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Charakteristika školy
Ve školním roce 2016-2017 navštěvovalo školu 29 žáků, průměrná naplněnost tříd
byla 14,5 žáka. Základní škola měla 2 třídy. První třída byla tvořena žáky 1. a 2. ročníku,
druhou třídu tvořili žáci 3., 4. a 5. ročníku. Součástí školy je jedno oddělení školní družiny,
žákovská a pedagogická knihovna.
Škola je malotřídní, prvostupňová se všeobecným zaměřením. Důraz je kladen na
ekologii, jazykovou výuku a zdravý životní styl.
Ve školním roce 2016-2017 se ve všech ročnících vyučovalo podle školního
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem „Škola pro život“.

Materiálně technické podmínky školy
Učebny
Základní škola má v současnosti 2 kmenové třídy, 1 oddělení školní družiny a 1
odbornou učebnu. Tyto učebny se nacházejí v prvním patře školy. Pro výuku odborných
předmětů v rámci dělených hodin (Prv, Vl a Př) je využívána odborná učebna, zřízená
z bývalé místnosti pro školní družinu, výuka informatiky probíhala v tomto školním roce
v učebně Prv/Př/Vl. K výuce tělesné výchovy využíváme tělocvičnu v přízemí školy nebo
fotbalové hřiště TJ Rozsochy. Žákovská knihovna byla přestěnována do nových prostor školní
družiny.
Školní budova a pozemek
V podzimních měsících prošla úpravami školní zahrada. Bylo zde vybudováno školní
hrací hřiště a altánu – přírodní učebna. V dalším školním roce je bude možno využít jak ve
výuce tělesné výchovy, pro výuku např. čtení nebo pro hry dětí ve školní družině.
V průběhu školního roku byly dokončeny závěrečné práce v prostorách nové školní
družiny. Byl instalován nový i zrenovovaný nábytek. V místnosti před školní družinou bylo
pro vychovatelku vytvořeno zázemí – kuchyňská linka a police na odkládání školních tašek
pro družinové děti. Toaleta manželů Dvořákových byla nově přestavěna na učitelské wc.
Opravena byla též koupelna, která nyní slouží školní družině jako umývárna.
Nově bylo vymalováno schodiště a chodba v patře.
Učební pomůcky a výuka
V letošním roce jsme pokračovali v nákupu nových učebnic a výukových pomůcek.
Do školní družiny byly zakoupeny nové hry a hračky, do školní knihovny byly
zakoupeny další soubory nových knih pro mimočítankovou společnou četbu. Jelikož škola
disponuje jen malým množstvím těchto souborů, půjčovali jsme si knihy pro společnou četbu
v žákovský knihovnách na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615, a na ZŠ Bobrová.

Přehled oborů základního vzdělávání
Vzdělávací program
ŠVP pro základní vzdělávání „Škola pro život“ – 5 tříd

Učební plán
pro 1. - 5. ročník, Školní vzdělávací program "Škola pro život"
Předmět

Ročník
1.

2.

3.

4.

5.

Český jazyk a literatura

9

8

9

8

7

Anglický jazyk

1

2

3

3

3

Matematika

4

4

5

5

5

Prvouka

1

2

2

Přírodověda

2

2

Vlastivěda

2

2

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

2

2

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

Informatika
Týdenní počet hodin

1
20

21

25

26

Nepovinné předměty
Náboženství

1

1

Pohybové hry

1

1

26

Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Organizační struktura ZŠ Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou,
příspěvková organizace

Ředitelka školy

↙

↓

↘

Učitelé

Vychovatelka ŠD

Školnice

Externí pracovníci

Mzdová účetní

Ekonomka školy

Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem

5

Počet učitelů

3

Počet vychovatelů

1

Počet správních zaměstnanců

1

Nepedagogičtí zaměstnanci

Funkce

1

školnice

Pedagogičtí zaměstnanci

Funkce

1

ředitelka školy

2

učitelky

1

vychovatelka

Personální změny
Personální změny v letošním školním roce nenastaly.

Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků na víceletá
gymnázia
Zápis k povinné školní docházce

Počet dětí přijatých
do prvního ročníku

Z toho počet dětí
Počet OŠD pro školní
starších 6 let (nástup
rok 2017-2018
po OŠD)

4

0

0

Zápis žáků do 1. ročníku se konal 6.4.2017. Zapsány byly 4 děti.
Odklad školní docházky nebyl udělen. Do první třídy nastoupí k 1.9.2017 čtyři děti.

Výsledky přijímacího řízení
Ve školním roce 2016-2017 se na víceleté gymnázium v Bystřici nad Pernštejnem hlásila
jedna žákyně – nebyla však přijata.

Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami
Žáci s individuálním vzdělávacím plánem – speciální vzdělávací potřeby:
--Žáci s individuálním vzdělávacím plánem – mimořádně nadaní
---

Přehled klasifikace školy

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Škola má vpracovaný Minimální preventivní program. Plnění tohoto programu bylo
realizováno všemi pracovníky školy.
Žáci i jejich rodiče byli seznámeni se školním řádem, do kterého byl zapracován dodatek
„Zabezpečení škol proti vniknutí cizí osoby.“
Ve škole je umístěna Schránka důvěry. Žáci mají možnost využívat tuto schránku
anonymně. Jinak se s důvěrou mohou obrátit na kteréhokoli zaměstnance školy.
Škola využívá nabídek a spolupráce SPC ve Žďáru nad Sázavou.
Učitelé mají možnost čerpat ze souboru Prevence rizikového chování, který je volně
dostupný všem zaměstnancům a zahrnuje všechny oblasti sociálně patologických jevů.
Metodikem prevence byla ve školním roce 2016-2017 Mgr. Petra Gregorová, výchovným
poradcem ředitelka školy.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
vzdělávání
Rozšíření kvalifikačních předpokladů:

0

Prohlubování odborné kvalifikace:

3

Významnou součástí dalšího rozvoje školy je podpora dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků. Také v letošním školním roce bylo vzdělávání pedagogických pracovníků
zaměřeno na profesní dovednosti.
Pedagogové se zúčastnili těchto seminářů:
- Čtenářská gramotnost – dva semináře
- Inkluzívní vzdělávání v praxi
- Matematická gramotnost - dva semináře
- Setkání malotřídních škol
- Rizikové chování dětí a žáků
- Školení BOZP
Nepedagogický pracovník se zúčastnil:
- Školení BOZP

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Škola informuje zákonné zástupce žáků a širokou veřejnost o svých akcích prostřednictvím
nových webových stránek a uveřejňováním článků v regionálním tisku, v místním
rozhlasovém vysílání nebo na stránkách místního kabelového vysílání.
Zákonní zástupci žáků měli možnost informovat se o výsledcích výchovně-vzdělávacího
procesu na třídních schůzkách, na dnech otevřených dveří nebo na předem domluvených
konzultacích s vyučujícími.
Rodičům žáků 5. ročníku byla prezentována spádová škola prostřednictvím nabídky osobní
návštěvy pana ředitele Martina Horáka ze ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615, měli příležitost též
navštívit prostory bystřického gymnázia v rámci Dne otevřených dveří.
Děti z předškolní třídy rozsošské mateřské školy měly možnost podívat se do výuky
a seznámit se tak se školou hravou formou. Informace o škole byly poskytovány rodičům
předškoláků v průběhu zápisu.

Přehled kulturních a sportovních akcí, včetně akcí organizovaných
školou
Kulturní akce
- Vystoupení pro rozsošské důchodce
- Ať přiletí čáp, královno – Divadlo beze jména ZUŠ
- Vítání občánků
- Fišpánská jablíčka – Divadlo beze jména ZUŠ
Akce pořádané školou, soutěže
- Dopravní hřiště – Dopravní hřiště Žďár nad Sázavou 2x
- Národní výstava českého strakatého skotu
- DOD na TS Města Bystřice n.P.
- Evropský den jazyků – projektový den
- Halloween – žáci ZŠ
- Sportovní dopoledne na ZŠ Nádražní – akce ZŠ
- 3 přednášky v rámci projektu „Nevíš, zeptej se!“
Osobní bezpečí, Sociální problematika, Prevence vzniku požáru
- Mikulášská nadílka – žáci ZŠ
- Turnaj malotřídních škol ve florbale – ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615
- Vánoční nadílka – projektový den ZŠ
- Ukázková hodina pro děti z MŠ Rozsochy
- Zápis dětí do 1.třídy

-

Tváří v tvář lvu – Česko čte dětem
Noc s Andersenem – projekt Noc s Andersenem
Čistá Vysočina – projekt Ukliďme si Česko
Den Země – projektový den
Sběr papíru – akce ZŠ
Den s policií ČR
Plavecký výcvik žáků 1.- 4. ročníku – Plavecká škola Žďár nad Sázavou
Sportovní dopoledne k MDD – SK Bystřice n.P.
Školní výlet – Bongopark Brno
Odpoledne pro předškoláky
Opékání špekáčků – akce ZŠ

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola je zapojena do těchto programů:
Podpora polytechnické výchovy v základních a mateřských školách – tento program
umožňuje mateřským a základním školám získat prostředky na nákup stavebnic
pro podporu rozvoje pracovních schopností a dovedností, vybavení tříd mateřských škol
a technických dílen základních škol.
Dopravní výchova do škol – zařazování dopravní výchovy do výuky prostřednictvím odborné
průpravy na dopravním hřišti ve Žďáru nad Sázavou.

Další projekty, do kterých je škola zapojena:
Recyklohraní – ekologické aktivity
Ovoce do škol – projekt je realizován prostřednictvím společnosti Bovys s r.o., která dodává
ovoce do školy.
Školní mléko - projekt je realizován prostřednictvím společnosti Laktea o.p.s., která zajišťuje
dodávky mléčných výrobků.
Čistá Vysočina – akce úklidu kolem domovské obce Rozsochy proběhla pod záštitou
celorepublikového projektu Ukliďme si Česko
Česko čte dětem – každoročně probíhá v Rozsochách podružná akce „Rozsochy čtou dětem“,
jedno „čtení“ v týdnu probíhá též v prostorách školy

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Investice do kapacit a modernizace vybavení škol
Připravujeme podání projektu do vyhlášení výzvy v rámci integrovaného regionálního
operačního programu na podzim 2017.

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Škola nemá odborovou organizaci ČMOS.
Škola úspěšně spolupracuje s několika subjekty. Mezi nejvýznamnější patří zřizovatel – Obec
Rozsochy, mikroregion Bystřicko, PPP a SPC Žďár nad Sázavou, TS Města Bystřice n.P.,
Kontest Tišnov, školská rada.

Přehled o vykonaných kontrolách
Ve školním roce 2016-2017 proběhla ve škole kontrola hospodaření školy – kontrola
zřizovatele.

Údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2016-2017 neproběhlo ve škole šetření České školní inspekce.
Pouze na jaře roku 2017 byla naše škola vybrána do celostátního výběrového zjišťování
výsledků žáků pátých ročníků. Testování probíhalo prostřednictvím programu ČŠI online.

Výroční zpráva o hospodaření školy
Povinnost sestavovat tuto zprávu vyplývala ze zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a
samosprávě ve školství, který byl zrušen školským zákonem č. 561/2004 Sb., k 31.12.2004.
Nadále tuto zprávu školy nesestavují.

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2016

PŘÍJMY
Příspěvek na provoz celkem:

2.263.137,02 Kč

z toho od Obce
účelové dotace

613.544,00 Kč
- nájem

z toho ze státního rozpočtu
Ostatní transfery
Ostatní příjmy celkem:
CELKOVÉ PŘÍJMY:

0 Kč
1.614.996,00 Kč
0,00 Kč
34.597,12 Kč
2.263.137,02 Kč

VÝDAJE
Neinvestiční výdaje ze SR celkem:

1.614.996.00 Kč

Neinvestiční výdaje z ÚSC celkem:

727.172,87 Kč

Ostatní neinvestiční výdaje

21.397,00 Kč

CELKOVÉ VÝDAJE

2.363.565,87 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

- 100.428,85 Kč

Schválení výroční zprávy za školní rok 2016-2017
Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena pedagogickou radou
dne 1.9.2017.
Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena školskou radou
dne 31.8.2017.

PŘÍLOHY

Výchovné poradenství
Činnost výchovného poradce byla ve školním roce 2016-2017 zaměřena na plnění úkolů
vyplývajících z platné legislativy a plánu práce, dále na monitorování žáků školy a spolupráci
s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Žďáru nad Sázavou a Speciálně pedagogickým
centrem ve Žďáru nad Sázavou, převážně v oblasti inkluzívního vzdělávání, kde došlo
k výrazným změnám.
Sledování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Žáci s SPU a SPCH jsou monitorováni výchovným poradcem, tj. ředitelkou školy, která má
na starosti administrativu související se zprávami poradenského zařízení, nákup pomůcek pro
reedukaci žáků a metodickou podporu vyučujících i zákonných zástupců žáků. Informace o
žácích jsou vyučujícím poskytovány v režimu – důvěrné.
V letošním školním roce byli v PPP vyšetřeni dva žáci, u jednoho byly potvrzeny SPU, u
druhého žáka nešlo o SPU.
Žáci s individuálním vzdělávacím plánem
Vzdělávání podle IVP je ředitelkou školy povolováno na základě písemné žádosti
zákonného zástupce žáka, který doloží doporučení školského poradenského zařízení.
Po schválení žádosti uzavírá ředitelství školy se zákonnými zástupci žáka dohodu o vzájemné
úzké spolupráci při nápravě. Součástí dohody je individuální vzdělávací plán (IVP), podle
kterého se se žákem pracuje.
Reedukaci žáků s SPU, SPCH a LMR prování třídní učitelka. Ta také dvakrát ročně plán
vyhodnocuje a je-li potřeba, upravuje.
Ve školním roce nebyl podle IVP vzděláván žádný žák.
Mimořádně nadaný žák
V letošním školním roce naši školu nenavštěvoval mimořádně nadaný žák.
Podpora neprospívajících žáků
V rámci strategie podpory neprospívajících žáků byl prospěch žáků průběžně každé
čtvrtletí monitorován. Neprospěch žáků byl bezodkladně konzultován se zákonnými zástupci
a v jednom případě byl vypracován Plán pedagogické podpory.
Kariérové poradenství
Žákům pátého ročníku byl předán od vedení spádové základní školy ZŠ Bystřice n.P.,
Nádražní 615 leták s představením a nabídkou vzdělávání na této škole.
Na základní školu ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615 přestoupili do 6.ročníku dva žáci, jeden žák
přestoupil do ZŠ Bobrová.
Další činnost výchovného poradce, spolupráce s dalšími pracovníky a institucemi
Možnost konzultace s výchovným poradcem využívali žáci i zákonní zástupci žáků
s různými problémy prostřednictvím osobního sdělení nebo v elektronické či telefonní
komunikaci. Dále pedagogové v oblasti podpory a péče o žáky se SVP.
Rozvoj odborné kvalifikace výchovného poradce
V letošním školním roce se výchovný poradce neúčastnil žádného odborného
vzdělávacího programu, pouze schůzek výchovných poradců.

Minimální preventivní program
V září byly stanoveny body MPP, jejichž plnění závisí zejména na třídních učitelích, kteří
znají kolektivy žáků nejlépe. Dále je tento program realizován v předmětech prvouka,
přírodověda a vlastivěda, ale i v dalších.
Na začátku školního roku byly žáci seznámeni se školním řádem, jednotlivé body byly
řádně vysvětleny, uvedeny i konkrétní příklady, co nastane v případě porušení pravidel.
V úvodních třídních hodinách byli žáci informováni o možnostech, kam se obrátit, pokud mají
nějaký problém, se kterým si neví sami rady; byla připomenuta i schránka důvěry.
Schránka důvěry je umístěna na chodbě v přízemí, naproti tělocvičně.
Další informace dostávali žáci průběžně během školního roku včetně nabídek akcí k využití
volného času.
O jednotlivých problémech, které se v letošním školním roce vyskytly, informoval metodik
prevence vyučující na pedagogických radách. Akutní případy se řešily okamžitě.
Je však důležité podotknout, že vyskytnuvší se problémy nebyly natolik závažné, aby je bylo
nutno řešit za pomoci OSPOD nebo Policie ČR.
Akce, besedy, školení:
- Osobní bezpečí
- Sociální problematika
- Prevence vzniku požáru

Ekologická výchova
Ekologická výchova je na naší škole součastí každodenního života.
Kromě výuky v hodinách a třídění odpadu, sbíráme starý papír a nově také použitý olej a
sádlo z domácností. Jsme zapojeni do ekologického projektu Recyklohraní a
celorepublikového projektu Ukliďme si Česko.
V rámci projektu Recyklohraní sbíráme použité baterie a zapojili jsme se do plnění několika
úkolů.
Na Den Země proběhl na naší škole projektový den stejného názvu, zaměřený na chov a péči
o domácí mazlíčky. V rámci projektu Ukliďme si Česko – Čistá Vysočina jsme uklízeli podél
silnic vedoucích z Rozsoch směrem na Kundratice a Dolní Rožínku.
Celý školní rok probíhaly dva projekty Ovoce do škol a Školní mléko. Tyto projekty byly
součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu.

Hlavní směry rozvoje ICT a zajištění standardu ICT
Stávající stav k 31.8.2016 – vybavení školy ICT
Počítačová učebna
- počítače s připojením k internetu
- multifunkční tiskárna Brother
- multifunkční zařízení Nashuatec

5
1
1

Třídy
- počítače
- interaktivní tabule Benq
- interaktivní tabule 3M
- notebooky s připojením k internetu
- netbooky s připojením k internetu
- dataprojektor

2
1
1
2
4
1

Ředitelna
- počítač s připojením k internetu

1

Internet
- dodavatel: O2
- 2x wi-fi síť
Rozvoj ICT v průběhu školního roku 2016-2017
Jelikož ve školním roce 2016-17 naši školu navštěvovali pouze tři žáci pátého ročníku, byly
tři počítače z počítačové učebny přestěhovány do nově zřízené učebny Prv/Př/Vl, tak bylo
možné vyučovat informatiku v 5. ročníku společně s přírodovědným předmětem v jiném
ročníku. Do této učebny byl přiveden kabelem internet a zřízena wi-fi.
Stávající stav k 31.8.2017
Počítačová učebna
- počítače s připojením k internetu
- multifunkční tiskárna Brother
- multifunkční zařízení Nashuatec

5
1
1

Třídy
- počítače
- interaktivní tabule Benq
- interaktivní tabule 3M
- notebooky s připojením k internetu
- netbooky s připojením k internetu
- dataprojektor

1
1
1
2
4
1

Ředitelna
- počítač s připojením k internetu

1

Internet
- dodavatel: O2
- 3x wi-fi síť
Technické a organizační směry rozvoje ICT do roku 2017-2018
V průběhu roku se škola zapojila do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP
Bystřice nad Pernštejnem. Byl vytvořen Strategický rámec MAP. V rámci tohoto programu
chceme v příštím roce uskutečnit následující:
-

vybavit učebnu Prv/Př/Vl interaktivní tabulí, pomůckami a popř. tablety
získat první praktické zkušenosti se zaváděním tabletů do přímé výuky
vyměnit zastaralé žákovské počítače v počítačové učebně
podle finančních možností nakoupit interaktivní výukové programy
využívání počítačové učebny žáky k rozvoji jejich zálib
hledání nejnovějších výukových trendů, příprava výukových obsahů z oblasti ICT a jejich
postupné zařazování do výuky

Ideové směry rozvoje v oblasti ICT
-

usilovat o to, aby žáci při své práci získali co nejvyšší stupeň samostatnosti
vést žáky k řešení a překonávání problémů úměrných jejich věku
vést žáky ke komplexnímu řešení zadaných úkolů
vytvářet technické podmínky a příznivé pracovní klima pro zavádění ICT do výuky

Hodnocení školní družiny
Září po úvodním seznámení s provozem, řádem a organizací ŠD bylo díky dobrému počasí
věnováno sportovním aktivitám na hřišti a vycházkám do blízkého okolí.
Říjen již probíhal aktivním zapojováním se dětí do hudebních, výtvarných, přírodovědných i
pracovních činností. I letos jsme začali společně s dětmi číst knížky podle jejich zájmu na
pokračování během celého školního roku.
Listopad byl věnován tvoření z přírodních materiálů, zdobení věnečků z příze a vyrábění
strašidel nebo čarodějnic různými technikami.
Prosinec již tradičně zahájily malé adventní dílničky zaměřené na výrobu vánočních ozdob,
letos s vůní vanilky, skořice i kokosu. Samozřejmě nechybělo ani malé koledování a „Ježíšek“
v ŠD.
Leden provázelo pozorování přírody v zimě, (krmítko pro ptáčky) a tvoření postaviček a
zvířátek z filcu, kdy si děti osvojily nebo prohloubily svoje dovednosti v šití.
V únoru si děti zahrály na malé zahradníky, kdy si vysely bylinky do květináčů a pečovaly o
ně. Vyzkoušely si tkaní z papírových proužků a touto technikou si zvládly vyrobit jednoduché
obrázky.
Březen byl věnován knížkám. Děti si vyzkoušely vyrobit (vyvázat, napsat i ilustrovat) svoji
vlastní knížku nebo deník.
Duben probíhal v duchu Velikonoc a tradic, které jsou s nimi spojeny. Samozřejmě také
s výrobou a tvořením velikonočních i jarních ozdob. Konec měsíce byl věnován dopravní
výchově formou zajímavých her.
Květen byl zaměřen na tvoření dárků pro maminky. Letos si děti vyzkoušely jednoduché
navlékání korálků na drátek ve tvaru srdíček a modelování z hlíny.
Červen byl zahájen malou oslavou MDD – balónkománií, kdy děti soutěžily o malé ceny
v různých soutěžích a hrách s nafouknutými balónky. Závěr měsíce byl věnován sportovním
aktivitám a hrám na školním hřišti.

Doporučení pro následující školní rok 2017/2018:

L.K.

-

Pokračovat a prohlubovat u dětí zájem o čtenářství a o ochranu životního prostředí.
Rozvíjet v rámci možností u dětí zájem o hudební, výtvarné, pracovní, sportovní i
přírodovědné činnosti.

-

Podpořit rozvíjení individuality a kreativity dětí ve smíšeném kolektivu (1. – 5.
ročník).

