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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  
 
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. 2020) 

 
 
 

 Počet tříd Počet žáků 
1. stupeň   9 163 
2. stupeň   8 181 
Školní družina   3   73 
Školní jídelna  327 
Celkem žáků 
1. a 2. stupeň 

17 344 

 
 
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 2020/2021 se uskutečnila tři zasedání školské rady. Zároveň proběhly volby do školské 
rady.  
První zasedání ŠR proběhlo netradičně online dne 14. 10. 2020. Členové byli seznámeni s Výroční zprávou 
o činnosti školy za školní rok 2019/20 a jednohlasně schválili její znění. Dále členové projednali a schválili 
změny ve Školním řádu, jehož úpravy si vyžádala distanční výuka. Přítomní členové byli seznámeni s 
celoročním plánem práce školy na školní rok 2020/21, byli informováni o počtech žáků v jednotlivých 
třídách i celkem za školu. Členové ŠR byli informováni také o úspěších ve vědomostních a sportovních 
soutěžích. Jednalo se také o distanční výuce, která byla téhož dne zahájena pro všechny žáky školy.  
Ve dnech 14. a 15. 6. 2021 proběhly řádné volby do školské rady. Za zákonné zástupce byli opět zvoleni 
paní Mgr. Iva Kretková a pan Lubomír Lušovský. K personální změně nedošlo ani v případě pedagogických 
pracovníků (Mgr. Hana Najmanová, Mgr. Pavla Radilová).  
Na druhém zasedání školské rady konané dne 23.6.2021 byli po přivítání staronových členů ŠR probrány 
zápisy do prvních tříd, výsledky přijímacího řízení na SŠ a personální změny. Členové školské rady byly 
také seznámeni s činností školy během uzavření škol. Dále byli informováni o připravované změně ŠVP.  
Na 3. zasedání ŠR konaném dne 31. 8. 2021 schválili členové školské rady upravený školní vzdělávací 
program, který byl přepracován z důvodu zapracování digitálních kompetencí do plánu. Dále paní ředitelka 
informovala školskou radu o plánech a potřebách školy v nejbližších letech. Členové ŠR byli také 
informováni o připravovaném adaptačním dni. 
Pravidelným bodem programu všech jednání ŠR byla také diskuse, kde se probírala aktuální témata, 
zejména úskalí distanční výuky. Na každém zasedání se také vždy diskutuje o neutěšené dopravní situaci 
před školou.  
Spolupráce rady se školou je velmi dobrá. S jednotlivými členy vedení školy projednává nejrůznější 
záležitosti i mimo plánované schůzky.  
 
 

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 
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Vzdělávací programy školy  
 

Vzdělávací program č.j.MŠMT školní rok 2020/2021 
v ročnících počet žáků 

ŠVP pro základní 
vzdělávání, 1. 9. 2017 

 1. -9. ročník 344 

 
 
Nabídka volitelných a nepovinných předmětů, zájmové útvary 
 
Povinně volitelné předměty 
 

Třída název předmětu  vyučující 

6.A Ekologická praktika Mgr. Anna Mairingerová 

6.A Informatika Mgr. Anna Mairingerová 

6.B Informatika Mgr. Anna Mairingerová 

6.B Sportovní výchova Mgr. Eva Rauscherová 

7.B Sportovní výchova Mgr. Eva Daehnová 

8.B Sportovní výchova Mgr. Eva Rauscherová 

9.B Sportovní výchova Mgr. Eva Rauscherová 

 

Nepovinné předměty 

 

1.A  Sportovní výchova  Mgr. Radka Daňková 

2.A Sportovní výchova  Mgr. Marie Deptová  

2.B Sportovní výchova  Mgr. Marie Hermová  

3.A Sportovní výchova  Mgr. Jana Sýkorová  

3.B Sportovní výchova Mgr. Veronika Pečivová 

4.A Sportovní výchova Mgr. Blanka Sekulová   

4.B Sportovní výchova Mgr. Petra Viktoříková 

5.A  Sportovní výchova Mgr. Tereza Hrstková  

5.B Sportovní výchova Mgr. Jarmila Krůpová   

6.B Sportovní výchova Mgr. Eva Rauscherová 

7.B Sportovní výchova Mgr. Eva Daehnová 

8.B Sportovní výchova Mgr. Eva Rauscherová 

9.B Sportovní výchova Mgr. Eva Rauscherová 

6.A Anglická konverzace Mgr. Jana Křenková 

6.B Anglická konverzace Mgr. Pavel Chrbját 
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Zájmové útvary  

 

Kroužek hod.týd. třída vedoucí 

Angličtina hrou 1 1.A Mgr. Ivana Besedová 

Angličtina hrou 1 2.A Mgr. Marie Deptová 

Angličtina hrou 1 2.B Mgr. Marie Hermová 

Orientální tance 1 4.-9.tř. Mgr. Veronika Pečivová 

Šikulky 1,5 1.-5.tř. Mgr. Jana Sýkorová 

Psaní všemi deseti (ZAV) 2 5.-9.tř. Mgr. Pavla Radilová 

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

Keramika 1,5 1.-5.tř. Bc. Lada Valášková 

 
 
3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
Ve školním roce 2020/2021 bylo ve škole zaměstnáno: 
Fyzicky 46 pracovníků , přepočteno na úvazky 43,58 pracovníků. 
Z toho: 
 
I. Pedagogičtí pracovníci  
Vedení školy – 2 pracovníci 
1. stupeň : 9 pracovníků – všichni kvalifikovaní 
2. stupeň : 16 pracovníků – všichni kvalifikovaní 
ŠD – 3 pracovníci –  kvalifikovaní  
Asistent pedagoga – 2 pracovníci 
 
 
II. Správní zaměstnanci, zaměstnanci školní jídelny, vrátná: 
 
14 pracovníků   
 
 

4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) 
 
Název semináře/webináře Účastník -počet cena 
Letní škola Sfumato 1 6000,- 
Logopedický asistent – pokračování 
kurzu 

1 6500,- 

Pikantnosti školního roku 2020/21 1   700,- 
Škola pro udržitelný život 1 0,- 
Procesy učení 2 MAP II 
Komplexní práce s třídním kolektivem - 
prevence a řešení problémů 

1 1860,- 

Školní matrika a její řádné 
vykazování 

1   990,- 

Bakaláři pro správce a vedení školy 1 2100,- 
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Provoz a organizace ZŠ 2020/21 1   700,- 
Zvládání námitek a jednání v 
obtížných situacích ve škole 

1 1860,- 

MS Teams 6 MAP II 
Čtenářská gramotnost 2 MAP II 
Vzrůstající impulsivita a agresivní 
chování u dětí 

1 MAP II 

Rizika rozvoje deprese a závislostí u 
dětí 

1 MAP II 

Informatika na 1.stupni - iMyšlení 1 0,- 
Práce s diferencovanou třídou v 
matematice 

1 990,- 

Geogebra + matika online 2 MAP II 
Kyberšikana 1 740,- 
Kritické myšlení  1 MAP II 
Neklidné dítě - Problém zvaný 
ADHD a ADD 

1 1580,- 

Jak pracovat s pracovní dobou ve 
školství 

1 1500,- 

Konference - Podpora rozvoje 
digitální gramotnosti 

1 0,- 

Systém péče o žáky se SVP 2 MAP II 
Digitalizace vzdělávání a 
kybernetická bezpečnost dětí 

1 0,- 

Photoshop 1 1850,- 
PBIS - Pozitivní podpora chování 1 MAP II 
Professional Development 1 0,- 
Prevence stresu a syndromu 
vyhoření 

1 MAP II 

Nová informatika - algoritmizace a 
programování 

1 0,- 

Formativní hodnocení  3 0,- 
Čtenářské dílny 1 MAP II 
Jak vyučovat cizí jazyk v 
problémovém věku 

1 0,- 

Finanční zralost 1 2250,- 
Náměty na diferencovanou práci v 
matematice 

3 MAP II 

Hodnocení žáků nejen v době 
distančního vzdělávání 

3 MAP II 

Hodnocení a sebehodnocení žáků 1 550,- 
Práce s daty  1 0,- 
Manipulace a dezinformace 1 0,- 
Úvazky v Bakalářích 1 390,- 
Jsme tým 3 MAP II 
Rozvoj grafomotoriky 1 990,- 
Osvědčilo se v hodinách matematiky 
(didaktické hry do M) 

1 2060,- 

Jak podpořit třídu, aby byla 
fungujícím týmem?  

2 4300,- 

Revize RVP - digitální technologie 1 0,- 
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Setkání metodiků prevence 1 0,- 
Krajská konference EVVO 1 0,- 

 
 
5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijetí k základnímu vzdělávání 
 
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2020/2021: 
 
 

Zapisovaní do 
1. třídy 

S odkladem PŠD do školního 
roku 2022/2023 

Zapsaní s nástupem do 
1. třídy 

30 3 27 

 

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

 
Výsledky vzdělávání jsou uvedeny v příloze č. 1  Přehled klasifikace školy - školní rok 2020/2021,  
1. a 2.  pololetí. 
 
V rámci vzdělávání proběhlo v roce 2020/2021  testování žáků v těchto ročnících a předmětech: 
 

Třída Druh testu předměty 
9. ročník Test SCIO  Český jazyk, matematika, OSP  

 
OSP = obecné studijní předpoklady 
Výsledky jsou uvedeny v příloze č. 2 
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7. Údaje o výsledcích přijímacího řízení  žáků přijatých ke studiu do středních škol  
 
 
Ve školním roce 2020/2021 z 9. ročníku vychází celkem  51 žáků. 
 
Výsledky přijímacího řízení 
1)  Studijní obory              47 žáků 

- gymnázium                                                        20 žáků (všeobecné)                                                                         
                                                                                     
                                                      

- SOŠ  : 4 - leté studijní  obory   27 žáků  
                                                                  
 
Obory    
Ekonomika, podnikání a administrativa  2 
Elektrotechnika  3  
Gastronomie, hotelnictví a turismus  3  
Gymnázia   20 (z toho 1 žákyně v Dánsku) 
Informační technologie  5  
Pedagogika   1  
Stavebnictví  1  
Umělecké, konzervatoře  3  
Zdravotnictví  1 
Speciální a interdisciplinární obory (autotronik)  2 
Strojírenství  2 
Zemědělství a lesnictví  2 
Právo a veřejnosprávní činnost  2  
 
 
    
2)  Učební obory                     4 žáci 
        
3 - leté učební obory      
 
Strojírenství (strojní mechanik)     1 
Služby (kadeřník)       1 
Elektrotechnika (elektrikář)      1 
Zemědělství        1    
 
 
Z pátého ročníku byl přijat na 8–leté Gymnázium v Rožnově p. R. 1 žák. 
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8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů (prevence rizikového chování) 
 
Mgr. Jana Křenková 
 
Hodnocení plánu školní prevence za rok 2020-2021 
 
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. 
K probíraným tématům patřila především tato: vztahy ve třídě, záškoláctví, kouření, alkohol, šikana, styk 
s cizími lidmi, rasismus, drogy, krádeže, vandalismus a ochrana zdraví jako celku.  
Stejným tématům 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 aj. Žáci devátých ročníků se zaměřili navíc na svou budoucí profesní orientaci. 
V rámci distanční výuky se v třídnických hodinách děti 1. i 2. stupně seznámily s nástrahami kyberprostoru. 
 
2. Akce související s primární prevencí, které jsme navštívili   
 
Za přísných hygienických podmínek se konaly školní výlety, ale bohužel díky koronavirové době jsme 
spoustu dalších zajímavých akcí museli oželet.  
 
3. Akce související s primární prevencí, které jsme uspořádali  
 
Do této kapitoly spadají především akce a besedy ve škole. V říjnu proběhla zajímavá beseda na téma 
Youtubering a rizika sociálních sítí (7. ročníky), v prosinci Trestní odpovědnost mládeže (8. ročníky) a 
Rizikové chování v dopravě (5. ročníky). 
Další společné aktivity podporující primární prevenci již neproběhly, třídní učitelé se jednotlivými tématy 
zabývali v on-line třídnických hodinách. 
 
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 problémy dětí.  
 
5. Řešení problémů  
Méně závažné problémy řešeny podle klasifikačního řádu. K vážnějším problémům z této oblasti nedošlo.  
 
 
V Rožnově pod Radhoštěm 30. 6. 2021          Mgr. Jana Křenková – školní metodik prevence 
 
 

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Stavební úpravy a opravy v budově 

1. Výměna podlahové krytiny ve dvou učebnách 

2. Vybavení učeben novými digitálními technologiemi 

3. Dokončení oprav podmáčených zdí v suterénu budovy školy – natažení nové omítky 

4. Malování školní kuchyně 

5. Malování šaten v suterénu budovy školy 



 

 
 

11 

6. Další běžné opravy a údržba – oprava olejových soklů na chodbách i v učebnách, strojové 

čištění podlah a koberců, čištění podlahy v tělocvičně a na chodbách školy 

 

Přehled nejvýznamnějších úspěchů našich žáků ve školním roce 2020/2021 

Školní rok 2020/2021 byl velmi citelně poznamenán pandemií onemocnění covid-19. Všechny školy byly po 

několik měsíců uzavřeny a výuka probíhala distanční formou. Tentokrát díky mimořádným opatřením došlo 

také ke zrušení všech sportovních akcí a soutěží, které nelze uskutečnit distanční formou. Přes všechna 

úskalí distanční výuky se podařilo našim žákům i v tomto školním roce vybojovat řadu ocenění, zejména ve 

vědomostních soutěžích. Tato ocenění jsou o to cennější, že byla většinou získána náročnější distanční 

formou, kterou mnozí žáci dosud vůbec neznali. 
 

Naše úspěchy: 
 

 Dějepisná olympiáda, okres – 2 úspěšní řešitelé (online) – postup do kraje 
 Dějepisná olympiáda, kraj – 9. a 16. místo (online) 
 Biologická olympiáda, kraj – 1 úspěšná řešitelka (online) 
 Olympiáda v anglickém jazyce, okres – 2. místo (online) 
 Olympiáda v anglickém jazyce, kraj – 2. místo (online) 
 O poklad strýca Juráša, okres – 1., 2. a 3. místo (literární soutěž) 
 O poklad strýca Juráša, kraj – 1. a 2. místo 
 Bobřík Informatiky – celostátní soutěž v programování – 6 úspěšných žáků 
 
 
 
Činnost školy vycházela zejména z úkolů daných v plánu činnosti pro školní rok 2020/2021. Kromě kvalitní 
a efektivní výchovně vzdělávací činnosti, což je naším prvořadým úkolem, kterému se podřizuje veškerá 
činnost týmová i individuální, jsme se zaměřili a úspěšně splnili tyto úkoly vycházející z ročního plánu 
činnosti: 
 
 
Hlavní úkoly pro školní rok 2020/2021 
 
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 

2020-2021. Patří k nim zejména:  

- Podpora rozvoje čtenářské, matematické a sociální gramotnosti v základních školách.  

- 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.  

- Organizace a průběh přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně 

zadávaných jednotných testů. 

- Mediální výchova v základních školách.  

- Výuka matematiky na základních školách. 

- Vzdělávání v globálních a rozvojových tématech.  
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- Vzdělávání v tématech etické výchovy.  

- Vzdělávání v tělesné výchově, podpora rozvoje tělesné zdatnosti a pohybových dovedností.  

- 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, žáků a studentů 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) Upravit školní vzdělávací program na základě získaných  a ověřených poznatků . 

6) Zaměřit se na kvalitní přípravu zejména v oblasti matematiky, českého jazyka a cizích jazyků, průběžně 

se zapojovat do odborných soutěží a přehlídek. 

7) Pokračovat v úspěšné prezentaci školy ve sportovních , ale i jiných soutěžích.  

8) Pokračovat v  partnerské spolupráci se školním psychologem. 

9) Pokračovat v nabídce volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů. 

10) Zkvalitnit účast v soutěžích a olympiádách – cílem je obsadit všechny obory, je třeba dát žákům šanci 

prosadit se. 

11) Pokračovat v činnosti školního poradenského pracoviště ve složení výchovný a kariérní poradce, 

metodik prevence a školní speciální pedagog s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i 

pedagogům školy. Zajištění poradenské a další činnosti školního psychologa. 

12) 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. 

13) 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. 

14) Nadále zajišťovat propagaci práce školy v tisku, v místních  novinách a dalších médiích, mezi 

rodičovskou veřejností. Cíleně se zaměřit na skupinu rodičů dětí předškolního věku. 

15) DVPP -  zaměřit na oblast sociálně osobnostní pedagogiky, získávání praktických psychologických 

dovedností v oblasti mezilidské komunikace, zvládání krizových situací, asertivní chování, adekvátní 

způsoby jednání s žáky ve věku povinné školní docházky, společné vzdělávání žáků – inkluze. 

16) Získávání finančních prostředků z jiných zdrojů – žádosti o dotace, partnerství v projektech, sponzoři. 

17) Zapojování do projektů – ušetříme finanční prostředky na další vzdělávání a motivujeme    pedagogické 

pracovníky pro nadstandartní práci s  žáky ohroženými školním neúspěchem. 

18) Spolupráce s dalšími neziskovými a příspěvkovými organizacemi v Rožnově pod Radhoštěm. 

19) Rozšiřování a zkvalitňování nadstandardní všestranné sportovní přípravy ve sportovních třídách na 

druhém stupni. 

20) Zkvalitnění a rozšíření spolupráce se sportovními kluby a oddíly. 

21) Maximálně využívat k výuce na 1. i 2. stupni učebnu informatiky, využívat veškerou techniku 

(audio, video, dataprojektory, atd.). 

22) Efektivní využívání interaktivních tabulí, dataprojektorů, učebnic na 1. i 2. stupni. 

23) Nadále věnovat pozornost hygieně, výchově ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 
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24) 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: 
 
SPORTOVNÍ ČINNOST 

 
Aktivita v oblasti sportu je pro naši školu dlouholetou prioritou. Nejen žáci sportovních tříd, ale i ostatní 
žáci jsou aktivními sportovci. Ve školním roce 2020/2021 však musely sportovní aktivity ustoupit 
zákeřnému onemocnění covid-19, které způsobilo uzavření škol a tím i zrušení většiny sportovních soutěží a 
olympiád.  
 
 
Sportovní a tělesná výchova na 1. stupni 
 
Zodp. : Mgr. Marie Deptová  
 

Měsíc 
(popř. 
datum) 

Kdo 
(jmenovitě 
žáci nebo 
třída, 
skupina) 

Název akce, činnosti   
Výsledek,  
hodnocení 

31.8.2020  Schůzka metodického sdružení  
Září – říjen 
2020 

2.A, 2.B Plavecký výcvik 2. třídy  

Září - říjen 
2020 

1.A Tenisová školička 1. třída  

Leden - únor  
2021 

2.A, 2.B Lyžařský výcvik – běžky, druhé třídy  

28.6.2021  Schůzka metodického sdružení  
    
Plavecký výcvik – 1.-5.třída 
Tenisová školička – 1. a 2. třídy 
 
Sportovní a tělesná výchova na 2. stupni 
 
Zodp. : Mgr. Eva Rauscherová   
 
Vzhledem k pandemii onemocnění covid-19 došlo k uzavření škol a díky tomu nebyly uskutečněny žádné 
sportovní aktivity s osobní přítomností žáků ve škole. 
Žáci si mohli zacvičit s paní učitelkou prostřednictvím MS Teams při distanční výuce zadáváním 
pohybových aktivit v rámci hodin tělesné výchovy. Hodnocení a porovnávání výsledků probíhalo na dálku.  
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ČINNOST V OBLASTI EVVO 

 
Zodp. :  Mgr. Libuše Pokorná  
 
Další prioritní oblastí školy je ekologická výchova, která má už dlouholetou tradici. Činnost probíhala dle 
celoročního plánu. Lze konstatovat, že všichni vyučující mají začleněnu EVVO do tematických plánů svých 
předmětů. 
EV tedy nenásilně prolíná všemi předměty na 1. i 2.stupni, mimo to je žákům připomínaná v rámci besed, 
exkurzí, soutěží a dalších ekologických aktivit. V roce 2020/21 byli žáci díky mimořádným opatřením o 
mnohé ekologické aktivity ochuzeni, popř. sledovali přednášky a besedy online. Aktivity hradíme převážně 
z Nadačního fondu, kde přispívají zejména rodiče žáků a sponzoři školy, a z dotačního  programu města 
Rožnov pod Radhoštěm.  
Pracujeme dle rámcového plánu činnosti víceletého projektu Vzdělávání a výchova k udržitelnému 
rozvoji.Všechna  jeho předem stanovená kritéria byla splněna. 
 
 
Měsíc 
(popř. 
datum) 

Kdo (jmenovitě žáci 
nebo třída, 
skupina) 

Název  akce, činnosti   Výsledek, 
hodnocení  

1.10.2021 Pokorná Škola pro udržitelný život – školení 
Brno 

 

 Pokorná + Badatelský 
klub 

Výstava - Není houba jako houba 
Nezvaní hosté (invazní druhy) 

 

Květen Pokorná Krajské  kolo Biologické 
olympiády (online) 

Zuzana 
Petřvalská  
(9. A) 

Září 2019 – 
květen 
2021 

Pokorná Specializační studium Koordinátor 
EVVO (250 hodin) 

 

1.6. Pokorná + vybrané 
třídy a vyučující 

Green life online  

3.6. Pokorná Krajská konference EVVO  

8.-10.6. Valášková 
Fabšičová 
Šimečková + družina 

Jak Valaši chovali včely  

15.6. Kolibová 
Jakeš + 8.A 

Zbrašovské aragonitové jeskyně  

23.6. Mairingerová 
Kolaříková + 6.A 

Kozí farma Zerlina - exkurze  

25.6. Grůzová 
Chrbját + 9.A 

Zbrašovské aragonitové jeskyně  

25. 6.  Křenková 
Daehnová + 7.A,B 

ZOO Zlín - exkurze  

25.6. Mairingerová 
Kolaříková + 6.A 

Naučná stezka Hradisko – exkurze 
ve spolupráci s CHKO 

 

25.6. Slováková, Sýkorová 
+ 3. A 

Výlet ke včelkám – návštěva 
včelařky p. Frňkové 
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Více o některých ekologických aktivitách 
 
Exkurze na Hradisko a kozí farmu 
V rámci předmětu Ekologická praktika se žáci 6.A vydali na dvě exkurze, a to na Hradisko a kozí farmu 
Zerlina. 
Na Hradisko jsme se vydali v pátek 18.6.2021. Cílem bylo pozorovat tamní rostliny a živočichy a poznat 
různé endemitní či ohrožené druhy organismů. Žáci si mohli zkusit chytit vážku či motýla do síťky a 
z místních tůní vylovit různé vodní živočichy, jako např. čolka, žábu či pijavici. 
Kozí farmu Zerlina jsme navštívili ve středu 23.6.2021. Zde jsme se dozvěděli spoustu nových informací o 
ekologickém chovu domácích zvířat. Nejprve jsme se podívali, jak to na takové farmě každý den chodí, a 
poté jsme se i my sami stali na chvíli farmáři. Kozy jsme nakrmili, podojili a následně vyhnali na pastvu. Po 
práci vždy následují koláče, a tak i my jsme po vyhnání koz ochutnali mléko a další mléčné produkty 
z farmy. 
 

 

PŘEHLED KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ: 

 
1. stupeň 
 
Zodp. : Mgr. Jana Sýkorová  

 
Měsíc 
(popř. 
datum) 

Kdo (jmenovitě žáci nebo 
třída, 
skupina) 

Název  akce, činnosti   Výsledek, 
hodnocení  

25.9.2020 2.A+2.B pasování prvňáčků na čtenáře –Městská 
knihovna 

 

25.5.2021  3.A+3.B knihovnická lekce - VČELY  

14.6.2021 1.A pasování prvňáčků na čtenáře- Městská 
knihovna 

 

 
2. stupeň 
 
Zodp. : PaedDr. Dana Mikulenková 
 
Vzhledem k mimořádným opatřením nebyla možná účast žáků na kulturně vzdělávacích akcích. Po 
dohodě s Městskou knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm byla uskutečněna beseda o knihách online pro 
7. ročníky. Někteří žáci se zúčastnili literární soutěže O poklad strýca Juráša a dosáhli na mety nejvyšší. 
Postoupili do okresního kola a dvě žákyně dokonce reprezentovaly naši školu v krajském kole, a to 
velmi úspěšně získáním 1. a 2. místa. 
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DALŠÍ AKTIVITY, MIMOŠKOLNÍ ČINNOST, PROJEKTY, ÚČAST NA SOUTĚŽÍCH, APOD.  

 
 
Činnost Nadačního fondu při ZŠ Videčská 
Zodp.:  Mgr. Markéta Grůzová  
 
Měsíc 
(popř. 
datum) 

Kdo 
(jmenovitě 
žáci nebo 
třída, 
skupina) 

Název  akce, činnosti   Výsledek, 
hodnocení  

17. 9. 2020  Úvodní schůzka  

5. 12. 2020  Mikuláš pro 1. st.  

 
Činnost nadačního fondu byla velmi ovlivněna uzavřením škol a distanční výukou. Většina akcí se nemohla 
uskutečnit z důvodu zákazu shromažďování osob. V prosinci 2020 jsme zorganizovali mikulášskou nadílku 
pro žáky 1. stupně a další čerpání příspěvku z NF proběhlo v červnu ke Dni dětí a ukončení školního roku. 
 
 

Školní vzdělávací program 
 
Zodp.:  Mgr. Eva Solanská 
 
Měsíc 
(popř. 
datum) 

Kdo 
(jmenovitě 
žáci nebo 
třída, 
skupina) 

Název  akce, činnosti   Výsledek, 
hodnocení  

srpen - září  Úprava ŠVP – aktualizace podle Vyhlášky 
č.27/2016, podle nařízení MŠMT 
Úprava Učebního plánu 
Seznámení nově příchozích pedag.prac. se 
ŠVP 
Zapracování – vzdělávání žáků cizinců. 

 

květen  Soulad ŠVP a RVP ZV a plnění tematických 
plánů při distanční výuce, úprava tematických 
plánů 

 

březen - 
červen 

 úprava ŠVP na základě změny z ledna 2021 
a s platností od 1. 9. 2021.  
 

 

 
Komentář k akcím:   -  výběr a objednávka vhodných učebnic a učebních pomůcek především pro děti se 
SVP v souladu s Doporučením ŠPZ 

 
 
Výchovné a kariérové poradenství  
 
Zodp.:  Mgr. Eva Solanská, výchovná poradkyně 
 
Měsíc 
(popř. 

Kdo 
(jmenovitě 

Název  akce, činnosti   Výsledek, 
hodnocení  
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datum) žáci nebo 
třída, 
skupina) 

září Solanská, 
Cabáková, 
Křenková, 
škol.psych. 

Schůzka výchovné komise - plán  

září VP Plán VP, přestupy žáků, matrika žáků se SVP  

září VP Zapracování legislativy podle novely 
Vyhlášky č. 27/2016 do plánu VP 

 

září VP IVP, PLPP, rozvrhy žáků se SVP, přidělení 
PI, PSPP 

  

září VP Konzultace s pracovníky PPP, SPC – Val. 
Mez., Kroměříž, Zlín 
Konzultace a plány s asistenty pedagoga a 
spec. pedagogem 

 

září VP Třídní schůzky – konzultace s rodiči 9. roč – 
SŠ 
Konzultace s rodiči žáků se SVP 
Schůzka s AP 

 

září VP+TU+ 
Vyučující, 
spec. 
pedagog 

Pomoc a tvorba nových IVP a PLPP  

21.,22.9. VP – 9.A, 
9.B 

Typologie osobnosti – interaktivní seminář  

23. 9.  VP+ÚP-
9.A, 9.B 

Besedy ÚP – profesní orientace  

říjen  Beseda s ISŠ COP Val. Mez  

13. 10. VP+6. B + 
TU + škol. 
psych. 

Třídnická hodina  

Listopad VP Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou  

prosinec VP+9.A, B Testování SCIO  

prosinec VP pro  
9. A, 9.B 

Zajištění a expedice Atlasu školství  

únor VP + žáci 
5. roč., 9. 
roč. 

Distribuce a poučení k vyplňování přihlášek 
na SŠ a zápisových lístků 

 

březen VP Zápisové lístky - distribuce  

Květen - 
červen 

VP + TU Vyhodnocování IVP, PLPP  

Říjen - 
březen 

VP + žáci 
+ rodiče 

Konzultace a výběr škol s rodiči 
vycházejících žáků a rodičů žáků 8. ročníků 

průběžně 

Říjen - 
červen 

VP + 
pracovnice 

Odborná konzultace při vypracování IVP, 
PLPP a hodnocení plnění IVP, PLPP žáků 

průběžně 
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SPC, PPP 

Červen VP + 9. 
roč. 

Přijímací řízení – zápisové lístky 
Odvolací řízení a výběr dalších SŠ, SOU 

 

červen VP Vyhodnocení a vypracování přehledu o 
výsledcích přijímacího řízení 

 

červen VP, učitelé  Vyhodnocení PLPP, IVP  PO žáků se SVP  

Září - 
červen 

VP+škol. 
psych. 

Tzv. třídnické hodiny v jednotlivých třídách – 
klima třídy… 

průběžně 

 
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, preventistou školy a školním psychologem, spec. pedagogem 
- pravidelné obnovování přehledu  - Žáci s SVP  
- průběžné vyhodnocování PLPP, IVP dle Doporučení ŠPZ 
- pravidelná kontrola a doplňování matriky 
- spolupráce s MěÚ RpR  - SO, PČR, MP, ZS, okresní soud 
- podrobné informace ke konzultacím s jednotlivými rodiči a žáky v Deníku VP, ve složkách VP, 

zápisy k řešení výchovných problémů z výchovné komise u p. ředitelky 
- pravidelné schůzky Výchovné komise a ŠPP dle plánu a v případě nutnosti řešení problémů 

 
 
Spolupráce se školním psychologem 
 
Zpráva školní psycholožky za školní rok 2020/2021 
 
Školní psycholožka působí na naší škole již několik let. Od loňského školního roku na této pozici působí 
Mgr. Eva Oralová. Služby, které nabízí, jsou určeny nejen žákům, ale také rodičům a učitelům. Nabídka 
služeb je bezplatná a probíhá v prostorách školy, a to vždy v úterý a v pátek.  
Ve škole byla ve školním roce 2020/21 práce psycholožky zaměřena na skupinové činnosti. Například 
vedení třídnických hodin, kolektivní práce s dětmi, krizová intervence aj. Práce se třídou měla za cíl zlepšení 
vztahů mezi spolužáky, zvýšení komunikace mezi dětmi apod. Třídnické hodiny byly vedeny nejen 
edukačně, ale i formou her a diskuzních kroužků. Také zde byl prostor pro řešení aktuálních témat dle 
potřeb samotných dětí či pedagogů. 
Pedagogové přicházeli pro podporu, pokud se objevily problémy v třídním kolektivu, ale také při 
individuální práci s dětmi. I jim byla poskytována pomoc zejména formou poradenství.  
Další oblast práce psycholožky byla zaměřena na individuální konzultace s rodiči. Častými tématy byla 
demotivace dětí pro výuku, jejich obtížný návrat do školních lavic po období uzavření škol. Objevovala se 
však i témata psychologická či neurotická  – trémy, úzkosti apod.  
Řada dětí si také sama přicházela pro emoční podporu. Na podzim a na konci roku – během června, pak 
probíhalo kariérové poradenství u dětí 8. a 9. tříd, kdy byla diskutována témata výběru vhodných středních 
škol.  
V případě uzavření škol, a tudíž nemožnosti realizace individuálních konzultací v budově školy mohli rodiče 
i jejich děti využívat k jednání prostory městského úřadu, kde byla psycholožka k dispozici každý čtvrtek. 
Konzultace zde probíhaly také v situacích, kdy rodičům, popřípadě jejich dětem, byla intimita prostor MěÚ  
příjemnější.  
Mgr. Eva Oralová,   
školní psycholog                              
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Činnost školní družiny 
 
Ve školní družině bylo přihlíženo k individuálním potřebám žáků. Důraz byl kladen na všestranný, 
harmonický rozvoj žáků, na upevňování kamarádských a mezilidských vztahů. Zájmová činnost byla 
zaměřena na sportovně rekreační, výtvarnou, přírodovědnou a poznávací. 
Podíleli jsme se také na výzdobě chodeb a oken školy. 
Vzhledem k mimořádným opatřením, spojeným s nemocí Covid-19, byly některé akce omezeny. 
 
Přehled akcí: 

- vánoční a novoroční blahopřání, dárky 
- přání a dárky ke Dni matek 
- výroba koláží z přírodnin 
- návštěva VMP v Rožnově p.R. v rámci Dne muzeí - Mlýnská dolina 
- návštěva edukačních programů ve Valašském muzeu v přírodě: Jak Valaši chovali včely( akce ve 

Valašské dědině)  a Jakpak si hráli Valášci malí( akce v Dřevěném městečku) 
- Projektový den - Zpracování a využití ovčí vlny, tvoření z vlny 

 
vychovatelky: 
Alena Fabšičová 
Marcela Šimečková 
Lada Valášková 
 
 
 
Rozbor školní úrazovosti za školní rok 2020/2021 
 
 
Ve školním roce 2020/2021 bylo ve škole zaznamenáno a v knize školních úrazů zaevidováno 9 úrazů žáků. 
Záznamů o úrazu (žáků) bylo vyplněno a řádně odesláno 6. Odškodněno bylo prozatím 5 úrazů. 
Nejvyšší počet úrazů (4) se stal na školním hřišti, ke 3 úrazům došlo v rámci venkovních aktivit mimo 
školu, 2 úrazy se staly v učebnách během přestávky.  
Ze zapsaných údajů vyplynulo, že k většině úrazů žáků došlo venku v hodinách tělesné výchovy na hřišti i 
mimo školní hřiště a v učebnách během přestávek, kdy 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, tělovýchovných činností a chování při pobytu a 
pohybu v parku či lese.  
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. 
 
Zaměstnanci byli seznámeni s rozborem školní úrazovosti dne 31. 8. 2021. 
 
          Mgr. Eva Cabáková 
          ředitelka školy 
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DALŠÍ AKTIVITY, PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI , SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY 

 
 

Ze života školy… 
 
Pasování loňských prvňáčků na opravdové čtenáře 

V pátek 25. září 2020 v Městské knihovně v Rožnově p. R. proběhlo pasování loňských prvňáčků (nyní dětí 
ze druhých tříd) na čtenáře a rytíře mluveného slova. Pohádka O Mařence a Jeníčkovi zavedla děti k 
,,Písmenkové chaloupce ". Mařenka nemohla chodit do školy - byl vyhlášen nouzový stav - , a tak Ježibaba 
vyzvala děti, aby Mařence pomohly poznávat a číst písmenka. Následně každé z dětí přečetlo krátkou 
básničku a před samotným pasováním musely děti ,, odpřísáhnout " čtenářský slib. Šlo jim to báječně. 
Všechny děti byly pasovány na čtenáře a rytíře krásného slova. Děti dostaly pěknou knihu, čtenářský průkaz 
do knihovny a odznak čtenáře. Děkujeme všem, kteří tuto akci pro děti připravili a dětem přejeme spoustu 
krásných chvil s knihou. 

Volba povolání   

Ve dnech 21. a  22. 9. 2020 se uskutečnil ve třídách 9. A a 9. B interaktivní seminář na téma: Typologie 
osobnosti. Velmi zajímavá, poučná a vtipně podaná beseda žákům teoreticky i prakticky přiblížila 
charakteristiku různých typů osobnosti člověka a oni měli tak skvělou příležitost zamyslet se sami nad 
sebou, co a jak dále. Dne 23. 9. 2020 proběhla přednáška s besedou s paní z Úřadu práce, se kterou si 
deváťáci povídali o různých možnostech jejich budoucího studia a zaměření -  školách, studijních a učebních 
oborech. Bylo to velmi zajímavé a určitě jim to pomůže ve výběru vhodné školy. 

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 (to jsme ještě směli), rapovali, kreslili vlajky evropských států, učili se o jejich pamětihodnostech a 
taky říct „děkuji“ v 17 různých evropských jazycích. Různé jazyky jsou částí toho, co dělá Evropu 
zajímavým místem, a pomáhají nám porozumět různým kulturám, a to není málo. 

Výtvarná soutěž Můj soused netopýr 

Žáci naší školy ( 7.A, 7.B ) se zúčastnili výtvarné soutěže s názvem "Můj soused netopýr". Děti vytvářely 
obrázky s tématikou ochrany netopýrů, jako silně a kriticky ohrožených druhů naší přírody. Soutěž byla 
vyhlášena neziskovou organizací ČSOP Radhošť v rámci projektu na ochranu netopýrů v našem městě 
Rožnově pod Radhoštěm. ZŠ Videčská obsadila první příčky: 1. místo získala Andrea Vraníková 7.A,                                                                                                
2.místo získala Monika Strnadlová 7.A, 3.místo získala Catherine Eva Polášková 7.B.                                                                                                                         
Cenu poroty obdržel  Vadym Reheyda 7.B. Gratulujeme a děkujeme všem oceněným za reprezentaci naší 
školy. 

O poklad strýca Juráša 

Touha tvořit umělecké texty a malovat komiksy neopustila žáky naší školy ani v době distanční výuky. 
Někteří žáci 2. stupně se i letos zúčastnili literární soutěže rožnovské knihovny O poklad strýca Juráša.     
25. ledna 2021 byly v knihovně vyhlášeny výsledky této soutěže a ZŠ Videčská opět obsadila první příčky. 
Ve svých věkových a žánrových kategoriích 3. místo získali M. Sommer, 6. A; M. Strnadlová, A. Števková, 
7. A; Š. Jaroňová, D. Slovák,  8. A., 2. místo obsadily  A. Janyšková, 6. A; Z. Petřvalská, T. Sommerová, S. 
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Burešová, 9. A. Vítězkami svých kategorií se staly V. Hrušková, 7. B; T. Kubjátová, 8.A; M. Sačková, A. 
Burešová, 9. A . 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.  

O poklad strýca Juráša – okresní kolo 

Ve čtvrtek 10. září 2020 se ve vsetínském Lidovém domě konalo slavnostní vyhlášení výsledků okresního 
kola literární soutěže O poklad strýca Juráša. Velkou gratulaci si zaslouží děvčata z 9. A Tereza Sommerová 
a Sofie Burešová, která obsadila 2. místo v kategorii komiks, a Štěpánka Jaroňová z 8. A, jež získala 3. 
místo v kategorii poezie. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Obě práce postupují do krajského kola, 
jehož výsledky budeme očekávat s nadějí. 

Úspěch v krajském kole literární soutěže O poklad strýca Juráša  

Výrazného úspěchu dosáhla děvčata naší školy v krajském kole soutěže O poklad strýca Juráša. V kategorii 
poezie obsadila 1. místo Viktorie Hrušková (7. B) a 2. místo Adéla Janyšková (6. A). Oběma děvčatům 
gratulujeme a přejeme mnoho elánu do další tvůrčí práce. 

Beseda o knihách on-line 

V pátek 5. března přišla paní knihovnice k nám do on-line hodiny českého jazyka. Chtěla nás seznámit 
s knižními novinkami. Četla nám úryvky z různých zajímavých knih. Měli jsme pracovní listy s osmi 
různými tématy: fantasy, detektivka, historie, humor, sci-fi, dospívání a dobrodružství a k nim jsme měli 
jednotlivé tituly zařadit. Byly to velmi zajímavé knihy, např. Uprchlík nebo Na seně. Ukázala nám také 
upoutávky, abychom se do děje knihy vžili a lépe určili, do jaké skupiny ji zařadit. Na konci jsme si všechno 
překontrolovali a opravili. Paní knihovnice nám taky ukázala, jak se hledá v on-line katalogu městské 
knihovny. Beseda byla příjemné zpestření dne a užili jsme si to. 

Dějepisná olympiáda - okresní kolo 

Dne 19. ledna proběhlo netradiční (online) okresní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnili tři žáci 
9.A - Martin Maléř, Markéta Sačková a Jan Diatka. Všichni se díky vzorné přípravě stali úspěšnými řešiteli. 
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Markéta a Martin se umístili na předních místech a 
postoupili do krajského kola.  

Krajské kolo dějepisné olympiády 

Dne 17. března 2021 proběhlo krajské kolo dějepisné olympiády, kde nás reprezentovala Markéta Sačková a 
Martin Maléř z 9.A. Krajské kolo se bohužel neodehrálo v kroměřížském zámku jako obvykle, ale stejně 
jako okresní kolo proběhlo v online prostředí. Oběma našim deváťákům se díky zodpovědné a pečlivé 
přípravě dařilo a stali úspěšnými řešiteli krajského kola. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci 
školy. 

Úspěchy našich angličtinářů 

Okresní kolo olympiády z anglického jazyka se letos konalo netradičně online. V obou soutěžních 
kategoriích jsme se probojovali po části reading (porozumění textu) a listening (poslech) mezi 6 nejlepších, 
kteří postoupili do užšího finále, kde žáky čekal náročný speaking (mluvení). Ten se skládal z několika částí, 
po kterých jsme se dozvěděli konečné pořadí soutěžících. V kategorii mladších žáků se na krásném 6. místě 
umístila Luisa Camfrlová ze 7.B a v kategorii starších žáků Tereza Maliňáková z 8.A obsadila úžasné 2. 



 

 
 

22 

místo a postoupila tak do krajského kola. Oběma dívkám gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci 
školy a Terce přejeme hodně úspěchů v kraji. 

V angličtině druhá ve Zlínském kraji 

Krásného výsledku v soutěži olympiáda v anglickém jazyce dosáhla žákyně 8. A Tereza Maliňáková. V 
krajském kole této náročné soutěže obsadila úžasné 2. místo a stala se náhradníkem kola celostátního, kam 
postupuje za každý kraj České republiky vždy jen jeden zástupce. Terezce gratulujeme ke skvělému 
výsledku a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. 

Školní výlet do Ostravy aneb 9. A si konečně vyzvedla svou výhru 

Dne 10. června 2021 se vydala třída 9. A spolu se svou třídní učitelkou Markétou Grůzovou a svým učitelem 
fyziky Karlem Jakešem na školní výlet vlakem do Ostravy. Nejprve se šlo do Velkého světa techniky, v 
němž si žáci konečně vyzvedli jednu ze svých výher ze soutěže „Už tam budem“ – volnou vstupenku pro 
celou třídu. Žáci si také prohlédli celý venkovní areál Dolních Vítkovic. Poté se šlo pěšky napříč Ostravou 
až do Zábavního centra Horník. Tam si žáci zahráli lasergame a dostali se i do světa virtuální reality. V 
daném centru si také zkusili malou ochutnávku„archery game“ (akční týmové sportovní hry s luky a 
speciálními šípy). Nakonec se třída přemístila do obchodního centra „Forum Nová Karolina“, z něhož 
následně přešla přes místní lávku k vlaku a vrátila se zpět domů. 

Hravý den v 1.A 

V pondělí 14.6.2021 si naši prvňáčci udělali přestávku ve výuce a prožili výjimečný a zábavný den. Nejprve 
se vypravili do Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, kde předvedli, jak se naučili číst. Paní 
knihovnice úroveň jejich výkonu ocenily a všechny žáčky pasovaly na čtenáře. Přidaly jim k tomu průkazku 
do knihovny a každému i pěknou knížku jako dárek. S radostnou náladou se celá třída vydala na výšlap 
k Jurkovičově rozhledně. Všichni bez potíží vyšlapali vzhůru a své škole z výšky zamávali. Den se opravdu 
vydařil. Sluníčko děti doprovázelo i na zpáteční cestě parkem, kde si děti ještě před obědem stihly pohrát. 
Aby ne! Vždyť si to za celoroční pilnou práci zaslouží. 

Paměť národa 

V tomto školním roce se děvčata z 9. A - Sára Diatková, Markéta Sačková, Amélie a Sofie Burešovy a 
Tereza Sommerová, zúčastnily soutěže Paměť národa – příběhy našich sousedů.  Projekt spočíval v tom, že  
si měly najít pamětníka, udělat s ním rozhovor o jeho životě a následně příběh zpracovat. Pracovaly pod 
vedením pana učitele Pavla Chrbjáta. Jejich pamětníkem se stal pan Josef Čegan, dědeček pana učitele 
Chrbjáta.  Bohužel se kvůli koronaviru nemohli setkat naživo, ale jejich schůzky probíhaly prostřednictvím 
MS Teams. Když se konečně dostaly do školy, začaly sepisovat scénář a vybírat fotografie, které by se 
použily v připravované animaci. Každý čtvrtek zůstávaly ve škole déle a pracovaly na animaci. V pátek 18. 
června 2021 proběhlo na městském úřadě vyhlášení výsledků. Děvčata sice v soutěži nezvítězila, ale jejich 
práce se porotcům tak zalíbila, že jim udělili „Cenu poroty“.  
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Činnost školní jídelny 
 
Kolektiv školní jídelny: 
 
Románková Gabriela – vedoucí školní jídelny 
Pavlíčková Dana – vedoucí kuchařka 
Žebráková Renata – kuchařka 
Cábová Irena – kuchařka 
Vojkůvková Petra –  kuchařka 
Polanská Radana – kuchařka 
 
Po celý školní rok 2020/21 jsme museli pozorně sledovat různá mimořádná opatření, která byla neustále 
doplňována a obměňována. Řídili jsme se hygienickými pravidly, která byla důsledně kontrolována jak ze 
strany vedení školy, tak také krajskou hygienickou stanicí. Přesto jsme se snažili vařit našim strávníkům 
zdravou, pestrou a chutnou stravu. V září jsme začali vařit pro plný počet strávníků. Vařili jsme dva druhy 
jídel a snažili jsme se dětem nabídnout i méně známé druhy potravin.   
Tento stav nám však vydržel pouze do 13. října, kdy nastala distanční výuka a my jsme vařili jen pro 
zaměstnance školy. Od 4.11. jsme nabídli obědy i žákům na distanční výuce. Od 18.11. se nám vrátila první 
a druhá třída na prezenční výuku, a tudíž i mnozí malí strávníci do školní jídelny.  
Po vánočních svátcích opět změna. Do školy se vrátily jen první dva ročníky. Na oběd docházely některé 
děti z distanční výuky a pár cizích strávníků. Od 12. dubna se vrátili do školy žáci 1. stupně, a to rotační 
výukou. Od 17.5. se vrátili do školy všichni žáci v režimu rotační výuky a od 24.5. už jsme vařili celý stav.
   
Prosinec 
 
Adventní čas – vánoční výzdoba školní jídelny 
Mikuláš – děti dostávaly čokoládový adventní kalendář 
 
Únor 
 
Valentýnky – děti dostávaly čokoládové srdíčko 
 
Duben 
 
Velikonoce  
velikonoční výzdoba školní jídelny 
Příprava velikonočního menu 
Velikonoční balíčky pro děti  
 
Červen 
 
Den dětí – příprava sladkostí pro děti, příprava oblíbeného menu (hamburgery + hranolky) 
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a ostatních kontrolách  
 

 14. 1. 2021 byla provedena prověrka BOZP. Zjištěné závady a nedostatky jsou součástí zápisu. 
Závady odstranitelné vlastními prostředky byly napraveny bezprostředně po zjištění, nebylo 
provedeno oplocení pozemku.  
 

 

11. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020 
 

Příloha č. 3 
 
 

12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
 

AKTIVNÍ ŠKOLA 

odkaz na web projektu 

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

PRALES DĚTEM 

odkaz na web projektu 

Spolupráce se sdružením Prales dětem je velice přínosná. Během tří let jsme uskutečnili několik besed se členy a těšíme se 

na další aktivity. 

KLUB EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 

odkaz na web projektu 

Členství naší školy v KEV trvá od počátku jeho založení v roce 1995 je pro nás nedílnou součástí výchovně vzdělávacího 

procesu. V rámci naší vzájemné spolupráce vznikla celá řada významných projektů, školních, celostátních i mezinárodních 

(např. česko-holandský projekt Tulipán). 

 

M.R.K.E.V. – METODIKA A REALIZACE KOMPLEXNÍ EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 

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. 
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PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 

odkaz na web projektu 

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

PLANETA ZEMĚ 

odkaz na web projektu 

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

ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ 

odkaz na web projektu 

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

 

OVOCE DO ŠKOL A MLÉKO DO ŠKOL 

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. 

STONOŽKA – HNUTÍ NA VLASTNÍCH NOHOU 

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. 

ROZVOJOVÝ PROGRAM DĚTI - CIZINCI TŘETÍCH ZEMÍ 

V rámci projektu podporujeme doplnění výuky pro děti vietnamské národnosti. Vyčerpali jsme 33.298,- Kč.  

 

13.Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení  
 
Nebylo realizováno.  
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14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných  z jiných než 
běžných zdrojů  
 
Krajský úřad  
- RP Vzdělávání dětí – cizinci 3. zemí     33.298,00 Kč 
- RP Podpora výuky plavání (doprava)       28.728,00 Kč  
  Vratka nevyčerpané dotace – Covid 19     23.778,00 Kč 
-digitalizace škol                 537.268,00 Kč 
 
Zřizovatel 
pastelkovné                    18.000,- Kč 
Předcházení vzniku odpadů         7.500,-Kč 
Digitalizace                  225.000,-Kč 
Projekt „Podpora sebevzdělávání učitelů“     27.000,-Kč 
Projekt „Zvýšení ekogramotnosti“      38.000,-Kč 
Sportovní materiál, pronájmy tělocvičny     46.000,-Kč 
 
 

15. 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. 
V oblasti výchovy a vzdělávání se kladně odráží i vzájemná spolupráce s dalšími subjekty působícími 
v Rožnově pod Radhoštěm a okolí. Ve školním roce 2020/21 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. Spolupráce uvedených organizací mohla tedy 
probíhat pouze v online prostředí. 
 
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   
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 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  

 
Valašské muzeum v přírodě 

 Účast na programech pořádaných pro školy 
 
Tělovýchovná jednota: 

 Poskytování prostor školy (tělocvična 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 
 

Městská knihovna: 
 Účast na pravidelných akcích (besedy, výstavy) 
 Workshopy pro žáky 
 Zapojení do soutěží  

 
Základní umělecká škola: 

 Účast na akcích pořádaných školou 
 
Nezisková organizace Iskérka : 

 Poskytnutí prostor pro aktivity organizace 
 
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 
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16. Vzdělávání na dálku 
 
Školní rok 2020/2021 byl podobně jako rok předcházející výrazně poznamenán mimořádnými opatřeními 
v souvislosti s onemocněním Covid-19. Všechny školy byly na několik měsíců uzavřeny a žáci i 
pedagogové byli nuceni přepnout do režimu distanční výuky. Na rozdíl od předcházejícího školního roku 
byla distanční výuka povinná pro všechny žáky. Jednou z forem distančního vzdělávání byla on-line výuka, 
která probíhala ve všech ročnících prostřednictvím jednotné platformy MS Teams.  
V návaznosti na usnesení vlády ČR docházelo k častým změnám v mimořádných opatřeních, díky kterým se 
měnily i formy vzdělávání. Žáci 2. stupně fungovali v režimu tzv. rotační výuky – střídání  tříd ve škole po 
týdnu. Cílem rotační výuky bylo organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků 
přítomných ve škole. Byl zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. 
Během celého školního roku 2020/2021 byl vstup do školy umožněn pouze žákům a zaměstnancům školy. 
Pohyb rodičů žáků a dalších cizích osob ve škole byl přísně omezen. Škola zajistila dezinfekci rukou, úklid 
prostor a dodržování stanovených hygienických pravidel. Byla nastavena povinnost nošení ochranných 
roušek ve vnitřních prostorech školy. Doporučeno bylo časté větrání a zařazení pobytu žáků na čerstvém 
vzduchu podle možností školy. V dubnu 2021 byla umožněna skupinová konzultace žákům 2. stupně 
ohrožených školním neúspěchem a žákům 9. ročníku v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky. 
Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR byla školám od 12. 4. 2021 uložena 
povinnost testovat žáky na prezenční výuce 2x týdně Ag testy. Od pondělí 17. 5. 2021 byla umožněna 
osobní přítomnost všech žáků 1. stupně ZŠ bez rotací a od pondělí 24. 5. 2021 by umožněna osobní 
přítomnost všech žáků 2. stupně ZŠ bez rotací. I nadále platila povinnost testování žáků (1x týdně) a nošení 
ochrany dýchacích cest, a to až do konce školního roku. 
Myslím si, že i v této mimořádné a nelehké době se nám podařilo zabezpečit distanční vzdělávání žáků na 
dobré úrovni i s vědomím toto, že ne všichni žáci měli ve svém domácím prostředí k dispozici moderní 
digitální technologie. I s těmito žáky byla navázána nezbytná komunikace a zajištěna zpětná vazba. 
Některým žákům byly pro distanční výuku zapůjčeny školní notebooky. 

 
 
17. Závěr výroční zprávy 
 
Základní škola  Videčská, Rožnov p.R., příspěvková organizace splnila ve školním roce 2020/2021 výuku 
podle vlastního Školního vzdělávacího programu Škola v pohybu. V době prezenční i distanční výuky byly 
realizovány hlavní cíle školního vzdělávacího programu. V příštím období plánujeme revizi školního 
vzdělávacího programu s cílem zajištění efektivních úprav jeho obsahu a začlenění informatiky do učebního 
plánu 4. – 9. ročníku. 
Pro žáky jsme měli připraveno mnoho zajímavých exkurzí, výletů, přednášek, besed, soutěží, projektů a 
vzdělávacích programů či jiných akcí. Bohužel mnohé z těchto plánů se neuskutečnily, ale mnohé z nich 
přesuneme na příští školní rok a doufáme, že se je zrealizovat podaří. 
I přes výjimečnost a mimořádnost školního roku 2020/2021 se škola úspěšně prezentovala ve školní i 
mimoškolní činnosti v rámci místních, regionálních i krajských 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. Pokračuje pořizování moderních 
digitálních technologií, které výrazně rozšiřují možnosti využívání moderních vyučovacích metod. Pozitivní 
přínos pro další rozvoj školy mají 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. Děkuji všem pedagogickým pracovníkům školy za vstřícnost, pochopení a velkou ochotu při 
zvládání náročného období spojeného s uzavřením školy. Poradili jsme si jak s výukou přímo ve škole, tak 
s organizací distančního vzdělávání. Velké uznání si zaslouží rovněž provozní zaměstnanci školy a 
pracovníci školní jídelny, kteří si velmi dobře poradili s výkonem svých pracovních povinností při 
dodržování zpřísněných hygienických podmínek. 
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Výroční zpráva zpracována dne:  30. 08. 2021     
Pedagogická rada projednala a vzala na vědomí dne:  31. 08. 2021 
Školská rada schválila dne:  13. 10. 2021 
Zpracovala : Mgr. Eva Cabáková 
 
 
 
 
Podpis ředitele a razítko školy :                                                                 Mgr. Eva Cabáková 
                                                                                                                          ředitelka školy 
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18. Přílohy 
 
Příloha č. 1 – Přehled klasifikace za 1. a 2. pololetí školního roku 2020/21 
Příloha č. 2 – Výsledky testování  
Příloha č. 3 - Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020 
Příloha č. 4 - Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2020 
Příloha č. 5 - Fotodokumentace    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




