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Výroční zpráva: Základní škola a mateřská škola Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod 

 
Školní rok:   2020/2021 
Hospodářský rok:  2020 
 
1. Základní údaje o škole 

1.1 škola  
název školy Základní škola a mateřská škola 

Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod 
adresa školy Rozsochatec 54, Rozsochatec, 582 72 
právní forma příspěvková organizace 
IČO 70 982 392 
IZO 102 006 164 
identifikátor školy 600 086 917 
datová schránka v3nmg7z 
vedení školy ředitelka: Mgr. Hana Hertlová 

 
Zástupkyně ředitelky školy pro zařízení MŠ Petra Málková Dis. 
kontakt tel.: 569 628 123 

e-mail: zsms@rozsochatec.cz 
 
1.2 zřizovatel  
název zřizovatele Obec Rozsochatec 
adresa zřizovatele Rozsochatec 97, 582 72 
kontakt tel.: 569 628 113 

e-mail: obec@rozsochatec.cz 
 
1.3 součásti školy kapacita 
Mateřská škola 30 
Základní škola 50 
Školní družina 20 
Školní jídelna  110 

 
1.4 základní údaje o součástech školy 
Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 
Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 

na ročník 
Počet žáků na 
pedagoga 

Mateřská škola 1 25 25 12,5 
1. stupeň ZŠ 2 22 4,4 11 
Školní družina 1 20 4 20 
Školní jídelna MŠ x 25 x x 
Školní jídelna ZŠ x 21 x x 
 

 
 



1.5 materiálně-technické podmínky školy 
Charakteristika školy 
Základní škola 
Základní škola je neúplná s 1. až 5. postupným ročníkem. Škola má kapacitu 50 žáků. Ve 
školním roce 2020/21 byla škola organizovaná jako dvojtřídní (spojený 1. a 2. ročník, 
spojený 3., 4. a 5. ročník). Skutečný počet žáků v minulých letech nepřesáhl 30. 
Díky nízkému počtu žáků škola představuje ideální zázemí pro individuální přístup, a to jak k 
žákům se specifickými poruchami učení či žákům nadaným. Škola je také otevřená integraci 
postižených dětí. 
 
     I přes nepříznivou situaci jsme stihli ve škole dokončit a vybavit místnost s kuchyňským 
koutem, která slouží žákům v rámci předmětu pracovní výchova a rovněž je využívána 
k různým aktivitám zájmových kroužků nebo školní družiny. 
 
V červenci 2020 jsme zprovoznili nové webové stránky školy, které splňují požadavky 
zákona č. 99/2019 Sb. Prázdninové měsíce jsme využili ke kompletní rekonstrukci místností 
mateřské školy. V herně a přilehlé chodbě došlo ke stržení dřevěných obkladů a k novému 
omítnutí a vymalování stěn místností, byly instalovány nové dveře, byla vyměněna podlaha, 
na část podlahové plochy byl dokoupený nový koberec, byl vytvořený odpočinkový koutek 
pro děti, vzniklo nové stropní osvětlení s podhledy a byl kompletně obměněný nábytek do 
herny a přilehlých prostor. Vše bylo vyrobeno na míru a splňuje veškeré bezpečnostní 
požadavky. Z rekonstrukce máme velkou radost. 14. září jsme umožnili prohlídku prostor 
veřejnosti. 

 Na konci roku 2020 bylo dokončeno venkovní zázemí pro vzdělávání - venkovní učebna 
základní školy, kterou žáci využívají nejen v rámci vyučování, ale i při mimoškolních a 
zájmových aktivitách. 

V srpnu 2021 byla zahájena kompletní rekonstrukce tělocvičny a nářaďovny v budově školy. 
 
Prostorové vybavení 
Každá třída má vlastní učebnu, počítačová učebna slouží zároveň jako učebna II. třídy. 
V letošním školním roce bylo dokončeno vybudování venkovního zázemí pro vzdělávání. 
Učebna je využívána k vzdělávacím aktivitám v hodinách přírodovědy, prvouky a výchov a 
k činnostem v badatelském, keramickém a čtenářském kroužku. Prostory rovněž využívá 
školní družina. 
 Prostředí učeben školy je na dobré úrovni. Učebny jsou vybaveny nastavitelným nábytkem. 
Také vybavení pomůckami a výpočetní technikou je standardní, až nadstandardní. V době 
distanční výuky jsme byli schopni pokrýt požadavky dětí na zapůjčení noteboků a rovněž 
každý učitel měl k dispozici svůj počítač k distanční výuce s nainstalovanými výukovými 
aplikacemi. Žáci pravidelně využívají 6 žákovských počítačů v počítačové učebně, tablety a 
10 nových notebooků, které slouží k výuce v rámci ICT ve všech předmětech. 
 Škola využívá tělocvičnu v budově školy, k dispozici je i sportovní areál v obci. Venkovní 
prostory u budovy školy jsou postupně upravovány pro oddech a volný čas žáků. Na 
školním pozemku je k dispozici školní hřiště, které je využíváno nejen v rámci výuky, ale 
v odpoledních hodinách zde tráví čas i žáci ze školní družiny. 
Byla dokončena a vybavena místnost s kuchyňským koutem, která slouží žákům v rámci 



předmětu pracovní výchova a rovněž je využívána k různým aktivitám v rámci kroužků nebo 
školní družiny. 
 
Materiální vybavení  
Škola je dobře vybavena učebními materiály, pomůckami a výukovými programy pro 
všechny předměty 1. stupně. 
Pro žáky i učitele je k dispozici školní knihovna, učitelská knihovna a neomezený přístup na 
internet.  
I ve školním roce 2020/21 došlo hlavně díky čerpání finančních prostředků z projektů EU – 
Šablony pro ZŠ a MŠ II ke značnému zkvalitnění materiální vybavenosti školy a k vybavení 
interiérů. Učebnice, pomůcky a výukové programy jsou inovovány a doplňovány. 
Učitelé mohou ve výuce využívat kromě žákovských počítačů a dataprojektorů 10 tabletů 
s výukovými aplikacemi, v každé třídě je pedagogům k dispozici učitelský počítač 
s tiskárnou, 10 notebooků, rovněž s výukovými aplikacemi a interaktivními učebnicemi. Do 
školní knihovny přibyly nové knihy, dále bylo zakoupeno několik stolních deskových her pro 
práci Klubu logiky a deskových her. Školní družina dovybavila svůj inventář novými 
hračkami a sportovními pomůckami. 
V březnu došlo k celkové renovaci žulového schodiště uvnitř budovy školy. 
 
Technické podmínky  
Informačním centrem školy je počítačová učebna - žákům a učitelům volně přístupná, 
vybavená 6 funkčními počítači, skenerem a tiskárnou, na všech těchto počítačích je možno 
využívat neomezený přístupem internetu. V počítačové učebně je nainstalována 
interaktivní tabule a dataprojektor, učitelský notebook, tiskárna a skener.  
 V učebně I. třídy je k dispozici rovněž dataprojektor s interaktivní tabulí, notebook, 
barevná tiskárna a skener. Výukové programy jsou využívány ve výuce většiny předmětů. 
Pro názornou výuku nebo realizaci projektů mají pedagogové a žáci možnost používat 
digitální fotoaparát, tablety s různými výukovými aplikacemi, notebooky, kopírovací stroj, 
barevnou tiskárnu, skenery, audiovizuální techniku (CD přehrávače, videa), hudební 
nástroje.   
O prázdninových měsících 2020 byly vytvořeny nové webové stránky školy, které splňují 
požadavky zákona č. 99/2019 Sb. Nový web má novou originální grafiku na míru, která je 
uzpůsobena všemu potřebnému. Součástí je také specifické administrační rozhraní CPedit, 
které umožňuje správu webu. Administrační systém CPedit je tvořen tak, aby práce s ním 
byla co nejjednodušší. Návštěvníci webu jistě ocení intuitivní a snadnou orientaci, 
přehlednost, možnost online zpětné vazby. Webové stránky se  správně zobrazují ve všech 
internetových prohlížečích (chrom, mozilla firefox, internet explorer, safari, opera, atd.) a 
mobilních zařízeních  s různými operačními systémy(iPod, iPhone, mobilní telefony, 
notebooky s různými rozlišeními, tablety atd.). Web také obsahuje veškeré požadavky na 
použitelnost, což znamená, že jej mohou využívat i lidé se zdravotním postižením . 

V srpnu 2021 započala rekonstrukce tělocvičny. Dojde k celkové rekonstrukci prostor a 
řešena bude i nářaďovna. 
 
Hygienické vybavení 
Škola má kvalitní hygienické zařízení pro učitele i žáky odpovídající normám a vyhláškám. 
V přízemí budovy byla vybudována bezbariérová sprcha. Od 1. 9. 2019 je využíváno nové 



hygienické zázemí pro žáky. 
Pro aktivní odpočinek a relaxaci v době přestávek je k dispozici tělocvična a její vybavení, 
venkovní prostory školy a zahrada u mateřské školy. 
 
Školní družina  
Při škole funguje jedno oddělení školní družiny po 20 dětech. Průměrná docházka se 
pohybuje kolem 16 žáků. Činnost školní družiny je velmi pestrá a je přizpůsobena 
dlouhodobým zájmům dětí a umožňuje jim aktivně trávit volný čas v kolektivu vrstevníků 
a zároveň nenásilně rozvíjí jejich zájmy a dovednosti. Výrazně přispívá k minimalizaci 
problémového chování dětí ve volném čase. 
 
Mateřská škola  
Mateřská škola sídlí v samostatné budově. Má k dispozici plně vybavené dvě třídy, nově 
rekonstruované hygienické zázemí. Školku navštěvuje 25 dětí. V areálu MŠ je 
nadstandardně vybavena novými herními prvky zahrada. Nové herní prvky byly instalovány 
v září 2014, splňují nejen bezpečnostní parametry, ale také zároveň podporují v dětech 
radost z pohybu a fantazii při hrách. Také pískoviště bylo velmi pěkně opraveno a nynější 
zahradu se všemi prolézačkami nám může závidět kterákoliv mateřská škola v okolí.  
Mateřská škola připravuje děti pro školní práci, snaží se o všestranný rozvoj dětí.  
I v mateřské škole došlo k výraznému zkvalitnění v materiální oblasti. Prázdninové měsíce 
jsme využili ke kompletní rekonstrukci jedné z učeben mateřské školy. V herně a přilehlé 
chodbě došlo ke stržení dřevěných obkladů a k novému omítnutí a vymalování stěn 
místností, byly instalovány nové dveře, byla vyměněna podlaha, na část podlahové plochy 
byl dokoupený nový koberec, byl vytvořený odpočinkový koutek pro děti, vzniklo nové 
stropní osvětlení s podhledy a byl kompletně obměněný nábytek do herny a přilehlých 
prostor. Vše bylo vyrobeno na míru a splňuje veškeré bezpečnostní požadavky 
Pedagogové využívají 3 notebooky, barevnou tiskárnu se skenerem, k dispozici je televize a 
CD přehrávače. Děti mají k práci zakoupeno 10 notebooků. 
 
Školní jídelna 
Školní jídelna s kuchyní je ve stejné budově jako MŠ a je s jejím provozem propojena. ŠJ 
slouží žákům a zaměstnancům školy, vybavení odpovídá normám pro školní stravování. 
V letošním roce proběhly investice do vybavení školní kuchyně.   Do vybavení byl pořízen 
moderní elektrický robot na krájení zeleniny, odkládací stolky a obměněny prostory pro 
výdej jídel žákům. Dále byly nově vybaveny prostory pro zaměstnance – nový nábytek na 
míru. 
 

 
1.6 Údaje o školské radě 
Datum zřízení 20. 9. 2012 
Počet členů školské rady  3 

• Petr Štěpán - zástupce zřizovatele 

• Jana Krédlová - zástupce pedagogů 

• Monika Fárka - zástupce rodičů 



Školská rada je poradním a výkonným orgánem školy, který umožňuje zákonným 
zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy, zástupcům zřizovatele a dalším osobám 
podílet se na správě školy. Volební období výše uvedených členů je tříleté.  
ŠR se sešla v tomto školním roce  2x a to 7. 10. 2020 a 16.6. 2021. Vzhledem k stále se 
měnící situaci ohledně Covid -19 jsme byli přes skype v neustálém kontaktu s paní Fárkovou 
a Krédlovou a řešily jsme různé situace ohledně distanční výuky a provozu mateřské a 
základní školy.  

 
1.7 Údaje o občanském sdružení při škole 
Při škole nepracuje žádné občanské sdružení 

 
 

2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 
 
Kód Obor vzdělání  Poznámky 

 
Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola  RVP  
 
 
2.2 Vzdělávací programy 
Vzdělávací program 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přátelská škola (viz Rámcový vzdělávací program pro 
základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22) 

  
 

3 Přehled pracovníků školy 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 
Počet pracovníků celkem 13 

 
3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 
 

Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek. Stupeň 
vzdělání 

1 Ředitelka 1,0 VŠ 
1 Učitelka ZŠ  1,0 VŠ 
1 Učitelka ZŠ   0,23 VŠ 
1 Učitelka ZŠ   0,46 VOŠ 
1 Vychovatelka ŠD   0,80 VOŠ 
1 Vedoucí učitelka MŠ 1,0 VOŠ 
1 Učitelka MŠ  1,0 VOŠ 

 



 
3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 
 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 
do 
důchodového 
věku 

v 
důchodovém 
věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 
0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 7 
 

 
3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 
1 Vedoucí kuchařka 1,0 SOU 
1 Pomocná kuchařka 0,63 SŠ 
1 Uklízečka MŠ 0,38 SŠ 
1 hospodářka školní jídelny   0,25 SŠ 
1 Uklízečka MŠ 0,5 SOU 
1 účetní 0,2 SŠ 

                    1 školnice       0,69 základní 
Pomocná kuchařka je zároveň uklízečkou v MŠ 

 
4. Zápis k předškolní docházce, zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků 
do středních škol 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 
Zápis pro školní rok 2021/22 proběhl na naší škole v období od 2.4 do 30. 4. 2020 distančním 
způsobem vzhledem k uzavření školy a školky z důvodu karantény Covid - 19.  Řízení se 
účastnili 3 předškoláci. Byly uděleny dva odklady povinné školní docházky. Ve školním roce 
2021/22 tedy nastoupil do 1. třídy 1 prvňák. 
 
4.2 Zápis k předškolní docházce 
Počet přijatých dětí: 4 
Počet dětí přijatých dodatečně: 4 
Počet nepřijatých dětí: 0 
 
4.3 Výsledky přijímacího řízení 
 
V letošním školním roce se žádný žák pátého ročníku nehlásil k přijímacímu řízení na víceleté 
gymnázium. 
 
 

 



5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
Přehled o prospěchu 
1. stupeň 
ročník Počet 

žáků 
Prospělo Prospělo 

s vyznamenáním 
Neprospělo Žáci s 

dostatečnou 
Nehodnoceno 

1. 9 0 9 0 0 0 

2. 4 0 3 1 0 0 

3. 1 0 1 0 0 0 

4. 4 1 3 0 0 0 

5. 4 0 4 0 0 0 

Přehled o chování 
Třída Počet žáků Pochvaly 

TU 
Pochvaly 
ŘŠ 

Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 

1. 9 0 0 0 0 0 
2. 4 0 0 0 0 0 
3. 1 0 0 0 0 0 
4. 4 0 0 0 0 0 
5. 4 0 0 0 0 0 
Celkem 22 0 0 0 0 0 

 
5.2 Údaje o zameškaných hodinách 
 
 Počet 

omluvených 
hodin 

Počet 
omluvených 
hodin na žáka 

Počet 
neomluvených 
hodin 

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

Za 1. pololetí 
Za 2. pololetí 

523 
401 

24 
18 

0 0 

 
5.3 Údaje o integrovaných žácích: 
 

Druh postižení: Ročník Počet žáků 
Sluchové postižení 0 0 
Zrakové postižení 0 0 
S vadami řeči 0 0 
Tělesné postižení 0 0 
S kombinací postižení 0 0 
S vývojovými poruchami učení 2. 

4. 
5. 
 
 

1- zdravotní postižení 
1- zdravotní postižení 
1- zdravotní postižení 
 
 
 
 
 



 
5.4 Výchovně-vzdělávací proces 
Hlavní úkoly vyplývají ze vzdělávacích plánů a koncepce školy 
Vzdělávání 

• pokračovat v realizaci školního vzdělávacího programu školy 
• na základě připomínek doplnit a aktualizovat školní vzdělávací program - červen 2013 
• u dětí předškolního věku rozvíjet řečové a jazykové dovednosti, základní společenské 

návyky, logické myšlení, paměť, pozornost a představivost, vytvářet pozitivní vztah 
k učení, seznamovat je s prostředím školy a školní prací prolínáním některých 
činností  

• žáky základní školy vyučovat podle ŠVP, aby vědomosti a dovednosti dovedli aktivně 
používat, bylo na ně možné plynule navazovat v dalších ročnících a předmětech, 
úspěšně složili přijímací zkoušky a uplatnili je v dalším studiu a životě 

• častěji užívat metody aktivního učení žáků a interaktivní výuku 
• preferovat názorné vyučování 
• zvyšovat nároky na systematickou přípravu – pravidelné ověřování vědomostí a 

dovedností žáků 
• pravidelné hodnocení a práce a výkonů žáků 
• poskytování individuální pomoci slabším a novým žákům a asistence žákům 

s vážnějšími problémy 
• připravovat projektové dny a projekty, spolupracovat na zajímavých tématech 

s jinými školami a subjekty 
• příprava vlastních materiálů pro výuku 
• pomoc odborníků – využít nabídky přednášek, kurzů, depistáží 
• návštěvy divadla, koncertu, výstav a zajímavé exkurze jako součást výuky 
• zapojit se do grantových programů  

 
Výchova 

• rozvíjet komunikační schopnosti, sociální a estetické cítění 
• pracovat v týmech – vzájemná pomoc 
• pracovat na vytváření partnerského vztahu učitel – žák 
• nabídnout zajímavé mimoškolní aktivity 
• učit žáky společenskému chování 

 
Spolupráce s veřejností 

• pořádat akce, při kterých se rodiče mohou být přímo účastni na práci školy a školních 
akcích 

• spolupráce s rodinou, využívat znalostí a zkušeností a pomoci rodičů  
• propagace činnosti školy na veřejnosti 
• pokračovat v propagaci práce školy - průběžná aktualizace webových stránek, 

příspěvky do obecního a regionálního tisku 
• spolupracovat se školami regionu 



• zapojit se do kulturního dění v obci a regionu 
 

Rozvrh hodin  
Vyučování začíná v 7,45. Přestávky jsou desetiminutové, druhá přestávka je dvacetiminutová.  
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
Ve škole jsou 3 žáci s diagnostikovanými SVPU. S žáky pracují paní učitelky podle doporučení 
ŠPZ, 1 žák má IVP a úpravy výstupů ŠVP.  
Vzdělávání mimořádně nadaných žáků  
V tomto školním roce nebyl v naší škole evidován mimořádně nadaný žák. Metody a formy práce 
s nadanými žáky jsou podrobně popsány v našem ŠVP ZV. 
Školní a klasifikační řád  
Školní i klasifikační řád schválila rada školy a s řády byli seznámeni žáci i rodiče.  Na vysvědčení 
jsou žáci ve výukových i výchovných předmětech hodnoceni známkou. Jeden žák byl hodnocen 
v předmětu český jazyk a literatura ve 2. pololetí na vysvědčení slovně.  
S klasifikačním řádem jsou rodiče seznámeni na první rodičovské schůzce. Klasifikační řád je k 
nahlédnutí zároveň se školním řádem na chodbě u koutku s knihovnou , ŠVP ZV a výroční zpráva 
školy jsou uloženy volně k nahlédnutí ve sborovně – ředitelně školy.  
Žáci jsou se školním i klasifikačním řádem seznámeni v prvních dnech školního roku a je o této 
skutečnosti proveden zápis do třídní knihy.  
Informační systém vůči žákům a rodičům  
U vchodu do budovy je informační tabule, kde jsou základní informace k chodu školy.  
Průběžné informace jsou žákům a rodičům zasílány písemně v tištěné podobě nebo zapisovány 
do ŽK. Vyučující pravidelně kontrolují podpisy rodičů v ŽK. Rodiče mohou využívat e-mailové 
adresy a www stránky naší školy. Důležité informace jsou rodičům zasílány pomocí hromadných 
e-mailů. Schůzky s rodiči probíhají minimálně 2x ročně, ideálně ve složení R-Ž-U, kde všichni tři 
společně zhodnotí posuny žáka ve vzdělávání, chování a osvojování si kompetenci.  
Spolupráce s PPP , činnost výchovného poradce a metodika prevence  
Naše škola spolupracuje s PPP Havlíčkův Brod. Snažíme se před zápisem do 1. třídy organizovat 
besedu se speciálním pedagogem na téma „Školní zralost dětí“ pro rodiče předškoláků, také 
realizujeme besedu s logopedem. V průběhu celého školního roku na škole působí výchovný 
poradce a metodik prevence.  
Distanční výuka s ohledem na situaci s výskytem Covid- 19 aktuální pro 2021 
Nový školní rok jsme začali 1. září s velkým přáním, aby nečekaných událostí a změn bylo co 
nejméně. Bohužel, sotva si děti začaly zvykat na pravidelnou školní docházku a školní 
povinnosti, přišlo znovu rozhodnutí o uzavření základních škol. Doslova ze dne na den byly 
školy uzavřeny a my jsme od 14. října opět začali s distanční výukou přes skype. Starší děti 
měly natrénovanou výuku z jara a ve škole byl připravený plán pro tuto situaci, takže nebyl 
problém během jednoho dne s rodiči domluvit výpůjčky notebooků, rozvrhy skypování a 
mohlo se začít vyučovat. Distanční výuka byla velkou výzvou pro našich 9 prvňáčků, kteří se 
teprve ve škole rozkoukávali a začínali se učit svá první písmenka. Vše ale společně s paní 
učitelkou a s pomocí rodičů zvládli na výbornou.  18. listopadu byl umožněný návrat do školy 
žákům 1. a 2. ročníku a od 30. listopadu do školy docházeli i žáci 3., 4. a 5. ročníku. Protože 
situace ohledně nákazy covid 19 se před vánočními svátky prudce zhoršila, všichni žáci 
zůstali dle pokynů MŠMT od 18. 12. doma na prodloužených vánočních prázdninách. 
V novém roce do školy nastoupili pouze žáci 1. a 2. ročníku, ostatní žáci 3.,4. a 5. ročník opět 
pokračovali distanční výukou až do 9.4. 2021. I žáci 1. a 2. ročníku museli 1. března nastoupit 



na distanční výuku. Všichni žáci se pak začali učit prezenčně od 12. dubna a tato situace za 
zvýšených hygienických opatření trvala až do konce školního roku. 
Žáci po celou dobu výuky nosili roušky (pedagogové respirátory) a všichni byli zprvu 2x 
týdně, později 1x týdně testováni neinvazivními antigenními testy. 
S rouškami a testy nesouhlasili rodiče našich 3 žákyň a ty byly vzdělávány i nadále distančně. 
 
Materiální podpora výuky  
Žáci jsou vybaveni schválenými učebnicemi, které jsou vhodně doplňovány PS a dalšími 
materiály a pracovními listy, které vytvářejí vyučující podle aktuálních potřeb žáků. 
 
Interakce a komunikace  
Všichni vyučující se snaží ve třídách podporovat klidné, vstřícné, bezpečné a pohodové klima. Na 
začátku školního roku si sami žáci stanovují třídní pravidla, na jejichž dodržování dohlíží jak sami 
žáci, tak i vyučující. Žáci jsou vedeni k vzájemnému respektování a k toleranci. Žáci mají možnost 
vyjádřit vlastní názor, argumentovat i účastnit se diskuse. Žáci mají možnost k samostatným 
řečovým projevům a je podporován rozvoj komunikačních dovedností. Během distanční výuky 
byla hojně využívána emailová komunikace, online výuky a telefony.  
 
Hodnocení žáků  
Při hodnocení žáků je kladen důraz na věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení, jsou 
respektovány individuální schopnosti žáků. Využíváme vzájemného hodnocení a sebehodnocení 
žáků. Jasná pravidla hodnocení jsou zakotvena v klasifikačním řádu.  
 
 
6 Projekty a granty 

6.1 Projekty EU 

Učící se málotřídky  

  

 

CZ.02.3.68/0.0./0.0.16_010/0000522 

V květnu 2021 skončil projekt Učící se malotřídky. Projekt byl zaměřený na poskytování 
vzájemné kolegiální podpory.  Do projektu se zapojilo 31 málotřídních škol v Kraji Vysočina. 
V rámci projektu proběhlo mnoho zajímavých setkání s kolegy z ostatních malotřídních škol 
a spousta školení z různých oblastí vzdělávání s výbornými lektory. V rámci projektu proběhl 
i screening škol, ve kterém jsme se umístili na prvních místech ve všech sledovaných 
oblastech – výukové, výchovné, materiální výbava, řízení školy a vzájemné vztahy ve škole.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II 

 

V červnu 2021 jsme ukončili projekt „Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II“. 
Projekt byl zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a 
žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu 
extrakurikulárních aktivit (badatelské kluby, čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a 
deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem) a 
spolupráci s rodiči dětí a žáků, rozvoj ICT. Na realizaci projektu jsme obdrželi finanční 
příspěvek ve výši 829 824,00 Kč.  

 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ III 

 

V dubnu 2021 byla schválena dotace na projekt EU Šablony III ve výši 460 tisíc a projekt začal 
být realizován od července 2021 

Školou zvolené šablony : 
• Školní asistent-personální podpora v MŠ 
• Školní asistent-personální podpora v ZŠ 
• Projektový den v MŠ 
• Projektový den v ZŠ 
• Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ 
• Badatelský klub pro žáky ZŠ 
• Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 
 

 
 
Dále jsme zapojeni do celostátních dlouhodobých projektů Zdravé zuby, Ovoce do škol a 
Školní mléko, Mandaly dětem, Zdravé zoubky, Pasování na čtenáře. 
 



V rámci Kraje Vysočina jsme každoročně zapojeni do projektu Prevence dětských úrazů 
v Kraji Vysočina, kde se zúčastníme zážitkových kurzů 1. pomoci pro žáky i učitele, 
výtvarných soutěží a dalších zajímavých aktivit. 
 
6.2 Projektové dny 

• Den stromů - projekt v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 

• Houby - projekt v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 

• Voda – projekt v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět -voda v přírodě -voda 
v regionu – mapování vodních toků, nádrží a zdrojů v obci a jejich využití, kvalita 
vody, ochrana vody, voda v umění – básně říkadla, výtvarná díla 

• Vánoční zvonění - akce pro veřejnost, vystoupení dětí mš a zš, rozsvěcení vánočního 
stromu 

• Mandaly - tvorba originálních mandal, účast v soutěži 

• Velikonoční hrátky - projekt realizován ve spolupráci s rodiči dětí, rozvíjí manuální a 
výtvarné schopnosti 

• Zdravý životní styl  – projekt v rámci EVVO, smysluplnost třídění odpadu, výtvarné 
činnosti, chování v přírodě, účast na akci Čistá Vysočina, exkurze do ekologického 
centra v Horní Krupé  

• Hrajeme si s pohádkami - tvořivé texty, účast na literární soutěži 

• Vím, co udělám -kurz první pomoci -v případě úrazu, nehody – projekt ve spolupráci 
s integrovanými záchrannými složkami a ČČK zaměřený na poskytování účinné první 
pomoci v případě havárie, požáru, nehody a jiných mimořádných událostí – 
sportovně branný den s řadou úkolů, soutěží a her brannou tematikou 

• Vím, jak se zachovám - Návštěva Policie ČR ve škole, beseda, 
 
 
6.3 Mimoškolní a zájmová činnost 
 
Zájmové kroužky šk. rok 2020/21           
 
Badatelský 
klub/deskových her 

Pondělí     13,15-14,45 1.-5. roč. p. Kopecá 

Řk. náboženství Pondělí     14.15-15.00 1.-5. roč. p. Zahálka 
Keramika úterý  -skupiny během celého 

odpol. 
1.-5. roč. p. Dobrovolná 

Angličtina v pohybu Středa         14,15-15,00 1.-5. roč. p. Krédlová 
Doučování  Středa         11,30-12,30 5. roč. p. Hertlová 
Čtenářský klub  čtvrtek      14,15-15,45 4.-5. roč p. Doležalová 
Zdravotnický pátek          14,00-15,00 3.-5. roč. p. Lenka Králová 
Country tance neděle   14,00-15,00 1.-5. roč. p. Opršalová 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních 
pracovníků školy 



 

Přehled vzdělávání ve školním roce 2020/2021 

V letošním školním roce probíhalo vzdělávání pedagogů až na výjimky pouze on-line kvůli situaci kolem 
pandemie Covid 19.  

Zaměstnanec Akce Místo akce Termín 

Všichni učitelé a 
zaměstnanci 

Školení BOZP a PO Rozsochatec 3. 9. 2020 

Pelikánová Čitálek- KA 03: Využití spontánnosti 
předškolních dětí v objevování 
psané řeči a hledání způsobů jejího 
„uchopení" Téma č. 12 - Šípková 
Růženka 

 29.9. 

Pelikánová Webinář-Akreditovaný kurz- Využití 
audiovizuálních materiálů s rodilým 
mluvčím při seznamování dětí 
s angličtinou v MŠ 

 16.10. 

Hertlová Webinář šablony2 Jihlava 2.11.2020 

Hertlová Webinář Kraje Vysočina-Bezpečně 
v on-line prostoru 

Jihlava 9.11.2020 

Doležalová Webinář – Jak na čtení a dyslexii 
prakticky 

 17.11.2020 

Doležalová Webinář – Jak na čtení a dyslexii 
prakticky 

 18.11.2020 

Hertlová Webinář -Malotřídky Jihlava 23.11.2020 

Hertlová Webinář Martínek   7.12.2020 

Hertlová Webinář – Zeman, právní předpisy  16.12.2020 

Pelikánová Webinář-Logopedická chvilka 
v mateřské škole 

 28.1. 

Doležalová Webinář – fyzikální pokusy  17.2. 2021 

Krédlová Webinář-Praktické tipy na distanční 
výuku cizích jazyků 

 23.2.2021 

Krédlová Webinář- Digitální technologie ve 
výuce cizích jazyků 

 2.3.2021 

Krédlová Webinář-Slovíčka s aplikací 
WocaBee 

 9.3.2021 

Hertlová Webinář Martínek - agresivita  1.3. 2021 

Cinerová Webinář-Školní zralost  23.3. 

Pelikánová Webinář-Školní zralost  23.3. 



Hertlová, Pelikánová Webinář – porada ředitelů MŠ  24.3. 

Hertlová Webinář-Dynamika skupiny – J. 
Halda 

malotřídky 19.4. 

Doležalová Webinář – Současná literatura pro 
děti ve věku prvního stupně základní 
školy 

 19.4. 

Doležalová Webinář – Nadchněte děti pro 
tvoření 

 26.4. 

Kopecká Webinář- Děti se speciálně 
vzdělávacími potřebami 

 26.4.-27.4. 

Pelikánová Webinář-Společné setkání 5 regionů 
Kraje Vysočina KA 02: Kolegiální 
podpora na MŠ málotřídní školy 
jako forma profesního rozvoje 
učitelek aneb "Každé dítě je jiné“ KA 
03: Využití spontánnosti 
předškolních dětí v objevování 
psané řeči a hledání způsobů jejího 
„uchopení" „Příklady dobré praxe 
II.“ 

 28.4. 

Doležalová Webinář – Učíme se venku, 
nastartujte cestu ven 

 Březen – duben 
2021 

Hertlová Webinář – správní řízení – mš Jihlava 12.5.2021 

Hertlová, Pelikánová Webinář – malotřídky-závěrečné 
setkání 

 18.5.2021 

Pelikánová Webinář-Společné závěrečné 
setkání mateřských škol projektu 
Učící se málotřídky KA 02: Kolegiální 
podpora na MŠ málotřídní školy 
jako forma profesního rozvoje 
učitelek aneb "Každé dítě je jiné“ KA 
03: Využití spontánnosti 
předškolních dětí v objevování 
psané řeči a hledání způsobů jejího 
„uchopení" 

 24.5. 

Krédlová Webinář- Jak vyučovat cizí jazyk 
žáky s poruchami učení 

 25.5.2021 

 
 

 

8 Údaje o mimoškolních aktivitách MŠ a ZŠ 

 
 



8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách ZŠ 
 
Spolupráce školy a dalších subjektů 
 

• Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem 
• se spolky v obci - ČSŽ, SDH 
• s PPP v Havlíčkově Brodě 
• s Policií ČR Chotěboř 
• s Hasičským záchranným sborem  
• s ČČK v Havlíčkově Brodě  

 
Akce pro veřejnost 

• říjen - sběr papíru 
• Jarmark - prodej výrobků ŠD 
• Lampionový průvod  
• Adventní zastavení - výtvarné dílny  
• Adventní zastavení - rozsvěcení vánočního stromu 
• Vítání občánků - hudební vystoupení žáků ZŠ a MŠ 
• Vynášení Morany  
• Čistá Vysočina - sběr odpadků 
• Dílny pro rodiče s dětmi  

 
 
Pomoc ostatním 

• Fond Sidus 
• Pomozte dětem 
• Sbíráme víčka 
• Výroba větrníků pro ,,slané děti“  
• Mandaly dětem 

 
Akce k environmentální výchově 

• Ekologické centrum v Horní Krupé  
• Čistá Vysočina - sběr odpadků  
• - sběr papíru 
• - třídění odpadů  

 
 

Akce pro žáky ZŠ Rozsochatec   

Datum Popis akce 
Cílová 

skupina 
Zodpovídá 

Září       

1. 9. 2020 Slavnostní zahájení školního roku 1. -5. ročník Všichni učitelé 

10.9. Výtvarná dílna - papoušek 1. -5. ročník Všichni učitelé 

17.9. Výtvarná dílna – malování na hrnečky 1. -5. ročník Všichni učitelé 



17.9. Pečení štrúdlu ŠD Doležánová 

29.9. Trvalkový záhon 1. -5. ročník Všichni učitelé 

Říjen-listopad  Nemožné pořádat akce – covid19   

Prosinec    

1.12. Advent 1. -5. ročník Všichni učitelé 

6.12. Mikuláš 1. -5. ročník Všichni učitelé 

15.12. Hra Superfarmář ŠD Doležánová 

20.12. Mandaly 1. -5. ročník Všichni učitelé 

20.12.  Vánoce ve škole 1. -5. ročník Všichni učitelé 

Leden  Nemožné pořádat akce – covid19   

Únor       

15.2. Bobování a sáňkování ŠD Doležánová 

16.2. Bruslení 1. -5. ročník Všichni učitelé 

Březen 
Nemožné pořádat akce-covid 19. Děti psaly slovenským 
kamarádům, probíhala fotografická soutěž a velikonoční 
tvoření 

   

Duben    

14.4. Zápis do ZŠ  
Hertlová, 

Doležalová 

20.4. Čistá Vysočina 1. -5. ročník Všichni učitelé 

Květen    

10.5. Pečení housek ŠD Doležánová 

13.5.  Návštěva dančí obory 1. -5. ročník Všichni učitelé 

25.5. Údržba zeleně ve vsi 1. -5. ročník Všichni učitelé 

Červen    

3.6. Pečení- drobné pečivo ŠD Doležánová 

7.6. Fotografování 1. -5. ročník Všichni učitelé 

8.6. Pasování na čtenáře 1. -2. ročník Doležalová 

9.6. Pečení-brownies 1. -5. ročník Všichni učitelé 

10.6. Výlet do Jahodova 1. -5. ročník Všichni učitelé 

15.6. Dračí hra 1. -5. ročník Všichni učitelé 

17.6. Pečení - pomázánky 1. -5. ročník Všichni učitelé 

21.6. Vítání občánků 1. -5. ročník Všichni učitelé 

23.6. Školní výlet - Boučí 1. -5. ročník Všichni učitelé 

28.6. Projektový den – vodní a luční živočichové 1. -5. ročník Všichni učitelé 

29.6. Výlet do Jahodova 1. -5. ročník Všichni učitelé 

30.6 Slavnostní zakončení školního roku 1. -5. ročník Všichni učitelé 

 



AKCE PRO ŽÁKY MŠ  

4. 9. 2020 – Prohlídka nově zrekonstruované herny v MŠ 

17. 9. 2020 – Pečení štrúdlu 

24. 9. 2020 – Projektový den Mravenci 

13. 10. 2020 - Odpady 

6. 12. 2020 - Mikuláš ve školce 

14. 12. 2020 – Pečení perníčků 

16. 12. 2020 - Vánoční besídka v MŠ 

7. 1. 2021 – Jak to bylo na Tři krále  

22. 1. 2021 – Cesta ke krmelci 

16. 2. 2021 – Karneval 

1.6. -  Den dětí 

15.6. – Projekt Včelky 

25.6.2021 - Rozloučení s předškoláky 

 

Hodnocení plánu protidrogové prevence a šikany školní rok 2020/2021  
 
1. Na základě získaných informací ze seminářů a z dostupné literatury (časopis Prevence) byl 
sestaven plán akcí na školní rok 2020/2021 – uskutečněné akce viz výše v přehledu akcí.  
2. V každé třídě byla vytvořena pravidla třídy, žáci byli seznámeni s pravidly školního řádu.  
3. Na společné poradě učitelů se dohodnul postup při zjištění případné šikany ve třídě.  
4. Na rodičovské schůzce se hovořilo s rodiči o vzájemné spolupráci a řešení problému.  
5. Děti měly možnost vybírat z široké nabídky zájmových kroužků . 
6. Podporují nás zájmové organizace v obci – hasiči, myslivci, svaz žen – a mnoho akcí probíhá ve 
vzájemné spolupráci. 
 
Na společné poradě učitelů byly zhodnoceny výsledky besedy, řešily se případné problémy v 
třídách.  
 
 
 
8.2 Účast žáků školy v soutěžích 
 
Název soutěže 

září- prosinec malování mandal ocenění žáci mají umístěné mandaly 
v kalendáři pro rok 2020/21 

únor 
Školní kolo 
recitační soutěže 

 

 
 
 



9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
Naši školu ČŠI v letošním školním roce nenavštívila, ani neproběhla žádná další kontrola. 
 
10. Základní údaje o hospodaření školy 
Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 52/2008 Sb.) 

Základní údaje o hospodaření školy 
Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 52/2008 Sb.)             v tis. Kč 

Účelový 
znak Ukazatel 

Poskytnuto 
k 31. 12. 

Použito 
k 31. 12. 

Vratka při 
finančním 

vypořádání 

33353 

Přímé NIV celkem 5024,474 5024,474 0 

z toho 

- Platy 3653,259 3653,259 0 

- OON 11,00 11,00 0 

- Ostatní (pojistné + FKSP + 
ONIV) 

1389,100 1389,100 0 

33063 

Mzdové nákl. - platy 156,650 156,650 0 

Ostatní ( pojistné + FKSP) 131,365 131,365 0 

Celkem 288,015 288,015 0 

    

Mzdové nákl. - platy   0 

Ostatní ( pojistné + FKSP)   0 

    

 Celkem 5312,489 5312,489  

- Dotace celkem 5312,489 5312,489  

 

 

 

 

 

 

 

v Kč 



Nákladové položky Náklady celkem Náklady na 1 žáka (dítě) 

Potraviny 208 970,20  

Knihy, učební pomůcky 38 473,95  

DDHM 33 995,00  

Nákup materiálu j.n. 59 607,20  

Voda 8 117,00  

DHM 306 051,00  

Elektrická energie 70 677,16  

Plyn 82 669,00  

Služby pošt 565,00  

Služby telekomunikací + internet 10 863,00  

Služby peněžních ústavů 4 577,00  

Nemocenská 
 

 

Školení a vzdělávání 17 220,00  

Zpracování mezd  42 631,00  

Nákup služeb j.n. 25 253,87  

Drobné opravy a údržba 3 817,00  

Práce programátorů 27 426,30  

Plavecký výcvik 
 

 

Cestovné 116,00  

Odpisy 
 

 

Revize 6 779,62  

Pojištění majetku a odpověd. 30 106,00  

Zákonné soc. náklady 81 523,30  

Celkem 
 

1 059 438,50 
 



Příjmové položky Příjmy celkem Příjmy na 1 žáka (dítě) 

Úplata za školní stravování 216 382,00  

Školné MŠ 11 865,00  

Školné ŠD 5 600,00  

Další příjmy-čerpání fondů 12 857,30  

Úroky 
 

 

Obec Rozsochatec 550 000,00  

   

Celkem                796 704,30  

Náklady  celkem 

Výnosy celkem 

6 107 686,60 

6 109 193,17 
 

Výsledek hospodaření                                              1 506,57   

  

 

 

 
 


