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Základní údaje 
 

Název školy:    Základní škola Rousínov, okres Vyškov 

Zřizovatel:    Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, Rousínov 683 01 

Kontaktní adresa:  Habrovanská 312/3, Rousínov 683 01 

Právní forma:   příspěvková organizace 

Telefon:    517 371 535 

Email:     zsrousinov@zsrousinov.cz 

Web:     www.zsrousinov.cz 

Datová schránka:   fbtgj48 

Kapacita školy:   690 žáků 

Statutární zástupce školy:  Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy 

IČO:     46270906 

Základní škola, IZO:   102 807 469 

Školní družina, IZO:   119 200 139 

Školní jídelna, IZO:   103 231 048 

Odloučená pracoviště:   Rousínov, Tyršova 14 

   Rousínov, Sušilovo nám. 7 

 

Charakteristika školy 

ZŠ Rousínov je spádovou školou pro žáky z městských částí a z okolních obcí pro žáky 2. stupně. 

Vývoj počtu žáků a tříd v uplynulých letech (k 30. 9.) 

školní rok  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

počet žáků 1.stupeň 332 328 323 345 325 299 

 2.stupeň 257 246 269 291 282 313 

 celkem 589 574 592 636 607 612 

počet tříd 1.stupeň 14 14 14 14 14 15 

 2.stupeň 12 12 13 14 14 15 

 celkem 26 26 27 28 28 30 

oddělení ŠD  6 6 6 6 6 6 

 

Z celkového počtu 612 žáků navštěvovalo školu 47 žáků s bydlištěm mimo spádové obce. Většinou jde 

o rodiny s nepřihlášeným bydlištěm v obci. Do těchto počtů nejsou nijak zatím zahrnuti ukrajinští 

uprchlíci. Těch bylo na konci školního roku celkem 19. 

 

mailto:zsrousinov@zsrousinov.cz
http://www.zsrousinov.cz/
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Odhad vývoje počtu žáků a tříd v následujících letech 

Odhad je prováděn na základě údajů matriky Rousínova a údajů o počtech žáků ve školách spádových 

obcí. Není zohledněna migrace, přestupy žáků, odchod na gymnázia apod. 

šk. rok 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 

poč. žáků 646 691 698 708 698 

poč. tříd 28 30 30(31) 31(32) 31(32) 

 

Školní družina 

Školní družina zahájila svůj provoz 2. září 2021 s celkovým počtem 156 žáků. Pracovalo se v 6. 

odděleních, z nichž 4 byly umístěny na ZUŠ jako samostatné družinové třídy a 2 ve školních třídách na 

Tyršově. S dětmi pracovalo 6 vychovatelů v ranním a odpoledním provozu. Ranní provoz začíná v 6:45 

h, odpolední končí cca v 16:30 h.  

Družina se věnuje především výtvarné a pracovní činnosti, praktikuje odpočinkové a sportovní aktivity, 

popř. přípravu na vyučování. Do svého programu zařadila také tzv. anglické týdny, dále se účastnila 

filmových představení a některých kulturních akcí v Rousínově. Školní rok byl zakončen Indiánskou 

stezkou do Čechyně. 

Neinvestiční náklady na provoz družiny jsou na prudkém vzestupu (energie, pomůcky, hračky), 

v příštím školním roce bude nutno toto reflektovat ve zvýšených platbách za družinu. Přesto družina 

zůstane pro rodiče stále dostupným zařízením, které se postará o děti a jejich volnočasové aktivity. A 

že to s dětmi v družině umí, svědčí i fakt, že mnohým z nich se ani nechce odcházet domů.  

 

Školní jídelna 

Ve školním roce 2021/22 školní jídelny Tyršova a Habrovanská společně zajišťovaly stravování pro  

650 strávníků. Obě jídelny mají jednotný jídelníček. Od října poskytovala jídelna na Tyršově nově také 

stravování pro cizí strávníky, a to pro žáky a zaměstnance ZŠ Prameny a ISŠ Slavkov. 

 

Počty přihlášených strávníků ŠJ Tyršova byl 225 (žáci + zaměstnanci) 

• ZŠ Prameny – 70 strávníků, strava je pro ně připravována k vývozu. 

• ISŠ Slavkov – 30 strávníků. 

Celkový počet uvařených a vydaných obědů činil 46 852. Denní průměr je 232 obědů. 

Počty přihlášených strávníků ŠJ Habrovanská byl 355 (žáci + zaměstnanci) 

Celkový počet uvařených obědů činil 57 791. Denní průměr je 286 obědů. 

 

Obě kuchyně jsou průběžně dovybavovány nádobím a drobnými pomůckami spotřebního charakteru. 

V kuchyni na Habrovanské došlo z důvodu nefunkčnosti k vyřazení elektrického kotle a konvektomatu. 

Technologii je nutno doplnit, bylo požádáno o zakoupení multifunkční pánve. 

Oba provozy plní úkoly, ke kterým jsou předurčeny, a to v odpovídající míře a kvalitě v souladu s 

platnými hygienickými a organizačními předpisy a směrnicemi. 
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Podmínky pro rozvoj jednotlivých vzdělávacích oborů 

Budova na Habrovanské disponovala 19 kmenovými třídami a jednou provizorní pro menší počet žáků. 

Dále odbornými učebnami – viz tabulka níže. Odloučené pracoviště Tyršova disponuje 10 třídami 

prvního stupně. Odloučené pracoviště v budově ZUŠ Rousínov na Sušilově náměstí bylo využíváno 

4 odděleními školní družiny. 

Odborné učebny, které jsou vybaveny patřičnými pomůckami a také základní IT a projekční technikou: 

• hudebna • laboratoř chemie 

• učebna informatiky • žákovská knihovna 

• učebna výtvarné výchovy • cvičná kuchyně 

• učebna fyziky • jazyková učebna 2x 

• učebna chemie • přírodopis 

• přírodní učebna – zahrada • učebna dějepis – zeměpis 

• žákovská dílna  

 

Podmínky pro tělesnou výchovu a sport 

Krytá (vnitřní) sportoviště: 

• tělocvična Habrovanská, tělocvična Tyršova 

• městská sportovní hala Habrovanská. 

Venkovní sportoviště: 

• hřiště s umělým povrchem v areálu školního dvora na Habrovanské 

• lehkoatletický areál za bývalým zimním stadionem 

• kluziště s umělou ledovou plochou 

Pro turnaje v kopané bylo po dohodě možné pronajímání fotbalového stadionu TJ Tatran. 

Další možnosti: pro družinu a 1. stupeň byly k dispozici herní prvky dětského hřiště za ZUŠ, uzavřené 

hřiště s umělou plochou a venkovní herní prvky v areálu Tyršova – tzv. Duhové hřiště.  

V souladu se ŠVP škola realizuje výuku plavání v 1. – 4. ročníku. Žáci 7. ročníku tradičně absolvovali 

zimní pobytový kurz s výukou lyžování a snowboardingu v Beskydech. 

 

Žákovská knihovna 

Počet individuálních výpůjček za uplynulý školní rok činil 376 knih. Většina z nich byly knihy vybrané 

vyučujícími pro společnou četbu na 2. stupni. Vyučující 1. stupně si vypůjčili pro společnou četbu třídy 

celkem 2 knižní soubory (15 knih). V prostorách knihovny proběhlo 45 vyučovacích hodin převážně 

literatury, angličtiny, hudební výchovy, občanské výchovy a vaření, v nichž byl využíván knižní fond i 

audiovizuální technické zázemí. Pravidelně zde probíhají hodiny pedagogické intervence a od dubna 

výuka českého jako cizího jazyka pro ukrajinské žáky.   

Pokračovala spolupráce s dětskými nakladatelstvími Albatros a Fragment. 
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Počet výpůjček v uplynulých školních letech 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

590 592 630 433 347 607 785 533 316 224 376 

 

Školská rada 

V novém funkčním období 2021–2024 pracují ve školské radě tito členové: 

Zástupci rodičovské veřejnosti: Mgr. Naďa Kabelková, Vladimír Ambrozek 

Zástupci zřizovatele: Ing. Eliška Škrobová, Mgr. Petra Hrachovinová. 

Zástupci školy: Mgr. Martina Kraisová, Mgr. Simona Grycová 

Školská rada se sešla na třech zasedáních. ŠR rozhodla o pokračujícím zveřejňování zápisů z jednání 

na webových stránkách školy, zveřejnění kontaktu k podávání podnětů a na řešení otázek související 

s prací školy. Jednání se zúčastnil ředitel školy, přizván byl také pedagogický garant žákovské rady Jan 

Tvrdík. 

Z podstatných témat ŠR projednávala: 

• Výsledek inspekční činnosti ČŠI 

• Možnosti výuky cizích jazyků od 1. ročníku 

• Výuku a začlenění dětí ukrajinských uprchlíků 

• Pokračování účasti školy v projektech Ovoce a mléko do škol 

• Přípravu změny ŠVP od 1. 9. 2022 v souvislosti s výukou informatiky od 4. ročníku 

• Navrhované změny v organizaci dne a v rozvrzích hodin s ohledem mj. na plynulý provoz 

školní jídelny 

• Přípravu změny učebního plánu ŠVP od 1. 9. 2022 v souvislosti se změnou RVP 

• Činnost žákovské rady s jejím garantem Mgr. Tvrdíkem 

Výsledky jednání a navrhovaná řešení jsou uvedena v zápisech z jednání školské rady na webu školy. 

 

Žákovská rada 

Ve školním roce 2021/2022 se žákovská rada (ŽR) scházela po dvouleté přetržce způsobené opatřeními 

proti šíření koronaviru znovu standardně, v pravidelných intervalech, přibližně jednou za měsíc. Byl 

změněn způsob voleb i obsazení Žákovské rady. Od tohoto roku byla volba zástupců na jednotlivých 

třídách nikoliv celoškolní, neboť cílem je, aby v ŽR měla svého zástupce každá třída. Zvolení zástupci 

jsou v ŽR nikoli na kalendářní rok, ale na školní rok. Další změna proběhla v obsazení. Po diskusi 

v rámci ŽR zůstali také žáci 9. ročníku v ŽR až do června. Obě změny se osvědčily. 

V průběhu prvního pololetí odsouhlasila ŽR záměr vedení školy ukončit spolupráci s firmou Happy 

Snack a odstranit občerstvovací automat z chodby v přízemí, neboť firma se odmítala podílet na 

zvyšujících se nákladech na energie ani nereflektovala na naše žádosti o změnu nabízeného sortimentu. 

V průběhu celého školního roku se ŽR podařilo zorganizovat tři velmi úspěšné akce – Soutěž o 

nejkrásnější výzdobu třídy (téma Krteček), které se zúčastnily všechny třídy kromě jedné a v níž 

zvítězila po celoškolním hlasování třída 5.A. 

Předposlední školní týden tohoto školního roku se pak odehrály dvě akce, které uspořádala pro žáky 5. 

až 9. ročníku Žákovská rada. Nejprve v pondělí 20. června se žáci dostavili do školy v rámci No 

Backpack Day (Den bez aktovky) s učebními pomůckami ve všem možném i nemožném – košíky 

z nákupního střediska, kosmetické taštičky, sušák na prádlo, popelnice, vysavač, Tatra-hračka, květináč 
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atd. V pátek 24. června se potom na atletickém ovále uskutečnil Fotbalově-sportovní den, v jehož rámci 

proběhl fotbalový turnaj družstev 5. až 8. ročníků a na závěr fotbalová exhibice mezi učiteli a žáky 9. 

ročníku. Ostatní žáci a učitelé (diváci) si v průběhu celého dne mohli vyzkoušet další sportovní aktivity 

jako badminton, florbal, nohejbal, volejbal ad. Organizace celého tohoto dne byla plně v rukou členů 

ŽR, kteří se toho zhostili se ctí. 

V pátek 10. června se po dvouleté pauze uskutečnila jednodenní exkurze do Památníku Terezín. Jako 

obvykle se této akce zúčastnilo cca 40 vybraných žáků 9. ročníku. V rámci této jednodenní exkurze žáci 

absolvovali přednášku ve studovně Muzea Ghetta a poté přibližně tříhodinovou prohlídku, kdy 

navštívili bývalé ghetto, Magdeburské kasárny, prostory v terezínské pevnosti a ukončili ji na 

Židovském hřbitově u krematoria. Po obědové pauze následoval přesun do Malé pevnosti, kde jsme 

procházeli s průvodcem bývalou věznicí gestapa.   
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Přehled oborů vzdělání 

Vzdělávací program: Školního vzdělávací program pro základní vzdělávání TyMyJáNová škola aneb 

Škola pro dobrý život zpracovaný v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání. 

Obor vzdělání: 79-01-C/01 Základní škola dle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání. 

Počet žáků se SVP dle § 16 školského zákona vyžadujících míru podpory 2–5 byl 67. 

Učební plán ŠVP pro 1. stupeň 

 

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

obor 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Min. čas. 

dotace 

Celk. 

časová 

dotace 

Disp. 

hodiny 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

Český jazyk 8,5 9,5 8,5 7,5 8 33 42 9 

Anglický jazyk   3 3 3 9 9 0 

Matematika a 

její aplikace 

Matematika 

4 5 5 5 5 20 24 4 

Inform. a 

komunikační 

technologie 

Informatika 

0 0 0 0 1 1 1 0 

Člověk a jeho 

svět 

Prvouka1 2 2 3   

12 13 1 

Přírodověda    1 1 

Vlastivěda    2 2 

Umění a kultura Hudební 

výchova 1 1 1 1 1 

   

Výtvarná 

výchova 1 1 1 2 2 12 12 0 

Člověk a zdraví Tělesná 

výchova 2,5 2,5 2,5 2,5 2 10 12 2 

Člověk a svět 

práce 

Pracovní 

činnosti 1 1 1 1 1 5 5 0 

Průřezová 

témata 

 P P P P P    

Povinná časová 

dotace 

 18–22 18–22 22–26 22–26 22–26  118  

 
1 V 1. - 3. ročníku se učí v integrovaném bloku – viz poznámky k uč. plánu. 
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Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

obor 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Min. čas. 

dotace 

Celk. 

časová 

dotace 

Disp. 

hodiny 

Celková časová 

dotace 

 

20 22 25 25 26 

 

118 16 

 

Integrovaný obsah 

• Obsah vzdělávacího oboru Svět lidí integruje vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a Člověk 

a zdraví. 

• V 1. – 3. ročníku jsou integrovány vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Umění a kultura a 

Člověk a svět práce do časových bloků. Integrovaný blok zahrnuje předměty Prvouka, Výtvarná 

výchova, Hudební výchova a Pracovní činnosti a umožňuje vyučujícímu časově rozvrhnout 

učivo tak, aby bylo probíráno v širších souvislostech, propojily se teoretické části s praktickými 

činnostmi, uměleckým vyjádřením i aplikací poznatků do praktického života. Všechny 

předměty bloku jsou vyučovány v celém rozsahu podle ŠVP a klasifikovány samostatně. 

 

Učební plán ŠVP pro 2. stupeň (komentář je uveden pod tabulkou). 

 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Min. čas. 

dotace 

Celk. 

časová 

dotace 

Disp. 

hodiny 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk 5 4 5 4 15 18 3 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 12 0 

Další cizí jazyk 0 2 2 2 6 6 0 

Matematika a její 

aplikace 

Matematika 

4 4 4 4 15 16 1 

Inform. a 

komunikační 

technologie 

Informatika 

1 1 0 0 1 2 1 

Člověk a 

společnost 

Dějepis 1 2 2 2 

11 11 0 Občanská výchova 1 1 1 1 

Člověk a příroda Fyzika 1 2 2 2 

21 25 4 

Chemie 0 0 2 2 

Přírodopis 2 2 2 1 

Zeměpis 2 2 1 2 
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Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Min. čas. 

dotace 

Celk. 

časová 

dotace 

Disp. 

hodiny 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 

10 10 0 Výtvarná výchova 2 1 2 1 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 

10 11 1 Výchova ke zdraví 1 1 0 0 

Člověk a svět 

práce 

Vedení 

domácnosti 1 0 0 0 

3 3 0 Pěstitelské práce 1 0 0 0 

Integrovaný obsah Svět lidí2 0 0 1 1 0 0 0 

Volitelné obsahy Volitelný předmět 0 2 2 2 0 6 6 

Doplňkový 

předmět 0 0 0 2 0 2 2 

Průřezová témata  P P P P    

Povinná časová 

dotace 

 28–30 28–30 30–32 30–32  122  

Celková časová 

dotace 

 

28 30 32 32 

 

122 16 

 

Volitelné obsahy 

• K výuce jsou tvořeny skupiny z celého ročníku, 

• jednotlivé předměty jsou nabízeny podle materiálního a personálního zabezpečení školy, 

• volitelný předmět si žáci vybírají dle vlastního zájmu, 

• doplňkový předmět je určován žákům dle předpokládaných budoucích studijních záměrů. 

Zájemci o studijní obory s maturitou budou zařazeni do skupin pro doplnění a rozšíření učiva 

českého jazyka a matematiky (viz charakteristiky obou předmětů). Ostatním jsou nabízeny 

předměty zaměřené více prakticky. 

Systém volitelných obsahů je obohacen o tzv. doplňkové předměty v 9. ročníku, které umožňují žákům 

individuální rozvoj podle budoucích studijních předpokladů zejména v českém jazyce a matematice. 

Průřezová témata 

Průřezová témata, o kterých není výše zmínka, jsou rozčleněna do ostatních vzdělávacích oborů (viz 

tabulka Průřezová témata). Obdobným způsobem jako průřezová témata je zapracován do ŠVP 

doplňující vzdělávací obor Etická výchova. Podstatná část témat je zařazena do předmětů Svět lidí a 

 
2 Zahrnuje vzdělávací oblast Člověk a zdraví (1 h) a Člověk a svět práce (1 h). 
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Občanská výchova, zbývající témata prolínají dalšími předměty. Etická výchova každodenně zasahuje 

do života žáků, protože chování žáků, zejména při řešení problémů, je stále směrováno k správnému 

jednání dle etických zásad. 

Další podrobnosti k učebnímu plánu jsou uvedeny v platném ŠVP. 
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Personální zabezpečení školy 

Vedení školy: 

• Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel, statutární orgán 

• Mgr. Martin Havlíček, statutární zástupce 

• Mgr. Lucie Mikulčíková, zástupkyně ředitele 

• Mgr. Marika Nevařilová, vedoucí školního poradenského pracoviště 

• Bc. Dagmar Valchařová, vedoucí vychovatelka ŠD 

• Bc. Lenka Bartošková, DiS., vedoucí školního stravování 

• Šárka Svobodová, vedoucí provozních zaměstnanců 

 

Specializované funkce: 

• Mgr. Marika Nevařilová, výchovný poradce a poradce pro volbu povolání 

• Mgr. Iva Hoždorová, speciální pedagog 

• Mgr. Eva Smejkalová, školní metodik prevence 

• Mgr. Hana Pivečková, koordinátor v oblasti environmentální výchovy 

• Mgr. Tomislav Kuneš, IT koordinátor 

• Mgr. Jiří Hýzl, koordinátor tvorby ŠVP 

 

Údaje o zaměstnancích 

Celkem bylo zaměstnáno 47 učitelů a dalších 10 pedagogických zaměstnanců (vychovatelů a asistentů) 

z nichž někteří vykonávali 2 druhy práce. Přepočteno na plné úvazky to bylo 54,31 pedagogů. Chod 

školy byl zajišťován také nepedagogickými zaměstnanci: ve správě a v administrativě pracovaly tři 

ženy (2,5 úvazku přepočtených), v obou školních kuchyních 10 zaměstnanců (8,13 přepočtených), 

v údržbě a v úklidu 8 zaměstnanců (6,39 přepočtených). 
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Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 

Základní údaje k zápisu: 

• celkem u zápisu dětí: 99 

• z toho po odkladu: 12 

• se žádostí o odklad: 12 

• přeřazeno na jinou ZŠ: 10 

• nastoupilo: 77 

 

 Kritéria – rozdělení do tříd: 

• oblast bydliště 

• rovnoměrné rozdělení chlapců a dívek 

• individuální požadavky rodičů po zohlednění možností 

 

Počty vycházejících žáků v aktuálním školním roce 

• celkový počet: 68 

• počet žáků vycházejících z 9. ročníku: 66 

• počet žáků vycházejících z 8. ročníku: 2 

• počet žáků vycházejících ze 7. ročník: 0 

• úspěšnost v 1. kole přijímacího řízení: 89,7 % 

 

Počty vycházejících žáků v aktuálním školním roce podle typu školy 

 

Druh školy  Gymnázium SOŠ maturitní obor SOŠ učební obor Konzervatoř 

Počet žáků 5 37 26 0 
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Naplňování cílů ŠVP 

Podle platné verze ŠVP jsou zpracovávány tematické časové plány každým učitelem v souladu 

s jednáním a rozhodováním předmětových komisí. Výuka je tak efektivně individualizovaná při 

zachování garance naplnění očekávaných výstupů ŠVP. Za dodržení tohoto principu odpovídají 

jednotliví učitelé a předsedové předmětových komisí. 

Ve školním roce 2021/22 byly doháněny výpadky výuky způsobené dopady virové pandemie. Toto se 

podařilo díky flexibilitě uvedeného systému, kreativitě učitelů a také s pomocí zapojení školy do 

projektu Národního plánu obnovy. 

Zvýšená iniciativa, také na základě doporučení ČŠI, navazovala na směřování do přípravy účelné 

diferenciace úkolů a činností žáků, do schopnosti posílit sebereflexi žáků vhodným, nikoliv 

samoúčelným sebehodnocením a pro vytvářet podmínek uplatňování formativního hodnocení. 

Pokračovala práce na provázání prolínajících témat napříč jednotlivými obory a ročníky a efektivní 

úpravy výstupů v Českém jazyce a v matematice při přechodu z 1. na 2. stupeň. Intenzivně byla 

připravována výuka informatiky od 4. ročníku pro šk. rok 22/23 v souladu se změnami RVP. 
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Výsledky vzdělávání žáků 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků na konci školního roku. 

Ročník Počet žáků Prospělo 

s vyznam. 

Neprospělo Opakují Slovně 

hodnoceno3 

Sníž. stupeň 

z chování 

1. 56 53 1 0 56 0 

2. 53 50 1 1 1(2) 0 

3. 73 67 0 0 0(3) 0 

4. 68 46 0 0 1(1) 0 

5. 58 33 1 1 0(2) 0 

Celkem 308 249 3 2 58(8) 0 

6. 91 39 0 0 0 1 

7. 78 31 1 0 0(2) 0 

8. 78 31 2 2 0(2) 0 

9. 69 17 0 0 0 1 

Celkem 316 118 3 2 0(4) 2 

Celkem za školu 624 367 6 4 58(12) 2 

 

V závorce jsou uvedeni slovně hodnocení žáci z Ukrajiny 

 

Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami (dle školského zákona): 

• Žáci s převažující mírou podpory 2: 36 žáků 

• Žáci s převažující mírou podpory 3: 13 žáků 

• Žáci s převažující mírou podpory 4: 0 žáků 

• Žáci vyžadující speciální pedagogickou péči, navštěvující v rámci výuky PSPP: 26 žáků 

• Žáci s potřebou některé z forem pedagogické intervence: 18 žáků 

• Žáci s potřebou výuky ČJ jako cizího jazyku: 2 žáci 

 

  

 
3 V prvním ročníku se hodnotilo výhradně slovně. V dalších ročnících pouze žáci se SVP na žádost rodičů a 

doporučení ŠPP. 
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Prevence sociálně patologických jevů, podpora žáků se SVP 

Do nespecifické primární prevence spadají veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování 

pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání volného času, aktivity a 

programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k 

odpovědnosti za sebe sama a své chování. Do této kategorie spadá vedle každodenní práce učitelů s 

žáky v hodinách také Vánoční jarmark a Velikonoční dílny. Obě tyto akce májí dlouhodobě úspěch u 

rodičů i dětí. Do školy se touto cestou dostávají rodiče, ale i děti, které se na nástup do školy teprve 

připravují. V tomto školním roce bylo možné zorganizovat pouze Velikonoční dílny, neboť termín 

Vánočního jarmarku spadal bohužel ještě do období, ve kterém platila mimořádná opatření.  

Specifická prevence byla v loňském roce především součástí výuky.   

V oblasti krizové intervence proběhlo během roku několik šetření na popud rodičů i zaměstnanců školy. 

Ve třech případech proběhla ve třídách diagnostika vztahů ve spolupráci s OPPP Vyškov. Následně s 

těmito třídami pracovali okresní a školní metodička prevence, po dobu několika jarních a letních měsíců 

společně s žáky a ostatními učiteli spolupracovali na zlepšení situace.   

Během roku škola spolupracovala při řešení několika případů na I. stupni i II. stupni   s Policií ČR, 

OSPOD a dalšími odborníky na ochranu a zdraví dítěte.  

Při realizaci MPP spolupracovala škola s žáky a jejich rodiči, školskými institucemi, zřizovatelem, ale 

i s institucemi jiných resortů a nestátními institucemi.  

Organizace Women for women nám v rámci projektu Obědy do škol pomohla v letošním roce zajistit 

obědy pro jedenáct našich žáků a doufáme, že tato spolupráce bude pokračovat i v příštím roce.  
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Další vzdělávání a odborný rozvoj pracovníků 

Účast v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

datum  název  místo konání  

13. 12. ICT: Úprava fotek  Webinář  

1. - 6. 8. Klimathon – zapojení klimatického vzdělávání do školní praxe – 

kurz pro koordinátory EVVO  
Horská Kvilda  

16. 11. Práce s chybou  Rousínov  

6. 1. - 11. 12. Individuální výuka angličtiny v úrovni B1.2  Brno + online  

7. 6. Podnikavá konference  Brno  

13. 6. Zákon 250/2021 Sb. a změny dalších zákonů  Webinář  

6. 10. Excel  Olomouc  

14. 10. KONEV – Není čas KLIMbAt – konference  Brno  

26. 10. PowerPoint  Brno  

16. 11.  Chyba je kámoš  Rousínov  

27. 10. - 30. 10.  Pobytový víkendový kurz AJ pro učitele – Obecná angličtina.  Hustopeče  

17. 7. - 23.7.  Prázdninový pobytový kurz AJ pro učitele – A2  Seč  

24. 11. - 25. 11.  Právní rámec inkluze – aktuální předpisy.  Webinář  

15. 12. - 16. 12.  Rovný přístup ke vzdělání: nejčastější problémy diskriminace ve 

školství.  
Webinář  

24. 9. Konference MAS Vyškov 

30. 9.  Česká robotika Webinář  

21. 2.  Rozvoj vizualizační gramotnosti u žáků  Webinář  

12. 4.  Digi day Edu  Webinář  

13. 4.  Internetoví úžasňáci  Webinář  

23. 6.  Informatika na 1. stupni  Školení  

7. 12.  Nová informatika RVP ZV – Digitální kompetence a jak s úpravou 

ŠVP  
Webinář  

5. 1.  Revize RVP ZV  Webinář  

21. 2.  Rozvoj vizualizační gramotnosti  Webinář  

22. 3. 

31.5.  

Mentorské setkání ředitelů škol Vyškov 

Brno 

2. 6.  VEX IQ robotické stavebnice  Bučovice  

2. 6. VEX IQ robotické stavebnice  Bučovice  

12. 4–14. 4.  Počítač ve škole   Nové Město na Moravě  

14.12. MS Excel – Vizualizace dat  Webinář  

30. 9. Česká robotika online  Webinář  

28. 4. Revize RVP ZV – Vzdělávání ICT koordinátorů změny  Webinář  

21.10.  Výuka Informatiky podle nového RVP  Olomouc  
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13.10. Microsoft Roadshow pro školy  Olomouc  

17. 3.  Vedení diskusí I  Brno  

13. 4.  Vedení diskusí II  Brno  

20. – 24. 7.  Škola Hejného metody na I. stupni  Ledeč nad Sázavou  

14. 9. - 21. 12. Webinář Hodnocení v matematice  Webinář  

Prosinec 2021  Skupinová intervence – Geogebra II pro pokročílé uživatele  Webinář  

Listopad 2021  Oblastní workshop – Geogebra a další programy pro podporu výuky 

matematiky 
Webinář  
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Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Akce a aktivity zapojující celou školu, popř. s širším přesahem mimo rámec obce  

Ukliďme svět, ukliďme Česko – zapojení do celostátní akce 29.3.2022, dobrovolnický úklid 

veřejného prostranství města Rousínova ve spolupráci s Městem Rousínov – účast 140 osob  

Zapojení v síti škol se zájmem o ekologickou výchovu M.R.K.E.V. Metodika a realizace 

komplexní ekologické výchovy neboli M.R.K.E.V. je název celorepublikového projektu, který je 

realizován od roku 2001. Jeho cílem je vytváření funkčních regionálních systémů školního a 

mimoškolního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), podpora procesu vytváření a 

realizace školních programů EVVO a začleňování environmentální výchovy jako průřezového tématu 

do školních vzdělávacích programů.  

Aktivní zapojení do mezinárodní akce Měsíc školních zahrad, který připravují Nadace Proměny Karla 

Komárka a platforma Učíme se venku. Akce s tématem Stromy a jejich vliv na klima podporuje výuku 

všemi smysly, vlastní bádání i společenskou angažovanost dětí pomocí venkovních her a aktivit.  

 

Další aktivity doplňující výuku  

Kromě níže uvedeného přehledu připravili učitelé pro žáky desítky dalších poznávacích, sportovních a 

uměleckých akcí, kulturních představení, exkurzí, výletů apod., které jsou integrovány do výuky a 

konají se většinou v místě či blízkém okolí a trvají zpravidla jednu či několik vyučovacích hodin. Jsou 

to např. návštěvy představení rousínovských divadelníků, besedy se zajímavými osobnostmi, výstavy 

k určitému tématu, výpravy do okolí za poznáním přírody a historie, návštěvy a besedy v městské 

knihovně, preventivní programy městské i státní policie, sportovní a branné závody atd. Výuka je 

obohacována také využíváním školní zahrady jako přírodní učebny pro výuku.  

Název akce Typ akce  Určeno pro  

Čistička odpadních vod, Vyškov  Exkurze  8. roč.  

Barevná chemie, Vida, Brno  Výukový program  9. roč.  

Projektový den – Les  Verénní výuka  8. roč. EP  

Modrozelený den  Akce v rámci Dne Země  1. - 9. roč.  

Setkání prvokomunikantů  Setkání Náboženství 4. a 5. roč.  

Archeoskanzen Modrá, Živá voda  Vlastivědná, přírodovědná exkurze  4. A, C  

ZOO Bošovice  Přírodovědná exkurze  1. B, 3. C  

ZOO Vyškov “Zvířátka na statku”  Výukový program  1. B, 3. C  

Není myš jako myš  
Beseda se spisovatelkou Petrou 

Dvořákovou  
4. A, B, C  

Kluci a děvčata mezi slovy  
Beseda se spisovatelkou Petrou 

Dvořákovou  
5. A, B, C  

Cesta sluneční soustavou  Výukový program planetárium Brno  5. A, B, C  

Vinnetou  Divadelní představení – Polárka Brno  2. A, B, C; 3. A, B  

Se zvířátky o vesmíru  Výukový pořad – planetárium Brno  1. A, C  
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Městská knihovna Rousínov  Beseda  1. - 5. roč. 

Vida, Brno -”Život s handicapem”  Vzdělávací program  6.D  

Brno – Lipka  Přírodovědný program  4. B, C  

Ptáci v našem okolí  Projektový den s ornitologem  4. B, C; 5. A, B  

Pečení a zdobení perníků  Praktická činnost  4. C  

Tři králové  Beseda v Městské knihovně Rousínov  2. A, 3. C  

Školní kolo recitační soutěže  Vystoupení žáků  1. - 5. roč. 

Matematický klokan  Matematická soutěž  3., 4. a 5. roč. 

DDH Vyškov  Dopravní výchova  4. A, B, C  

Projekt – Les  Sázení stromků  4. B, C; 5. A, B, C  

Tři pověsti  Divadelní představení  1. - 5. roč. 

Dravci – Seiferos  Letové ukázky dravců  1. - 9. roč. 

ŠVZ – ZOO Hodonín  Přírodovědná exkurze  1. roč. 

ŠVZ Náměšť nad Oslavou, Dalešice  Vlastivědná exkurze  4. B, C  

ŠVZ Praha  Vlastivědná exkurze  5. A, B  

ŠVZ Permonium Oslavany  Přírodovědná hra  5. C  

V dobrém jsme se sešli  Divadelní představení  5. A, B, C  

Divadelní vystoupení žáků – O 

neposlušných kůzlátkách  

Celostátní přehlídka divadelních souborů – 

Svitavy  
4. A  

ŠVZ – ZOO Zlín  Přírodovědná exkurze  3. A, B  

Výstava na ZUŠ – výtvarný obor  Kulturní akce  2. B, 3. B  

Dětský den u vojáků – Vyškov  Sportovní akce  2. A, B, C  

ŠVZ – ZOO Olomouc  Přírodovědná exkurze  2. A, B, C  

ŠVZ Kunštát  Vlastivědná exkurze  4. A, 3. C  

Vystoupení žáků – folklórní festival  Kulturní akce  4. A  

Rousínov 800 let  Výstava žákovských prací  4. B, 5. C  

Pasování prvňáčků na čtenáře v knihovně  Kulturní akce  1. roč. 

Tutanchamon  Výstava  6.D, 9.B, 8.D  
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Jaderná el. Dukovany a vodní el. 

Dalešice  
Exkurze  9. roč.  

Dva roky prázdnin  Divadelní představení  6. roč.  

Kytice  Divadelní představení  7. roč.  

Like Shakespeare  Divadelní představení  8. roč.  

24. října 1942  Divadelní představení   9. roč.   

Setkání s rodilým mluvčím anglického 

jazyka  
Beseda s prezentací   4. B, 5. AC, 7. C, 9. roč. 

Rudolf II. a jeho doba  Výukový program Brno  7. A, 7.C  

Velikonoční dílny  Akce pro veřejnost  6. - 9. roč  

Terezín – vzdělávací zájezd   Exkurze  5. – 9. roč. 

Pivovar Viničné Šumice  Chemická exkurze  Žáci chem. praktika  

Den přírodních věd, ZOO Brno  Soutěž  8. a 9. roč. 

KORK 008  Vystoupení žáků k 800. Výročí Rousínova  4.- 9. roč.  

Zábavná fyzika pro žáky 5. roč  
Pokusy na školní zahradě připravili žáci 

Fyz. Praktika  
Žáci fyz. praktika + 5. r. 

 

Účast a výsledky v soutěžích a přehlídkách.  

Následující přehledy zahrnují soutěže, kdy se žáci školy účastní okresních (popř, oblastních, 

krajských...) soutěžních kol. Těm předchází školní kola, kvalifikační soutěže, popř. jiný druh nominace, 

což tabulka zpravidla neuvádí. Uvedeny jsou i tradiční soutěže, které jsou vyhlašovány celostátně, mají 

však jen školní působnost (typicky „Klokan“). Dále jsou pro žáky připraveny desítky i neformálních 

soutěží, které jsou integrální součástí výchovně vzdělávacího procesu. Často trvají jen krátkou dobu 

(třeba jen několik minut), jiné jsou dlouhodobé, motivační, např. v rámci třídy či ročníku. Tyto rovněž 

nejsou v tabulkách uváděny.  

naukové soutěže  oblast  určeno pro roč.  

Dějepisná olympiáda  Okresní kolo 8. - 9. roč.  

Olympiáda v českém jazyce  Okresní kolo 8. - 9. roč.   

Zeměpisná olympiáda  Okresní kolo 6. - 9. roč.  

Prezentiáda  Krajské kolo 6. - 9. roč.  

Office Aréna   Školní kolo  6. - 9. roč.  

Technická olympiáda  Okresní kolo 6. - 9. roč.  

Soutěž v cizím jazyce – Anglický jazyk  Školní kolo  6. - 9. roč.  

Soutěž v cizím jazyce – Anglický jazyk  Okresní kolo 6. - 9. roč. 

Matematická olympiáda  Okresní kolo 8. roč. 
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Matematický Klokan  Školní kolo  6.- 9. roč. 

Pythagoriáda  Školní kolo  6.- 8. roč. 

Přírodovědný Klokan  Školní kolo   6. – 9. roč. 

Dětská scéna Celostátní přehlídka 4. A 

 

sportovní soutěže oblast učeno pro 

roč. 

úspěšná umístění, jiná pozn. 

Atletický trojboj okres 4. - 5. roč. Dívky družstvo - 2. místo; M. Drozdová 2. místo (skok daleký); 

B. Musálková 3. místo (běh 60 m); J. Kovařík 1. místo (60 m) 

Odznak všestrannosti okres 4. - 9. roč. Družstvo: 4.místo a postup do krajského kola 

Jednotlivci: A. Lochmanová - 1. místo, A. Weidingerová - 

2.místo, B. Bukovská - 3. místo, L. Hvozdovičová - 3.místo, A. 

Švédová B. Brtníčková – 3. místo, M. Novák - 1. místo, M. 

Jurčo - 3. místo, M. Čermák - 3. místo, J. Pospíšil - 1. místo, C. 

Zonzin - 2.místo, F. Wagner - 1. místo,  

TyMyJáNová laťka Školní 

soutěž 

6. - 9. roč. Celkový vítěz - J. Jahoda 

Florbal (ČEPS cup) okres 4. – 5. roč. 4. místo 

Florbal (AŠSK) okres 4. - 5. roč. 

 

2. místo 

Florbal (AŠSK) kraj 4. - 5. roč. 

 

7. místo 

McDonald´s cup okrsek 2. - 3. roč. 1. místo a postup do okresního kola 

McDonald´s cup okres 2. - 3. roč. 3. místo 

McDonald´s cup okrsek 4. - 5. roč. 2. místo 

Minifotbal okres 8. - 9. roč. 2. místo 

Volejbal-dívky okres 7. - 9. roč. 2. místo 

Volejbal-chlapci okres 6. - 9. roč. 3. místo 

Pohár rozhlasu H3 okres 6. - 7. roč. Družstvo - 6. místo 

Pohár rozhlasu D3 okres 6. – 7. roč. Družstvo - 4. místo 

Jednotlivci: B. Černá - 2. místo (skok vysoký), N. Součková - 

3. místo (skok daleký) 

Pohár rozhlasu H4 okres 8. - 9. roč. Družstvo - 4. místo 

Jednotlivci: J. Jahoda - 2. místo (skok vysoký) 

Pohár rozhlasu D4 okres 8. - 9. roč. Družstvo - 2.místo 

Jednotlivci: D. Musilová – 1. místo (800 m), V. Walterová - 2. 

místo (skok daleký) a 3. místo (skok vysoký), Walterová, 
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sportovní soutěže oblast učeno pro 

roč. 

úspěšná umístění, jiná pozn. 

Fialová, Musilová, Švédová - 3. místo (štafeta) 

Stolní tenis D4, H4 okres 8. - 9. roč. 3. místo dívek 

Odznak všestrannosti školní kolo 4. - 5. roč. Soutěž tříd i jednotlivců. 

Odznak všestrannosti kraj 4. - 9. roč. Družstvo - 15. místo 

A. Lochmanová - 3. místo 
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Výsledky inspekční činnosti ze strany ČŠI 

Inspekční činnost ve dnech 1. 12. – 3. 12. 2021 podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle 

školních vzdělávacích programů. Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů. 

Kladně byly hodnoceny materiální podmínky pro vzdělávání i spolupráce se zřizovatelem. Proces 

řízení, předávání informací a delegování pravomocí je označen jako efektivní. Doporučuje jasněji 

deklarovat dlouhodobý plán rozvoje školy. Činnost školního poradenského pracoviště je označena jako 

kvalitní a systematická, včetně řešení prevence sociálně patologických jevů, promyšlené spolupráce 

s dalšími subjekty a odborníky. Pozitivně je hodnocen přístup k dalšímu vzdělávání pedagogů. ČŠI 

doporučila více zapojit do vzdělávání vychovatele školní družiny. 

V procesu vzdělávání hodnotí ČŠI vstřícnou a přátelskou atmosféru, včetně možnosti žáků bez obav 

vyjádřit svůj názor. Dále pestrost forem a střídání činností, zejm. na 1. stupni. Na druhém stupni ČŠI 

chyběla větší názornost v oblasti jazykové komunikace. ČŠI zaznamenala jako přínos průběžné 

motivační hodnocení a zavedení slovního hodnocení v 1. ročníku. Vzájemné hodnocení a 

sebehodnocení žáků označuje spíše za formální. Na velmi vysoké úrovni hodnotila rozvoj vyjádření 

vlastního názoru, respekt k opačnému názoru a rozvoj sociálních a komunikačních dovedností. 

Výuku tělesné výchovy označuje jako svižnou, dobře promyšlenou, žáci byli vhodně motivováni. Za 

zdařilé je označováno naplňování zájmového vzdělávání ve školní družině. 

Výsledky vzdělávání jsou průběžně sledovány, pravidelně vyhodnocovány, pravidla jsou srozumitelně 

nastavena a dostupná všem. Výrazná je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem. Na úrovni 

předmětových komisí nepovažuje diskusi k výsledkům vzdělávání za dostatečnou. 

Závěry 

Vývoj školy  

• Zvýšil se počet žáků a asistentů pedagoga k podpoře žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

• Druhý rok efektivně využívá škola vhodný elektronický informační systém ke komunikaci s 

učiteli, žáky i zákonnými zástupci. 

• Od letošního školního roku je využíváno slovní hodnocení u prvních ročníků. 

• Průběh vzdělávání si udržel dobrou úroveň. 

Silné stránky 

• Za výrazné spolupráce se zřizovatelem došlo ke zkvalitnění materiálních podmínek pro žáky a 

učitele, což pozitivně ovlivňuje kvalitu vzdělávání. 

• Estetické a podnětné prostředí školy pozitivně ovlivňovalo průběh vzdělávání. 

• Přehledně vedené webové stránky napomáhají k dobré informovanosti veřejnosti. 

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení 

• Práce žáků s různými informačními zdroji za účelem vyhledávání, zpracování a uplatnění 

informací s cílem rozvíjet jejich informační gramotnost nebyla zaznamenána.4 

• Malá diferenciace zadávaných úkolů podle individuálních schopností a dovedností žáků na 

druhém stupni. 

 
4 Je běžně uplatňována 
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• V závěru vyučovacích hodin zůstávalo málo prostoru pro shrnutí učiva a zhodnocení vyučovací 

hodiny učitelem a žáky. 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

• Zařadit sebehodnocení či vzájemné hodnocení jako běžnou součást hodnocení práce žáků s 

cílem posilovat jejich sebevědomí a schopnost sebereflexe. 

• Vytvořit podmínky pro další vzdělávání vychovatelů školní družiny v oblasti pedagogiky 

volného času. 

 

Šetření postupu školy při řešení stížnosti zákonného zástupce na jednání učitelky a jím vyvolané 

nevhodné chování spolužáků k dceři stěžovatele na nepedagogické chování učitelky ve dnech 12. 4. - 

13. 4. 2022. 

ČŠI hodnotila stížnost jako důvodnou. Proti tomuto podalo vedení školy opakovaně námitku pro 

přílišnou formálnost šetření, nevhodný termín (nepřítomnost učitelky i žákyně), nezohlednění reálné 

situace a atmosféry mezi žáky a uzavření bez diskuse o efektivitě jednotlivých kroků řešení ze strany 

školy. Vedení školy respektuje názor ČŠI, nicméně se s ním z výše uvedených důvodů neztotožňuje. 

Do konce školního roku nebyla záležitost uzavřena. 
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Hospodaření školy 

Rozpočet školy dle jednotlivých zdrojů příjmů 

 2020 2021 

Dotace zřizovatele – neinvestiční dotace 4 192 900,00 Kč 3 550 000,00 Kč 

Dotace zřizovatele – investiční dotace    105 100,00 Kč 0 Kč 

Dotace KÚ-JmK 43 901 811,86 Kč 47 803 904,00 Kč 

Dotace Šablony II, III 219 891,00 Kč 670 081,17 Kč 

Dotace ÚP 0 Kč 105 852,00 Kč 

Příjmy od rodičů – ŠD 164 955,00 Kč 223 740,00 Kč 

Příjmy od strávníků 1 202 109,85 Kč 1 676 222,55 Kč 

Ostatní příjmy (úroky, nájem, čerpání fondů) 155 715,76 Kč 630 203,52 Kč 

 

Skutečné výdaje na žáka z rozpočtu zřizovatele 

 2020 2021 

Materiální náklady 784 393,91 Kč 614 110,90 Kč 

Opravy a údržba 845 236,46 Kč 1 098 674,60 Kč 

Nákup drobného vybavení 1 073 320,53 Kč 713 485,56 Kč 

Práce a služby, vč. energií 1 339 489,40 Kč 1 439 755,30 Kč 

Celkem 4 042 440,30 Kč 3 866 026,36 Kč 

Počet žáků k 31.12. 608 žáků 611 žáků 

Náklady na jednoho žáka 6 648,75 Kč 6 327,38 Kč 

 

Skutečné výdaje na žáka z rozpočtu KÚ-Jmk 

 2020 2021 

Pomůcky pro výuku 1 018 075,20 Kč 702 695,76 Kč 

Pomůcky do 1.tříd 10 000,00 Kč 24 757,09 Kč 

Učebnice 193 629,10 Kč 203 907,19 Kč 

Plavecká výuka 12 420,00 Kč 12 420,00 Kč  

Celkem 1 234 124,30 Kč 943 780,04 Kč 

Počet žáků k 31.12. 608 žáků 611 žáků 

Náklady na jednoho žáka 2 029,81 Kč 1 544,65 Kč 

 

Školní družina 

 2020 2021 

Příjmy od rodičů 164 955,00 Kč 223 740,00 Kč 

Nákup pomůcek (max 20 %) 32 746,96 Kč 44 479,80 Kč 
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Materiální náklady, služby 132 208,04 Kč 179 260,20 Kč 

Náklady celkem 164 955,00 Kč 223 740,00 Kč 

 

Školní jídelna 

 2020 2021 

Náklady celkem 1 167 643,67 Kč 1 676 222,55 Kč 

Výnosy celkem 1 167 643,67 Kč 1 676 222,55 Kč 

Dotace na obědy 12 629,00 Kč 34 257,00 Kč 

 

Celkové čerpání finančních prostředků od zřizovatele s porovnáním 

 2020 2021 

Materiální náklady 784 393,91 Kč 614 110,90 Kč 

DDHM, DDNM 1 073 320,53 Kč 713 485,56 Kč 

Práce a služby, opravy a údržba 1 339 489,40 Kč 2 482 122,76 Kč 

Mzdy + odvody 223 533,78 Kč 56 307,14 Kč 

Celkem 4 265 974,08 Kč 3 866 026,36 Kč 

 

Podrobnosti k rozpočtu a k čerpání jednotlivých kapitol jsou uvedeny na webu školy. 


