav, 
aby dítě nebylo viděno v prostorách školy, že přichází ke školní psycholožce na sezení, využívali. 
Bezplatná nabídka služeb je různorodá, od diagnostiky, přes konzultace dle zakázek klientů, až po 
poskytování krizové intervence. V tomto školním roce byl zaznamenán mírný nárůst počtu jednání oproti 
předchozím letům. V rámci individuálních sezení byly častějšími tématy úzkostné stavy, deprese, 
demotivovanost dětí pro školní přípravu, vztahové problémy nejen dětí, ale i rodičů (rozvod, rozchod), 
závažnější psychiatrické diagnózy apod., což je vnímáno jako důsledek pandemie v předchozích letech. 
Děti přicházely se zakázkami problematických vztahů se spolužáky, tématy jako je tréma, ale také rodinné 
situace, zejména v souvislosti s konflikty mezi rodiči či jejich partnery. V podzimních měsících probíhají 
také kariérová poradenství pro žáky 9. tříd se zaměřením na výběr vhodných SŠ. 
S učiteli byly řešeny obtíže v třídním kolektivu, byla jim poskytována poradenství i pro individuální práci 
s dětmi. I v letošním roce probíhaly třídnické hodiny, jejichž cílem bylo zlepšení vztahů mezi dětmi, řada 
hodin byla zaměřena i na aktuální témata, která děti tížila. Skupinové činnosti s dětmi probíhaly jak formou 
diskuzí a přednášek, tak i her. Některé hodiny, měly i preventivní charakter - např. téma šikana; jak se 
správně učit; vandalismus aj. 
S výchovnou poradkyní probíhala jednání o postupu práce u problematičtějších klientů, jednou měsíčně se 
zúčastnila i pravidelných setkávání na poradě ŠPP. Při své práci také úzce spolupracovala s třetími stranami 
(OSPOD, KPPP, SPC aj.). 
Na školách, kde školní psycholožka působí, se nesetkala s potřebou osobní péče a konzultace u ukrajinských 
dětí. Probíhala tak pouze jednání s pedagogy, kdy byly řešeny aktuální problémy, většinou v návaznosti na 
další služby – KPPP, psychiatrická či terapeutická péče aj. 

 
Mgr. Eva Oralová, školní psycholožka 

 
 

10. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Stavební úpravy a opravy v budově 
 

1. Oprava schodů před hlavním vchodem do školy – položení topných rohoží a protiskluzové dlažby 
2. Hlavní vchod – výměna dveří – prostřední křídlo 
3. Oprava šatních skříněk v suterénu budovy školy 
4. Montáž přístupového a docházkového systému 
5. Montáž nového osvětlení – sklepní prostory 
6. Malování školní kuchyně, chodby v přístavbě, sociálního zařízení a cvičebního sálu 
7. Malování kotelny a sklepních prostor 
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8. Další běžné opravy a údržba – oprava olejových soklů na chodbách i v učebnách, strojové čištění 
podlah a koberců, čištění podlahy v tělocvičně, v jídelně a na chodbě školy 

 

Přehled nejvýznamnějších úspěchů našich žáků ve školním roce 2021/2022 
 

1. pololetí školního roku 2021/2022 bylo podobně jako v předcházejícím školním roce poznamenáno 
pandemií onemocnění covid-19. Výuka probíhala střídavě prezenční a distanční formou. Ve 2. čtvrtletí 
školního roku došlo k tzv. hybridní výuce, kdy část žáků jedné třídy chodila do školy a část žáků musela 
zůstat doma na distanční výuce. Díky mimořádným opatřením byla zrušena řada naplánovaných sportovních 
akcí a soutěží, které nelze uskutečnit distanční formou. V 2. pololetí již probíhala výuka v běžném režimu a 
bylo tedy možné pořádat různé soutěže a olympiády, kterých se účastnili také naši žáci. A byli opět velmi 
úspěšní. 

 
Naše úspěchy: 

 
 Olympiáda v anglickém jazyce, okres – 1. místo 
 Olympiáda v anglickém jazyce, kraj – 3. místo 
 Olympiáda v českém jazyce, okres – 2. místo 
 O poklad strýca Juráša – literární soutěž, okres – 2. místo 
 O poklad strýca Juráša – literární soutěž, kraj – 2. místo 
 Recitační soutěž, okres – 2. místo 
 Recitační soutěž, regionální kolo – 3. místo 
 Vybíjená, okres – 1. místo 
 Vybíjená, kraj – 2. místo 
 Pohár rozhlasu, okres – 1. místo, 3. místo 
 OVOV – Odznak všestrannosti, kraj – 2. místo, postup do republikového finále 
 OVOV – Odznak všestrannosti – republikové finále – 2 žáci 
 Atletický čtyřboj, okres – 2. a 3. místo 

 

Činnost školy vycházela zejména z úkolů daných v plánu činnosti pro školní rok 2021/2022. 
 

Hlavní úkoly pro školní rok 2021/2022 
 

1) Na prvním místě veškeré činnosti školy stojí kvalitní a efektivní výuka a výchova. Tomu podřídit 
činnost každého jednotlivce. Úkoly byly plněny v souladu s plánem hlavních úkolů ČŠI pro školní rok 
2021-2022. Patří k nim zejména: 

 
- Výuka informatiky podle nově upraveného vzdělávacího obsahu. 
- Podpora rozvoje přírodovědné a finanční gramotnosti. 
- Společné vzdělávání (se zaměřením na práci asistentů pedagoga a na další podpůrná opatření). 
- Zápisy žáků do 1. ročníku základního vzdělávání. 
- Využívání digitálních technologií ve výuce. 
- Mediální výchova v základních školách. 
- Výuka matematiky na základních školách. 
- Vzdělávání v globálních a rozvojových tématech. 
- Vzdělávání v tématech etické výchovy. 
- Vzdělávání v tělesné výchově, podpora rozvoje tělesné zdatnosti a pohybových dovedností. 
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- Vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných žáků. 
- Zájmové vzdělávání. 
- Vzdělávání v oblasti bezpečnosti (dopravní výchova, příprava občanů k obraně státu, ochrana 

člověka za mimořádných událostí, bezpečnost a ochrana zdraví apod.) 
- Ochrana dětí a žáků před projevy šikany, diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 
- Vzdělávání žáků se zdravotním postižením. 
- Spolupráce základních škol s orgány sociálně-právní ochrany dětí. 

 
2) Ze strany vedení školy vytvářet co nejlepší podmínky pro práci každého pracovníka i žáka. 
3) Za základ veškeré výchovné a vzdělávací činnosti považovat partnerský vztah učitele (vychovatele) a 

žáka. 
4) Výchovně vzdělávací činnost v 1. – 9. ročníku bude probíhat podle školního vzdělávacího programu. 
5) Zaměřit se na kvalitní přípravu zejména v oblasti matematiky, českého jazyka a cizích jazyků, průběžně 

se zapojovat do odborných soutěží a přehlídek. 
6) Pokračovat v úspěšné prezentaci školy ve sportovních soutěžích. 
7) Pokračovat v partnerské spolupráci se školním psychologem. 
8) Pokračovat v nabídce volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů. 
9) Zkvalitnit účast v soutěžích a olympiádách – cílem je obsadit všechny obory, je třeba dát žákům šanci 

prosadit se. 
10) Pokračovat v činnosti školního poradenského pracoviště ve složení výchovný a kariérní poradce, 

metodik prevence, asistenti pedagoga a školní speciální pedagog s cílem poskytovat poradenskou pomoc 
rodičům, žákům i pedagogům školy. Zajištění poradenské a další činnosti školního psychologa. 

11) V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat v 
co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, využít k tomu i náplň činnosti školní družiny. 

12) Pořádat akce, při kterých mohou být rodiče přímo účastni na práci školy a školních akcích. Taková 
propagace se velmi osvědčila a přivedla další žáky. Pro veřejnost budou pořádány Dny otevřených 
dveří, akce pro rodiče předškoláků a propagace sportovních tříd. 

13) Nadále zajišťovat propagaci práce školy v tisku, v místních novinách a dalších médiích, mezi 
rodičovskou veřejností. 

14) DVPP - zaměřit na oblast sociálně osobnostní pedagogiky, zvládání krizových situací, asertivní chování, 
adekvátní způsoby jednání s žáky ve věku povinné školní docházky, společné vzdělávání žáků – inkluze, 
dále se zaměřit na výuku informatiky v souvislosti s novými úpravami v ŠVP, zařazování nových 
digitálních technologií do výuky, zaměřit se na využívání formativního hodnocení a sebehodnocení. 

15) Získávání finančních prostředků z jiných zdrojů – žádosti o dotace, partnerství v projektech, sponzoři. 
16) Zapojování do projektů – ušetříme finanční prostředky na další vzdělávání a motivujeme pedagogické 

pracovníky pro nadstandartní práci s žáky ohroženými školním neúspěchem či žáky nadanými a 
mimořádně nadanými. 

17) Spolupráce s dalšími neziskovými a příspěvkovými organizacemi v Rožnově pod Radhoštěm. 
18) Rozšiřování a zkvalitňování nadstandardní všestranné sportovní přípravy ve sportovních třídách na 

druhém stupni. 
19) Zkvalitnění a rozšíření spolupráce se sportovními kluby a oddíly. 
20) Maximálně využívat k výuce na 1. i 2. stupni učebnu informatiky, využívat veškerou digitální techniku i 

mimo učebnu informatiky (notebooky, tablety, dataprojektory, atd.). 
21) Efektivní využívání interaktivních tabulí, dataprojektorů, učebnic na 1. i 2. stupni. 
22) Nadále věnovat pozornost hygieně, výchově ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 
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SPORTOVNÍ ČINNOST 

23) Pokračovat v nabídce ostatních služeb pro žáky – výběr ze dvou jídel, pokračovat v projektu Ovoce a 
mléko do škol. 

 
K těmto hlavním úkolům následuje podrobný komentář. 

 
 

Škola již tradičně prezentovala svou činnost zejména v těchto oblastech: 
 

 

Aktivita v oblasti sportu je pro naši školu dlouholetou prioritou. Nejen žáci sportovních tříd, ale i ostatní 
žáci jsou aktivními sportovci. V 1. pololetí školního roku 2021/2022 musely sportovní aktivity ustoupit 
mimořádným opatřením v souvislosti s onemocněním covid-19. Střídání prezenční a distanční výuky 
pokračovalo až do konce 1. pololetí. S tím souviselo také zrušení většiny sportovních soutěží. V 2. pololetí, 
kdy se situace s onemocněním covid-19 zlepšila a stabilizovala, proběhla celá řada sportovních aktivit, 
kterých se účastnili i žáci naší školy. 

 
Sportovní a tělesná výchova na 1. stupni 

 

Zodp. : Mgr. Marie Deptová 
 

Září 2021 Běh za zdravím - 30 dětí (Obůrková 1. místo, Poruba 1. místo, Vik 1. místo, Zetek 3. místo, 
Koryčanská 3. místo a Mouralová 2. místo) 

Duben 2022 McDonald´s Cup - chlapci 5. třída, okrsek 1. místo, okres 5. místo 
Červen2022 Vybíjená - okrsek 1. místo, okresní kolo 1.místo, krajské kolo 2.místo 

Atletický 3boj – Kristýna Obůrková 1. místo, Filip Cáb 2. místo, Adéla Fabianová 3. místo 
Tenisová školička - 1.A, 1.B, 3.A, 3.B 
Lyžařský výcvik - 5. třídy 
Plavecký výcvik - všechny třídy 1. stupně 
Bruslení - všechny třídy ZŠ 

 
Sportovní a tělesná výchova na 2. stupni 

 

Zodp. : Mgr. Eva Rauscherová 
 

Duben 2022 OVOV (Odznak všestrannosti) – Valašské Meziříčí - 4. místo družstvo, 2. místo - jednotlivci 
Malá kopaná 8. - 9. tříd – okrskové kolo – Rožnov p. R. - 5. místo 

Květen 2022 Pohár rozhlasu – okresní kolo - Valašské Meziříčí - 1. místo mladší žáci, 3. místo starší 
žákyně, 4. místo mladší žákyně 
Vybíjená – okrskové kolo – Gymnázium Rožnov p. R. - 2. místo 
Pohár rozhlasu – krajské kolo – Uherské Hradiště - 5. místo mladší žáci 
OVOV – krajské kolo jednotlivci – Otrokovice - 2. místo 
Závod všestrannosti 7. tříd – Rožnov p. R. – Bučiska - 5. místo - družstva 

Červen 2022 Atletický čtyřboj – okresní kolo – Valašské Meziříčí - 2. místo ml. žáci, 3. místo – st. žákyně 
Malá kopaná 6.-7. tříd – okrskové kolo - 1. místo 
Florbal 8. - 9. tříd - Horní Bečva - 6. místo 

Únor 2022 Lyžařský výcvik - 7.AB, 5.AB 
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Zodp. : Mgr. Libuše Pokorná 
 

EVVO 
Environmentální výchova na naší škole má dlouholetou tradici, jako průřezové téma ŠVP zasahuje do všech 
předmětů. Takto se snažíme naplnit vizi dlouhodobého plánu EVVO: „Chceme být školou, ve které děti i 
dospělí vnímají krásu a nenahraditelnost přírody a rozumí procesům, které v ní probíhají. Vědomosti, 
dovednosti, schopnosti a postoje získané ve škole je povedou k environmentálně zodpovědnému 
chování (chování šetrné k životnímu prostředí), které se stane automatickou součástí jejich života.“ 
Pověřeným koordinátorem EVVO je Mgr. Libuše Pokorná, která splňuje odborné požadavky na tuto pozici. 
Aktivity a výuka v rámci EVVO jsou mimo jiné podpořeny finančními prostředky, které každoročně 
získáváme v rámci grantového řízení pro příspěvkové organizace města (Projekt Ekogramotnost – navýšení 
provozních prostředků). V roce 2021/2022 činila tato částka 45 000 Kč. Tyto prostředky jsou získávány 
především proto, aby byly splněny následující cíle: 

 posílíme prohlubování vztahu a úcty k přírodě, budování vztahu ke svému bydlišti, poznávání našich 
společných kořenů 

 posílíme budování pocitu spoluzodpovědnosti každého člověka za společné životní prostředí, 
chápání světa v globálních souvislostech 

 seznámíme děti s adaptačními a mitigačními strategiemi v závislosti na změně klimatu 
 umožníme účast na exkurzích a expedicích dětem i ze sociálně slabších rodin 
 podpoříme spolupráci mezi dětmi různých věkových skupin 
 žáci se seznámí s principy badatelství a osvojí si některé postupy 
 zajistíme zpřístupnění problematiky vědy, výzkumu v technických a přírodovědných oborech 
 přiblížíme dětem ekologický a k přírodě šetrný způsob života v duchu zásad udržitelného rozvoje 

Akce EVVO, které proběhly v minulém roce: 

21. - 25. 8. 2021 Letní škola - Horní Maršov - místně zakotvené učení, škola pro udržitelný život 
23. 9. 2021 6.A Příroda Hradiska – výukový program s paní Wolfovou z ČSOP 
1. - 3. 10. 2021 Konference venku – setkání koordinátorů EVVO 
4. - 8. 10. 2021 6.A, 7.A, 8.AB, 9.AB - Výstava na stromech – Fair trade + Týden důstojné práce 
7. - 8. 10. 2021 Prales dětem – přednáška Oko medvěda – všichni žáci ZŠ 
20. 10. 2021 Den stromů 
15. 11. 2021 2.A, 3.B - Z farmy na náš stůl - výukový program Líska 
13. 12. 2021 6.A, 6.B - Voda - život v každé kapce - výukový program Cesta vody (Líska) 
7. 1. - 29. 3. 2022 Pokorná - organizace + žáci a vyučující 4. - 9. ročníku Nejbohatší ekosystémy planety 

 Země – výstava velkoformátových fotografií v galerii Na radnici (ve spolupráci se 
 spolkem Prales dětem, TKA Rožnov, MAP Rožnovsko) 
15. 2. 2022 Pokorná - vybraní žáci 6.B, 7.A - Biologická olympiáda - školní kolo 
20. 3. 2022 Pokorná - Den vody 
1. 4. 2022 Pokorná - žáci 6.A + 6.B - Poznej a chraň! - okresní kolo 
7. 4. 2022 Mairingerová - žáci 5.A + 5.B - Jaloveček - přírodovědná soutěž Vsetín – 1. stupeň 
8. 4. 2022 Kolaříková - žáci 7.A - Jaloveček - přírodovědná soutěž Vsetín - 2. stupeň 
20. - 22. 4. 2022 Pokorná, Grůzová, Kolibová, Valášková, Hajdová, Mikulenková, 

 Kolaříková + 6.AB,7.A, 9. AB - Ukliďme Rožnov 
21. 4. 2022 Grůzová, Pokorná + 6. AB - Den Země v parku 
29. 5. 2022 Pokorná + 6. A - Kozí farma Zerlina - exkurze 
7. - 8. 6. 2022 Pokorná + celá škola - Prales dětem - Kostarika 
24. 6. 2022 Pokorná + 6. A - Valašské muzeum v přírodě 

ČINNOST V OBLASTI EVVO 
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Červen 2022 Pokorná - Vyhodnocení Programové podpory na rok 2021/2022 
(podpořené akce pod tabulkou) 

Červen 2022 Pokorná - Žádost o Programovou podporu na rok 2022/2023 
 

Akce podpořené z programové podpory na EVVO 
 

Keramika - tradice 

Barvení vajíček - tradice 

Poznej a chraň! 1.4. 

Jaloveček 8.4. 

Svět techniky - vzdělávací program (3.A,3.B, 4.A) 

Kozí farma Zerlina – vzdělávací program, exkurze 

Svět techniky - exkurze 7.B 

Štramberk - arboretum 4.B 

Teplice - jeskyně 2.A 

Pevnost poznání - 5.B, 23.6. 

Bílá - 1. třída 28.6. 

Prales dětem 

Helfštýn - exkurze 22.6. 

Národní muzeum v přírodě 24.6. 

Zázraky přírody – desková hra 

Pomůcky na učení venku a badatelskou výuku 

 
Více o některých ekologických aktivitách 

 

PŘÍRODA HRADISKA 
Ve čtvrtek 23. 9. 2021 se žáci 6.A vydali poznávat přírodu Hradiska. Během exkurze pod vedením paní 
Wolfové z ČSOP jsme se seznámili s mnoha druhy hub a jejich významem pro přírodu, ale také jsme se učili 
poznávat jedlé a jedovaté druhy. Zkoumali jsme živočichy na louce, v lese, ale také v nově zbudované tůňce 
pro obojživelníky. Nevynechali jsme ani neživou přírodu. Na levém břehu Bečvy jsme si prohlédli 
významnou geologickou lokalitu, o které ani mnoho Rožnovanů neví. Exkurze se vydařila a už se těšíme na 
další. 

 
PRALES DĚTEM 
Po dvouleté přestávce k nám do školy opět dorazili naši kamarádi Zuzka Koloušková a Milan Jeglík ze 
spolku Prales dětem, jehož hlavní náplní je ochrana světového přírodního dědictví na mezinárodní úrovni, 
podpora protipytláckých aktivit, vykupování deštného pralesa, vzdělávání a světový monitoring zvířat za 
účelem jejich ochrany a tvorby vzdělávacích programů pro děti na pěti kontinentech. Děti se seznámily s 
novými aktivitami spolku, především s programem Oko Země, který zahrnuje monitoring divokých zvířat na 
Sumatře, Slovensku, v Demokratické republice Kongo a na Kostarice. Besedy byly velmi zajímavé, všem se 
moc líbily a zároveň byly velkým podnětem k zamyšlení. Jako dárek jsme dostali odlitek tlapy medvěda 
hnědého ze Slovenska. 

 
ŽIVOT V BAVLNĚ 
7. října se slaví Světový den důstojné práce. Při té příležitosti pořádají organizace Fairtrade ČS a Na Zemi 
Výstavu na stromech, která probíhá v týdnu od 2. do 9. října. Výstava je zaměřena vždy na jednu 
významnou plodinu, která se pěstuje z velké části za velmi nedůstojných podmínek v zemích globálního 
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Jihu (Indie, Čína, Afrika...), ale spotřebovává se hlavně v zemích globálního Severu (Severní Amerika, 
Evropa). Letos je tématem pěstování bavlny a výstava byla na 102 místech ČR, včetně parku v našem městě. 
V krásném počasí babího léta hledali žáci 2. stupně na jednotlivých plakátech odpovědi na otázky, které se 
týkaly pěstování bavlny, dopadu na životní prostředí, fast fashion, dětské práce, ale také fairtrade a jeho 
podmínek. O zjištěných informacích jsme následně diskutovali ve škole. 

 
CESTA VODY 
Jak dlouho je voda na Zemi? Odkud se bere voda v našich kohoutcích? Co se děje s vodou, která odteče do 
odpadu? Odpovědi na tyto i další otázky se dozvěděli naši šesťáci v prosinci při výukovém programu v 
rámci EVVO, který pro ně připravily skvělé lektorky z Lísky http://www.liska-evvo.cz/. Kromě filmu, 
pracovního listu a diskuze si děti vyzkoušely sestavit filtr na vodu, pomoci kterého čistily špinavou vodu z 
rybníka. Dvě hodiny utekly velmi rychle a už teď se mohou žáci těšit na 7. a 8. ročník, kdy se dozví další 
zajímavosti o této vzácné tekutině. 

 
NAŠI ŽÁCI NA VÝSTAVĚ NEPZ 
Mnoho žáků naší školy vyrazilo na městský úřad. Nešli ale vyřizovat úřední záležitosti nebo navštívit pana 
starostu. Společně s paní učitelkou si prohlédli výstavu fotografii Nejbohatší ekosystémy planety Země a 
zároveň vyplňovali pracovní list, do kterého si zaznamenávali informace, které se týkaly významu 
jednotlivých ekosystémů pro pestrost života na Zemi. Dočetli se také o jejich ohroženích způsobených 
činností člověka. Ve škole ještě budou tyto informace dále zpracovávat a diskutovat o nich. 

 
JALOVEČEK 
Po dvou letech se opět uskutečnila oblíbená přírodovědná soutěž Jaloveček. Na zámku Vsetín se 7. dubna 
setkala pětičlenná družstva žáků 1. stupně, 8. dubna soutěžili druhostupňáci. Téma bylo pro všechny stejné, 
"Voda". Soutěž se skládala z testu, poznávačky a zábavného kvízu. Děti si soutěž velmi užily, seznámily se 
s prostory zámku a naučily se mnoho nového. U této soutěže se jednoznačně potvrdilo, že není důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se. Všichni už se těší na příští ročník, kdy bezesporu zaútočí na příčky nejvyšší. 

 
POZNEJ A CHRAŇ! 
Začátek dubna byl náročný pro všechny mladé přírodovědce na naší škole. Hned 1. dubna se konalo okresní 
kolo soutěže Poznej a chraň! na téma "Včera jsem byl v lese". Soutěžila tříčlenná družstva ze šestých a 
sedmých tříd ve znalostech o lesních ekosystémech ČR. I když se naše dvě družstva neumístila na čelních 
místech, odnesly si děti cenné zkušenosti, které jistě zúročí v příštím roce. 

 
DEN ZEMĚ 
22. duben se po celém světě slaví jako Den Země. Celý týden byl spojený s aktivitami na propagaci a 
podporu ochrany životního prostředí. Žáci naši školy se od středy do pátku zapojili do akce na úklid 
Rožnova a ve čtvrtek 21. 4. 2022 se šesťáci zúčastnili oslav Dne Země, které organizovalo SVČ a město 
Rožnov p.R. v městském parku. Do všech akcí se žáci zapojili s nadšením a při úklidu si uvědomili, jak 
důležitá je péče o naše životní prostředí. 

 
PŘEDNÁŠKA O CHKO BESKYDY 

V úterý 19. dubna žáci čtvrtých tříd zhlédli přednášku na téma Chráněná krajinná oblast Beskydy. 
Pracovnice správy CHKO Beskydy, paní Javorská, pro žáky přichystala prezentaci s mnoha zajímavými 
informacemi o CHKO Beskydy, jakožto rozlohou největším chráněným územím ČR. Přiblížila žákům na 
jaká konkrétní území je tato oblast rozdělena a vysvětlila, jak Beskydy vznikly. Dále uvedla i některá 
specifická místa, například prales Mionší, či přírodní památku Podgrúň typickou růstem orchidejí. Stejně 
poutavá byla i druhá část přednášky paní Javorské. Zde žákům pustila záběry z fotopastí umístěných v 
divoké přírodě Slovenského ráje a autentická videa doplnila řadou zajímavých informací o životě šelem 
(medvěd, vlk, rys) žijících také na území Beskyd. 
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PŘEHLED KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ: 

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ VE 4. A 

V pondělí 16. května se žáci třídy 4. A věnovali rostlinám a živočichům ohroženým v České republice. 
Tento projekt spočíval ve vyhledání zajímavých informací o konkrétních ohrožených rostlinách a živočiších 
na internetu a následném zpracování tématu ve dvou skupinách do formy plakátu. Projekt byl zakončen 
prezentací všech informací z daného okruhu. Obsáhlým rozsahem mnoha druhů rostlin a živočichů v 
ohrožení jsme s žáky zhodnotili, že k přírodě musíme přistupovat citlivě a vážit si jí. 

 
EXKURZE NA KOZÍ BIOFARMU ZERLINA 

V pondělí 30. května navštívili žáci 6. A v rámci environmentální výchovy kozí farmu Zerlina v Hážovicích. 
Seznámili se s principy ekologického chovu, mohli si zkusit dojení, krmení a pastvu. Seznámili se taky s 
ostatními zvířaty na farmě a prohlédli si stroje, které se zde používají. Na závěr měli všichni možnost 
ochutnat výborné produkty této biofarmy. 

 
NAUČNÝ VÝLET 5.B NA HRADISKO 

Ve čtvrtek 16.6. se žáci 5.B vydali na nedaleký kopec Hradisko. Tentokrát děti nedaly zabrat jen svým 
svalům, ale i mozkovým závitům. Během výšlapu na kopec totiž vyplňovaly pracovní listy, které si pro ně 
připravili žáci 8.A. Díky starším spolužákům se například dozvěděli, z jaké horniny byl hrad postaven, proč 
a kdy byl zbourán nebo jací živočichové a rostliny se na Hradisku nachází. 

 
 

 

1. stupeň 
 

Zodp. : Mgr. Jana Sýkorová 
 

23.11.2021 Bubnování s Lukášem 1.B,3.A 
25.11.2021 Bubnování s Lukášem 1.A,3.B,4.B 
26.11.2021 Bubnování s Lukášem 2.A,4.A., 5.A,B 
29.11.2021 Rizika sociálních sítí - beseda 3.A,B, 4.A 
30.11.2021 Rizika sociálních sítí - beseda 4.B,5.A,B 
2.12.2021 Beseda v knihovně - S Kamilem nejen o knihovně 1.A,B 
18. 1.2022 Beseda v knihovně - Umíme číst mezi řádky 4.A,B 
18.2.2022 Beseda v knihovně - Jak na referát 5.A 
22.2.2022 Divadlo Nový Jičín - Krkonošská pohádka 1.A,B,.A 
28.2.2022 Beseda v knihovně - Jak na referát 5.B 
1.3.2022 Beseda v knihovně - Začínáme se čtením 2.A 
31.3.2022 Jeden svět 4.A,B, 5.A,B 
6.4.2022 ZUŠ - výchovný koncert 4.A,B, 5.A,B 
7.4.2022 Valašská dědina - Vítání jara 1.A,B 
7.4.2022 ZUŠ - výchovný koncert 1.A 
11.4.2022 Divadlo Nový Jičín - Princezna se zlatou hvězdou 3.A,B, 4.A,B 
1.6.2022 ZUŠ - vystoupení tanečního oboru 2.A, 3.A,B, 5.B 
1.6.2022 Městská knihovna - Pasování na čtenáře 1.B 
2.6.2022 ZUŠ - vystoupení tanečního oboru 1.A,B, 4.A,B, 5.A 
8.6.2022 Prales dětem 1.A,B, 3.A,B, 4.A,B 
9.6.2022 Prales dětem 5.A,B 
9.6.2022 Městská knihovna - Pasování na čtenáře 1.A 
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DALŠÍ AKTIVITY, MIMOŠKOLNÍ ČINNOST, PROJEKTY, ÚČAST NA SOUTĚŽÍCH, APOD. 

2. stupeň 
 

Zodp. : PaedDr. Dana Mikulenková 
 

říjen 2021 hudební workshop: bubnování pod vedením lektora (africké bubny djembe + ukázka 
exotických hudebních nástrojů) – pro všechny třídy ZŠ 

jaro 2022 nácvik hudebních dovedností s dětmi 1. stupně na boomwhakers, flétny, Orffovy nástroje a 
kytaru – využito do nového propagačního videa školy 

březen 2022 Jeden svět na školách – speciální dopolední projekce vybraných filmů pro žáky 1. i 2. stupně 
 

 

 

Činnost Nadačního fondu při ZŠ Videčská 
 

Zodp.: Mgr. Markéta Grůzová 
 

17. 9. 2021 Úvodní schůzka 
5. 12. 2021 Mikuláš pro 1. stupeň 
průběžně Herní prvky na chodbách pro 1. i 2. stupeň 
1.6. 2022 Otevření RELAX TIME koutku pro 2. stupeň 
průběžně  Vybavení RELAX TIME koutku, výzdoba 
3.6.2022 9. ročníky - Den dětí pro 1.stupeň – zábavné dopoledne 

 
 

Školní vzdělávací program 
 

Zodp.: Mgr. Eva Solanská, koordinátor ŠVP 
 

srpen - září Úprava ŠVP – aktualizace změn z ledna 2021 s platností od 1. 9. 2021. 
Úprava učebního plánu, osnov, zpracování nového předmětu Informatika. 
Seznámení se ŠVP nově příchozí kolegy – náplň, cíl, zapracování do tematických 
plánů. 
Úprava tematických plánů všech pedagogů dle ŠVP. 
Doplnění přílohou: vzdělávání cizinců, distanční výuka. 

září Koordinace úpravy tematických plánů a IVP podle ŠVP v jednotlivých předmětech 
pro žáky se SVP. 

říjen - červen  Průběžné sledování a realizace nových informací k ŠVP. 
květen Soulad ŠVP a RVP ZV a plnění tematických plánů. 
březen - červen Konzultace s vedením školy o úpravách v učebním plánu a osnovách pro další školní 

rok. 
 
 

Výchovné a kariérové poradenství 
 

Zodp.: Mgr. Eva Solanská, výchovná poradkyně 
 

září Jednání ŠPP - plán 
Plán VP, přestupy žáků, matrika žáků se SVP 
Zapracování legislativy podle novely Vyhlášky č. 27/2016 do plánu VP 
IVP, PLPP, rozvrhy žáků se SVP, přidělení PI, PSPP 
Konzultace s pracovníky PPP, SPC – Valašské Meziříčí, Kroměříž, Zlín 
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Konzultace a plány s asistenty pedagoga a speciálním pedagogem 
Třídní schůzky – konzultace s rodiči 9. roč. – SŠ 
Konzultace s rodiči žáků se SVP 
Schůzka s AP 
Pomoc při tvorbě nových IVP a PLPP 
9.A, 9.B - Typologie osobnosti – interaktivní seminář 

říjen Jednání ŠPP 
9.A, 9.B - Technický jarmark Rožnov p. R. 
9.A – Úřad práce Vsetín – beseda k volbě povolání 
Porada VP – ISŚ COP VAL. Mez. 

Listopad Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou 
9.A, 9.B - Beseda ISŠ COP Valašské Meziříčí 
Jednání ŠPP 
9. A, 9.B - SCIO testování 

Prosinec 9.A, 9.B - Dny otevřených dveří na SŠ 
Zajištění a expedice Atlasu školství pro 9.A, 9.B 
Jednání ŠPP 

leden Účast na supervizi 
únor žáci 5., 7., 9. roč. - Distribuce a poučení k vyplňování přihlášek na SŠ a zápisových lístků 
březen  Zápisové lístky – distribuce, jednání ŠPP 
duben Jednání ŠPP 
květen 8.A, 8.B – Úřad práce Vsetín – beseda k volbě povolání 

Porada VP – PPP Valašské Meziříčí 
Jednání ŠPP 

červen Jednání ŠPP 
9.A, 9.B - Gastrohrátky, Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm 

Květen - červen Vyhodnocování IVP, PLPP 
Říjen - březen Konzultace a výběr škol s rodiči vycházejících žáků a rodiči žáků 8. ročníku 
Říjen - červen  VP + pracovnice SPC, PPP - odborná konzultace při vypracování IVP, PLPP a 

hodnocení plnění IVP, PLPP žáků 
Duben - červen VP + 9. roč. Přijímací řízení – zápisové lístky 

Odvolací řízení a výběr dalších SŠ, SOU 
červen Vyhodnocení a vypracování přehledu o výsledcích přijímacího řízení 
červen Vyhodnocení PLPP, IVP PO žáků se SVP 
Září - červen VP+školní psycholožka - tzv. třídnické hodiny v jednotlivých třídách – klima třídy 

 
Komentář k akcím: 

- průběžně - kontrola žáků se SVP a dodržování plánů a postupů, konzultace a porady, řešení 
problémů s rodiči – výukové, výchovné, aj. pravidelné konzultace s KPPP Zlín, PPP Valašské 
Meziříčí, SVP, a SPC Valašské Meziříčí, SPC Kroměříž, SPC Zlín 

- konzultace se žáky 9. roč. ( 8. roč., jiných ročníků ) a rodiči – možnosti žáků, výběr povolání a SŠ 
- pravidelná spolupráce s vedením školy, metodikem prevence, školním psychologem a speciálním 

pedagogem 
- pravidelné obnovování přehledu - Žáci s SVP 
- průběžné vyhodnocování PLPP, IVP dle doporučení ŠPZ 
- pravidelná kontrola a doplňování školní matriky 
- spolupráce s MěÚ RpR - OSPOD, PČR, MP, ZS, okresní soud 
- podrobné informace ke konzultacím s jednotlivými rodiči a žáky v Deníku VP, ve složkách VP 
- pravidelné schůzky ŠPP dle plánu a v případě nutnosti řešení problémů 
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DALŠÍ AKTIVITY, PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI , SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY 

Rozbor školní úrazovosti za školní rok 2021/2022 
 

Ve školním roce 2021/2022 bylo ve škole zaznamenáno a v knize školních úrazů zaevidováno 43 úrazů 
žáků. Záznamů o úrazu (žáků) bylo vyplněno a řádně odesláno 22. Odškodněno byly 13 úrazů. 
Nejvyšší počet úrazů (18) se stal v tělocvičně, k 8 úrazům došlo na chodbách, 6 úrazů se stalo v učebnách, 
po třech úrazech došlo na hřišti a při venkovních aktivitách (park, les, prostory před školou). Dva úrazy se 
staly při bruslení a jeden při lyžařském výcviku. Ke dvěma úrazům došlo v šatnách školy. 
Ze zapsaných údajů vyplynulo, že k většině úrazů žáků došlo v hodinách tělesné výchovy nebo během 
přestávek, kde je největší pravděpodobnost vzniku úrazů. 
Ve všech případech nebyly nikým porušeny žádné bezpečnostní ani jiné předpisy a byla učiněna preventivní 
opatření pro předcházení vzniku úrazů. Po vzniku úrazu došlo k opětovnému poučení žáků, po úrazech v TV 
jim byla opětovně připomenuta pravidla sportovních her a tělovýchovných činností. 
V rámci prevence jsou žáci předem poučeni o bezpečnosti a pravidlech chování ve škole i na akcích 
konaných školou na začátku školního roku v úvodních vyučovacích hodinách. Dále jsou poučováni 
v prvních hodinách rizikových předmětů a před každou rizikovou akcí školy v průběhu celého školního 
roku. Poučení žáků o bezpečnosti je součástí školního vzdělávacího programu a třídních vzdělávacích 
programů jednotlivých tříd, evidence poučení žáků je vedena v třídních knihách jednotlivých tříd. 

 

 

 

Ze života školy… 
 

ADAPTAČNÍ DEN 
Dne 6. 9. 2021 vyrazili žáci na různá místa do přírody v rámci Adaptačního dne pořádaného naší školou. 
Tento den byl zorganizován, aby se posílily vzájemné vztahy mezi spolužáky a aby si děti tyto vazby 
upevňovaly v nádherné přírodě. Takový čas je neuvěřitelně potřebný, jelikož rozvíjí sociální a 
environmentální kompetence, na něž nebylo příliš času během minulého školního roku, jenž „uvěznil“ žáky 
samotné u monitorů jejich počítačů či mobilních telefonů kvůli dlouhotrvající online výuce z důvodu 
pandemie koronaviru. Třídy šly na Chatu Mír, Hradisko, Bučiska, do městského parku a dalších krásných 
míst v blízkém i širokém okolí. Žáci si povídali a stmelovali vzájemný kolektiv při hrách, které si pro ně 
připravili jejich vyučující. 

 
ADAPTAČNÍ KURZ PRO ŠESŤÁKY 
Naši šesťáci se na začátku školního roku zúčastnili adaptačního kurzu, který se konal 2. a 3. září 2021 ve 
Štramberku. Byl zde pro ně připraven celodenní program, chutná strava i nocleh v chatkách. Žáci 6. A i 6. B 
se při hrách a zábavných soutěžích seznamovali, vzájemně poznávali, prokázali své sportovní nadání, 
zručnost, nápaditost i šikovnost. Naučili se vzájemně respektovat, důvěřovat si a hrát fair play. Množství 
usměvavých smajlíků svědčí o to, že se šesťákům zahájení školního roku vydařilo a jsou v nových 
kolektivech spokojeni. 

 
KAMPAŇ „PĚŠKY DO ŠKOLY“ 
Ve středu 22. 9. 2021 od 7 hodin proběhla před budovou školy kampaň „Pěšky do školy“, kterou 
organizovali zástupci Města Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s naší školou. Tato aktivita byla určena 
nejen žákům a zaměstnancům školy, ale také rodičům, kteří měli možnost při ranní kávě pohovořit se 
zástupci města o dopravní situaci v okolí školy. 

 
BĚH ZA ZDRAVÍM 2021 
V pátek 17. 9. 2021 se uskutečnil Běh za zdravím, který pořádalo Středisko volného času Rožnov pod 
Radhoštěm. Naši školu reprezentovalo 30 dětí s těmito výsledky: 

 Kategorie – Nejmladší žactvo – 2. a 3. třídy – délka tratě 500 m: Kristýna Obůrková 1. místo, Michal 
Poruba 3. místo. 
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 Kategorie – Mladší žactvo – 4. a 5. třídy – délka tratě 900 m: Matyáš Vik 1. místo, Michal Zetek 
3.místo, Anna Mouralová 2. místo, Viktorie Koryčanská 3. místo. 

 Kategorie – Starší žactvo – 6. a 7. třídy – délka tratě 1 800 m: Viktor Pelc 2. místo, Alexander Pelc 
3. místo, Adéla Janyšková 2. místo. 

 Kategorie – Nejstarší žactvo – 8. a 9. třídy – délka tratě 1 800 m: Vojtěch Kozlovský 1. místo, Adam 
Koláček 3. místo, Kateřina Brodová 2. místo. 

Všem zúčastněným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalších 
soutěžích. 

 
BESEDA V KNIHOVNĚ 1.B 
V prosinci jsme se poprvé byli seznámit s naší městskou knihovnou. Beseda byla na téma "S Kamilem nejen 
o knihovně". Paní knihovnice nám ukázala, jaké mají nejrůznější knížky, a které se pro nás jako začínající 
čtenáře nejvíce hodí. 

 
ÚSPĚCHY NAŠICH DEVÁŤÁKŮ V TESTOVÁNÍ SCIO 
V listopadu 2021 se naši deváťáci blýskli vynikajícími výsledky ve SCIO testech, kterých se účastnily 
základní školy a některá gymnázia z celé České republiky. Žáci byli testováni z českého jazyka, matematiky, 
obecných studijních předpokladů (OSP) a anglického jazyka. Největší radost nám udělali v českém jazyce, 
kde výsledky žáků řadí naši školu mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. Vynikajících výsledků bylo 
dosaženo také v anglickém jazyce a v testu obecných studijních předpokladů, uspěli jsme i v matematice. Je 
vidět, že deváťáci mají velmi dobře nakročeno k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek na střední školy 
a my jim přejeme hodně štěstí nejen při výběru vhodné střední školy, ale také při samotných přijímacích 
zkouškách. 

 
BUBNUJE CELÁ ŠKOLA 
Po tři dny zněly naší školou zvuky a rytmy afrických bubnů djembe. Pod vedením zkušeného lektora Lukáše 
Kamase se všechny třídy v rámci HV zúčastnily hudební dílny a měly tak možnost zahrát si na jeden z 
nejstarších hudebních nástrojů na světě. V kruhu si všichni zkusili různé hry s rytmem, poznali zvukovou 
vlnu nebo sílu dynamiky. A zjistili, že bubnování je nejen zábavné, ale taky prospěšné, protože přináší 
radost, relaxaci a dobrou náladu. Na závěr si děti mohly vyzkoušet i netradiční etnické hudební nástroje. 
Mnohé tak poprvé viděly a slyšely různá drhla, dešťovou hůl, agogo zvony nebo tibetskou mísu. Nadšení 
bylo znát z celého programu, ale favoritem všech byl bezpochyby nástroj handpan, na který nám pan Kamas 
i zahrál. Děkujeme za pěkný hudební zážitek. 

 
TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO PRVŇÁČKY 
Protože jsme sportovní škola, začali se naši malí prvňáčci hned v září seznamovat s novým sportem - 
tenisem. Od prvních krůčků s míčkem, koordinačních cvičení, přes obratnost se dostali až k tenisovým 
pojmům bekhend, forhend a nakonec se malým šikulům podařily i delší výměny. Dětem se výuka tenisu 
moc líbila a na závěr odcházely s medailí. 

 
ROŽNOV VYHLÁSIL NEJLEPŠÍ SPORTOVCE ZA ROK 2019 A 2020 
Město Rožnov ocenilo nejlepší sportovce roku 2019 a 2020. V rožnovském kině Panorama bylo oceněno za 
rok 2019 celkem 17 sportovců, 6 sportovních kolektivů, 3 trenéři a 1 hendikepovaný sportovec. Za rok 2020 
bylo vyhlášeno 11 sportovců. Jsme hrdi, že se na předních místech v několika kategoriích objevili žáci naší 
školy. Za rok 2019 byli v kategorii individuálních sportovců „Mládež do 15 let“ vyhlášeni nejlepší 
sportovkyní Nela Lušovská (9. B biatlon) a nejlepším sportovcem se stal Tadeáš Mikunda (6. A trial). Oba 
výše jmenovaní byli oceněni také za rok 2020, kde k nim přibyla Markéta Krupová (8. B biatlon). Za rok 
2019 byla v kategorii „Sportovní kolektivy“ vyhlášena v žákovském kolektivu do 15 let štafeta biatlonu 
žákyň W13, jejíž členkou byla Luisa Camfrlová (8. B) a oddíl házené TJ Rožnov – mladší žáci (Tomáš 
Mičkal 8. B, Vojtěch Koleček 7.B). Ze všech oceněných sportovců byl vybrán a vyhlášen Sportovec roku 
2019. Toto ocenění si odnesl Martin Pokorný (lyžování – alpské disciplíny), bývalý žák naší školy. Všem 
oceněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů. 
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TŘEŤÁCI NA LEDĚ 
Po delší pauze se naši třeťáci vrhli na ledovou plochu s velkým nadšením. Bylo vidět, že „první krůčky“ na 
ledě už mají mnozí za sebou a teď už jen zdokonalují techniku a bruslařské dovednosti. Ať už začínající 
bruslaře nebo už zdatné hokejisty, všechny to moc bavilo. A to od úvodní rozcvičky přes nácvik různých 
technik až po závěrečné hry, soutěže a volné bruslení. Dostat děti z ledu chvíli trvalo. Všichni zaslouží 
pochválit za pokroky, vytrvalost i dobrou náladu. Velmi děkujeme i milým rodičům za ochotu a spolupráci s 
organizací. 

 
EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ 
„Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem,“ říká staré přísloví. 26. září slavíme Evropský den jazyků, který 
propaguje jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy. Na naší škole si jej tradičně 
připomínáme workshopy. Letos jsme si lámali hlavy nad osmisměrkami, zpívali německé, ruské a anglické 
písničky, sledovali videa v národních jazycích, kreslili vlajky evropských států, bavili se o cestování a 
důležitosti učení se cizím jazykům. Různé jazyky jsou částí toho, co dělá Evropu zajímavým místem, a 
pomáhají nám porozumět různým kulturám. 

 
LYŽOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM NA BÍLÉ 
Po jarních prázdninách se zájemci z 1. až 4. tříd zúčastnili odpoledního lyžařského kurzu na Bílé. Hned po 
dopolední výuce ve škole jsme se posilnili obědem a hurá na svah! Na Bílé si nás rozdělili do čtyř skupin, 
podle toho, jak statní jsme lyžaři a pátou skupinu tvořili snowboardisti. Někteří stáli na lyžích poprvé, jiní už 
byli zkušení lyžaři zdolávající Alpy, ale instruktoři vždy uzpůsobili cviky a jízdu nám, a tak všichni na konci 
týdne zvládli i závody ve slalomu. 

 
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 
Začátkem února proběhlo školní kolo biologické olympiády kategorie D (6. - 7. třída) na téma "Jak přežít 
zimu". Všichni účastníci se museli poprat s mnoha stránkami přípravného textu a ve školním kole prokázat 
nejen teoretické znalosti, ale i to, jak znají u nás žijící rostliny a živočichy. A kdo patřil k nejlepším? 
Zvítězila Helena Pham, na druhém místě byl Martin Wolf a třetí se umístil Marek Majer, všichni ze 6. B. 
Všem gratulujeme a držíme palce v okresním kole. 

 
LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 
Od středy 16.2. probíhal lyžařský výcvikový kurz pro 5. a 7. ročníky. Přesto, že počasí bylo velmi 
proměnlivé a terén mnohdy náročný, dá se říct, že všichni žáci zvládli kurz na jedničku. I když bylo mnoho 
dětí, které s lyžováním a snowboardingem teprve začínaly, na konci kurzu, ve středu 23. 2., zvládly sjet bez 
bázně a hany obtížnou sjezdovku v Karolince. 

 
ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT ZAHÁJIL SVOU ČINNOST A ZPROSTŘEDKOVAL POMOC 
Dne 1. března 2022 se konala první schůzka Žákovského parlamentu při Základní škole Videčská. 
Projednávaly se různé návrhy, které představili zástupci daných 4. až 9. tříd. Po setkání se uskutečnila také 
první akce nově vzniklé instituce. Žáci ve spolupráci s pedagogy zorganizovali finanční sbírku na pomoc 
postižené Ukrajiny. Zřídila se kasička a do ní se dávaly finanční příspěvky - sbírka byla zahájena ve středu 
2. března 2022 a ukončena dva dny poté. Během této krátké doby se vybralo neuvěřitelných 33 781 Kč, 
které byly poslány v pondělí 7. března 2022 organizaci Člověk v tísni, kdy zástupci Žákovského parlamentu 
s pedagogickým doprovodem odevzdali na České poště zmíněný finanční dar. Doufáme, že všechny akce 
Žákovského parlamentu dopadnou stejně úspěšně a přispějí k ještě lepšímu klimatu školy v rámci vzájemné 
kooperace žáků s pedagogy. 

 
ZÁPIS NANEČISTO VŠICHNI ZVLÁDLI 
Dnes odpoledne bylo v naší škole rušno a veselo. Na chodbách se to jen hemžilo budoucími prvňáčky, kteří 
se sešli v hojném počtu s cílem vyzkoušet si zápis „nanečisto“. Na průzkum školy se vydali v doprovodu 
starších dětí (pro dnešní den převlečených za malé školáčky). Jako první „disciplínu“ si všichni vyzkoušeli 
do života tolik potřebnou trpělivost v řadách přede dveřmi. Potom to šlo už hezky za sebou a s kartičkou v 
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ruce si v sedmi třídách a tělocvičně školkáčci postupně vyzkoušeli své dovednosti potřebné pro školní 
zralost. Na závěr čekal v jídelně na děti i rodiče kromě tvořivého koutku také koutek s občerstvením a 
zákuskem od našich paní kuchařek. Odcházelo se s úsměvem, drobnými dárečky a pevně doufáme, že 
hlavně s pěknými zážitky z první návštěvy skutečné školy. 

 
O POKLAD STRÝCA JURÁŠA 2022 
Jako každoročně, tak i v letošním školním roce se někteří žáci 2. stupně zúčastnili literární soutěže 
rožnovské knihovny O poklad strýca Juráša. 31. ledna 2022 byly v knihovně vyhlášeny výsledky této 
soutěže a ZŠ Videčská opět obsadila první příčky. Ve svých věkových a žánrových kategoriích 3. místo 
získaly - K. Mikulová, K. Krchová 7.B, 2. místo obsadili - A. Janyšková, 7. A, M. Simper 9. B, K. 
Hegarová 9. B. Vítězkou v kategorii poezie se stala - V. Hrušková, 8. B. 
Děkujeme všem oceněným za vzornou reprezentaci školy a přejeme úspěch v okresním kole. Dík ale patří 
všem zúčastněným za to, že se s chutí a radostí věnují tvořivé práci. Na slavnostní vyhlášení výsledků se 
můžete podívat na stránkách rožnovské knihovny. 

 
TURNAJ ČEPS VE FLORBALU 4. - 5. TŘÍD 
Na ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí se 11. 1. 2022 konal turnaj ve florbalu 4. – 5. tříd. Turnaje se 
zúčastnily 4 týmy, domácí ZŠ Šafaříkova, ZŠ Valašská Bystřice, ZŠ Choryně a naše škola. Prvenství a 
postup do krajského kola si zajistili naši žáci, kteří postupně porazili družstvo Valašské Bystřice 10 : 1, 
domácí tým 5 : 0 a družstvo ZŠ Choryně 4 : 1. O tento pěkný úspěch se zasloužili žáci 5. B - Tomáš 
Koláček, Marek Sušeň, Matěj Cáb a Robert Cichovský a žáci 5. A - Šimon Kubín, Matouš Solanský a Jonáš 
Vičan. Všem jmenovaným děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které 
se bude konat v Uherském Brodě. 

 
ÚSPĚCH V OKRESNÍM KOLE RECITAČNÍ SOUTĚŽE 
Ve středu 30. března 2022 se ve zdejší ZUŠ konalo okresní kolo recitační soutěže, ve kterém naši školu 
reprezentovaly Amélie Sobotková (3. A) a Sofie Slováková (7. A). Už jen za postup do okresního kola si 
obě děvčata zaslouží velkou pochvalu. Sofie Slováková svým přednesem zaujala porotu a obsadila krásné 2. 
místo. Postoupila tedy do regionálního kola, které proběhne 26. dubna 2022 v Uherském Hradišti. Sofii 
přejeme úspěch a oběma dívkám děkujeme za reprezentaci školy. 

 
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 2022 
V lednu se na naší škole uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády na téma „Šlechta v proměnách času“. 
Ve školním kole zvítězil Vadym Reheyda z 8.B následován Sárou Fojtáškovou a Kristýnou Hegarovou z 
9.B. Všichni tři nás 24. března reprezentovali v okresním kole. Nejlépe se dařilo Sáře. Na postup do 
krajského kola to sice nestačilo, nicméně všichni tři byli úspěšnými řešiteli, což si zaslouží pochvalu a díky 
za reprezentaci školy. 

 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA V ANGLIČTINĚ 
Ve středu 9. března žáci třídy 4.A absolvovali netradiční hodinu výtvarné výchovy vedenou prostřednictvím 
anglického jazyka, tzv. metodou CLIL (Obsahově a jazykově integrované vyučování). Na základě kresby 
svého osobního znaku se žáci v anglickém jazyce naučili různá přirovnání zvířat k lidským vlastnostem, 
například být odvážný jako lev, či pilný jako včelka. Také si osvojili názvy různých lidských vlastností v 
podobě přídavných jmen a hovořili o svých oblíbených koníčcích. 
Všem žákům se jejich osobní znak vydařil a díky této moderní a perspektivní metodě se všichni naučili 
nejen používat spoustu nových jazykových vazeb, které i dále využijí, ale i reflektovat své osobnostní rysy. 
Žákům se propojení angličtiny a výtvarné výchovy velmi líbilo, a proto metodu CLIL společně využijeme i 
v jiných vyučovacích předmětech. 
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BAREVNÝ VELIKONOČNÍ TÝDEN ANEB TŘI BARVY 
Ve dnech od 11. do 13. dubna 2022 probíhala na naší škole akce pod záštitou Žákovského parlamentu s 
názvem Barevný velikonoční týden. Počítal se počet oblečení dané barvy u každé třídy od 4. do 9. ročníku. V 
pondělí si všichni měli donést barvu červenou, v úterý žlutou a ve středu zelenou. Do akce se nesoutěžně 
zapojili i žáci 1. až 3. ročníku a také zaměstnanci školy. 
Vítězem červeného pondělí byla třída 5. A. V úterý i ve středu vyhrála žlutá a zelená 5. B. Vítězům 
gratulujeme a těšíme se na další krásné akce. 

 
VOSKEM MALOVANÁ VAJÍČKA 
V předvelikonočním čase do školy zavítala nositelka lidových tradic paní Michaela Bařinová, aby děti z 1. 
stupně naučila tradičnímu lidovému řemeslu - zdobení kraslic barevným voskem a batikování. Přestože 
nejde o techniku úplně jednoduchou a mnozí s voskem malovali poprvé, pod jejím vedením to šlo dětem 
krásně. Naše malé slečny jsou tak vzorně připraveny na pondělní koledníky. 

 
PRVŇÁČCI PŘIVÍTALI JARO 
Ve čtvrtek 7. dubna se naši prvňáčci vydali do Valašského muzea v přírodě na exkurzi s tématem Vítání 
jara. Nazdobili si vlastní Mařenu, kterou pak za zpěvu spálili v ohništi a tak ukončili zimu. Následně si 
nazdobili májíček a zapíchli dva křížky do políčka pro větší úrodu. V další chaloupce si ukazovali kytičky z 
krepového papíru a všechny druhy řehtaček, které si pak kluci i vyzkoušeli. V jiné chaloupce ochutnali 
pečené velikonoční jidáše s medem a pučálku. Na závěr si barevným voskem nazdobili vyfouklá vajíčka. 
Teď už toho o valašských zvycích víme zase o něco víc. 

 
FESTIVAL JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH 
Ve středu 30. 3. a ve čtvrtek 31. 3. se žáci naší školy zúčastnili festivalu Jeden svět na školách. 
Na festivalu se promítaly čtyři dokumentární filmy. První film pojednával o mladé dívce, která se objevila 
na ostrově plném odpadků naplavených z přilehlého oceánu. Dívka se rozhodla, že to nenechá jen tak a pustí 
se do úklidu ostrova. Druhý film poukazoval na onemocnění Covid. Ve filmu děti z různých koutů světa 
sdílí přes webové kamery své zkušenosti s touto nemocí, jak se s ní vypořádávají a jak jejich rodiny a blízké 
zasáhla. Ve třetím filmu se žáci seznámili se vzácným očním onemocněním, kterým trpí mladá dívka Bertha. 
Dívka i přes svůj hendikep ráda maluje a se známým umělcem pořádá výstavy, jejichž výnos postupně 
investuje do studií o jejím onemocnění. Poslední zhlédnutý film přicházel s tématem změny pohlaví, kde 
byly odhaleny pocity člověka, který se ve svém těle již od malička necítí dobře. 

 
EXKURZE DO OSVĚTIMI 
Ve středu 30. března 2022 se žáci devátých tříd zúčastnili exkurze do polské Osvětimi. Osvětim byla během 
druhé světové války německý vyhlazovací tábor. Pronásledováni byli především Židé, ale i Romové, 
sovětští zajatci a také mnozí další. Většina našla svou smrt v plynových komorách. Historie sahá do let 
1940 až 1945, kdy docházelo k masovým popravám. V Osvětimi zahynulo přibližně 1,5 milionů nevinných 
lidí v plynových komorách, v důsledku vyhladovění nebo těžkých prací. Konaly se zde i nehumánní 
experimenty. Události, které na daném místě proběhly, je neustále potřeba si připomínat a varovat 
současnou generaci (a ty budoucí) před hrůzami, jež se už nikdy nesmí opakovat. 

 
SLET ČARODĚJNIC VE TŘÍDÁCH 3.A A 1.B 
Pálení čarodějnic patří k doposud velmi živým zvykům. Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května bývala 
jednou z magických nocí, kdy prý měly zlé síly větší moc než jindy. Tento den si připomněly i děti ze třídy 
3.A. V pátek 29. dubna přišly děti do školy převlečeny za čarodějnice. Po módní přehlídce si přečetly 
pohádku O čarodějnici Bertě a jejím koštěti, poslechly si klasickou českou pohádku O perníkové chaloupce, 
vyrobily si papírové čarodějnice, ,,napekly´´ si z marcipánu pavouky a duchy a na závěr si pořádně 
zatancovaly. Byl to super pátek. 
I děti ze třídy 1.B přišly v pátek převlečeny za čarodějnice a čaroděje. Na začátek si udělaly módní 
přehlídku, namalovaly si noc v úplňku s čarodějnicí i košťátkem, zpívaly čarodějnické písničky, tančily a na 
závěr si vyrobily pavouka z lízátka. 
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V ANGLIČTINĚ TŘETÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 
Ve středu 20. 4. se konalo krajské kolo olympiády v anglickém jazyce, kde naši školu reprezentovala Tereza 
Maliňáková z 9. A. Do soutěže se probojovali pouze ti, kteří skončili v okresních kolech na 1. a 2. místě. 
Soutěž byla velmi náročná a měla několik částí. Jsme rádi, že se v takové konkurenci Terce dařilo a skončila 
mezi nejlepšími na výborném 3. místě. Terezce gratulujeme ke krásnému umístění a děkujeme za skvělou 
reprezentaci školy. 

 
ÚSPĚCH V OBLASTNÍM KOLE RECITAČNÍ SOUTĚŽE 
Sofie Slováková (7. A), naše výborná recitátorka, se po úspěchu v okresním kole zúčastnila oblastního kola 
v recitační soutěži, které se konalo v úterý 26. dubna 2022 v Uherském Hradišti. V konkurenci 13 skvělých 
recitátorů svým přirozeným projevem i výběrem textu zaujala porotu a obsadila krásné 3. místo. Sofii 
blahopřejeme a věříme, že je nadějí pro další soutěže v přednesu. 

 
LITERÁRNÍ KLÁNÍ 
V pátek 13. 5. se v prostorách Brillovky uskutečnilo literární klání „A tuhle knihu už jsi četl?“ Ze 7 
účastníků zde vystoupily za naši školu dvě dívky - ze 7. A Gabriela Nováková a z 9. A Sabina Zapletalová. 
Každý z vystupujících představil svoji knihu různým způsobem, ale zároveň byly všechny prezentace 
kreativní a něčím zajímavé. Na závěr všichni přítomní diváci mohli svými hlasy ohodnotit jednotlivé knihy. 
Gábině a Sabině děkujeme za krásný umělecký zážitek. 

 
OKRESNÍ KOLO POHÁRU ROZHLASU V ATLETICE 
Ve čtvrtek 5. 5. 2022 ve sportovním areálu Valašské Meziříčí proběhlo okresní kolo Poháru rozhlasu 
v atletice. Naši školu reprezentovala 3 družstva: mladší žáci a žákyně, starší žákyně. Nejlépe dopadlo 
družstvo mladších žáků, které zvítězilo a postoupilo do krajského kola. Toto kolo se bude konat v Uherském 
Hradišti 20. 5. 2022. Mladší žáci závodili ve složení: Alex a Viktor Pelcovi, Simon Baroš, Adam Kopecký, 
Sebastian Chalupa, Vojtěch Koleček, Štěpán Kretek a Marek Giebel z 7.B, Marek Sommer z 7.A třídy, 
Marek Majer, Michal Frydrych a Matyáš Procházka. Všichni chlapci podali skvělé výkony a zaslouží si 
velikou pochvalu. Družstvo starších děvčat skončilo na pěkném 3. místě, děvčata závodila bez biatlonistek a 
nemocné Viki Hruškové. Neztratily však bojovnou náladu a v některých disciplínách se doslova 
překonávaly. Velkou pochvalu za reprezentaci školy si zaslouží: Kateřina Brodová, Sára Fojtášková, 
Markéta Toflová, Lucie Tarackezy z 9.B, Monika Strnadlová z 8.A a Catherina Polášková z 8.B třídy. 
Družstvo mladších žaček se také v silné konkurenci neztratilo a nejprve obsadilo 3. místo. Bohužel po 
oprávněném protestu ZŠ Hutisko, kleslo na 4. místo. Ale i toto umístění je pro mladší děvčata úspěchem. 
Družstvo závodilo ve složení: Sofie Barošová, Eliška Mičolová, Emílie Majerová z 7.B, Sofie Slováková, 
Adéla Janyšková, Terezka Horáková z 7.A, Natálie Drábková, Sára Zbořilová z 6.B a Markéta Obůrková 
z 6.A třídy. 
Všem jmenovaným děkujeme za reprezentaci školy a družstvu mladších žáků přejeme hodně úspěchů v 
krajském kole. 

 
TURNAJ VE VYBÍJENÉ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 
V pátek 6. 5. 2022 se v tělocvičně Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm uskutečnil turnaj ve vybíjené 
smíšených družstev. Akce se zúčastnilo 5 týmů: ZŠ Pod Skalkou, ZŠ 5. května, ZŠ Videčská a 2 družstva 
gymnázia. Naše družstvo vyhrálo 3 utkání, ale s lepším týmem gymnázia těsně prohrálo. Obsadilo tak 2. 
místo. Pochvalu za reprezentaci školy si zaslouží: Alex Pelc, Viktor Pelc, Sebastian Chalupa, Radim Kuběj, 
Štěpán Kretek, Marian Pavlica a děvčata Eliška Mičolová, Viktorie Mikulenková, Emílie Majerová z 7.B a 
děvčata z 6.B třídy Natálie Drábková, Sára Zbořilová a Klára Berková. 

 
OKRSKOVÉ KOLO V MALÉ KOPANÉ 8. A 9. TŘÍD 
V pátek 30. 4. 2022 organizovala naše škola okrskové kolo v malé kopané 8. a 9. tříd. Turnaje se zúčastnilo 
8 týmů: ZŠ Sedmikráska, ZŠ 5. května, ZŠ Vidče, ZŠ Dolní Bečva, ZŠ Valašská Bystřice, ZŠ Pod Skalkou a 
naše škola. Družstva byli rozděleny na 2 skupiny. Naši fotbalisté ve skupině porazili Valašskou Bystřici, 
remizovali s ZŠ Vidče a prohráli s ZŠ Pod Skalkou. Bohužel na horší skóre jsme ze skupiny nepostoupili. 
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V souboji o 5. až 6. místo fotbalisté porazili ZŠ Dolní Bečvu. Prvenství si odnesla ZŠ Sedmikráska 
vítězstvím nad ZŠ 5. května. 
Pochvalu za reprezentaci školy a pěkné chování na hřišti si zaslouží: brankář Zdeněk Ondruch, Michal 
Smrček z 9.A, Josef Boháč, Lukáš Dratva, David Miklas, Matyáš Matušík z 9.B třídy, Josef Richter, Daniel 
Rára, Denis Orság, Tomáš Mičkal z 8.B a Artur Bogdan z 8.A třídy. 
Fotbalistům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů. 

 
MCDONALD’S CUP 
Ve čtvrtek 29. 4. 2022 se v areálu fotbalového hřiště Valašské Meziříčí konalo okresní kolo v McDonald’s 
Cup. Do okresního kola se naše družstvo probojovalo z okrskového kola, konaného na fotbalovém hřišti v 
Zubří. V tomto turnaji naši chlapci zvítězili. Ve Valašském Meziříčí se sešlo 6 týmů a byly rozděleny do 2 
skupin. Naši fotbalisté měli ve skupině ZŠ Sychrov Vsetín a ZŠ Křižnou Valašské Meziříčí. Se ZŠ Sychrov 
naši borci remizovali, ale prohra s ZŠ Křižnou fotbalisty nepustila do dalších bojů o medaile. Poslední zápas 
sehráli chlapci se ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí a výhrou si zajistili pěkné 5. místo v okrese. Celkové 
prvenství si vybojovali chlapci ze ZŠ Sychrov vítězstvím nad ZŠ Křižnou. Tyto družstva jsme bohužel měli 
ve skupině. Pochvalu za reprezentaci školy si zaslouží tito žáci: Šimon Kubín, Jan Šebesta, Jakub Smrček, 
Jonáš Vičan, Matouš Sarközy, Jakub Horňák z 5. A třídy. Dále Marek Sušeň, Tomáš Koláček, Matěj Cáb, 
Robert Cichovský a Jiří Pavelka z 5. B třídy. 
Fotbalistům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů. 

 
MOUDRÁ SOVIČKA 
Ve čtvrtek 9. června SVČ Rožnov uspořádalo již tradiční soutěž Moudrá sovička, ve které tým složený ze 4 
žáků napříč 1. stupněm (mimo první ročník) dané školy prokazuje svůj všeobecný vědomostní přehled, 
logické myšlení, či týmovou spolupráci. Do soutěže se zapojilo 6 základních škol. 
Naši školu reprezentovali tito žáci - Péťa Tiefenbach z 2. A, Amélka Sobotková z 3. A, Honza Tiefenbach z 
4. A a Kuba Horňák z 5. A. Těmto žákům se podařilo umístit na krásném 3. místě. 
Všem čtyřem členům týmu gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. 

 
DEVÁŤÁCI PŘIPRAVILI PROGRAM NA DEN DĚTÍ 
Dne 3.6. se na naší škole konal sportovní den pro žáky 1. stupně uspořádaný žáky devátého ročníku. Bylo 
přichystáno celkem 13 stanovišť kolem školy, mezi ně patřila stanoviště zaměřená na sport, vědomosti a 
celkové dovednosti. Například skládání sirek do krabičky, skládání puzzle, poznávání státních vlajek, či 
další sportovně zaměřené soutěže. Většině dětí se akce moc líbila. Je prima mít občas změnu od učení. Už 
teď se těšíme na příští Den dětí. 

 
DOPRAVNÍ VÝCHOVA 
V průběhu května a června se naši čtvrťáci a páťáci postupně účastnili praktické části dopravní výchovy, 
která se konala na zimním stadionu v Rožnově pod Radhoštěm. Tato část dopravní výchovy navazovala na 
tu teoretickou, během které si žáci osvojili význam dopravních značek a základy bezpečnosti na silnici. Děti 
měly tedy jediný úkol, a to aplikovat své nabyté znalosti v praxi. 
Protože se během jízdy nestala žádná nehoda a žáci jezdili podle pravidel silničního provozu, obdržel každý 
zúčastněný průkazku cyklisty, díky níž se může hrdě a hlavně samostatně pohybovat po našich cestách na 
svém jízdním kole. 

 
MLÁDÍ A PARAGRAFY 
V pondělí 23. května 2022 se na naší škole konala beseda žáků 6. tříd s ředitelem městské policie panem 
Alešem Pilařem. Dozvěděli jsme se například, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, jak a za co 
můžeme být potrestáni, také to, že do 15 let jsou za nás zodpovědní rodiče. Zajímavé také bylo, že 
spolupachatel může dostat stejný trest jako pachatel a mnoho dalších informací. Moc se nám líbila i výzbroj 
a uniforma pana ředitele. Beseda byla velmi zajímavá a poučná. 
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ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY 

EXKURZE DO SVĚTA TECHNIKY V OSTRAVĚ 
Ve středu 25. května žáci tříd 3. AB, 4. A vyjeli v rámci školního výletu do Světa techniky v Ostravě. Tam 
byl pro každou třídu nachystán jeden vzdělávací program. Žáci 3. A se vžili do rolí malých antropologů a 
během svého programu nabyli spoustu důležitých poznatků o kostech člověka formou mnoha zábavných 
činností. Žáci 3. B se naučili základům programování a uvedli do chodu malého robota Ozobota. Čtvrťáci si 
oblékli bílý plášť a během jednoduchých chemických pokusů zjistili, jak fungují molekuly vody a s tím 
spojená přeměna skupenství vody. Ačkoli jsme jeli do Ostravy i zpět za deště, náladu nám nepříznivé počasí 
rozhodně nezkazilo. Nadšení dětí z vybraných programů jednoduše hrálo prim. 

 
ANGLIČTINA SE STEVEM 
V letošním školním roce k nám do školy docházel anglický rodilý mluvčí Steve Hunter. Od šesté třídy s ním 
žáci v hodinách angličtiny pravidelně konverzovali, občas Steve navštívil také žáky na prvním stupni. Děti 
si ověřily, nakolik rozumí Angličanovi a také, jak rodilý mluvčí rozumí jejich angličtině. Steve byl 
oblíbeným zpestřením a rád hrál s dětmi nejrůznější hry v angličtině. Škoda jen, že už tento projekt končí. 

 
VÍTE, CO JE DEZINFOMBIES? 
Naši deváťáci už ano. V úterý 21. června se zúčastnili workshopu organizace Fakescape. Jednalo se o 
výukové hodiny zaměřené na mediální gramotnost a kritické myšlení. Žáci pracovali v týmech na úkolech 
inspirovaných únikovými hrami (viz https://www.fakescape.cz/). 

 

RELAX TIME 
Dne 1.6. 2022, tedy na Den dětí se v naší škole uskutečnilo otevření Relax Time koutku. Tento koutek 
vznikl ve volném prostoru na chodbě ve čtvrtém patře. Pro výzdobu žáci 2.stupně vytvořili několik návrhů 
na vymalování volných stěn. Ze všech návrhů paní učitelky vybraly 2 návrhy, které spojily dohromady. Po 
týdnu práce bylo namalováno. Škola pořídila nové taburetky a koberec a koutek byl hotov. Potom paní 
ředitelka slavnostně přestřihla pásku a my už ve volných chvílích můžeme relaxovat. 

 
SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY 
Poslední školní den patřil našim deváťákům, nyní už absolventům naší školy. V slavnostním duchu jsme se s 
nimi rozloučili za přítomnosti pana starosty Jiřího Pavlici a rodičů na Městském úřadě. Písničkou se s 
deváťáky rozloučili i naši prvňáčci. Přejeme všem deváťákům krásné prázdniny a ať se vám v životě daří. 

 
 
 
 

 

Vychovatelky: 
 

Fabšičová Alena 
Šindlerová Jana 
Malinová Gabriela 

 
V rámci zájmového vzdělávání ve školní družině bylo přihlíženo k individuálním potřebám žáků. Důraz byl 
kladen na všestranný a harmonický rozvoj dětí, na upevňování kamarádských, mezilidských vztahů a 
výchovu k samostatnosti. 
Zájmová činnost byla zaměřena především na sportovně rekreační, výtvarnou, přírodovědnou a poznávací. 
Děti se účastnily řady soutěží, exkurzí a vzdělávacích programů. Mimo jiné byl mezi jednotlivými 
odděleními ŠD zorganizován turnaj ve vybíjené, který se dětem velmi líbil. 

 
Výtvarné soutěže: 

 SVČ vyhlásila soutěž „O čem sním“ byla vyhodnocena práce Julie Peškové z 1.B. 
 10.11.2021 – vernisáž, předávání cen 
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STRAVOVACÍ SLUŽBY 

Listopad: 
 Hnutí Brontosaurus – výtvarná soutěž „ My a příroda“ 
 T- klub – soutěž ve výrobě českých betlémů. Papírový betlém (1.B, 3.A), betlém byl vystaven na 

náměstí v informačním centru (udělení pamětního listu). 
Duben: 

 Exkurze u hasičů v Rožnově pod Radhoštěm. 
Květen: 

 Návštěva Městské policie v Rožnově pod Radhoštěm. 
 Návštěva Valašského muzea v přírodě: 

 První návštěva se uskutečnila na Den muzeí (Mlýnská dolina). 
 Druhá návštěva se uskutečnila na Den dětí (Valašská dědina). 

Červen: 
 Den zdraví – Brillovka. 

 
Děti také navštěvovaly besedy pořádané Městskou knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm, mnoho času 
trávily v přírodě v okolí školy, v městském parku nebo na školním venkovním sportovišti. 

 

 

 

Kolektiv školní jídelny: 
 

Románková Gabriela - vedoucí školní jídelny 
Pavlíčková Dana - vedoucí kuchařka 
Miklová Jana - kuchařka 
Žebráková Renata - kuchařka 
Vojkůvková Petra - pomocná kuchařka 
Polanská Radana - pomocná kuchařka 

 
Po celý školní rok jsme připravovaly strávníkům pestrou a vyváženou stravu. Měli na výběr ze dvou druhů 
jídel. Snažily jsme se plnit spotřební koš a různá výživová doporučení. 1. pololetí školního roku bylo opět 
poznamenáno pandemií onemocnění covid-19, a tak i ve školní jídelně bylo velmi důležité dodržovat 
hygienická opatření související s tímto onemocněním. Přesto se nám podařilo uskutečnit několik příjemných 
překvapení pro dětské i dospělé strávníky. 

 
Prosinec 
Mikuláš 
V jídelně byla provedena vánoční výzdoba a děti dostávaly drobnou sladkost od Mikuláše. 

 
Leden 
Celý měsíc jsme se potýkaly s velkou nemocností, vařilo se pouze jedno jídlo. 

 
Únor 
14. února 2022 
Společně jsme oslavili svátek zamilovaných -Valentýn. 
Strávníci dostávali sladkost. 

 
Březen 
Zápis nanečisto 
Pro budoucí prvňáčky probíhal ve škole Zápis nanečisto a naše jídelna byla posledním stanovištěm. Pro 
všechny účastníky jsme připravily malé občerstvení. Podávaly se obložené chlebíčky, piškotová buchta, 
džus, a pro rodiče káva. 
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ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH I MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ 

AKTIVNÍ ŠKOLA 

PRALES DĚTEM 

KLUB EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 

Den otevřených dveří 
Také na tento den jsme připravily drobné občerstvení. 
Kromě chlebíčků, džusu a kávy jsme napekly i několik druhů cukroví. 

 
Duben 
V dubnu jsme krásně vyzdobily jídelnu ve velikonočním duchu. 
Připravili jsme si velikonoční týden ve znamení barev. 
11. 4. - barva červená 
Polévka velikonoční šmigrustová, jarní hovězí guláš, houskový knedlík, červené jablko 
Polévka velikonoční šmigrustová, velikonoční hlavička, bramborová kaše, zelenina 
12. 4. - barva žlutá 
Polévka žlutá fazolová krémová, velikonoční pečeně, opékané brambory, dressing 
Polévka fazolová žlutá, citrónové kuřecí, žlutá rýže, kukuřice na másle 
13. 4. - barva zelená 
Polévka jarní kaldoun, dušený špenát, vejce, brambory, zelený čaj 
Polévka jarní kaldoun, velikonoční mazanec, kakao 

 
Na konci měsíce náš čekalo pálení čarodějnic s upraveným jídelníčkem. 
29. 4. – pálení čarodějnic 
Polévka z pařátích nožek, čarodějný kotlík, rýže z hadích ocásků, červený salát 
Polévka z pařátích nožek, opečený ježek, žluté kameny, lektvar 
Jako dezert se podávala mufinka. 

 
Červen 
Den dětí 
Pro děti bylo připraveno poobědové překvapení ve formě sladkosti. 

 

 

 

 

 

odkaz na web projektu 

V roce 2013/2014 jsme se zapojili do tohoto projektu a získali jsme statut Aktivní škola. 
 

 

odkaz na web projektu 

Spolupráce se sdružením Prales dětem je velice přínosná. Během několika let jsme uskutečnili mnoho besed 

se členy a těšíme se na další aktivity. 
 

 

odkaz na web projektu 

Členství naší školy v KEV trvá od počátku jeho založení v roce 1995 je pro nás nedílnou součástí výchovně 
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M.R.K.E.V. – METODIKA A REALIZACE KOMPLEXNÍ EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 

PLANETA ZEMĚ 

ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ 

OVOCE DO ŠKOL A MLÉKO DO ŠKOL 

STONOŽKA – HNUTÍ NA VLASTNÍCH NOHOU 

vzdělávacího procesu. V rámci naší vzájemné spolupráce vznikla celá řada významných projektů, školních, 

celostátních i mezinárodních (např. česko-holandský projekt Tulipán). 
 

 

odkaz na web projektu 
 

M.R.K.E.V. je dlouhodobý projekt, který pomáhá základním a středním školám a pedagogům se začleněním 

ekologické výchovy do ŠVP a do výuky, podporuje komunikaci a organizuje setkání ke vzájemné výměně 

námětů. 
 

 

odkaz na web projektu 

Každoročně se zapojujeme do tohoto významného projektu, zejména v rámci akce Jeden svět na školách. 
 

 

odkaz na web projektu 

Tento unikátní projekt nás několikrát do roka seznamuje s atraktivními, ale i ohroženými místy naší planety. 
 

 

odkaz na web projektu 

Partnerem projektu je především naše školní jídelna. Naši aktivní účast potvrzuje chutný, rozmanitý a 

zdravý jídelníček. 
 

 

odkaz na web projektu 

Již několik let děti 1. a 2. stupně díky tomuto projektu dostávají zdarma ovoce, zeleninu i vybrané mléčné 

produkty. Spolupracujeme s firmou Ovocentrum. 
 

 

odkaz na web projektu 

Na toto partnerství jsme opravdu hrdí. Je nám ctí, že můžeme pomáhat v tak významném hnutí, které má 

světový význam. Není náhodou, že paní Běla Gran Jensen, symbol a garant Stonožky, zvítězila v anketě 

Největší zahraniční Čech 2012 a její kvality ocenil i papež František při osobním setkání 5. června 2013. 
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11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a ostatních kontrolách 
 

 12. 1. 2022 byla provedena prověrka BOZP. Zjištěné závady a nedostatky jsou součástí zápisu. 
Nebylo provedeno oplocení pozemku. 

 9. – 16. 3. 2022 byla provedena kontrola zaměstnanci Úřadu práce ČR – Krajské pobočky ve Zlíně. 
Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda o poskytnutí příspěvku na 
vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky nebo 
porušení kontrolovaných podmínek. Veřejná finanční podpora, poskytnutá úřadem práce, byla ze 
strany kontrolované osoby účelně využita. 

 8. – 17. 8. 2022 byla provedena veřejnosprávní kontrola ze strany zřizovatele. Kontrolu provedl 
kontrolor odboru vnitřního auditu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm. V kontrolovaném 
účetním období nebyly zjištěny žádné skutečnosti nasvědčující porušení rozpočtové kázně, či 
neoprávněného použití peněžních prostředků státního rozpočtu nebo finančních prostředků 
zřizovatele. Nebyla uložena žádná opatření k nápravě. 

 V listopadu 2021 byla naše škola zařazena Českou školní inspekcí do inspekčního elektronického 
zjišťování (INEZ), které nahrazuje v dané záležitosti inspekční činnost na místě. Týkalo se 
problematiky podpory pohybových aktivit a pohybových dovedností žáků jak v rámci výuky tělesné 
výchovy, tak i v rámci ostatních pohybových činností žáků ve škole. Současně bylo zjišťováno, jaké 
podmínky vybrané školy, učitelé a žáci pro realizaci pohybových aktivit aktuálně mají. Toto 
elektronické zjišťování bylo dílčí součástí širšího tematického šetření České školní inspekce 
orientovaného na pohybovou problematiku. V jeho rámci pak budou v příštím školním roce 
realizovány také prezenční aktivity a žáci 3. a 7. ročníku základních škol projdou v průběhu 1. 
pololetí 2022/2023 také měřením tělesné zdatnosti prostřednictvím sady motorických testů. 

 11. 5. – 1. 6. 2022 proběhlo zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. ročníků základních škol 
prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET. Okruh sledovaných 
vzdělávacích oborů byl vymezen na základní předměty Český jazyk a Matematika a byl doplněno 
test Dovedností usnadňujících učení. Díky tomuto zjišťování poskytla škola České školní inspekci 
součinnost umožňující získání zásadních informací potřebných pro přijímání efektivních rozhodnutí 
a realizaci cílených intervencí směřujících nejen k postupnému vyrovnávání nerovností ve 
vzdělávání způsobených dlouhým obdobím pandemie nemoci covid-19, ale i k celkovému rozvoji 
vzdělávání na úrovni jednotlivých žáků, škol i celé vzdělávací soustavy. 

 V lednu 2022 byla naše škola zařazena do inspekčního elektronického zjišťování (INEZ), které bylo 
určeno všem základním a středním školám a týkalo se dvou oblastí: prevence rizikového chování se 
zaměřením na oblast kyberšikany a podpory nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných žáků 
ve školách. 

 4. 5. 2022 proběhla inspekční činnost ČŠI, jejíž předmětem bylo zjišťování a analyzování podmínek, 
průběhu a výsledku vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. a) školského zákona. Konkrétní náplň 
kontrolní činnosti: práce s ukrajinskými žáky. 

 
 

12. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021 
 

Příloha č. 3 
 
 

13. Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Spolupráce s dalšími partnery 
 

Škola spolupracuje po celý školní rok s Nadačním fondem ZŠ Videčská a se Sdružením rodičů žáků 
sportovních tříd. Vedení školy se pravidelně zúčastňuje schůzek a podílí se aktivně na jejich činnosti. 
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V oblasti výchovy a vzdělávání se kladně odráží i vzájemná spolupráce s dalšími subjekty působícími 
v Rožnově pod Radhoštěm a okolí. V 1. pololetí školního roku 2021/22 byla vzhledem k mimořádným 
opatřením souvisejícím s onemocněním Covid-19 účast na mnoha kulturně společenských akcích omezena a 
v mnoha případech byly dokonce veškeré kolektivní aktivity zrušeny. V 2. pololetí již mohla spolupráce 
uvedených organizací probíhat v běžném režimu. 

 
Organizace, s nimiž škola pravidelně spolupracuje: 

 
Městský úřad v Rožnově pod Radhoštěm: 

 Kulturní vystoupení na akcích pořádaných městem (jarmarky apod.) 
 Sportovní a jiné soutěže pořádané městem 
 Poskytnutí prostor pro akce pořádané městem (volby apod.) 
 Účast na akcích pořádaných městem 
 Besedy pro žáky 6. tříd v rámci VO 

 
Mateřské školy : 

 Příprava akcí pro děti mateřských škol 
 Návštěva dětí a rodičů v rámci Dne otevřených dveří 
 Zápis nanečisto pro předškoláky 
 Mikulášská nadílka v MŠ 1. máje 
 Poskytnutí prostor školy pro sportovní činnost 

 
Základní školy : 

 Prezentace činnosti školy pro budoucí žáky naší školy, zejména žáky 5. tříd neúplných rožnovských 
a okolních škol 

 Organizace závodu v běhu na lyžích pro školy Rožnovska 
 Pomoc při organizaci sportovních soutěží mezi školami 

 
Středisko volného času : 

 Sportovní soutěže 
 Vědomostní soutěže 
 Okrskové kolo recitační soutěže 
 Výtvarné soutěže 
 Poskytování prostor školy k sportovní a umělecké činnosti 

 
Národní muzeum v přírodě 

 Účast na programech pořádaných pro školy 
 

Tělovýchovná jednota: 
 Poskytování prostor školy (tělocvična, cvičební sál i hřiště) k sportovní činnosti oddílů TJ 
 Organizování plaveckého výcviku žáků 
 Účast na soutěžích organizovaných TJ 

 
Zdravý Rožnov : 

 Poskytování prostor školy k uskutečnění akcí 
 Účast na ekologických akcích (Den Země) 

 
T klub – kulturní agentura a Spektrum: 

 Spolupráce při organizaci výstav, jarmarku apod. 
 Účast na akcích 
 Pravidelné posílání článků a fotografií do Spektra Rožnovska 
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Městská knihovna: 
 Účast na pravidelných akcích (besedy, výstavy) 
 Workshopy pro žáky 
 Zapojení do soutěží 

 
Základní umělecká škola: 

 Účast na akcích pořádaných ZUŠ 
 

Městská policie a Policie ČR: 
 Společná organizace besed pro žáky 
 Účast na sportovních soutěžích 

 
Hasičský sbor města Rožnov pod Radhoštěm 

 Pomoc při organizaci cvičného poplachu 
 Besedy pro děti 

 
14. Závěr výroční zprávy 

 

Základní škola Videčská, Rožnov p.R., příspěvková organizace splnila ve školním roce 2021/2022 výuku 
podle vlastního Školního vzdělávacího programu Škola v pohybu. Přestože byla výuka v 1. pololetí do určité 
míry ovlivněna onemocněním covid-19, nedošlo k plošnému uzavírání škol a mohly tak být realizovány 
hlavní cíle školního vzdělávacího programu. Nově byla vyučována informatika od 4. do 9. ročníku podle 
upraveného ŠVP. Škola se úspěšně prezentovala ve školní i mimoškolní činnosti v rámci místních, 
okresních, krajských i regionálních soutěží a nadále se řadí ke školám, jejichž jméno se při těchto akcích a 
setkáních vyslovuje s uznáním a respektem. Z hlediska materiálních podmínek se škola dále výrazně 
zkvalitňuje, a to také díky pokračující velké podpoře zřizovatele, který do školy investuje nemalé finanční 
prostředky. Pozitivní přínos pro další rozvoj školy mají také projekty financované z prostředků Evropské 
unie. Pedagogický sbor je stabilní, týmová práce se stala potřebou a samozřejmostí a přístup učitelů i 
ostatních zaměstnanců k pracovním povinnostem je vysoce profesionální, vztah k žákům i rodičům je 
zodpovědný a srdečný. Všem zaměstnancům patří za jejich kvalitní práci velké poděkování. 

 
Výroční zpráva zpracována dne: 30. 08. 2022 
Pedagogická rada projednala a vzala na vědomí dne: 11. 10. 2022 
Školská rada schválila dne: 11. 10. 2022 
Zpracovala : Mgr. Eva Cabáková 

 
 

Podpis ředitele a razítko školy : Mgr. Eva Cabáková 
ředitelka školy 

 
 
 

15. Přílohy 
 

Příloha č. 1 – Přehled hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 1. a 2. pololetí školního roku 2021/22 
Příloha č. 2 – Výsledky testování 
Příloha č. 3 - Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021 
Příloha č. 4 - Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2021 
Příloha č. 5 - Fotodokumentace 



 

Souhrnná statistika tříd 
 1. pololetí školního roku 2021/22 

zpracováno dne: 11. 2. 2022 

třída žáků 
z 

V 

toho hodnocení 

P 5 
 
N 

snížená 
známka Ch 

průměrný 
prospěch 

Průměrná absence na žáka 
omluv. neomluv. třídní učitel 

1.A 13 13 0 - - - 1.011 31.07 - Mgr. Sýkorová Jana 

1.B 13 13 0 - - - 1.000 57.53 - Mgr. Pečivová Veronika 

1. ročník 26 26 0 0 0 - 1.005 44.31 -  

2.A 20 20 0 - - - 1.050 46.45 - Mgr. Besedová Ivana 

2. ročník 20 20 0 0 0 - 1.050 46.45 -  

3.A 15 15 0 - - - 1.050 72.73 - Mgr. Deptová Marie 

3.B 15 14 1 - - - 1.092 53.33 - Mgr. Hermová Marie 

3. ročník 30 29 1 0 0 - 1.070 63.03 -  

4.A 17 16 1 - - - 1.082 59.17 - Mgr. Maňáková Ivana 

4.B 15 11 3 - 1 - 1.313 76.86 - Mgr. Melichaříková Iva 

4. ročník 32 27 4 0 1 - 1.189 67.47 -  

5.A 18 15 3 - - - 1.246 59.50 - Mgr. Sekulová Blanka 

5.B 17 17 0 - - - 1.165 44.29 - Mgr. Mairingerová Anna 

5. ročník 35 32 3 0 0 - 1.206 52.11 -  

6.A 30 15 15 - - - 1.502 67.23 - Mgr. Pokorná Libuše 

6.B 20 10 10 - - - 1.597 45.95 - Mgr. Grůzová Markéta 

6. ročník 50 25 25 0 0 - 1.540 58.72 -  

7.A 27 20 7 - - - 1.322 68.11 - PaedDr. Mikulenková Dana 

7.B 23 6 14 1 2 1 (1+0) 1.702 87.26 - Mgr. Najmanová Hana 

7. ročník 50 26 21 1 2 1 (1+0) 1.502 76.92 -  

8.A 15 2 11 1 1 - 1.888 103.33 - Mgr. Křenková Jana 

8.B 22 13 9 - - - 1.378 68.13 - Mgr. Daehnová Eva 

8. ročník 37 15 20 1 1 - 1.576 82.41 -  

9.A 24 10 13 1 - - 1.639 84.58 - Mgr. Kolibová Veronika 

9.B 14 7 7 - - - 1.495 73.14 - Mgr. Hajdová Yvetta 

9. ročník 38 17 20 1 0 - 1.583 80.37 -  

C E L K E M ** 217 94 3 4 1 (1+0) 1.410 65.53 -  



 

Souhrnná statistika tříd 
 2. pololetí školního roku 2021/22 

zpracováno dne: 19. 8. 2022 

třída žáků 
z 

V 

toho hodnocení 

P 5 
 
N 

snížená 
známka Ch 

průměrný 
prospěch 

Průměrná absence na žáka 
omluv. neomluv. třídní učitel 

1.A 15 14 0 1 - - 1.011 39.00 - Mgr. Sýkorová Jana 

1.B 13 13 0 - - - 1.000 38.00 - Mgr. Pečivová Veronika 

1. ročník 28 27 0 1 0 - 1.005 38.54 -  

2.A 19 19 0 - - - 1.045 58.68 - Mgr. Besedová Ivana 

2. ročník 19 19 0 0 0 - 1.045 58.68 -  

3.A 14 14 0 - - - 1.071 58.28 - Mgr. Deptová Marie 

3.B 18 17 1 - - - 1.141 51.22 - Mgr. Hermová Marie 

3. ročník 32 31 1 0 0 - 1.108 54.31 -  

4.A 19 19 0 - - - 1.112 68.05 - Mgr. Maňáková Ivana 

4.B 16 11 5 - - - 1.287 76.62 - Mgr. Valášková Lada 

4. ročník 35 30 5 0 0 - 1.193 71.97 -  

5.A 20 17 3 - - - 1.268 55.65 - Mgr. Sekulová Blanka 

5.B 17 14 3 - - - 1.265 46.41 - Mgr. Mairingerová Anna 

5. ročník 37 31 6 0 0 - 1.266 51.41 -  

6.A 30 15 15 - - - 1.529 75.56 - Mgr. Pokorná Libuše 

6.B 22 9 11 2 - 1 (0+1) 1.703 50.40 1.14 Mgr. Grůzová Markéta 

6. ročník 52 24 26 2 0 1 (0+1) 1.598 64.92 0.48  

7.A 28 18 10 - - - 1.348 65.21 - PaedDr. Mikulenková Dana 

7.B 23 8 15 - - - 1.696 89.78 - Mgr. Najmanová Hana 

7. ročník 51 26 25 0 0 - 1.514 76.29 -  

8.A 17 3 14 - - - 1.781 72.17 - Mgr. Křenková Jana 

8.B 23 14 9 - - - 1.357 64.78 - Mgr. Daehnová Eva 

8. ročník 40 17 23 0 0 - 1.526 67.93 -  

9.A 24 9 15 - - - 1.624 81.79 - Mgr. Kolibová Veronika 

9.B 18 7 11 - - - 1.541 65.94 - Mgr. Hajdová Yvetta 

9. ročník 42 16 26 0 0 - 1.586 75.00 -  

C E L K E M ** 221 112 3 0 1 (0+1) 1.428 63.95 0.07  



 

 

 
 
 
 

Výsledky testování školy 

Výběrové zjišťování výsledků žáků 2021/2022 

Školní rok 2021/2022 

 
 
 
 
 
 

 
 

Základní škola Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace 
 
 
 
 
 
 
 

Termín akce: 09.05.2022 – 10.06.2022 
 

Termín testování: 11.05.2022 – 01.06.2022 
 

Datum vyhodnocení: 18.06.2022 
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1. Vyhodnocení školy 

 
Primárním cílem výběrového zjišťování není srovnávat žáky, třídy nebo školy mezi sebou – cílem výběrových zjišťování 

České školní inspekce je poskytnout informaci o tom, nakolik je jednotlivý žák schopen naplnit požadavky zahrnuté v testu, 

i když test samozřejmě nikdy nemůže reprezentovat celý vzdělávací obor (předmět). Přesto může být zajímavé zasadit 

výsledky žáků školy do rámce výsledků všech testovaných žáků. 

 
První výsečový graf ukazuje, jak velké byly podíly všech testovaných žáků, kteří dosáhli v testu průměrné úspěšnosti 

v rozmezích 0–20 %, 21–40 %, 41–60 %, 61–80 % a 81–100 %, tj. jaká část ze všech testovaných žáků (zahrnuti jsou 

pouze žáci bez speciálních vzdělávacích potřeb) získala méně než jednu pětinu možných bodů, jaká část jednu až dvě 

pětiny bodů atd. Nad grafem je hodnota průměrné úspěšnosti žáků vaší školy (opět bez žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami). V legendě grafu jsou v závorkách počty žáků tvořících jednotlivé podíly (za všechny testované žáky). 

 
Graf tedy umožňuje posoudit, zda jsou vaši testovaní žáci v průměru ve většinové skupině žáků rozdělených podle 

výsledků, nebo zda se řadí spíše k okrajovým (pozitivně i negativně) skupinám. Nejedná se o porovnání školy s ostatními 

školami – graf je konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků, žádným způsobem nelze z grafu odvodit průměrné hodnoty 

úspěšnosti ostatních škol. Je také třeba vzít v potaz, že výsledky testovaných žáků nemusejí zcela věrně reprezentovat 

výsledky všech žáků školy – průměr je prezentován jen za žáky bez speciálních vzdělávacích potřeb, daný testovaný 

ročník může být lepší či horší, než je ve škole obvyklé, apod. 

 
Druhý graf v tomto výběrovém zjišťování není použit, protože v testech byly zastoupeny pouze úlohy jedné úrovně 

obtížnosti (graf by v případě úloh více úrovní obtížnosti ukazoval, jaká část žáků řešila jednotlivé úrovně obtížnosti). 

 
Tabulka prezentuje průměrné úspěšnosti žáků jednotlivých tříd, školy a všech testovaných žáků za celý test a po 

jednotlivých tematických oblastech zastoupených v testu. Všechna porovnání se vztahují pouze k obsahu testů – testy 

měly omezenou délku a obsáhly jen vybranou část ze všech rozvíjených dovedností ve sledované oblasti. Na druhou 

stranu poskytují obrázek o tom, jak se přinejmenším v té části výstupů, kterým se test věnoval, dílčí skupině žáků školy 

dařilo. 

 
Po zpracování výsledků testování (na podzim 2022) budou školám připraveny ještě reporty porovnávající výsledky jejich 

žáků v úžeji vymezených skupinách škol podobných charakteristik například z hlediska socioekonomického zázemí žáků 

nebo podmínek pro distanční výuku. O zpřístupnění těchto reportů (v systému InspIS DATA) budeme ředitele škol 

informovat e-mailovou notifikací. 
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1.1 5. ZŠ 

 
1.1.1 Český jazyk 

 
Průměrná úspěšnost žáků školy: 71 % 

 

 

 
Podíly žáků školy po rozvětvení: 

- Obtížnost 1: 100 % (33) 
 

Tabulka detailních výsledků 
 
 

Test Obtížnost 5.A 5.B Škola Celkem 

Vyhodnocených testů Obtížnost 1 17 16 33 50 744 

Celý test Obtížnost 1 73 % 68 % 71 % 69 % 

Porozumění textu Obtížnost 1 36 % 33 % 35 % 42 % 

Pravopis Obtížnost 1 82 % 80 % 81 % 78 % 

Slovní zásoba Obtížnost 1 74 % 60 % 68 % 62 % 
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1.1.2 Dovednosti usnadňující učení 

 
Průměrná úspěšnost žáků školy: 48 % 

 

 

 
Podíly žáků školy po rozvětvení: 

- Obtížnost 1: 100 % (33) 
 

Tabulka detailních výsledků 
 
 

Test Obtížnost 5.A 5.B Škola Celkem 

Vyhodnocených testů Obtížnost 1 17 16 33 50 276 

Celý test Obtížnost 1 54 % 42 % 48 % 53 % 

Práce s čísly a symboly Obtížnost 1 41 % 26 % 34 % 41 % 

Orientace v čase a prostoru Obtížnost 1 51 % 46 % 48 % 52 % 

Práce se slovy a textem Obtížnost 1 68 % 56 % 62 % 65 % 
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1.1.3 Matematika 

 
Průměrná úspěšnost žáků školy: 55 % 

 

 

 
Podíly žáků školy po rozvětvení: 

- Obtížnost 1: 100 % (33) 
 

Tabulka detailních výsledků 
 
 

Test Obtížnost 5.A 5.B Škola Celkem 

Vyhodnocených testů Obtížnost 1 17 16 33 50 585 

Celý test Obtížnost 1 56 % 54 % 55 % 52 % 

Geometrie Obtížnost 1 19 % 14 % 16 % 22 % 

Počítání s čísly Obtížnost 1 72 % 77 % 74 % 64 % 

Slovní úlohy Obtížnost 1 55 % 46 % 51 % 52 % 
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Právě čtete analytickou zprávu z Národního testování 9. tříd, do kterého se vaše škola 
zapojila na podzim 2021. V brožuře vám předkládáme souhrnné výsledky za celé šetření 
a výsledky vaší školy doplněné o srovnání s ostatními zapojenými školami. Výsledky 
po jednotlivých třídách a předmětech najdete na samostatných listech, abyste je mohli 
jednoduše rozdat učitelům nebo předmětovým komisím. 

 
 

V testu Českého jazyka jsme se ze zpracování rozhodli vyřadit úlohu č. 15 kvůli 
nejednoznačnému správnému řešení. 

 
 

Věříme, že vám analytická zpráva poskytne cenné informace. Přejeme vám a vaší škole jen 
to nejlepší. 

 

Eliška Hloupá Sovová 
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správně špatně vynecháno 

 
Souhrnné výsledky za testování 

 

test 
základní údaje o testech 

reliabilita počet úloh počet testovaných 
český jazyk 0,803 39 16461 
matematika 0,749 30 16280 
obecné studijní předpoklady 0,894 60 15872 

 
Počty zapojených žáků/škol v jednotlivých krajích ČR 

 

 

Průměrné odpovědi 
 

 

 
Český jazyk 

 
 
 
 

Matematika 
 
 
 
 

OSP 
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Národní testování 9. tříd 2021/22 
 

Škola: DEKM (ZŠ) Základní škola Videčská, Rožnov p.R., příspěvková organizace, Rožnov pod 
Radhoštěm 

 
 

Český jazyk 
Výsledky vašich žáků v českém jazyce řadí vaši školu mezi 10 % nejúspěšnějších škol 
v testování. 

 

Hodnocení podle částí testu 

Z hodnocení tematických částí testu vyplývá, že výsledky vašich žáků byly 

výborné v částech: 

literatura a čtenářská gramotnost 
sloh a komunikace 

průměrné v části: 

mluvnice 
 
 
 

Z hodnocení dovednostních částí testu vyplývá, že výsledky vašich žáků byly 

výborné v částech: 

interpretace a získávání informací 
posouzení 

průměrné v části: 

znalosti 

 
 
 

Využití studijního potenciálu 

Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve 
vaší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván dobře. Výsledky žáků 
jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, 
učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti. 

Matematika 
Výsledky vašich žáků v matematice jsou lepší než u 60 % zúčastněných škol. 

 
 

Hodnocení podle částí testu 

Z hodnocení tematických částí testu vyplývá, že výsledky vašich žáků byly 

výborné v části: 

závislosti, vztahy a práce s daty 

průměrné v částech: 

geometrie v rovině a prostoru 
číslo a proměnná 
nestandardní aplikační úlohy a problémy 

 
 

Z hodnocení dovednostních částí testu vyplývá, že výsledky vašich žáků byly 

průměrné v částech: 

znalosti 
porozumění 
aplikace 

 
 
 
 

 
Využití studijního potenciálu 

Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve 
vaší škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně, výsledky žáků 
v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 

 
 
 
 
 
 

100 % 

80 % 

60 % 

40 % 

20 % 

0 % 

Jak si stojíme mezi ostatními? 
Relativní postavení školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČJ Ma OSP 

Jak výsledky správně 
pochopit a využívat? 

Zjistěte z výsledků, čím se může škola pochlubit a na čem by mohla zapracovat. 
Při čtení výsledků berte v úvahu specifické podmínky vaší školy. 
Výsledky doplňte i dalšími informacemi o žácích a třídách a stále s nimi 
pracujte. 

 
Výsledky adaptivního testu Anglického jazyka 

 
9. A 

 
9. B 

 
 

 
celkem ZŠ 

 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

výsledné úrovně v testu 

 
Podrobné výsledky všech testů i jednotlivých tříd obsahuje analytická část zprávy. 
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Český jazyk 
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Matematika 
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Souhrnné výsledky za školu 
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9. A 9. B víceletá gymnázia základní školy 

 
Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSP 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 20 40 60 80 100 

průměrný percentil 
 

počet respondentů: ČJ: 18 / 11 / VG: 476 / ZŠ: 16058 Ma: 18 / 12 / VG: 472 / ZŠ: 15874 OSP: 18 / 12 / VG: 467 / ZŠ: 15477 
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základní školy víceletá gymnázia školy s méně než 10 žáky vaše škola 

základní školy víceletá gymnázia vaše škola 

 
Relativní postavení školy v testu ČJ 
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počet škol: základní školy: 445 / víceletá gymnázia: 14 / školy s méně než 10 žáky: 37 
 

Relativní postavení školy v testu ČJ – školy s 10 a více žáky 
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základní školy víceletá gymnázia školy s méně než 10 žáky vaše škola 

základní školy víceletá gymnázia vaše škola 

 
Relativní postavení školy v testu Ma 
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jednotlivé zapojené školy 
 

počet škol: základní školy: 444 / víceletá gymnázia: 14 / školy s méně než 10 žáky: 38 
 

Relativní postavení školy v testu Ma – školy s 10 a více žáky 
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základní školy víceletá gymnázia školy s méně než 10 žáky vaše škola 

základní školy víceletá gymnázia vaše škola 

 
Relativní postavení školy v testu OSP 
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jednotlivé zapojené školy 
 

počet škol: základní školy: 440 / víceletá gymnázia: 13 / školy s méně než 10 žáky: 38 
 

Relativní postavení školy v testu OSP – školy s 10 a více žáky 
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Kategorie na základě Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 
 

A0 Žák se s pomocí naučených frází umí představit a vyjádřit základní informace o sobě, své rodině či svých koníčcích. Tyto fráze také dokáže rozpoznat v textu. 
Začíná rozumět některým výrazům používaným v každodenním životě. Dokáže přečíst a pochopit jednoduché věty a fráze, pokud má potřebnou slovní zásobu 
a může si text přečíst vícekrát po sobě. V mluveném projevu porozumí výrazům a větám, které zná, pokud jsou vysloveny pečlivě a pomalu. 

A1 
Žák zná výrazy používané v každodenním životě a dokáže vyjádřit detaily týkající se jeho osoby, rodiny a přátel. Jednoduchými větami popíše místo, kde žije, a 
lidi, které zná. Umí položit jednoduché otázky a zjistit tak informace o jiné osobě (například o místě, kde žije, nebo o věcech, které vlastní). Porozumí pomalu, 
zřetelně a jednoduše mluvícím partnerům, kteří jsou ochotni případně svou výpověď zopakovat, a dokáže reagovat na jejich otázky. V textu i mluveném projevu 
dokáže identifikovat známá slova a věty. 
Úroveň A1 očekává Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání od žáka na konci 5. třídy základní školy. 

A2 
Žák umí základními frázemi popsat sebe, svou rodinu, školu, zájmy či okolí. Dokáže v přímé a jednoduché výměně informací stručně popsat rutinní činnosti 
a své potřeby. Umí vést společenskou konverzaci o známých tématech a reagovat na momentální situaci. Dokáže napsat jednoduché poznámky či zprávy 
a zvládne i krátký osobní dopis. V jednodušších textech dokáže vyhledat základní informace. Rozumí větám, které se týkají jeho samého, rodiny, nákupů nebo 
zaměstnání. Porozumí základnímu sdělení, je-li proneseno pomalu a zřetelně. 
Úroveň A2 očekává Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání od žáka na konci 9. třídy základní školy. 

B1 
Žák ovládá fráze a slovní zásobu týkající se běžných témat a oblastí, která ho zajímají, a dokáže o nich i napsat souvislý text. Jazykově si poradí v situacích, které 
mohou nastat při cestování do ciziny. Umí popsat zážitky, události, sny, naděje a cíle či stručně vysvětlit a zdůvodnit své názory a plány. Zvládne vyprávět 
příběh, přiblížit obsah knihy či almu a vylíčit své reakce. Své zážitky a dojmy dokáže i popsat v osobním dopise. Bez přípravy se může zapojit do hovoru o 
aktuálních událostech a známých tématech se správným použitím gramatických prostředků. Rozumí hlavním myšlenkám ve spisovném mluveném projevu, 
týká-li se běžných témat. Pochopí smysl rozhlasového či televizního vysílání s běžným obsahem. B1 je kategorie, ze které vychází maturitní zkouška. 

B2 
Žák bez velké námahy dokáže vést plynulou spontánní konverzaci s rodilým mluvčím. Umí se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se 
vztahují k oblasti jeho zájmu, bez problémů vysvětlí své stanovisko k aktuálním otázkám a dokáže uvést výhody a nevýhody různých řešení. Rozumí textům 
současné prózy, článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje, i hlavním myšlenkám složitých textů na 
různá témata včetně odborně zaměřených diskuzí na téma, o které se zajímá. Umí napsat srozumitelné podrobné texty různé formy na rozmanitá témata, 
obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V osobním dopise dokáže vyjádřit emoce či popsat své pocity. Nedopouští se gramatických chyb vedoucích 
k nedorozumění, většinu svých chyb umí opravit. Rozumí většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat a také většině almů ve spisovném 
jazyce. Dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně zná. 

C1 
Žák se umí plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů, umí jazyk užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. 
Dokáže se jasně vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem. Dokáže 
dodržovat vysoký stupeň gramatické správnosti, zřídka se dopouští systémových chyb a tyto chyby jsou sotva postřehnutelné, ale pokud se objeví, obvykle je 
dokáže opravit. Umí volit vhodné fráze a vybírat své formulace tak, že se vyjadřuje jasně a na odpovídající stylové rovině bez nutnosti redukovat to, co chce 
sdělit. Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů (jak faktograackých, tak beletristických), ocení rozdíly v jejich stylu. Porozumí odborným článkům 
a delším technickým instrukcím, a to i pokud se nevztahují k jeho oboru. Je schopen sledovat film nebo rozhlasové vysílání v anglickém jazyce. 

Žáci, kteří svým výsledkem v testu SCATE tento rámec přesahují, jsou označeni kategorií C1+, tedy patří do kategorie C1 nebo vyšší. 
Tento test pracuje s úrovněmi vytvořenými na základě Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. SERRJ je dokument Rady Evropy poskytující obecný základ pro výuku 
a studium jazyků v celé Evropě. Mimo jiné definuje i úrovně ovládání jazyka, které umožňují měřit pokrok studentů a žáků v každém stadiu učení se jazyku. 
Vzhledem k tomu, že ještě předtím, než žák dosáhne úrovně A1, dokáže již při velmi omezeném rozsahu použití jazyka provádět řadu úloh, rozšířili jsme škálu o úroveň A0. 
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky 
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A0 A1 A2 B1 B2 C1 C1+ 

základní školy víceletá gymnázia školy s méně než 10 žáky vaše škola 

 
 

 
 

Rozložení úrovní testovaných žáků a srovnání s ostatními testovanými v testu AJ 
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9. A 9. B celkem ZŠ 

 

počet respondentů: 9. A: 8  9. B: 7  celkem ZŠ: 9498 
 

Relativní postavení školy v testu AJ - celkově 
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A0 
jednotlivé zapojené školy 

 

počet škol: základní školy: 282 / víceletá gymnázia: 10 / školy s méně než 10 žáky: 28 

Následující graf zobrazuje dosažené úrovně žáků ve vašich třídách, pro porovnání jsou zde zobrazeny také dosažené úrovně všech žáků stejného ročníku. 
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základní školy víceletá gymnázia školy s méně než 10 žáky vaše škola 

základní školy víceletá gymnázia školy s méně než 10 žáky vaše škola 

 
Relativní postavení školy v testu AJ - poslech 
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A0 
jednotlivé zapojené školy 

 

počet škol: základní školy: 282 / víceletá gymnázia: 10 / školy s méně než 10 žáky: 28 
 

Relativní postavení školy v testu AJ - čtení 
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A0 
jednotlivé zapojené školy 

 

počet škol: základní školy: 282 / víceletá gymnázia: 10 / školy s méně než 10 žáky: 28 
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www.testovani.cz 
e-mail: testovani@scio.cz 
tel.: 234 705 055 

 
www.scio.cz, s.r.o. 
Pobřežní 34 
186 00 Praha 8 

 
IČO: 271 561 25 
DIČ: CZ 271 561 25 
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Základní škola Videčská, Rožnov p.R., příspěvková organizace 
 

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2021 
 Hlavní činnost Doplňková 

činnost 
celkem 

    

A V ý n o s y : 35 850 908,42 446 880,00 36 297 788,42 
    

z toho:    

- dotace 33 169 837,00 0,00 33 169 837,00 
- dotace od zletilých žáků 0,00 0,00 0,00 
- příjmy z doplňkové činnosti 0,00 446 880,00 446 880,00 
- ostatní příjmy 1 553 703,35 0,00 1 553 703,35 
- úřad práce 
- transferový podíl 
- šablony II. 

90 000,00 
392 925,02 
644 443,05 

0,00 
0,00 
0,00 

90 000,00 
392 925,02 
644 443,05 

Investiční dotace 0,00 0,00 0,00 
 

B  N á k l a d y : 35 850 908,42 429 152,11 36 280 060,53 
    

Neinvestiční výdaje: 35 850 908,42 429 152,11 36 280 060,53 
Z toho:    

- náklady na platy 
z toho: platy celkem 

Šablony II. 
OON 
náhrady za PN 

22 233 707,00 
21 433 345,00 

352 000,00 
236 030,00 
212 332,00 

153 800,00 
149 075,00 

0,00 
0,00 

4 725,00 

22 387 507,00 
21 582 420,00 

352 000,00 
236 030,00 
217 057,00 

- odvody ZP a SP 7 363 437,00 50 386,00 7 713 823,00 
- příděl do FKSP 439 954,00 3 079,00 443 030,00 
- učebnice, učební pomůcky 445 790,72 0,00 445 793,72 
- ostatní prov. náklady 5 368 019,70 221 887,11 5 589 906,81 

    

Investice 0,00 0,00 0,00 
Technické zhodnocení budovy 0,00 0,00 0,00 
Odvod z odpisů zřizovateli 0,00 0,00 0,00 
Investiční dotace - přístupový a 
docházkový systém 

185 000,00 0,00 185 000,00 

 
C  Informace o výsledcích kontrol: 

 
Veřejnosprávní kontrola: 

V roce 2021 proběhla v organizaci veřejnosprávní kontrola ve smyslu § 13 odst. 1 
zákona č. 320/2001 Sb. – protokol č. VA/VSK/2021/13 – nebyla uložena žádná opatření 
k nápravě. 

Zpracovala: Stanislava Wolková, účetní 

Schválila : Mgr. Eva Cabáková, ředitelka školy 

Rožnov p.R. dne 28.02.2022 
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Základní škola Videčská, Rožnov p.R., příspěvková organizace 
 

Rozbor čerpání prostředků na platy za rok 2021 
prostředky přeposlané Krajským úřadem Zlín 

 
 

Úpravy rozpočtu v průběhu roku 2021: 
 

Rozpočet  roku  2021: 30 180 246,00 Kč Rozpočet bez šablon: 29 465 596,00 Kč 
 

l. úprava 25.01.2021 1 366 012,00 Kč 
podpůrná opatření 

 
2. úprava 23.04.2021  27 792 716,00 Kč 

schválený rozpočet na rok 2021 27 745.517,00  

podpůrná opatření 47 199,00  

 
3. úprava 23.07.2021 - 30 799,00 Kč 

podpůrná opatření 
 

4. úprava 23.08.2021 112 006,00 Kč 
OON doučování 

 
5. úprava 25.06.2021 

podpůrná opatření 
 

177 010,00 
891 660,00 Kč 

UZ 33 063 šablony III. 714 650,00  

6. úprava 25.10.2021 
úprava ONIV 

 720,00 Kč 

7. úprava 15.11.2021 
úprava rozpočtu 

 
42 298,00 

47 931,00 Kč 

podpůrná opatření 5 633,00  

 
Rozbor čerpání prostředků na platy: mimo šablony 

 
Platy bez OON celkem: 
Nárokové složky platu: 
Nenárokové složky platu: 

21 018 992,00 Kč 
17 205 064,00 Kč 
3 813 928,00 Kč 

 
81,9 % z celkového rozpočtu 
18,1 % z celkového rozpočtu 

 
Nenárokové složky platu: 

 
- celkem 

 
3 813 928,00 Kč 

 
100,0 % 

 - osobní hodnocení 548 305,00 Kč 14,4 % 
 - odměny 3 265 623,00 Kč 85,6 % 

 
Rovnoměrnost čerpání a čerpání v jednotlivých čtvrtletích: 

 
Čtvrtletí Čerpání v Kč Čerpání v procentech 

1. 4 317 725,00 20,54 
2. 4 880 371,00 23,22 
3. 4 784 525,00 22,76 
4. 7 035 371,00 33,48 

C e l k e m 21 018 992,00 100,00 
Z přehledu vyplývá, že organizace vyplatila prostředky na platy v plné výši dle rozpočtu. 
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Zdůvodnění čerpání: 
 

Přestože v průběhu roku 2021 došlo k sedmi úpravám rozpočtu a nebylo možné předpokládat 
celkový rozpočet, z přehledu vyplývá rovnoměrné čerpání v průběhu v průběhu 1. – 3. čtvrtletí, 
i když 1. čtvrtletí bylo ovlivněno rozpočtovým provizoriem, ve 4. čtvrtletí proběhlo rozpuštění 
rezervy 

- v 1. čtvrtletí (rozpočtové provizorium) bylo provedeno čerpání ve výši 20,54 % 
z celkového objemu prostředků na platy 

- v 2. čtvrtletí 2021 bylo čerpání ve výši 23,22% 
- v 3. čtvrtletí čerpání prostředku na platy ve výši 22,76 % 
- ve 4. čtvrtletí čerpání prostředků na platy ve výši 33,48% - rozpuštění rezerv 

 
 

Čerpání prostředků OON za rok 2021 
prostředky přeposlané Krajským úřadem Zlín – mimo šablon 

 
Rozpočet na rok 2021 – 23.04.2021  65 000,00 Kč převody mezi platy a OON 
Úprava rozpočtu 2021 - 23.08.2021 112 006,00 Kč  doučování 
Úprava rozpočtu 2021 – 25.10.2021 - 36 000,00 Kč převod z OON do platu 

 
Rozpočet OON celkem 141 006,00 Kč 

 
Prostředky na OOOP (dohody) byly vyčerpány ve výši 141 006,00 Kč. 

 
 

Čerpání prostředků na platy a OON – rozpočet zřizovatele 
 

Rozpočet na rok 2021: Platy 353 000,00 Kč 
 

Čerpání za rok 2021 :  350 904,00 Kč z toho 109 281,00 Kč stravování zaměstnanců 
241 623,00 Kč vrátná, pomocný dělník 

 
Rozpočet na rok 2021:  OON 48 000,00 Kč 

 
Čerpání za rok 2021: 68 024,00 Kč správce hřiště, rodilý mluvčí 

 
Prostředky na platy za stravování zaměstnanců jsou hrazeny z prostředků zřizovatele na 

základy vyhlášky Ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a 
jejich úhradě v příspěvkových organizacích, zřízených územními samosprávnými celky. 

Náklady úřadu práce kompenzovány příspěvky úřadu práce – pomocný dělník. Smlouva 
s úřadem práce uzavřena na částku 15 000,00 Kč. Z důvodu, že minimální mzdu + odvody tato 
částka nepokryje, náklady dofinancováváme z prostředků zřizovatele. 

 
 

Rožnov p.R. 28.2.2022 Zpracovala: Stanislava Wolková 
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Základní škola Videčská, Rožnov p.R., příspěvková organizace 
 
 

Přehled o doplňkové činnosti školy – rok 2021 
 

l. Druhy doplňkové činnosti: 
 

Od 26.10.2009 nabyla účinnosti nová Zřizovací listina, kde v článku IX. je povolena 
realizace doplňkové činnosti v těchto okruzích: 

 
- hostinská činnost 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

v následujících oborech činnosti 
a) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti 
b) velkoobchod a maloobchod spořívající v činnostech spojených s nákupem a prodejem 

zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli – mimo alkoholických a 
tabákových výrobků 

c) pronájem nebytových prostor 
 
 

II. Doplňková činnost: 
 

V doplňkové činnosti organizace hospodařila s kladným hospodářským výsledkem. Pro 
rok 2021 jsme předpokládali kladný hospodářský výsledek ve výši 62,00 tis. Kč. Vytvořený 
zisk činí 18,00 tis Kč. Rozpočtovaného hospodářské výsledku nebylo dosaženo z důvodu 
uzavření škol – Covid-19, neprojímaly se tělocvična ani cvičební sál. 

 
 

Příjmy doplňkové činnosti: 
 

- pronájem tělocvičny  3 600,00 Kč 
- pronájem učeben  150,00 Kč 
- pronájem cvičebního sálu  10 650,00 Kč 
- stravování cizích strávníků - potraviny 209 032,00 Kč 

 - režie 223 448,00 Kč 
 

 
- pronájem tělocvičny 18,00 hod. nájemní smlouva 
- pronájem cvičebního sálu 71,00 hod. nájemní smlouva 
- pronájem učeben 3,00 hod. nájemní smlouva 
- stravování cizích strávníků 7208 obědů  

 
Bezplatné pronájmy: 

 
- tělocvična 694,0 hod. dohoda o užívání 
- cvičební sál 0,0 hod. dohoda o užívání 
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Kvantifikace doplňkové činnosti: 
 

T ě l o c v i č n a : 
 

Základní škola pronajala v roce 2021 tělocvičnu na 712,0 hod. – jedná se o placené 
hodiny pro firmy (18) a neplacené hodiny (694) pro žákovské oddíly Tělovýchovné jednoty. 

 
 

Cvičební sál : 
 

Organizace pronajala v roce 2021 cvičební sál na 71 hod. – jedná se o placené hodiny pro firmy 
(71) a neplacené hodiny (0) pro žákovské oddíly Tělovýchovné jednoty. 

 
Pronajaté učebny: 

 
Místnost č. 405 – učebna chemie - 3 hod. 

 
Stravování: 

 
Dle zřizovací listiny má organizace povoleno stravování cizích strávníků. 
Porovnání počtu obědů s předcházejícím obdobím: 

 
rok 2020 5 793 obědů 
rok 2021 7 208 obědů 

 
 

Na základě vyhlášení krizového opatření vládou ČR v souvislosti s onemocněním COVID- 
19 byly uzavřeny školy a nemohly se uskutečnit ani pronájmy pro sport. Proto došlo ke 
značnému výpadku v příjmech za pronájmy tělocvičny, cvičebního sálu a učeben. 

 
 
 

Rožnov p.R. 28.2.2022 
 

Zpracovala: Wolková Stanislava, účetní 



 

 

 
 
 

V ý r o č n í z p r á v a 
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím za rok 2021 
 

l. Úvodní informace 
 

Výroční zpráva je zpracována v souladu s požadavky zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacích, v aktuálním znění. Struktura zprávy respektuje § 18 odst. 
1) uvedeného zákona s přihlédnutím k § 18 odst. 2) zákona se tato zpráva stává součástí 
výroční zprávy o činnosti školy. 

 
2. Údaje o činnosti školy v oblasti poskytování informací 

Povinný subjekt: Základní škola Videčská, Rožnov p.R., příspěvková organizace 

Přehled o činnosti školy za kalendářní rok 2021 v oblasti poskytování informací podle 
výše uvedeného zákona poskytují následující údaje: 

 
a) počet podaných žádostí o informace - § 18 odst. 1 písm. a) 0 
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18, odst. 1, písm. b): nebylo podáno žádné 

odvolání proti rozhodnutí 
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18, odst. 1, písm. c): soud 

nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací 
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů – § 

18, odst.1, písm. d): nebyla vedena žádná řízení 
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18, odst. 1, písm. e): 

V rámci sledovaného období, tj. v průběhu roku 2021, nebyly žádány informace dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které by podléhaly evidenci. 
V průběhu roku 2021 se na školu neobrátila s písemnou žádostí o poskytnutí informace nebo 
písemným odkazem žádná osoba. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odepření informace, 
žádná žádost nebyla odložena ani nezůstala nevyřízena, nebyly účtovány žádné finanční 
náhrady podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb. 

Na školu se veřejnost pro získání informací obracela ústní formou. Požadované 
informace byly ústně zodpovězeny. 

 
Rožnov p.R. 24.1.2022 

 
Zpracovala: Stanislava Wolková Schválila: Mgr. Eva Cabáková 

ředitelka školy 

 
Základní škola Videčská, Rožnov p.R., 

příspěvková organizace 


