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Výroční zpráva o činnosti školy 
 

školní rok 2021 - 2022 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová,  

                   ředitelka školy        

            

            

            

            

               ……….…………………. 

                 podpis 

 
V Rozstání 1. července 2022 
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Údaje o zařízení 
 

1) Název školy:  Základní škola a mateřská škola Rozstání,  

   okres Prostějov, příspěvková organizace 

 

      Adresa :  Rozstání 25, 

        798 62 Rozstání 

 

      Právní forma: Příspěvková organizace 

         IČO: 70 98 39 68 

         DIČ: CZ 70 98 39 68 

 

 Identifikátor zařízení: 600 120 236 

 

 Telefon:  582 395 418 

   582 395 424 

 

 Internetová adresa skola@skolarozstani.cz  

             reditelka@skolarozstani.cz  

  

 Internetové stránky: www.skolarozstani.cz 

 

 

2) Ředitel školy, statutární zástupce : Mgr. Miloslava Vystavělová, 

                                                                   K Podzámčí 147, 

                                                                   798 03 Plumlov 

 

3) Zřizovatel: Obec Rozstání 

 

       Právní forma: Obec  

           IČO: 00 288 721 

 

       Adresa: Rozstání  77 

                                        798 62 Rozstání 

 

4) Školská rada zřízena od 1. 1. 2006. 

 Složení ze 3 členů. Předseda Mgr. Jitka Sedláčková – za ZŠ a MŠ Rozstání, 

                      člen p. Petr Lokaj – za Obec Rozstání, 

           člen pí Veronika Hrstková – za rodiče. 

 

5) Datum prvního zařazení do sítě: 1. březen 1996 

 

Škola sdružuje součásti 
 

❖ od 1. 1. 2003: 

 

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

mailto:skola@skolarozstani.cz
mailto:reditelka@skolarozstani.cz


 
- 3 - 

1) Mateřská škola 

 

Telefon: 582 395 424 

IZO: 107 610 639 

Typ školy: jednotřídní smíšené oddělení s celodenním provozem 

Celková kapacita MŠ: 30 dětí 

Počet zapsaných dětí ve šk.roce 2021/22: 23 pravidelný celodenní provoz,  

(udělena výjimka na dobu neurč.) 

Provozní doba: 7.00 – 16.00 hod 

 

  

 

 

 

 

2) Základní škola 

 

Telefon: 582 395 418 

IZO: 102 579 989 

Typ školy: základní málotřídní s 1. stupněm = 1. až 4. ročník ve 2 třídách. 

Specializaci ZŠ nemá, rozšířená výuka zde není. 

Celková kapacita ZŠ: 55 žáků 

Počet žáků ve školním roce 2021/22: 32 žáci 

- I. třída (1. a 2. r.)   –  14 žáků 

- II. třída ( 3. a 4.r.) –   18 žáků 

 

ZŠ Počet 

tříd 

Celk. 

počet žáků 

Počet žáků 

na 1 třídu 

Počet žáků 

na učitele 

Počet všech 

pracovníků 

Počet 

pedag.prac. 

Šk. rok   a      b    a        b    a        b     a        b     a         b     a         b 

   2      2    32     32          16     16     16     16     6         6     3         3       

                                                         

3) Školní družina 

 

IZO:  118 900 196 

Celková kapacita Šd: 25 žáků 

Počet žáků ve školním roce 2021/22: 25 žáků 

 

4) Školní jídelna s kuchyní 

 

IZO: 103 219 013 

      Celková kapacita ŠJ:       100 jídel 

  Počet stravovaných žáků ZŠ  ve šk.roce 2021/22: 32  

   Počet stravovaných žáků MŠ ve šk.roce 2021/22: 26 

 

 

 

 

 

 

MŠ Počet 

tříd 

Celkový 

počet žáků 

Počet žáků 

na 1 třídu 

Počet žáků 

na učitele 

Počet všech 

pracovníků 

Počet 

ped.prac. 
Šk. rok   a      b    a        b    a        b     a        b     a         b     a         b 

   1      1    23      28          23     28     12      14     3         3     2         2       
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    B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 

 

 

Učební plán - Základní škola a mateřská škola Rozstání,  

okres Prostějov, příspěvková organizace 
 

 
Školní rok 2021/2022:   I. třída – spojený 1. a 2. ročník 

II. třída – spojený 3. a 4. ročník 
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Učební plán 1. – 5.  ročníku základní školy       
RVP Oblast RVP Obor RVP 

hodiny 
PŘEDMĚT ŠVP  ŠVP 

hodiny 
1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

Kontrola  

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a literatura 33 Český jazyk 33 + 8 8 + 1 8 + 2 6 + 2 5 + 2 6 + 1 41  

  Cizí jazyk 9 Anglický jazyk 9 0 0 3 3 3 9  

Matematika a její 
aplikace 

Matematika a její 
aplikace 

22 Matematika 20 + 4 3 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 5 24  

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informační a 
komunikační technologie 

1 
Informační a 
komunikační technologie 

1 + 1 0 0 0 0 + 1 1 2  

Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 12 Prvouka 7 2 2 3 0 0 7  

      Vlastivěda 3 + 1 0 0 0 1 + 1 2 4  

      Přírodověda 2 + 2 0 0 0 1 + 1 1 + 1 4  

Umění a kultura Hudební výchova 
12 

Hudební výchova 5 1 1 1 1 1 5  

  Výtvarná výchova Výtvarná výchova 7 1 1 1 2 2 7  

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 0                  

  Tělesná výchova 10 Tělesná výchova 10 2 2 2 2 2 10  

Člověk a svět práce Člověk a svět práce 5 Pracovní činnosti 5 1 1 1 1 1 5  

Disponibilní hodinová 
dotace 

  16 
Čj 8h, M 4h, IKT 1h, VL 
+ PŘ 3h,  

               

Ročníková minima         18 18 22 22 22    

Celkem hodin v 1.- 5. 
ročníku 

  118   118 20 22 24 26 26 118  

Ročníková maxima         22 22 26 26 26    

            

LEGENDA:             

podle RVP ZV            

podle RVP ZV            

podle ŠVP            
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Zájmové kroužky MŠ 
 

❖ Keramika 
❖ Pohybově dramatický kroužek 
 

 

Zájmové kroužky ZŠ 

 
❖ Hra na flétnu 
❖ Výtvarné hrátky 
❖ Doučování 
❖ Keramika 
❖ Náboženství 
 
 

______________________________________________________________________ 

Další zájmové aktivity: 

Gymnastika 

Sokol – volejbal 

Hasiči 

      

 

 

Trend dalšího vývoje 
 
Mateřská škola má udělenu výjimku pro vyšší počet žáků na dobu neurčitou, má jedno 

oddělení, které bude zřízeno i nadále. Mateřská škola má zpravidla naplněnou kapacitu. 

K zápisu se dostavilo 11 uchazečů o předškolní vzdělávání. Volných míst v MŠ bylo pro 

šk.rok 2022/23 –  9. K předškolnímu vzdělávání bylo přijato 9 uchazečů. Základní škola měla 

32 žáky celkem. V současné době má ZŠ 2  třídy se 4 ročníky a zájmem je tento stav udržet. 

K zápisu se dostavilo 7 žáků MŠ. K plnění povinné školní docházky bylo přijato všech 7 

uchazečů. K mimořádnému zápisu žáků z Ukrajiny se dostavil 1 žák, ten byl přijat. V dalším 

školním roce se budou v ZŠ vzdělávat 32 žáci. Proto v dalším roce nebude škola potřebovat 

udělit výjimku z nižšího počtu žáků. V MŠ je dětí dostatek a demografický vývoj je příznivý.  

 

C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

▪ počet stálých zaměstnanců v celém subjektu: 9 

 
Základní škola, školní družina, školní jídelna 

 
1) Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů 

 
▪ celková situace:  

V ZŠ Rozstání pracují 3 pedagogové včetně ředitelky. Všichni pedagogové 

 včetně vychovatelky Šd mají aprobaci učitelství 1. stupně ZŠ. Vychovatelka 

učila ve šk. roce 2021/2022 14 vyuč. hodin týdně jako učitelka. 

▪ aprobovanost výuky na celé škole 
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▪ zvláštnosti v aprobovanosti:   

    Výuka anglického jazyka probíhala v letošním školním roce ve 3.  a 4. ročníku 

  ve výši 3 vyučovací hodiny týdně. Anglický jazyk je vyučován aprobovaně. 

  Pedagog absolvuje vzdělávací semináře Aj pro učitele při NIDV, krajské  

  pracoviště Brno. Anglický jazyk se v tomto roce nevyučoval formou kroužku. 

 Německý jazyk se ve školním roce 2021/2022 nevyučoval. Německý jazyk 

            nebyl otevřen ani jako zájmový útvar. 

 

2)  Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, úvazku a výuce 

   

Jméno, příjmení, 

titul 

Kvalifikace Úvazek Třída 

Miloslava 

Vystavělová, Mgr. 

učitelka 1.st.ZŠ – 

ředitelka 

tř.učitelka 

1 II. (3. a 4.r.) 

Ivana Bezděková, 

Mgr. 

učitelka 1. st. ZŠ 

tř. učitelka 

1 I. (1. a 2.r.) 

Jitka Sedláčková, 

Mgr. 

vychovatelka Šd 0,804 Šd 

Jitka Sedláčková, 

Mgr. 

učitelka 1.st. ZŠ 0,636 II. (3 a 4.r.) prvouka, 

přírodověda, vlastivěda, hud. 

výchova, čtení, tělesná 

výchova, anglický jazyk, 

pracovní činnosti  

Klára Křivánková asistentka pedagoga 0,5 I. třída 

Iva Urban asistentka pedagoga 0,5 II. třída 

 Pracovní zařazení   

Marie Ambrožová kuchařka 1  

Marta Kratochvílová školnice 1  

Jaroslava Marková vedoucí Šj 0,3  

    

Vyučující 
 
   Mgr. Miloslava Vystavělová : ředitelka školy 

        třídní učitelka - II. třída 

         úvazek – 1,0 – 11 hodin 

         počet odučených hodin: 11  

   Mgr. Ivana Bezděková:      třídní učitelka -  I.třída 

                    úvazek 1,0 – 22 hodin 

         počet odučených hodin : 22 

    Mgr. Jitka Sedláčková      učitelka 1.st. ZŠ 

         úvazek – 0,636 – 14 hodin 

         vychovatelka Šd 

    Tento školní rok    Minulý školní rok 

               100  %               100  % 
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         úvazek – 0, 804 – 22,5 hodin  

 

3)    Absolventi, jejich počet, kteří nastoupili na školu 

 

  Tento školní rok   Minulý školní rok 

                 0                   0 

 

4)    Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli 

 

           Tento školní rok             Minulý školní rok 

Nastoupili                         0                              0 

Odešli    na jinou školu     mimo škol.                   na jinou školu          mimo škol.              

               0                       0                       0                           0 

 

 

5)    Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných 

 

 Tento školní rok   Minulý školní rok 

Důchodový  věk               0                 1 

Nekvalifikov.               0                 0 

 

 
Mateřská škola 

1) Kvalifikovanost učitelek 

 

    Tento školní rok    Minulý školní rok 

 100 % kval. - SPgŠ  100% kvalif. - SPgŠ 

 

2) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, úvazku a výuce 

     

Jméno, příjmení, titul Kvalifikace Úvazek 

Anna Kupková vedoucí učitelka MŠ 1 

Jitka Zelinská učitelka MŠ 1 

 Pracovní zařazení  

Marie Martinková školnice MŠ 0,85 

 
D) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ 

DO ŠKOLY 

 

Výkon státní správy 

 

1)    Rozhodnutí ředitele 

 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 
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Odklad školní docházky 0 0 

Zařazení žáka do ZŠ – MŠ 9 0 

Zařazení žáka do ZŠ – 1. ročník 7 0 

 

2)    Počet žáků osvobozených od školní docházky          0 

       Odklad školní docházky                                             0 

       Dodatečný odklad docházky                                      0 

       Zařazení do  ŠJ                                                     55 žáků + 11 dospělých 

       Zařazení do ŠD                                                         25 

 

V letošním školním roce se žádný z žáků nehlásil ke studiu na víceletých gymnáziích, 

jelikož 5.ročník se nachází ve spádové škole. 

Do 1. ročníku se bylo zapsáno dne 1. dubna 2022 7 žáků. Bylo vydáno celkem 7 

rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání do ZŠ Rozstání. Nebylo vydáno žádné 

rozhodnutí o odkladu školní docházky do ZŠ Rozstání. V červnu se uskutečnil dodatečný 

zápis k plnění povinné školní docházky pro děti z Ukrajiny. Byl přijat 1 žák. Do 1.ročníku 

nastoupí 7 žáků, do 2. ročníku 1 žák z Ukrajiny.  

 K zápisu do mateřské školy se dostavilo 11 dětí. Bylo zapsáno dne 2. května 2022 9 

dětí. Bylo vydáno 9 rozhodnutí o přijetí žáka k předškolnímu vzdělávání v MŠ Rozstání (viz 

výše) a 2 rozhodnutí o nepřijetí. 

 

 

E) STRUČNÉ VYHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO 
PROGRAMU 

 

 Od počátku školního roku 2007/8 od 1. 9. 2007 přešla ZŠ spolu se Šd na výuku podle 

vlastního ŠVP vycházejícího z RVP. Podle školního vzdělávacího programu Veselá škola se 

vyučovalo ve školním roce 2021/22 ve všech ročnících. Od 1. 9. 2016 se vyučuje podle 

přepracovaného ŠVP Veselá škola č. j. ZSROZ/201/16. Žáci 4. ročníku mají předmět 

informační a komunikační technologie. Školní družina pracovala podle ŠVP Veselá škol č.j. 

ZSROZ/346/16 s platností od 1. 9. 2016. MŠ uskutečňovala ve šk. roce 2021/2022 výuku 

podle ŠVP Kouzelné sluneční paprsky č.j. ZSROZ/290/16 s platností od 1. 9. 2016, kdy byl 

aktualizován.  

Základní škola 

Základní škola vyučovala podle ŠVP Veselá škola. I přes komplikace způsobené 

onemocněním Covid 19 při výuce směřovala k dosahování výstupů jednotlivých ročníků. Žáci 

4. ročníku přestupují do spádové školy ZŠ Lipovec. V průběhu celého roku se škola 

zaměřovala na rozvoj klíčových kompetencí nejen přímou výukou, ale také řadou akcí a 

aktivit doprovodných. 

Zpřesnění údajů ZŠ 

    -    ve školním roce 2021/22 přechází 7 žáků do spádové školy ZŠ a MŠ Lipovec, 1 žák  

         do ZŠ Plumlov. 

   -     vyučuje se ve dvou samostatných třídách se spojeným 1. a 2.ročníkem, 3. a 4.ročníkem 

 

Mateřská škola 

Děti se vzdělávají podle ŠVP s názvem Kouzelné sluneční paprsky. Vzdělávání se 

uskutečňuje po celý den v průběhu hry, prožitkovým učením, zkoumáním. Na základě 

individuálního poznání každého dítěte podněcujeme jeho rozvoj, jeho zájmy, potřeby a 

možnosti po stránce tělesné, psychické a sociální. Naše děti připravujeme na zdárný 
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přechod do ZŠ posilováním jejich sebevědomí, samostatnosti, schopnosti být 

iniciativní ale i tolerantní a respektovat jeden druhého. Pravidelně navštěvujeme děti 

v 1.třídě, sledujeme, co se všechno naučily a my se také chlubíme, co již umíme. 

V tomto školním roce však návštěvy 1. ročníku z důvodu bezpečnosti před 

onemocněním neproběhly. Pravidelně doplňujeme v MŠ didaktické pomůcky, které 

slouží ke vzdělávání našich dětí. V letošním roce však některé z  akcí znemožnil 

koronavius, a tak se nebylo možné některých událostí zúčastnit.  Školní akce probíhaly  

v omezeném režimu, zejména na počátku školního roku. V průběhu roku bylo snahou 

uskutečnit akce a kroužky organizované školou a také třetí stranou. Každý rok se 

radujeme z prvního sněhu. Jakmile vstoupí do našeho života vůně jehličí a čerstvě 

napečeného cukroví, znamená to jediné – Vánoce jsou za dveřmi. Zavládla atmosféra 

očekávání, co nám letos Ježíšek nadělí. Předvánoční čas se pozná i u nás v mateřské 

školce. Začínáme tradičně zdobením vánočního stromečku, Mikuláš se svou družinou 

nás tentokrát překvapil a naložil nám sladké dárky přes noc pod stromeček. 

Připomínáme si zvyky a tradice, abychom si co nejvíce přiblížili radostné chvíle 

Vánoc. Z uskutečněných projektů jmenujme ještě například masopust. Společně se ZŠ 

organizujeme všechny kulturní akce. Mnohé z nich však nakonec proběhly. Rok byl 

znovu naplněn zajímavostmi a radostí dětí z nových poznatků. Školní rok byl jako již 

tradičně ukončen Zábavným dopolednem spojeným s pasováním předškoláků na 

školáky, tak jako sportovní akcí Olympiáda Rozstání 2022 spojená s opékáním. 

 

F)ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH  
    ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO 

STUPNĚ VZDĚLÁNÍ 

 

Základní škola 

 
Výchovné působení 

  

 1)  Prospěch žáků na škole 

 

Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo 

Školní rok       a           b       a           b       a           b       a           b 

1.        10           5       10             5        0          0       0           0 

2.         4          10           4           10        0          0       0           0 

3.       10           9          7             8        3          1       0           0 

4.         8            8         4             6         4          2       0           0 

Celk. za 1.st.      32          32         25          29        7          3       0           0 

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

Celk. za 2.st.     

  

2)   Snížený stupeň z chování 

 

Stupeň chování Tento školní rok                                                            

Počet              Procento 

Minulý školní rok                            

Počet                 Procento 



 
- 11 - 

2      0                       0       0                           0 

3      0                       0       0                           0  

 

3)   Celkový počet neomluvených hodin 

Tento školní rok  Minulý školní rok 

                 0                 0 

 

 4)   Plnění učebních osnov a učebních plánů (program). 

        

Minulý školní rok   

Název   Číslo jednací  V ročníku 

Veselá škola ZSROZ/201/16 1. až 4. r. 

Letošní školní rok   

Název   Číslo jednací  V ročníku 

Veselá škola ZSROZ/201/16 1.až 4. r. 

 

 

Mateřská škola 

 

1)   Pedagogická práce mateřské školy 

 

 ŠVP – Kouzelné sluneční paprsky 

V letošním školním roce MŠ pracovala podle ŠVP- KOUZELNÉ SLUNEČNÍ 

PAPRSKY, č.j. ZSROZ/290/16. 

  

2)    Věkové složení dětí 

 MŠ mělo v roce 2021/2022 jedno oddělení s věkovým rozmezím dětí od 2 do 6 let. 

 MŠ nenavštěvuje žádné integrované dítě. 

 

3)    Služby MŠ 

 Mateřská škola nezajišťuje jinou než výchovně-vzdělávací činnost. Žáci v letošním 

roce měli možnost navštěvovat kroužek pohybové dramatiky a kroužek keramiky. 

 

 

 

G) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, RIZIKOVÉHO 
CHOVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PODPORY DĚTÍ, ŽÁKŮ  A STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI 
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, NADANÝCH, MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH A 
S NÁROKEM NA POSKYTOVÁNÍ JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY  

  

1. SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 

Metodikem soc.pat. jevů zdejší školy je Mgr. Ivana Bezděková. Pro školní rok 

2021/22 byl vypracován minimální preventivní program. Dále byl zpracován školní program 

proti šikanování jako součást minimálního preventivního programu. Jeho plnění je 

každoročně vyhodnoceno. I letos byl opět zaměřen na výchovu ke zdravému životnímu stylu, 

vytváření pozitivního sociálního klimatu, zvyšování sociální kompetence žáka, posilování 

komunikačních dovedností, rozvoj dovedností směřující k umění odmítnout nežádoucí jevy a 

formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám  

             V letošním školním roce nebyl zjištěn žádný náznak sociálně patologického chování. 

Vztahy mezi žáky byly přátelské, narušené však nejistotou z opětovného uzavření škol. Škola 
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zaměřovala na posílení sociálních kontaktů mezi žáky. Sledovány jsou aktivity žáků zvyšující 

sebevědomí, pravidla soužití, rozvoj osobnosti, vnímání indiv. odlišností, úcta, sebeúcta, 

důvěra, komunikace, řešení konfliktů, pomoc, spolupráce, vlastní názor, životospráva, zdr. 

živ. styl a jiné, jež prolínají učivem všech předmětů. Kladen je důraz na mimoškolní aktivity, 

účast školy v soutěžích. Prioritou je také spolupráce, a to mezi pedagogy ve škole, s rodiči a 

jinými institucemi a organizacemi. Snahou je budovat příznivé klima ve škole, úzce a bez 

konfliktů spolupracovat s rodiči a vzájemně si pomáhat a dobře vycházet ze všemi zdejšími 

organizacemi. 

 Mezi silné stránky patří: velmi dobré materiální vybavení školy, malý počet žáků ve 

třídě vzhledem ke kvalitě vzdělávání a vzájemným vztahům, řešení problému v zárodku, 

téměř 100% zapojení žáků do kroužků, domácí rodinná atmosféra ve škole, estetická stránka 

školy, kapacita školy, projekty a domácí kontakty, umístění školy, dobrá spolupráce se 

zřizovatelem, spolupráce se spádovou školou, ostatními školami a ŠPZ.  

 

2. ZAJIŠTĚNÍ PODPORY DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI  

    VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, NADANÝCH, MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH A  

    S NÁROKEM NA POSKYTOVÁNÍ JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY 

- škola má 3 žáky s podpůrnými opatřeními, z nichž dva se vzdělávali ve školním roce 

bez IVP, jeden s IVP. Doporučení ŠPZ byla zapracována do výuky. Dvěma žákům byla 

poskytována pedagogická intervence sdílená – společná pro oba. Byla vedena třídní 

učitelkou. Dvěma žákům byly přiděleny asistentky pedagoga v průběhu druhého pololetí 

- zaostávajícím žákům je nabízena individuální pomoc ze strany pedagogů po vyučování i 

během něj, tito žáci mohou pracovat ve školní družině pod vedením pí vychovatelky 

- žáci ohroženi školním neúspěchem a žáci s nedostatky při distanční výuce navštěvovali 

kroužek Doučování. Jednalo se o 4 žáky, 2 ze 3. ročníku a 2 žáci ze 4. ročníku. 

- talentovaní žáci plní během výuky úkoly navíc, které rozvíjejí jejich myšlení 

- škola se účastní dalších soutěží, čímž je možné zjistit a srovnat úroveň znalostí dětí 

(matematická soutěž Cvrček a Klokánek, účast na DDH, Zdravé zuby, Zdravá pětka, 

Veselé zoubky, výtvarné soutěže, třídní soutěže apod.) Ve školním roce 2021/22 však 

byla účast na soutěžích velmi omezená onemocněním Covid 19. 

- mimořádně nadané žáky škola nemá ani žáky s nárokem na poskytování jazykové 

přípravy 

  

 

 

H) ÚDAJE O DALŠÍM  VZDĚLÁVÁNÍ  PEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍKŮ A 
ODBORNÝ ROZVOJ NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 
 

 

Další vzdělávání pedagogických 
                pracovníků  

Vzdělávání vedoucích pracovníků Termín 

 
Vystavělová Miloslava 
 

Novela NV č. 75/2005 Sb. 
 

IX. 
 

Vzdělávání v oblasti jazykové  

   

Vzdělávání v oblasti prohloubení odbornosti  
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Vystavělová Miloslava 
 
 
Vystavělová Miloslava 
 
 
Vystavělová Miloslava 
 
Vystavělová Miloslava 
 
 
Vystavělová Miloslava 
 
Zelinská Jitka 
 
Kupková Anna 
 

Revize RVP – ZV – Startovací balíček – 
Základy algoritmizace a programování 
pro 1. stupeň ZŠ 
Revize RVP – ZV – Startovací balíček – 
Práce s daty, základy informatiky – 1. 
stupeň ZŠ 
Revize RVP – ZV – Startovací balíček – 
Digitální technologie pro 1. st. ZŠ 
Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. 
stupně ZŠ – praktický kurz k nové 
informatice 
Revize RVP – ZV – Startovací balíček – 
Informační systémy pro 1. st. ZŠ 
Polytechnická preegramotnost v MŠ – 
webinář 
Učitelk/ka je anděl! Ale především 
člověk 

II. 
 
 
 
II. 
 
III. 
 
III. – IV. 
 
 
III. 
 
IX. 
 
IX. 
 

   

K dalšímu vzdělávání je využíván odborný tisk: Kafomet pro 1.st.ZŠ, 

                   Komenský, UN, Věstník MŠMT ČR,  Kreativ, 

               Infomatorium, učitelské a jiné internetové stránky, časopisy. 

 

ODBORNÝ ROZVOJ NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

Marková Jaroslava   Aktuální informace pro činnost školních       III. 
jídelen; Poslední platná opatření MŠMT 
A MZ ČR; Legislativa školní jídelny 

 

I) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

1)    Mimoškolní aktivity: 

 

- sběrová akce v obci – 28. 6. 2022 

     

2)    Účast školy v soutěžích: 

 

    ZŠ – 1.-4.ročník se ve šk. roce 2021/2022 zúčastnil těchto soutěží: 

- školní celoroční soutěž ve sběrových aktivitách o ceny o hodnotné ceny 

- Děti, pozor, červená! 

 

  3)    Účast žáků a pedagogů na životě v obci: 

 

- ve šk. roce 2021/22 rozsvěcení vánočního stromečku u obecního úřadu pro širokou 

veřejnost s příchodem a nadílkou Sv. Mikuláše – 1. 12. 2021 

 

-    výstava vánočních a zimních prací žáků MŠ a ZŠ pro širokou veřejnost spojená  

      s prezentací projektu „Advent“ – 15.12.- 22.12. 2021 

 

   -    vítání občánků s pásmem básní a písní – 1. 5. 2022    
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- velikonoční výstava prací žáků ZŠ a MŠ pro širokou veřejnost spojená s prezentací 

projektu „Svátky jara“ – 7. 4. – 14. 4. 2022 

 

- oslava Dne matek ve spolupráci s obcí v tělocvičně školy – 13. 5. 2022 

 

- žáci školy si pravidelně sami zhotovují výzdobu oken a jiných prostor školy 

 

- sběr starého papíru v obci – 28. 6. 2022 

 

 

4)    Další akce organizované školou: 

                                                                           

- dne 1. 9. 2021 slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 ZŠ a MŠ v budově ZŠ 

s proslovem starosty obce. 

 

- cvičný požární poplach – 6. 9. 2021. 

 

- projekt Barevný týden – 20. 9. – 24. 9. 2021. 

 

- 22. 9. až 1. 10. 2021 projekt „Evropský den jazyků“  

 

- Klaun v MŠ – říjen 2021 

 

- 22. 10. divadelní představení Krtek v MŠ 

 

- dlabání a zdobení dýní – říjen MŠ, Šd 

 

- Helloween v MŠ – oslava svátku – říjen 2021 

 

- 3 D kino – Svět dinosaurů – 18. 11. 2021 

 

- 23. 11. 2021 – mobilní planetárium v ZŠ 

 

- Tonda Obal na cestách – 24. 11. 2021 

 

- dne 1. 12. 2021 žáci ZŠ a MŠ zdobili společně školní vánoční stromeček, otvírání 

adventního kalendáře a zahájení adventu 

 

- 2. a 8. 12. 2021 – pečení a zdobení perníčků v Šd 

 

- dne 6. 12. 2021 mikulášská nadílka sladkostí pod vánoční stromeček 

 

- vánoční kytarový koncert Marka Soldána – 10. 12. 2021 

 

- Etické dílny – „Buďme kamarádi“ – 14. 12. 2021 

 

- vystoupení a vánoční nadílka v ZŠ dne 22. 12. 2021 

 

- vánoční nadílka v MŠ  
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- beseda s Policií ČR – 6. 1. 2022 

 

- návštěva rodilého mluvčího – Aj – 21. 1. 2022 

 

- Jak  zimní víla zachránila jaro – divadlo MŠ – leden 2022 

 

- výroba masopustních masek a oslava masopustu v MŠ – únor 2022 

 

- 1. 4. 2022 - zápis do 1. ročníku ZŠ 

 

- Muzikoterapie v mateřské škole – duben 2022 

 

- 21. 4. loutková pohádka O Popelce - MŠ 

 

- 26. 4. 2022 maňáskové divadlo Kuřátko a vajíčko - MŠ 

 

- Indiánská pohádka – divadlo v MŠ – 27. 4. 2022 

 

- dne 2. 5. 2022 – zápis dětí do MŠ 

 

- výroba masek v Šd –  v průběhu roku 2022 

 

- 18. 5. 2022 - Veselé zoubky – 1. a 2. ročník ZŠ 

 

- plavání – 2. – 4. r. ZŠ – duben – červen 2022 

 

- DDH Prostějov – 3. 5. 2022 

 

- Mléko do škol – ochutnávka mléčných výrobků – 19. 5. 2022 

 

- Den dětí – Cinestar Olomouc – 26. 5. 2022 

 

- Focení žáků – 2. 6. 2022 

 

- 3. 6. 2022 - Ovoce do škol – doprovodná opatření – ochutnávkový koš 

 

- Ukázka výcviku psů 8. 6. 2022 

 

- Škola v lese – 9. 6. 2022 

 

- Návštěva spádové školy ZŠ Lipovec – 10. 6. 2022 

 

- Školní výlet – 23. 6. 2022 – ZOO Brno a plavba parníkem 

 

- Zábavné dopoledne – 27. 6. 2022 

 

-    Olympiáda Rozstání 2022 – sportovní dopoledne spojené s opékáním – 29. 6. 2022 
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- dne 30. 6. 2022 – slavnostní ukončení školního roku, vydání vysvědčení, vyhodnocení 

sběrových soutěží 

 

- mléčné výrobky v rámci „Školního mléka“ odebírali pravidelně žáci základní školy 

 

- všichni žáci základní školy se zapojili do projektu Ovoce do škol 

 

- pitný režim byl zajišťován pro všechny žáky, tak jako každoročně, školní jídelnou 

 

- v průběhu roku projekt Děti a příroda - ZŠ 

 

- v průběhu školního roku projekt Celoroční sbírání – ZŠ  

 

J) ÚDAJE  O  VÝSLEDCÍCH  INSPEKČNÍ  ČINNOSTI  PROVEDENÉ 
ČESKOU  ŠKOLNÍ  INSPEKCÍ 

 
 
1)     Provedené kontroly ze strany České školní inspekce  

 Ve školním roce 2021/22 neproběhla kontrola ze strany ČŠI  

 

2)    Opatření provedená na základě zjištění Českou školní inspekcí 

  

3) Další kontroly: 

  KHS – stravovny (kuchyň, jídelna, výdejna). 

 

K) ZÁKLADNÍ   ÚDAJE   O   HOSPODAŘENÍ   ŠKOLY 

 
 Údaje o hospodaření školy tvoří samostatnou přílohu. 

 

 

ZHODNOCENÍ   A  ZÁVĚR 

 

 Počátek školního roku 2021/2022 probíhal obdobně, jak školní rok přecházející. 

Školáci se pravidelně ráno testovali před zahájením docházky. Byly omezeny některé 

aktivity a akce školy z bezpečnostních důvodů hrozícího onemocnění Covid 19 a jeho 

opětovného šíření. Škola postupovala obezřetně tak, aby co nejvíce ochránila své žáky a 

škola nemusela být opakovaně uzavírána. Zostřený režim byl ve všech součástech, aby žáci 

nebyli nijak ohroženi. 

Během celého školního roku mohla probíhat v součásti základní škola prezenční 

výuka. Distanční formu nebylo třeba zavádět. Snahu pedagogů bylo probrat a současně 

procvičit učivo chybějící z předchozího školního roku a navázat tak učivem současným, 

určeným pro daný ročník. Pro žáky negativně ovlivněné distanční výukou probíhal kroužek 

Doučování po celou dobu tohoto školního roku. Některým žákům byl přidělen asistent 

pedagoga. Jeho získání na 0,5 úvazku nebyl lehký úkol. Nakonec se to v obou případech 

podařilo. Asistenti pedagoga pracovali s žáky v průběhu druhého pololetí. Činnost jednoho 

z nich byla ukončena se závěrem školního roku a přechodem žáka na školu spádovou. 

Jeden asistent pedagoga bude v naší škol pokračovat po dobu platnosti doporučení PPP 

Prostějov. Dvěma žákům byla také poskytována pedagogická intervence sdílená vedoucí 

k eliminaci výukových problémů.  Tomto školním roce se běžným dětem vymykal 1. 
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ročník svou divokostí, hádavostí, nedodržování pravidel chování. Mnohým dlouho činilo 

problémy zvládat školní pravidla a požadavky.  

Pedagogové a žáci byli rádi, že se neopakovala situace roku předchozího spojená 

s uzavíráním škol celé České republiky. V průběhu roku bylo možné postupně se vrátit ke 

všem činnostem, akcím a událostem probíhajícím běžně, každoročně.  

Součást mateřská škola snížila počet akcí konaných taktéž v úvodu školního roku. Po 

ústupu onemocnění začala i ona zavádět běžně opakující se činnosti včetně kulturních akcí. 

Mateřská škola již nebyl zatížena striktními omezeními jako škola základní. Spíše se dbalo 

na to, aby se do konce kalendářního roku jednotlivé součásti příliš nepotkávaly a omezily 

možnost nákazy. Zde probíhalo vzdělávání a výchova standartním způsobem jako 

předchozí roky. Provoz byl zkomplikován dlouhodobou nemocností školnice, za kterou 

bylo nutné vzít náhradu. Zástup trval do konce školního roku. 

Provoz školní družiny byl na žádost rodičů prodloužen do 16 hodin. Zpočátku roku se 

tento krok jevil jako účinný. Avšak tento jev nebyl trvalý. Za dobu posledních 4 měsíců 

nenavštěvoval školní družinu v čase 15.30 – 16.00 h nikdo. Školní družina se věnovala 

v tomto školním roce bohatým činnostem. Ty probíhaly v budově školy i ve venkovních 

prostorech. Kapacita školní družiny je zcela naplněná. 

Oddělení školní stravovny od měsíce září již nebylo omezováno pokyny MZČR, 

pracovalo v klidovém režimu. Ke ztížení provozu došlo dlouhodobým onemocněním 

kuchařky. Bylo třeba zajistit náhradu, což se zdařilo. Tato situace zástupu trvala do konce 

školního roku. 

V tomto školním roce je nutné vyzdvihnout aktivity zřizovatele školy. Zaměřil se na 

modernizaci budovy, energetickou úspornost a rekonstrukci nevyhovujícího školního 

hřiště. Tato vazba, pomoc v mnoha jiných oblastech je velmi příkladná. Za spolupráci a 

vykonanou práci ve prospěch školy Obci Rozstání velmi děkujeme. Jsme za ni nesmírně 

vděčni. 

Školní rok 2021/22 proběhl bez vážných komplikací a zásadních problémů. Přejme si, 

aby i rok následující probíhal s lehkostí a v poklidném duchu. 

  

  

 

                                                                                            ………………………… 

Přílohy: dvě                                                                                 Mgr. Miloslava Vystavělová 

                                                                                                                                         ředitelka školy       
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Příloha č. 1 

 

 

 

Pedagogická rada projednala a schválila výroční zprávu o činnosti 

 

školy za školní rok 2021/22 dne 25. 8. 2022. 

 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

 

 

Školská rada schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní  

 

rok 2021/22 dne ________________. 

 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

……………………… 
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Příloha č. 2 

Hospodaření r. 2022 – stav k 30. 6. 2022 
 

Název Celkem Kč Doplňková činnost 

FKSP 283 665,92 0 

Pokladna 35 978,00   0 

Termínované vklady krátkod. 251 877,84 0 

Běžný účet 1 393 826,00  0 

Krátk. finanční majetek 1 962 035,94 0 

Fond odměn 265 251,--- 0 

FKSP 283 665,92  

Fond rezervní ze zl. hosp. výsl. 341 811,06 0 

Fond rezervní s ost. titulů 110 188,40 0 

Fond reprod. majet., investic 187 916,90 0 

Fondy účetní jednotky 1 188 833,22 0 

Zásoby 23 383,55 0 

   

Spotřeba materiálu 426 693,40 28 139,00 

Spotřeba energie 151 990,00 4 144,00 

Opravy 8 573,00 0 

Cestovné 1 092,00 0 

Náklady na reprezentaci 0,--- 0 

Ostatní služby 139 039,48 0 

Mzdové náklady 2 035 435,00 8 784,00 

Zákonné sociální pojištění 679 408,00 0 

Jiné sociální pojištění 9 255,70 0 

Zákonné sociální náklady 40 408,70 0 

Odpisy 170 338,00 0 

Náklady z DDH 0,--- 0 

Ostatní náklady z činnosti 15 579,--- 0 

Náklady celkem 3 677 812,28 41 067,00 

   

Výnosy z prodeje služeb 119 280,--- 48 790,00 

Výnosy z pronájmu 1 500,--- 0 

Ostatní výnosy s činnosti 0,--- 0 

Výnosy z činnosti 120 780,--- 48 790,00 

Úroky 22,10 0 

Výnosy z transferů 3 493 180,--- 0 

Výnosy celkem 3 613 982,10 0 

Výsledek hospodaření - 63 830,18 7 723,00 
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