
 

 

 



Základní škola Rožnov pod Radhoštěm,  
Tyršovo nábřeží 

 
 
 
 
 

 
 
 

Výroční zpráva o činnosti školy 
 

za školní rok 2020/2021 
 
 

 
č. j. 197a/2021 

 
 
 

Podklady pro výroční zprávu byly projednány na pedagogické radě a poradě pracovníků  
dne 30. 8. 2021, dokladem je prezenční listina. 
 
Od 20. 10. 2021 bude výroční zpráva vyvěšena pro rodiče a veřejnost na informační  
desce v přízemí školy a bude zveřejněna na adrese: www.zsproznov.cz 
 
Projednána ve Školské radě dne 15. 10. 2021   
 
 
 
 
 

V Rožnově p. R. 30. 7. 2021                         Blanka Kopečková 
      statutární zástupce ředitelky školy 
 
       
 
 
 
V Rožnově p. R.  30. 9. 2021  Mgr. Romana Rybiařová 

ředitelka školy 
 
 



 
A Základní údaje o škole: 
  
• Název školy, sídlo: 
 

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží 
Tyršovo nábřeží 649   756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
 

• Charakteristika školy: 
 
Škola je zřízená jako základní škola podle § 16 odst. 9 školského zákona  
pro žáky s mentálním postižením, včetně souběžného postižení více vadami nebo 
autismem. 
Jsou zde zařazeni žáci s mentálním postižením všech stupňů i žáci s více vadami  
v kombinaci s mentálním postižením, v kombinaci s diagnózou PAS - porucha  
autistického spektra, v kombinaci s poruchami chování, tělesným a smyslovým 
postižením. 
Žáci se vyučují ve třídách základní školy a základní školy speciální. 
Výchovně vzdělávací činnost ZŠ je zaměřena na rozvoj osobností žáků, 
na poskytování dovedností, vědomostí a návyků, potřebných k uplatnění žáků  
v praktickém životě. Žáci získávají základní vzdělání. 
Cílem je připravit žáky na vstup do odborných učilišť (v mimořádně příznivých  
případech do SOU, v případě kombinací postižení do praktické školy dvouleté nebo 
jednoleté). 
Cílem tříd speciální školy je rozvíjet psychické a fyzické schopnosti a předpoklady žáků 
a vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, 
aby se v maximální možné míře zapojili do společenského života, v optimálních  
případech po ukončení speciální školy nastoupili do praktické školy. V práci speciální 
školy je zcela nezbytná každodenní spolupráce s rodiči žáků.  
Žáci v základní škole speciální získávají základy vzdělání. 
 

• Zřizovatel, adresa zřizovatele: 
 
Zlínský kraj 
Tř. T. Bati 21, 760 11 Zlín 
stanislav.minarik@kr-zlinsky.cz     vedoucí odboru školství, mládeže a sportu 
577 043 700 
 

• Jméno ředitele školy, statutární zástupce ředitele: 
 

Blanka Kopečková, statutární zástupce ředitelky školy - od 1. 8. 2020 pověřena vedením 
školy do doby jmenování nové/ho ředitele/ředitelky školy  
 
Mgr. Romana Rybiařová, ředitelka školy – jmenována od 1. 8. 2021  
 
 
 
 
 
 

mailto:stanislav.minarik@kr-zlinsky.cz


• Školská rada:  
Zřízena s účinností od 1. 1. 2006 v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 (školský zákon) 
Pracuje v tomto volebním období ve složení: 
Mgr. Ivana Růžičková, předsedkyně ŠR – zastupuje pedagogické pracovníky školy 
PhDr. Ludmila Bělíková, zapisovatelka ŠR – zastupuje zřizovatele 
Paní Martina Filová, členka ŠR – zastupuje zákonné zástupce žáků 

    
Zasedání školské rady ve školním roce 2020/2021: 
 
V říjnu 2020 projednala školská rada výroční zprávu za školní rok 2019/2020, organizaci 
školního roku 2020/2021, rozpočet školy 2020/2021, doplněk školního řádu o pokyny 
k distanční výuce.  
Ve dnech 25. – 27. května 2021 se konaly volby zástupců pedagogů a zákonných zástupců 
žáků do školské rady.  
V červenci byla svolána nově ustavená školská rada, která provedla volbu předsedy ŠR a 
schválila jednací řád. Projednala, výsledky opakovaného konkurzu na pozici ředitele školy, 
kde uspěla Mgr. Romana Rybiařová, předběžnou organizaci školního roku 2021/2022, 
projektovou činnost školy a čerpání rozpočtu 2021. 
 
 
 
 
• Kontakt na zařízení:  

 
Tel.:            571 654 165 

       e. mail:  reditel@zsproznov.cz 
       www:    zsproznov.cz 
       Jméno pracovníka pro informace:   Blanka Kopečková 
       Jméno pověřence GDPR:                 Blanka Kopečková 
 
• Datum zřízení (založení) školy:  

Podle kroniky školy existovala nynější ZŠ praktická v Rožnově p. R. jako expozitura  
ZvŠI v Zašové od roku 1956. V roce 1961 se stává samostatnou školou. 
Dokladovat zřizovacími listinami je však možno až od roku 1991.  
 1.   9. 1991   zálohová organizace Školského úřadu ve Vsetíně 
 1. 12. 1994   přímo řízená zálohovaná organizace Školského úřadu ve Vsetíně 

   1.  7. 2000    příspěvková organizace Školského úřadu Vsetín 
 1.   7. 2001   příspěvková organizace Zlínského kraje 
 1.   9. 2005   změna názvu školy: Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm 

      12.   9. 2001  změna zřizovatele 
      29.   8. 2005  dodatek zřizovací listiny od 1. 9. 2005 

                      (změna názvu školy na Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm, ) 
 17.  6. 2009   vymezení práv a povinností, okruhy doplňkové činnosti 
 29.  6. 2016   dodatek zřizovací listiny od  1. 9. 2016 
                       (změna názvu školy na Základní škola Rožnov pod Radhoštěm,  
                       Tyršovo nábřeží)  

       
         
 
     Datum zařazení do rejstříku škol a školských zařízení:      27. 5. 1996 



 
  B Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje :  
  

Základní vzdělání 79-01-C/01    
Základny vzdělání 79-01-B/01    
                                                                           celková kapacita: 110 žáků 
 
Školní družina     kapacita:   20 žáků 
Školní jídelna     kapacita:  150 jídel 
 

 
 

Součásti školy a jejich výkony v období 2020/2021 – viz tabulka srovnání se školním 
rokem 2019/2020: 
 

Součásti 
školy 

Počet tříd 
 

Počet žáků Počet žáků  
na třídu/ 
/skupinu 

Přepočtený 
počet 

ped.prac. 
 (prac. ŠJ) 

Počet žáků 
na ped. prac. 
(přepočtený) 

školní rok 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 
ZŠ –
základní 
vzdělání 
 

4 5 32 36 8,0 6,4 8,75  3,66  

ZŠ 
(speciální) -   
základy 
vzdělání  

5 4 23 18 4,6 4,5 11,75  1,95  

ŠD 4 4 20 20 5 5 1,75 1,75 7,27  
ŠJ x x 55* 54* x x 2,25 2,25 x x 
 
*       vaří se také pro 36 zaměstnanců + 10 vlastních důchodců   
 
Setrvává tendence ke změně směrem k náročnosti složení žáků podle stupně a rozsahu 
postižení. Ve třídách ZŠ je jen mizivý počet žáků s čistým lehkým mentálním postižením 
(LMP). Výrazně se zvyšuje se počet žáků s kombinací postižení (především autismus a 
poruchy chování) i ve třídách ZŠ což vyžaduje rovněž vyšší podíl asistentů pedagoga na třídu. 
Přibývá žáků s těžkým mentálním postižením v kombinaci s autismem a poruchami chování 
ve třídách ZŠ speciální, zejména na prvním stupni. Rostou nároky na zabezpečení těchto žáků 
nejen z hlediska vzdělávacího a výchovného, ale i pro zajištění nutné sebeobsluhy a 
především bezpečnosti samotného žáka i ostatních žáků ve třídě. 
ŠD nadále pracuje v rozdělení na 4 oddělení a nejdůležitějším a nejsložitějším úkolem je její 
dostatečné zajištění asistenty pedagogy tak, aby ji mohli bezpečně navštěvovat i žáci 
s kombinací postižení a těžkým mentálním postižením 
 
 
 
 



Od 1. 9. 2020 se vyučovalo:  
- na 1. a 2. stupni ZŠ podle ŠVP „Cesta pro všechny“ zpracovaného podle  ZV 

RVP  č. j. MŠMT – 28603/2016 v platné znění 
- ve všech ročnících ZŠ speciální podle ŠVP „Cestička pro všechny“  

 
 

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

Základní škola 
- základní vzdělávání 
ZV RVP  
 
 
 
 
 

„Cesta pro všechny“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
2. 
3. 

               4. 
               5. 

6. 
7.  
8. 
9. 

1 
7 
4 
4 
2 
6 
4 
5 
3 

    
Základní škola – 
základy vzdělávání 
- středně těžké a těžké 
MP 

„Cestička pro 
všechny“ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6.                  
7. 
8. 
9. 
10. 

0 
1 
1 
2 
3 
2 
4 
2 
0 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Od 1. 9. 2021 se bude nadále vyučovat – předpoklad nejméně 55 žáků:  
- na 1. a 2. stupni ZŠ podle ŠVP „Cesta pro všechny“ zpracovaného podle  ZV 

RVP  č. j. MŠMT – 28603/2016 v platné znění 
- ve všech ročnících ZŠ speciální podle ŠVP „Cestička pro všechny“  

 
vzdělávací program  školní rok 2021/2022     

v ročnících počet žáků 
Základní škola 
 
 
 
 

ŠVP Cesta pro 
všechny, upravovaný 
podle RVP ZV 
platného 
 k 1. 9. 2016 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

1 
2 
7 
5 
4 
2 
7 
4 
6 

Základní škola 
speciální 

ŠVP – Cestička pro 
všechny 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

2 
0 
1 
1 
3 
1 
4 
3 
1 
1 

 
 
 
• Nabídka zájmové činnosti:   
 
Žáci pracovali v rámci omezení organizace činností hygienicko-epidemiologickým stavem 
v zájmových oblastech: cvičení pro zdraví, ekologie, keramika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rámcový popis personálního zabezpečení školy: 
 
Údaje o pracovnících školy 

Pedagogičtí pracovníci:    
 Školní rok 2020/2021 

počet fyzických 
osob 

přepočtené 
úvazky 

Interní pracovníci 29* 26,0683 
Externí 
pracovníci 

0  0 

   
 
*Pozn. Počet pedagogických pracovníků je vysoký, neboť stoupá počet žáků v kategorii 
kombinace postižení, více vad (výrazně kombinace s PAS, ADHD a smyslového postižení 
s mentální retardací), se středně těžkým a těžkým mentálním postižením. Ve speciálních 
třídách se zvyšuje i počet žáků s kombinací mentálního a tělesného postižení (nestabilita při 
chůzi, větší obtíže s mobilitou) a těžkého mentálního postižení s kombinací psychiatrického 
onemocnění, poruchami chování, hyperaktivity a agrese, kteří na sebe váží pedagogy  
v poměru 1:1.  
Výrazně se zvyšuje počet žáků s kombinací postižení i ve třídách základní školy. 
Počet pedagogických pracovníků by byl v ideální situaci 30 fyzických osob a 26,7883 
Přepočtených úvazků, avšak po celý školní rok zůstalo neobsazené místo ředitele školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2020/2021:   
 

Ped. 
pracovníci 

 

Pracovní zařazení, 
funkce 

Úvazek Kvalifikace, obor, 
aprobace 

Roků 
ped. 

praxe 
1 Ředitel školy 0,0 neobsazená pracovní pozice ** 
2 Zástupce ředitele 1,0 VŠ, uč.1.-4., spec.ped. 37 
3 Učitelka          1,0 VŠ, spec.ped.    36 
4 Učitelka 1,0 VŠ, spec.ped.  34 
5 Učitelka 1,0 VŠ, spec.ped.  34 
6 Učitelka 1,0 VŠ, Ma-ZTV, spec.ped.   27 
7 Učitelka 1,0 VŠ, ped.-ošetřovatel., spec.ped. 27 
8 Učitelka 1,0 VŠ, spec.ped. 34 
9 Učitelka 1,0 VŠ, spec.ped. 29 
10 Učitelka. 1,0 VŠ, spec ped. 14 
11 Učitelka 1,0 VŠ, spec.ped.vych. + učit.  14 
12 Učitelka 1,0 VŠ, spec ped. 23 
13 Učitelka 0,5455 VŠ, spec.ped.vych.a učit. 40 
14 Učitelka 0,2728 VS, spec.ped.  42 
15 Vychovatelka/AP 1,0 SŠ, SpgŠ-vych.,spec.ped. 35 
16 Vychovatelka/AP 1,0 VŠ, spec.ped. Bc. Vych 17 
17 Vychovatelka/AP 1,0 VŠ, SpgŠ –uč.MŠ 40 
18 Asistent ped/VYCH 1,0 SŠ, neped., kurz as.ped. 20 
** Asistent pedagoga  SŠ, neped., kurz as.ped. 10 
19 Asistent pedagoga 1,0 SŠ, neped., kurz as.ped.. 15 
20 Asistent pedagoga 0,75 SŠ, neped., kurz as.ped. 15 
21 Asistent pedagoga 0,75 SŠ zdravotní, kurz as.ped. 12 
22 Asistent pedagoga 0,75 SŠ zdravotní, kurz as.ped. 12 
23 Asistent pedagoga 0,75 SŠ, neped., kurz as.ped. 8 
24 Asistent pedagoga 0,75 SŠ, neped., kurz as.ped. 8 
25 Asistent pedagoga 0,75 SOU, neped., kurz as.ped.. 8 
26 Asistent pedagoga 1,0 SŠ, SOU, neped., kurz as.ped. 4 
27 Asistent pedagoga 0,75 SOU, neped., kurz as.ped.. 3 
28 Asistent pedagoga 0,75 SŠ, SOU, neped., kurz as.ped. 2 
29 Asistent pedagoga 0,75 SŠ, SOU, neped., kurz as.ped... 2 
30 Asistent pedagoga 0,75 VŠ, spec.ped. Terezka 5 
31 Asistent pedagoga 0,75 SOU, neped., kurz as.ped. 1 
 celkem 26,0683   

 
 
Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje:   
      **  po celý školní rok zůstala neobsazená pracovní pozice ředitele školy 

***rodičovská dovolená   
 

Všichni učitelé mají VŠ se speciální pedagogikou. Všichni asistenti pedagoga dokončili kurz 
pro asistenty pedagoga. Všechny tři vychovatelky mají pedagogické vzdělání, dvě z nich 
speciálně pedagogické, jedna dlouholetou praxi ve speciálním oddělení mateřské školy. 
 



Smlouvu na dobu neurčitou mají všichni pedagogičtí pracovníci mimo dvě asistentky 
pedagoga a jednu učitelku – důchodkyni na zkrácený úvazek.  
 
Na škole je zcela stabilizovaný pedagogický sbor, odchody pedagogů jsou zcela výjimečné.  
 
Věková struktura pedagogických pracovníků:   
Kategorie do 30 let :    0 
                 do 40 let:    1    
                 do 50 let:             11 (z toho 1 rodičovská dovolená) 
                 do 60 let:             16 
              nad  60 let:    3 
 
Zcela chybí zastoupení kategorie do 30 let. 
Ve skupině do 40 let  je jen 1 pedagog. 
Početně výrazně převažuje kategorie do 60 a do 50 let.  
 
 
Požadovaná kvalifikace a stupeň vzdělání pedagogických pracovníků:  
 

Školní rok  
2020/2021 

  

Požadované vzdělání  učitelé 100 % 
 vychovatelé 90 % 
 asistenti pedagoga 100 % 
 

Nepedagogičtí pracovníci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 Školní rok 2020/2021  

počet 
fyzických 

osob 

přepočtené 
úvazky 

Interní pracovníci 8         6,55   
Externí pracovníci 1****         0,75 
  
**** Z projektu Úřadu práce ve Vsetíně jeden pomocný pracovník ve školském zařízení  
      (jen na 5 měsíců). 
 
Poznámka: Celý rok bylo řešeno zastupování za dlouhodobě nemocnou kuchařku zástupem na 
DPP, potom přijetím kuchařky na PS na dobu určitou.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D   Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném    
     přijetí do školy 
 
Zápis pro školní rok 2021/2022 se uskutečnil distanční formou 22. 4. 2021 pro 3 žáky. 
 

1 žák byl přijat do 1. ročníku ZŠ 
2 žáci byli přijati do 1. ročníku ZŠS 

 
   Nebyl vydán žádný odklad školní docházky. 
 
 
 
E Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených  
    školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného  
    stupně vzdělání 
 
 
Počet zařazených žáků pro školní rok 2020/2021:  

 
 Přípravný 

stupeň 
ZŠ ZŠ  

 
ZŠ 

speciální 
PrŠ 

Zařazení do 1. roč. x X        0 1 x 
Zařazení do jiného 
ročníku 

x X  4* 0 x 

 
 

*1 žák do 2. roč., 1 žák do 3. roč., 1 žák do 6. roč. a 1 žák do 8. roč. 
 
Během školního roku neodešel ze školy žádný žák. 
 
 
Přehledné výsledky vzdělávání žáků – k 30. 6. 2021 
 
Počet tříd:       9       z toho    4 třídy ZŠ     a   5 tříd ZŠ speciální 
 
Počet žáků:   54         z toho  36 žáků   ZŠ      
    18 žáků    ZŠ speciální 
  
Absence žáků omluvená:     3 703     hodin     
Průměr na žáka:             68,6  hodin  
Absence žáků neomluvená:         0 
 
Prospělo s vyznamenáním:       18  žáků    
Prospělo:                      29  žáků 
Opakuje ročník:                9   žáků ZŠ (3 ZŠ, 6 ZŠ speciální)  
         (z toho 1 žákyně ze zdravotních důvodů, 1 žák prodloužení na výjimku zřizovatele)  
 
Pochvaly třídních učitelů:        39 žáků 
Pochvala ředitele školy:                       4 žáci 



Slovní hodnocení:        22 žáků   (9 ZŠ, 13 ZŠ speciální) 
 
Individuální plány učiva:           28 žáků   (19 ZŠ, 9 ZŠ speciální) 
(jako podpůrná opatření) 
Individuální vzdělávací programy:     2 žáci    (  1 ZŠ, 1 ZŠ speciální) 
 
Napomenutí třídního učitele:                 0  
Důtka třídního učitele:                           0 
Důtka ředitele školy:                            0 
II. stupeň z chování :         0 
III. stupeň z chování:                     0 
 
 
 
 

Absolventi přijatí ke studiu ve středních školách ve školním roce 2020/2021: 

(výuku zahájí ve školním roce 2021/2022)  

 „E“ obory   „H“ obory 
Přihlášeno přijato přihlášeno přijato 
2 2 0 0 

Vycházející žáci: 4     z toho:       2 žáci ze ZŠ           2 žáci z 10. roč. ZŠ speciální 

Obě žákyně z 9. roč. ZŠ přijaty na učební obor zahradnické práce do MŠ ZŠ a SŠ pro sluchově 
postižené ve Valašském Meziříčí. 

Oba absolventi speciální třídy s velmi těžkým kombinovaným postižením zůstávají v domácí 
péči a využívají několik dnů v týdnu denního stacionáře Naděje v Rožnově p. R. a sociálně 
aktivizačních služeb Áčka valašské Meziříčí a Jitky ve Vsetíně. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/valmez.cz/?hc_ref=ARQBHQYe6Qv7pXcpF9Pd9f9z0kjhnCDdFQEVJoG6a2c9-5ZY1QEDJ6U9WvShb3WHzBM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCqo0xgHpEN9A-WmwEOJF6KIBrKeN6609rzmHnbwf4eDhpSPoSggZblu0FoljotCzL108TvenFdjyedUUfSipIw1vFiChMyMz1R7OhVny_dQW8zajq5_3cfnPiGob4qXq3eXOkXDlWb6aBfD9Lq7vF6LIAXIz1QEdc2QPoLZl_4beA8ulwbcsAkMzOLeMm1H8BqT5USH5icTxsSMoM38GSKqm0JHH-nF0iWuMy_sz_mCKpMbdtcKudCxtOMt5WWoUaMxQ8sWNgG7ZJIsfbIWuQoewA42hGghdvjQUpP2Ts5lB3VAlL_&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/valmez.cz/?hc_ref=ARQBHQYe6Qv7pXcpF9Pd9f9z0kjhnCDdFQEVJoG6a2c9-5ZY1QEDJ6U9WvShb3WHzBM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCqo0xgHpEN9A-WmwEOJF6KIBrKeN6609rzmHnbwf4eDhpSPoSggZblu0FoljotCzL108TvenFdjyedUUfSipIw1vFiChMyMz1R7OhVny_dQW8zajq5_3cfnPiGob4qXq3eXOkXDlWb6aBfD9Lq7vF6LIAXIz1QEdc2QPoLZl_4beA8ulwbcsAkMzOLeMm1H8BqT5USH5icTxsSMoM38GSKqm0JHH-nF0iWuMy_sz_mCKpMbdtcKudCxtOMt5WWoUaMxQ8sWNgG7ZJIsfbIWuQoewA42hGghdvjQUpP2Ts5lB3VAlL_&__tn__=kC-R


Údaje o žácích podle zdravotního postižení:  
 Druh zdravotního postižení:  ročník počet 

žáků 
Lehké mentální postižení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZŠ                1.r. 
                     2.r. 
                     3.r. 
                     4.r. 
                     5.r. 
                     6.r. 
                     7.r. 
                     8.r. 
                     9.r. 
                   

0 
2 
4 
4 
1 
2 
2 
3 
2 

Lehké mentální postižení – 
více vad, autismus 
 
 
 
 
 
 
 

ZŠ                      
                     1.r. 
                     2.r. 
                     3.r. 
                     4.r. 
                     5.r. 
                     6.r.                
                     7.r. 
                     8.r. 
                     9.r. 

 
1 
4 
1 
0 
1 
4 
2 
2 
1 

Středně těžké mentální 
postižení 
 
 
Středně těžké mentální  
postižení, více vad, autismus 
 

ZŠ speciální                           
4.r.      
5.r. 

                 
2.r.                      

                      3.r. 
                      4.r. 
                      5.r. 
                      6.r. 
                      7.r. 
                      8.r. 
                      9.r. 
                    10.r. 

           
               

 
1 
1 
 
1 
0 
0 
1 
1 
3 
1 
0 
1 

Těžké mentální postižení, 
více vad, autismus 
 
 
 

ZŠ speciální  1.r. 
                      2.r. 
                      3.r. 
                      4.r. 
                      5.r. 
                      6.r. 
                      7.r. 
                      8.r. 
                      9.r. 
                    10.r. 

                    
                                             

0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
2 



F Údaje o dalším vzdělávání pracovníků 
 
Akce:            Délka akce  Počet osob Náklady v Kč 
Webinář Legislativní novinky ve školství                         3 hod        1 účastník      
Webinář Průvodce novou úpravou dovolených                    3              1           1.200,- 
Webinář Šablony II seminář centra podpory SRP  2  1 
Webinář Revize RVP ZV-Základy alg. A programování     3  1  
Webinář Revize RVP ZV – Základy informatiky  3  1 
Webinář Nautis Jak na to, aby s námi dítě, žák, klient 
spolupracoval       3  4 
Pracovní setkání školních metodiků prevence  2  1 
Pracovní setkání ředitelů ZŚ a MŠ MAP II   2  1 
Všechna jednání a setkávání probíhala v on-line prostředí. 
 
Šablony II 
Tablet – efektivní nástroj učitele       24 hod     26 účastníků     134.250,- 
 Práce s dokumenty na tabletu                    8 hod     26 účastníků       44.750,- 
Střídala se distanční a prezenční forma (skupiny po několika účastnících ve třídách po celé 
škole prostřednictvím interaktivních tabulí pracovaly najednou pod vedením lektorky na 
iPadech). 
 
Projekt MAP II v ORP Rožnov pod Radhoštěm 
Jednání řídícího výboru     4 hod  1 účastník 
Jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti  2 hod   1 účastník 
Jednání pracovní skupiny č.5 pro základní vzdělávání         2 hod  1 účastník 
Jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti  2 hod  1 účastník 
Supervize s MUDr. M. Orlem a PaedDr. V. Facovou          2 hod  5 účastníků 
Veškerá jednání skupin i supervize probíhaly on-line. 
Webináře: 
Vzrůstající impluls. a agres. v chování dětí                          2 hod              4 účastníci 
ADHD, ADD                       4 hod            11 účastníků 
Pedagogická diagnostika v MŠ    4 hod              1 účastník 
Vzrůstající impluls. a agres. v chování dětí                          2 hod              4 účastníci 
Rizika rozvoje deprese                     4 hod              6 účastníků 
Zrakové vnímání                            2 hod              3 účastníci 
Pozitivní podpora chování                    2 hod              5 účastníků 
Učíme se v zahradě                            2 hod              3 účastníci 
Prevence stresu a vyhoření                   3 hod              9 účastníků 
Komplexní rozvoj školy     4 hod              1 účastník 
Logopedie- jemná a hrubá motorika    2 hod            3 účastníci 
Priority ved. pracovníků v době turbulencí 1. díl  2 hod              2 účastníci 
Priority ved. pracovníků v době turbulencí 2. díl  2 hod              2 účastníci 
Priority ved. pracovníků v době turbulencí 3. díl  2 hod              2 účastníci 
Učíme se venku                     4 hod              5 účastníků 
Fit homeoffice      2 hod              1 účastník 
Problematika žáků s SVP v distanční výuce   2 hod              1 účastník 
Prezenčně – Neverbální komunikace VOKS            13 hod  7 účastníků 
 
 
Celkový počet hodin:                                                            1. 161   hodin 



  Za výrazná pozitiva lze považovat: 
 

1. Vzdělávací činnost díky zapojení do projektu MAP, realizaci Šablon II a formou 
webinářů byla využívána často i asistenty pedagoga, i když distanční výuka trvale jen 
několik týdnů. Pedagogové si zvykli se on-line seminářů účastnit i za běžné výuky. 
Organizace je jednodušší než při nutnosti cestovat a řešit zastupování na delší dobu.  

2. Nízkou finanční nákladovou lektorného pro školu z prostředků na DVPP. Celkové 
náklady na vzdělávací akce jen 1.200,- Kč z běžných prostředků na DVPP, ostatní se 
čerpaly z Šablon II a prostřednictvím MAPII. Ušetřené prostředky za DVPP pomohly 
k nákupu učebních pomůcek, především robotických hraček a iPadů. 

3. Dostupnost – většina akcí byla v Rožnově p. R. nebo jako videokonference, webináře. 
4. Minimální výdaje na cestovné. 

 
         
 
 
          
G  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
• Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole  
 
1. Nadační fond (NF) při Základní škole Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží 
   - podpora zájmové činnosti žáků, přednášek pro žáky, školních soutěží, bruslení, dopravní 
výchovy, ekologie, vybavování školy pomůckami, příspěvek na náklady na mzdy pomocných 
pracovníků ve školství v projektech úřadu práce, finanční spoluúčast v projektech a grantech 
 
2. Spolek Dolíček  
Spolek má v současné 13 členů z řad pedagogů a rodičů. Jeho hlavním cílem je podpora 
projektové činnosti školy, zajišťování fotografií a materiálu pro propagaci činnosti školy. 
Besedy pro rodiče se zástupci sociálních služeb poskytovaných Centrem Áčko ve Valašském 
Meziříčí, Diakonie, Charity, Auxilia, stacionářem v Rožnově p. R. a dalšími socializačně 
aktivizačními službami – prezentace existujících i připravovaných služeb, individuální 
potřeby rodin, dotazníková šetření, nabídka letáků, kontaktů. 
 
 
 
• Zapojení školy do rozvojových programů, projektů nebo grantů   

 
   
Šablony2 – projekt OPVVV z ESF „Učení mě baví“ –  projekt byl podán červnu 2019 a je 
určen na využití ICT ve výuce přímo při práci s žáky, na pořádání projektových dnů ve výuce 
žáků ve škole i mimo školu pod vedením odborníka z praxe dané oblasti a na vzdělávání 
pedagogů.  Celková dotace: 432. 454,- Kč. Doba trvání projektu: 2 roky. Podali jsme si 
žádost o prodloužení z důvodu omezení plynoucích z pandemie Covid-19 do 22. 2. 2022. 
Postupně bylo zakoupeno 10 ks iPadů (104. 700,-) a robotické hračky a stavebnice (53.100,-).  
Rozběhla se výuka se zapojením iPadu u podpořených žáků – 10 žáků ze tříd prvního  
a druhého stupně (1 hodina týdně) až do února 2022. 
Bylo ukončeno vzdělávání 26 pedagogických pracovníků v rozsahu 32 hodin na pedagoga 
v oblasti práce s tabletem, aplikacemi, robotickými stavebnicemi a hračkami, výuku žáků, 
s uplatněním ve speciální škole 179.000,-). 



Zahájili jsme projektové dny s odborníky ve škole i mimo školu (95.654,-) v oblasti ekologie, 
první pomoci, poznávání okolí, jeho historie, přírodních krás a využití v hodinách 
přírodovědy, dějepisu, hudební výchovy, dovedností práce s úpravou fotografií, rozvoje 
pohybových schopností. Projektová výuka bude také pokračovat až do února 2022.    
 
Šablony3 – projekt OPVVV z ESF „Poznáváme nové a nepoznané“ 
Podali jsme žádost v červnu 2021 s tím, že zahájení projektu bude možné až v březnu, po 
ukončení Šablon 2. Šablony 3 nabízí omezený výběr aktivit pro speciální školy, je svým 
charakterem „udržovací“. Náš projekt počítá s maximální dotací 175.786,- Kč, kterou bychom 
využili na klubovou činnost pro žáky, projektové dny ve škole a mimo školu a odborně 
tematická setkávání pro rodiče žáků. 
 
  
Partnerství v projektu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm“ MAP II. 
Projekt začal v lednu 2019, bude ukončen 30. 6. 2021. 
Součástí projektu je vzdělávání vedení škol, pedagogických pracovníků, rodičů, začlenění 
školy do programu MAP II (místní akční plán). 
Hlavní aktivity, které rozvíjí naše škola: 
- účast na vzdělávání vedoucích pracovníků a pedagogů škol 
-podíl na vytváření místního akčního plánu regionu Rožnovsko 
- zapojení pedagogů a vedení školy do řídící pracovní skupiny a do jednotlivých 
pracovních skupin a podskupin 
 (3 pracovníci školy- řídící výbor, skupina pro základní vzdělávání, skupina pro čtenářskou 
dovednost, skupina pro rovné příležitosti) 
- zapojení pedagogů (učitelů, vychovatelů i asistentů pedagoga) do vzdělávacích 
seminářů a workshopů 
- nabídky přednášek pro rodiče 
-plánovaný odborný workshop naší školy pro učitele, vychovatele a asistenty pedagoga 
běžných ZŠ – práce pedagogů na speciální škole – přesunut z důvodů hygienicko-
epidemiologických na listopad 2020 
- zapojení pedagogických pracovníků školy do supervize pod vedením MUDr. PhDr. 
Miroslava Orla a PaedDr. Mgr. Věry Facové – proběhlo v únoru a v květnu 2021 a bude pro 
vysokou spokojenost s profesionalitou supervizorů opakováno ještě na podzim 2021. 
 
 
Další významné projekty v oblasti vyrovnávání příležitostí a personální podpory: 
 
Projekt obědy do škol 

 
Projekt u organizace Women vor Women podává a organizují ředitelka školy a vedoucí školní 
jídelny na základě podnětů z řad rodičů a pracovníků školy. Slouží k podpoře sociálně slabých 
rodin, má za cíl zapojit do zdravého stravování pokud možno všechny žáky školy, vytvářet 
tak zdravé stravovací návyky, rozvíjet kulturu stolování, úroveň hygieny, odstraňovat sociální 
bariery. Zvyšuje kvalitu spolupráce mezi školou a rodinou, zlepšuje školní docházku. Zapojili 
jsme celkem 14 žáků, získaná dotace 38. 799,- Kč. 
 
 
 
 
       



Opakovaná účast v projektech Úřadu práce Zlín, pobočka Vsetín  a Zlín 
 

 „Pomocný pracovník ve školském zařízení“  - zapojení další plně podporované osoby, 
nepedagoga, kterého nelze běžně hradit ze mzdových prostředků školy. Cílem je zkvalitnit 
bezpečnost v péči o žáky s těžkým postižením. Mzdu doplácíme z darů sponzorů do 
Nadačního fondu. Pracovnice u nás působila od září do ledna. Smlouva nemohla být   
ze strany ÚP prodloužena  na další měsíce, pracovnice se aktivně zapojila do vzdělávání 
asistentů pedagoga, získala potřebný certifikát a byla přijata od února jako asistentka 
pedagoga. 

 
    
Vlastní projektová a grantová činnost školy:_  

 
Granty Mě Ú v Rožnově p. R.: ( poskytují dotaci  od 50% do 70% nákladů na projekty, 
zbylé náklady hradí Nadační fond školy. NF přispívá formou daru zejména na náklady, které 
nelze čerpat ze státních prostředků ani z prostředků zřizovatele. 
 
 
V průběhu školního roku se alespoň částečně plnily tyto projekty přijaté pro rok 2020 i rok 
2021: 
 
Vzhledem k hygienickým opatřením, částečné distanční výuce a uzavření většiny aktivit 
sportovních, kulturních a zájmových se plnění projektů mísí ze dvou let. Od realizace 
některých jsme museli upustit a vrátit dotaci, protože v době určené pro jejich realizace 
nebyly vhodné podmínky a nebylo možno prodloužit dobu pro realizaci projektu.. 
 
Běhám, skáču, lezu-  rozvoj základních pohybových dovedností žáků ZŠ speciální, prevence 
obezity, obratnost, zdatnost, manipulace s náčiním, radost z pohybu – celková částka 7.145,- 
Kč  - dotace Mě Ú R p. R. 5.000,- Kč 
 
Sport pro všechny 2              
– rozvoj pohybových dovedností v zimě – doplnění běžkařských setů pro žáky, činnost 
kroužku  – celková částka 11.430,- Kč  - dotace Mě Ú R p. R. 8.000,- Kč 
 
Jak to bylo pohádko – divadelní představení  ve velkém divadle  - celková částka 7.145,- Kč  - 
dotace Mě Ú R p. R. 5.000,- Kč – musela být vrácena vzhledem k problému s uzavřením 
divadel, následně s dopravou 
 
Poznej a chraň VI  - výlety do přírody a workshopy pro žáky z oblasti ekologie – celková 
částka 7.145,- Kč  -  -dotace Mě Ú R. p. R. 5.000,- Kč 
 
Když zvířata pomáhají  – canisterapie, hippoterapie  - celková částka 10.000,- Kč -  dotace  
Mě Ú R. p. R.. 5.000,- Kč- musela být vrácena vzhledem k omezení vstupu třetích stran do 
objektu školy a mezi žáky 
 
 
Nově přijaté projekty, které jsou již splněny nebo se  začaly plnit ve školním roce 2020/2021:  
 
 
Hravé sportování - zájem o pohyb, radost z pohybu, manipulace s náčiním, rozvoj hrubá a 
jemné motoriky žáků 1. stupně– celková částka 12.143,- Kč - dotace Mě Ú R p. R. 8.500,- Kč 



 
Nauč mě hrát – rozvoj zájmu o hudbu, dokázat zvládnout svými silami jednoduchý hudební 
nástroj (citerky, bzučáky, zvonkohry apod), rozvoj hrubé i jemné motoriky, radost a prožitek 
z vlastní hudební produkce motoriky žáků 1. stupně– celková částka 11.429,- Kč - dotace  
Mě Ú R p. R. 8.000,- Kč 
 
Cvičíme a zároveň se bavíme - zájem o pohyb a zdravý životní styl, radost z pohybu, 
manipulace s náčiním, rozvoj hrubá a jemné motoriky žáků speciálních tříd, bezpečný pohyb, 
manipulace s náčiním– celková částka 15.715,- Kč - dotace Mě Ú R p. R. 11.000,- Kč 
 
 
Poznej a chraň VII  - výlety do přírody a workshopy pro žáky z oblasti ekologie, zapojení se 
do zkoumání zimní přírody – dokoupení sněžnic, se kterými již máme dobré zkušenosti – 
celková částka 9.000,- Kč  -  -dotace Mě Ú R. p. R. 6.300,- Kč 
 
Sport pro všechny 3            
– rozvoj pohybových dovedností v zimě – zvýšení fyzické kondice, podpora zájmu o běžecké 
lyžování, přenesení zájmu do rodin – celková částka 11.430,- Kč  - dotace Mě Ú R p. R. 
8.000,- Kč 
 
 
 
 
• pedagogické aktivity učitelů, spolupráce s ostatními subjekty a partnery školy  
 
Spolupráce se SPC Kroměříž, Zlín – Lazy, Zlín – Středová, Valašské Meziříčí (vady sluchu) 
a Nový Jičín je zajištěna u všech žáků ZŠ i ZŠ speciální. Všechna SPC (mimo Zlín Středová a 
Nový Jičín) mají pobočku ve Valašském Meziříčí, většina vyšetření žáků probíhá přímo u nás 
ve škole, za přítomnosti rodičů, což považujeme za obrovskou výhodu pro rodiče, žáky i 
pedagogy. Za pružnou a v jednání velmi profesionální považujeme spolupráci se speciálními 
pedagogy SPC Kroměříž a SPC Lazy Zlín, a to především jejich poboček ve Valašském 
Meziříčí. Vzhledem k výrazné vytíženosti SPC je nutno ocenit zajištění všech požadovaných 
vyšetření a konzultací včas a v potřebném rozsahu. Byla prováděna rediagnostika, 
zpracováván systém podpůrných opatření, přeřazování mezi programy, individuální 
vzdělávací plány, profesní orientace, vzdělávací a výchovné problémy, metodické postupy, 
strukturování učiva, VOKS, nácvik situací, náslechy v hodinách, konzultace s vyučujícími a 
vedením školy, spolupráce s rodiči.  
Škola nadále spolupracuje s pedopsychiatry v Novém Jičíně, část rodičů dojíždí do Ostravy 
nebo Olomouce. Potřeba dětského psychiatra v Rožnově p. R. stále roste. Jen někteří 
z odborných lékařů si vyžadují zprávu od školy, někdy se nám ji podaří vnutit prostřednictvím 
rodičů, pokud oni mají stejný zájem. Výrazně by nám v práci, zejména u medikovaných žáků, 
pomohlo alespoň krátké doporučení lékaře směrem k práci s žákem ve škole. To se stále daří 
jen výjimečně, i když škola lékaře sama oslovuje. Někdy je pohled pedopsychiatra silně 
zkreslený výpovědí rodičů, bez informací o projevech žáka ve škole.  
Škola spolupracuje  s Mě Ú v Rožnově p. R. – se školským a sociální odborem, pracovníky 
OSPOD Rožnova p. R., s pracovníky Charity, střediska Diakonie a Áčka ve Valašském 
Meziříčí, kteří již poskytují sociální služby i v Rožnově p. R.,  s o. p. s.  Auxilium Vsetín, , 
sociálně terapeutickými dílnami Kamarád v Rožnově p. R., stacionářem Naděje v Rožnově p. 
R., MŠ na 1. máji, která má speciální třídy, se ZUŠ v Rožnově p. R., s Poradnou (dříve pro 
ženy a dívky) v Rožnově p. R., se Střediskem volného času v Rožnově p. R. 
Konkretizace spolupráce s Mě Ú Rožnov p. R.: 



- jeden z pedagogů školy se účastní zasedání skupiny pro osoby se zdravotním 
postižením, výchovná poradkyně pracuje v pracovní skupině pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením 

- pravidelný kontakt prostřednictvím aktivity jednoho z pedagogů ve skupině pro rovné 
příležitosti je navázán s OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany dětí) Mě Ú Rožnov 
p. R.  

- jeden z pedagogů školy je zapojen v přípravném výboru k Místnímu akčnímu plánu 
rozvoje (MAP) v ORP Rožnov pod Radhoštěm, účastní se zasedání odboru školství, 
tělovýchovy a cestovního ruchu, kde si vyměňuje zkušenosti s ostatními řediteli ORP 
Rožnov p. R. 

- účast v projektech vyhlašovaných i organizovaných Mě Ú v Rožnově p. R.  
- zajištění volební místnosti a služeb v době voleb ve škole  
- druhým rokem spolupracujeme s nízkoprahovým centrem Triumf v Rožnově p. R., 

kde se účastní zejména starší žáci školy klubových činností 
 

Účastníme se pravidelně prezentací organizací poskytujících služby v oblasti školství a péče o 
rodinu, jarmarků neziskových organizací v sociální oblasti v Rožnově p. R.. Umožňujeme 
přímo ve škole setkání některých organizací s rodiči žáků, předáváme informace rodičům a 
zprostředkovávat kontakty (např. Charita, Diakonie, Áčko a další organizace).  
Jsme členy nevládní neziskové organizace Líska, která od roku 2007 působí ve Zlínském kraji 
v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Metodicky nám vytvářet zázemí pro 
environmentální vzdělávání a výchovu, poskytovat a podporovat příklady jednání v souladu s 
udržitelným rozvojem.  
Získali jsme pro školu ocenění v oblasti spolupráce v sociální oblasti – PaedDr. Anna 
Kovárňová získala ocenění MěÚ v Rožnově p. R. „Osobnost sociální oblasti 2020“.  
Ještě vyšším uznáním speciálně pedagogické práce školy a potvrzením významu speciálního 
školství je udělení Medaile MŠMT 1. stupně PaedDr. Anně Kovárňové za dlouhodobou 
vynikající pedagogickou činnost. 
 
Uvádění do praxe:  
 
 V tomto školním roce nepracoval na škole žádný začínající učitel. 
 
 
Praxi na škole vykonávali:  
 
PdF UP Olomouc –   speciální pedagogika – intervence    1 student 

                      speciální pedagogika + psychopedie 1 studentka 
                      speciální pedagogika + somatopedie 1 studentka 

                                  speciální pedagogika + 1. stupeň       2 studentky 
psychologie                                        1 studentka 
 

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba – sociální činnost – 1 studentka  
 
Praxe kurzů pro asistenty pedagoga – 3 účastnice 
 
 
 
 
 



• prevence rizikového chování   

Školní metodik prevence (ŠMP) má absolvováno specializační studium a je zároveň 
výchovným poradcem. Škola má zpracovaný Minimální preventivní program (MPP) za školní 
rok 2020/2021. 

Součástí MPP je vyhodnocení všech preventivních aktivit realizovaných ve škole v průběhu 
tohoto školního roku. Hodnocení provádíme každoročně on-line systémem Výkaznictví 
preventivních aktivit. Výstup tvoří samostatnou přílohu (č.1) výroční zprávy. 

 
 

• Významné vzdělávací, mimo-vyučovací i mimoškolní aktivity žáků, účast 
v soutěžích, školní akce a aktivity  

 
V rámci redukovaných projektových činností jsme pokračovali hippoterapii, canisterapii,  
v ekologické a sportovní činnosti, rozvoji hudebních a tanečních činností, v poznávání 
historie a přírody našeho okolí, upevňovali znalosti dovednosti ze zdravovědy a první pomoci, 
seznamovali se prakticky se základy fotografování a úpravou fotomateriálů. 
 
Dopravní výchovu na dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí se nám nepodařilo vzhledem 
k hygienickým opatřením zajistit. Je přislíbena na září 2021. 
 
Na žáky oblíbené programy z kulturních akcí organizovaných kulturní agenturou T – klub 
Rožnov p. R. a koncertů už taky díky opatření z důvodu epidemie nedošlo. 
 
Každodenní činností školy prostupuje zaměření na ekologii, pracovní a výtvarné činnosti, 
komunikaci a spolupráci.  
Akce jsou organizovány zejména koordinátorem pro EVVO, vyučujícími ve speciálních 
třídách, školním metodikem prevence. V letošním školním roce se zvýraznila spolupráce se 
SVČ v Rožnově p. R., zejména při realizaci výukových projektů Šablon 2. Na zajištění se 
podílejí i ostatní pedagogové školy, učitelé i asistenti pedagoga a rodiče. Vytvářením 
podmínek ekonomických a personálních je podporuje vedení školy. 
 
Adaptační hry v přírodě – podařila se realizovat tradiční zářijová tradice, která žáky 
prostřednictvím her a při pohybu v přírodě vrací žáky do školního režimu, pomáhá začleňovat 
nové žáky, vytvářet vazby ve třídách i mezi třídami. 
 
Návštěva nízkoprahového centra Triumf v Rožnově p. R.  
 
Projektová činnost mimo školu: 
 – hippoterapie Prostřední Bečva 

- Hukvaldy – hrad, Liška Bystrouška, rodný dům Leoše Janáčka, práce s mapou, obora 
                   Hukvaldy 

- Pustevny - Libušín – historie, požár, obnova, požární prevence 
                  Stezka Valaška – rozhledna v korunách stromů – přírodovědná a 
zeměpisná výuka 

- ZOO Ostrava –fauna a flóra ČR a jiných kontinentů, africké šelmy, ekologie, zdravý 
životní styl – pohyb, fotografování, pohyb zvířat, život zvířat ve volné přírodě, 
výtvarné ztvárnění  



 
Pravidelná péče o odpočinkovou zónu s možností výuky stále častěji využívaného prostoru 
venkovní učebny (stoly, lavice, tabule) zejména v období epidemiologických opatření. 
 
Jarmark sociálních služeb- v rámci dnů, kdy se v září prezentují jednotlivé organizace 
sociálních a aktivizačních služeb, nabízí i naše škola pro veřejnost Den otevřených dveří. 
 
Pokračujeme ve sloučeném projektu Ovoce do škol a Mléko do škol. Na dodávku ovoce, 
zeleniny i mléčných výrobků jsme podepsali smlouvu s Ovocentrem ve Valašském Meziříčí, 
se kterým máme několikaleté dobré zkušenosti. Všichni žáci školy dostávali 2x měsíčně 
neochucené mléko a ovoce nebo zeleninu k svačině zdarma po celou dobu prezenční výuky 
bez omezení. Využíváme také dodávaných letáčků a obrazových materiálů, do výuky a 
projektových činností začleňujeme doprovodné akce s tematikou zdravého stravování a 
životního stylu. Při ochutnávkových akcích poznáváme i cizokrajné druhy ovoce a jeho 
způsob zpracování a zařazování do jídelníčku.  
 
Zpracováváme webové stránky školy, kde se objevují aktuální informace, dokumentace školy, 
prezentace akcí školy, bohatá fotogalerie. 
Dění ve škole prezentujeme i ve vstupu do krčku a na chodbě u jídelny. Veřejnost má 
možnost vidět i práce žáků či fotografie ze školních akcí i ve vitríně spolku Dolíček  
před hlavním vchodem do školy. 
Stálou výzdobu školy vytváříme především z prací žáků, které doplňujeme fotodokumentací  
a panely z činnosti školy. Vytváříme tak obrazový archiv činnosti školy.  
 
 
 
Školní družina, školní jídelna 
 
V letošním školním roce byl ve školní družině stanoven poplatek za jedno dítě za l měsíc 20,- Kč, 
který zůstává i na další období. 
Ve školní družině pracovala čtyři oddělení. V prvním a druhém oddělení jsou zapsáni žáci ZŠ 
a několik žáků ZŠ speciální, kteří jsou mobilní a převážně komunikující. Dochází zde 
nepravidelně i žáci zapojení pouze na klubovou činnost a na relaxaci. Vzhledem k výrazným 
změnám ve skladbě ŠD, kterou již nyní navštěvují převážně žáci speciálních tříd, žáci 
s kombinovaným postižením a autismem je pro ně zřízeno třetí a čtvrté oddělení a posíleny 
počty asistentů pedagoga. Možnosti (limity pedagogických pracovníků) zapojení asistentů 
pedagoga podmiňují možnosti pobytu žáků co do počtu i času provozu oddělení. 
Téměř po celý školní rok byli žáci ŠD rozděleni podle tříd, aby se vzhledem o hygienickým 
opatřením předešlo spojování žáků. Vzniklo tak 7 skupin ŠD. Bylo velmi náročné a finančně 
nákladné zajistit bezpečný provoz těchto skupin. 
 
ŠD se i v současných podmínkách významně podílí na organizaci třídění odpadů ve škole. Jde 
zejména o sběr použitých baterií, vyřazených elektrospotřebičů, tonerů z tiskáren, vršků PET 
lahví. 
 
Pro sociálně terapeutické dílny Kamarád v Rožnově p. R. každoročně nasbíráme množství 
odpadu z hliníku. 
Do recyklace elektrospotřebičů a sběr a třídění ostatního odpadu jsou vtaženy i rodiny žáků. 
 
 



Školní jídelna připravuje zdravé a pestré stravování žáků i dospělých. 
Z aktivity vedoucí školní jídelny jsme se zapojili se do projektu organizace Women for 
Women „Obědy pro děti“. Získali jsme dotaci na obědy pro jedenáct žáků na celý školní rok 
2020/2021, máme připravenu i smlouvu pro školní rok 2021/2022. 
 
Sportovní činnost, mimoškolní soutěže žáků 
 
Výuka plavání z důvodu epidemiologické situace neproběhla, nebyl uskutečněn ani plánovaný 
a dojednaný kurz výcvik bruslení zimním stadionu.  
Dbáme o systematickou dopravní výchovu, místo dopravního hřiště ve Valašském Meziříčí, 
využívali jsme často cyklostezku vedoucí okolo školy. 
Cyklostezku a park využíváme i v zimě pro nácviku pohybu na běžkách a sněžnicích. 
 
Sportovní soutěže mezi školami z hygienicko - epidemiologických důvodů neproběhly. 
 
 
Akce v rámci profesní orientace: 
 
Úřad práce – beseda ve škole pro žáky 8. a 9. třídy 
Prezentace odborných učilišť – on line prostředí. 
 
 
Exkurzně-vzdělávací programy: 
 
Valašské muzeum v přírodě -  „volný vstup do celého areálu v červnu 2021 pro všechny třídy 
Všechny ostatní plánované aktivity – městská knihovna, exkurze, Planeta Země, revoluční 
vlak aj. musely být zrušeny. 
 
 
Školní výlety:  Nebyly realizovány s ohledem na množství projektové činnosti v měsíci 
květnu a červnu ve škole (zdravověda, zdravé vaření a stolování v prostorách SVČ)  
i mimo školu (Hukvaldy, Pustevny, ZOO Ostrava). 
 
 
Spolupráce se ZO ČMOS:  
 
Probíhají pravidelná jednání předsedkyně ZO ČMOS s vedením školy, jsou projednávány 
záležitosti provozu školy a pracovněprávní problematika. Z jednání jsou pořizovány zápisy.  
Řešili jsme především pracovně právní a personální záležitosti chodu školy, rozpočet školy 
v oblasti mezd i provozu, čerpání prostředků, opakovaná konkurzní řízení na pracovní pozici 
ředitele školy, FKSP. Předsedkyně ZOČMS se účastní prověrek v oblasti BOZP. 
 
Byla aktualizována kolektivní smlouva, platná od 1. 7. 2020. 
 
 
 
 
 
 
 



Škola v době koronaviru: 
 
V září se s nadšením zahájila výuka a těšili jsme se i na realizaci pozastavených projektů, 
objednaly se vstupenky do divadla, objednaly se návštěvy jízdárny…postupně však nebylo 
možné sehnat autobusovou dopravu, akce se rušily, přibývalo opatření, projekty se brzdily  
až se některé musely zastavit. 
Začátkem října ohlásila maminka pozitivní vyšetření u jednoho žáka, do karantény spadlo 8 
žáků a 8 pedagogů. 
Od 2. 11. 2021 ministerstvo zdravotnictví uzavřelo mimořádným opatřením školy, pro 
žáky speciálních škol byla k naší spokojenosti prezenční výuka znovu zahájena již 
18. 11. 2021, i když s organizačními a obsahovými omezeními (zejména organizace ŠD, 
provozu jídelny, zpracování sanitačních řádů, potkávání tříd a skupin žáků, omezení činností 
v tělesné a hudební výchově a další). Nekonaly se mimoškolní akce, do škol se nedostaly tzv. 
třetí strany, nebyly proto organizovány besedy, projekty, soutěže, přednášky, plánovaná 
setkávání…) 
Byla znovu vybudována izolační místnost, ochranné potřeby, dohodnut způsob dezinfekce, 
větrání, systém předávání a vyzvedávání žáků, kteří museli být osobně předáváni doprovodem 
někomu z pedagogických pracovníků…. 
Zápasili jsme s dopadem zvýšeného počtu pracovních neschopností, karantén, čerpání 
ošetřovného pedagogickými pracovnicemi, které mají děti mladšího školního věku na 
základních školách, které setrvávaly na distanční výuce. 
Druhé uzavření speciálních škol trvalo od 1. 3. 2021 do 11. 4. 2021.  
12. 4. 2021 byla prezenční výuka obnovena. V tomto období proběhly i jarní a velikonoční 
prázdniny, takže se uzavírka zkrátila alespoň o něco více než jeden týden. 
Vytvořili jsme společně s rodiči dobré podmínky pro testování žáků i pracovníků školy. 
Pracovníci i někteří rodiče využili dle vlastního zvážení možnosti očkování.  
K běžné tělesné výchově jsme se mohli začít vracet až koncem května. 
V červnu se uvolnila hygienická opatření natolik, že jsme výuku obohatili realizací výukový 
projektů v rámci Šablon 2. 
 
V týdnech distanční výuky škola navazovala na loňské zkušenosti. Předností byla dobře 
navázaná komunikace s jednotlivými rodinami a plné zabezpečení školy v oblast ICT. Již 
několik let jsme z grantů a projektů pořizovali iPady, postupně se díky dotaci MŠMT a grantu 
zřizovatele nakoupily pro všechny žáky a většinu pedagogů. Pedagogové byly vybaveni také 
notebooky. Ve škole jsou pokryty pomocí WIFI všechny místnosti.    
Všichni žáci, jejichž rodiče sepsali se školou dohodu o výpůjčce, dostali k dispozici domů 
iPady. Výuka probíhala vzhledem k velkým rozdílům jednotlivých tříd z hlediska stupně 
podpůrných opatření, zdravotního stavu žáků, mentálních schopností, rodinného zázemí, 
dovednostmi pedagogů v rozličných formách: 

- on – line výuka prostřednictvím Viberu, Messengeru, Skypu, odkazem na aplikace, 
výukové programy, videa,  

- výuka za podpory mejlové a telefonické komunikace 
- individuální instruktáže a konzultace pro rodiče 
- zápůjčky didaktických a názorných pomůcek, manipulačních listů, komunikačních 

knih aj, zejména ve třídách ZŠ speciální 
- předávání pracovních listů  
- donáška materiálů do rodin 
- osobní kontakt s rodinami, pomoc s výukou, příprava a předávání úkolů 
- pravidelnou a průběžnou komunikace s žákem, způsobem odpovídajícím jeho 

možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám 



Pedagogičtí pracovníci (učitelé, vychovatelé a zejména asistenti pedagoga) se při tom dále 
vzdělávali - webináře v rámci MAP2, samostudium, videokonference, stahování programů 
z internetu, sledování školských vzdělávacích platforem. Pedagogové věnovali velkou část 
času a sil výrobě pomůcek, pracovních listů, výukových materiálů, nákupům a zajišťováním 
potřeb a materiálů pro jejich zhotovení, tvorbě projektů, přípravě námětů pro projektové 
činnosti.   
I po návratu žáků do škol využili někteří žáci (rodiče), kteří nesouhlasili s testováním,  
možnost distanční výuky. U několika žáků k tomu vedly objektivní zdravotní problémy. 
Někteří žáci či rodiče docházeli na individuální konzultace nebo vyzvedávat učební materiály, 
jiní komunikovali se školou on-line, či jim byly zasílány elektronickou formou úkoly a 
materiály. Pro pedagogy to představovalo náročnou práci s nepoměrně menším efektem. 
 
Vyučující se během celého školního roku zaměřili na: 
-udržení kvality komunikace s rodiči 
-procvičování základního učiva 
-důraz na motivaci 
-vedení k samostatné práci 
-individuální posouzení a docvičování nedostatků z loňského i letošního uzavření škol u 
jednotlivých žáků vzhledem k jejich možnostem a schopnostem 
-využití digitálních prvků i v běžné výuce 
-podpořit žáky s nepříznivými podmínkami pro distanční výuku v rodinách, z rodin 
s nedostatečnou motivací pro školní práci 
 
Když srovnáme závěry z distanční výuky minulého školního roku, splnili jsme zcela 
požadavek na vybavení žáků i pedagogů notebooky a iPady. Projevila se i zvyšující se IT 
gramotnost pedagogů.  Byl zmapován terén v rodinách vzhledem k jejich vybavení IT 
technikou a možnostmi připojení k internetu. Bylo vyřešeno zapůjčování techniky do rodin. 
Nebyla však zatím vytvořena jednotná platforma pro předávání informací, vedení 
videokonferencí, porad apod, i když pravděpodobně ani nadále nebude možné je využívat u 
všech žáků a ve všech třídách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



H  Údaje o výsledcích inspekcí a kontrol  
 
Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Vsetín:   
11. září 2020 proběhla kontrola plnění povinností zaměstnavatele v nemocenském 
pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to za období od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2020. 
Kontrola potvrdila, že namátkovou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, zaměstnavatel 
poskytl náležitou součinnost k provedení kontroly.  
 
Kontrola oblasti bezpečnosti práce – 27. 4. 2021 byla provedena bezpečnostním technikem 
Jiřím Sirákem, za přítomnosti zástupce statutárního orgánu Blanky Kopečkové a zástupce 
odborového orgánu Anny Telčerové, veřejná prověrka BOZP. Z minulé prověrky v roce 2020 
nebyly uvedeny žádné závady.  
Současná prověrka zjistila: 

1. chybějící protokol o přezkoušení obsluhy plynové kotelny – nekonalo se školení 
z důvodu hygienických opatření v období pandemie Covid-19. Školení a přezkoušení 
následně proběhlo 24. 5. 2021, veškeré doklady jsou řádně uloženy v dokumentaci 
BOZP u plynové kotelny. 

2. Chybějící doklad o provedení kontroly venkovní hrací plochy – kontrola byla ve 
správném termínu provedena firmou REVO Repák 21. 4. 2021, doklad o kontrole byl 
však dodán až po urgenci 29. 4. 2021. Byl rovněž založen do dokumentace BOZP 
k revizím. 
 

Kontroly v oblasti požární ochrany  
Preventivní požární prohlídky byly provedeny prezenčně 14. 9. 2020 a on-line 8. 3. 2021 
požárním technikem Radkem Srbem. V našich podmínkách zvýšeného požárního nebezpečí 
máme povinnost ji konat 2x ročně.  
Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
 
Pravidelnou kontrolní činnost na škole provádělo vedení školy. 
 
Na škole v tomto školním roce nebyly odškodňované žádné pracovní úrazy. 
 
Školních odškodňovaných úrazů žáků:  0 
 
 
 
…………………………………… 
 
Blanka Kopečková, statutární zástupce ředitele školy                   30. 7. 2021 
 
 
 
…………………………………… 
 
Mgr. Romana Rybiařová, ředitelka školy                                      30. 9. 2021 
 

 
 
 



 Příloha výroční zprávy č.1 

Výkaz pro školní rok 2020/2021 

* Zobrazuji uzavřený výkaz.  

Základní údaje 

Výkaz vyplnil:  
Romana Rybiařová 

IČ organizace:  
70238910 
Název organizace: 
Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží 
Ředitel/ka (Statutární zástupce): 
Blanka Kopečková 
Adresa: 
Tyršovo nábřeží 
Místo: 
Rožnov pod Radhoštěm 
PSČ: 
75661 
Kraj: 
Zlínský kraj 
Zřizovatel: 
Kraj 

Část 1: Škola a její preventivní program 
1) Má vaše škola písemně vytvořený vlastní preventivní program školy? 
Ano 

2) Na základě čeho je preventivní program školy vypracováván? 
- Profesního citu (intuice) 
- Diskuzí s vedením školy a učitelským sborem 
- Analýzy aktuální situace školy 
- Sledování výskytu rizikového chování na škole v uplynulém školním roce 
- Šetření/mapování klima školy realizovaného v uplynulém školním roce 
- Evaluací (zhodnocení) jednotlivých realizovaných aktivit v uplynulém školním roce 

3) Identifikovali jste při přípravě preventivního programu školy nějaké specifické 
rizikové faktory vaší školy? 
Ano 

Doplňující text: Žáci se SVP, žáci ze sociokulturně znevýhodněných a sociálně slabších rodin, 
mentální handicap žáků, medikace žáků, nevhodný životní styl, časté hraní s mobilním 
chytrým telefonem, málo pohybu, nezdravé svačiny, dojíždění žáků do školy z okolních obcí, 
do 



4) Stanovuje preventivní program školy cíle, které jsou konkrétní, měřitelné, 
dosažitelné, realistické a časově ohraničené? 
Ano 

5) Jací další specialisté, mimo školního metodika prevence, působí přímo na vaší škole: 
- Výchovný poradce 
- Asistent pedagoga 

6) Kolik vyučovacích hodin je za měsíc věnováno třídnickým hodinám v jedné třídě 
(průměrně za celou školu)? 
1 

7) Jaká témata převažují při třídnických hodinách na vaší škole? 
- Řešení provozních záležitostí (kontrola omluvenek, sdělování informací ze strany školy) 
- Práce se vztahy ve třídě (otevřená diskuse o vztazích, řešení problémů mezi žáky) 
- Společná tvorba projektů mimo výuku (příprava různých vystoupení třídy, plánování 
společných činností mimo školu, výzdoba třídy/školy) 

8) Uveďte počet tříd a žáků vaší školy v jednotlivých ročnících: 

 Počet tříd Počet žáků 
MŠ – děti předškolního věku 0 0 
1. ročník ZŠ 1 1 
2. ročník ZŠ 1 7 
3. ročník ZŠ 1 4 
4. ročník ZŠ 1 4 
5. ročník ZŠ 1 2 
6. ročník ZŠ / prima 1 6 
7. ročník ZŠ / sekunda 1 4 
8. ročník ZŠ / tercie 1 5 
4. ročník SŠ / oktáva 0 0 
Suma řádků 8 33 

Část 2: Školní metodik prevence 
1) Jméno a příjmení školního metodika prevence: 
Romana Rybiařová 

2) Kolik let celkem Vy osobně vykonáváte funkci školního metodika prevence? 
12 

3) Zastáváte Vy osobně na vaší škole, mimo školního metodika prevence, také nějaké 
další funkce? 
- Ano, třídní učitel/ka 

4) Máte ukončené akreditované studium k výkonu specializovaných činností pro školní 
metodiky prevence podle § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.? 
Ano 



5) Poskytuje Vám škola za výkon funkce školního metodika prevence nějaké finanční 
ohodnocení? 
Ano, formou příplatku podle Zákoníku práce ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně 

6) Absolvoval/a jste v posledních třech letech nějaké akreditované vzdělávací kurzy, 
semináře, konference či výcviky k tématu primární prevence rizikového chování (kromě 
specializačního studia)? 
Ne 

7) Máte jako školní metodik prevence externí odbornou supervizi? 
Ne, ale mám o ni zájem 

8) Věnujete se v roli školního metodika prevence následujícím činnostem? Pokud ano, 
zkuste odhadnout, kolik hodin práce průměrně za kalendářní měsíc Vám dané činnosti 
zaberou. 

 
Počet 
hodin 

Koordinace tvorby preventivního programu školy a jeho evaluace 1 
Osobní participace na realizaci preventivních aktivit školy (podílení se na přímé 
práci se žáky při preventivních aktivitách) 2 

Metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového 
chování. 1 

Individuální práce s žáky (včetně práce s malými skupinami žáků) s potenciálem k 
rozvoji rizikového chování 1 

Zajišťování spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, policií, orgány 
sociálně-právní ochrany dětí, nestátními organizacemi působícími v oblasti prevence 
atd. 

1 

Vedení písemných záznamů všeho druhu 2 
Komunikace se zákonnými zástupci (rodiči) 2 
Účast na pracovních seminářích kraje, obce, PPP atd., setkávání se za účelem 
metodického vedení ze strany pedagogicko-psychologické poradny 1 

Vzdělávání a rozvoj v oblasti primární prevence rizikového chování 1 
Suma řádků 12 

9) Stručně uveďte, co byste aktuálně nejvíce potřeboval/a ke zvýšení kvality vaší práce 
při vykonávání funkce školního metodika prevence: 
Finančně přístupné preventivní programy. Nové programové nabídky. (včetně webinářů pro 
ŠMP). Setkávání ŠMP - v dnešní době i online. 

Část 3: Specifická prevence obsažená ve školním 
vzdělávacím programu 
1) Pokuste se realisticky odhadnout, jaký rozsah specifické prevence je podle plánu 
obsažen ve školním vzdělávacím programu pro jednotlivé ročníky. Cílem je zmapovat 
reálný stav na škole, tj. kolik času učitelé věnují specifické prevenci v rámci výuky. Při 
stanovování rozsahu je vhodná spolupráce s jednotlivými vyučujícími.  
Příklad: Velmi často se může aktivita týkat více typů rizikového chování zároveň, v 



takovém případě čas započítejte jen jednou, a to do toho typu rizikového chování, který 
danou aktivitu co nejvíce vystihuje. Vyplňujte pouze v ročnících, které jsou pro vaši 
školu relevantní. Zaokrouhlete údaj na celé číslo.  

 

MŠ – 
děti..

. 

1. 
roční
k ZŠ 

2. 
roční
k ZŠ 

3. 
roční
k ZŠ 

4. 
roční
k ZŠ 

5. 
roční
k ZŠ 

6. r. 
ZŠ / 
prim

a 

7. r. ZŠ 
/ 

sekund
a 

8. r. 
ZŠ / 
terci

e 

4. r. 
SŠ / 

oktáv
a 

Suma 
sloupc

ů 

Prevence 
šikany a 
projevů agrese 

0 4 4 4 8 10 10 10 10 0 60 

Prevence 
kyberšikany 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6 

Prevence 
záškoláctví 0 4 4 4 4 4 6 6 6 0 38 

Prevence 
rizikových 
sportů 

0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6 

Prevence 
rizikového 
chování v 
dopravě 

0 5 5 5 5 5 6 6 6 0 43 

Prevence 
rasismu a 
xenofobie 

0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 

Prevence 
působení sekt a 
extrémistickýc
h 
náboženských 
směrů 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Prevence 
rizikového 
sexuálního 
chování 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Prevence 
užívání tabáku 0 1 1 1 1 1 2 2 2 0 11 

Prevence 
užívání 
alkoholu 

0 0 0 0 1 1 1 2 2 0 7 

Prevence 
užívání dalších 
návykových 
látek 

0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6 

Prevence 
závislostního 
chování pro 
nelátkové 

0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6 



 

MŠ – 
děti..

. 

1. 
roční
k ZŠ 

2. 
roční
k ZŠ 

3. 
roční
k ZŠ 

4. 
roční
k ZŠ 

5. 
roční
k ZŠ 

6. r. 
ZŠ / 
prim

a 

7. r. ZŠ 
/ 

sekund
a 

8. r. 
ZŠ / 
terci

e 

4. r. 
SŠ / 

oktáv
a 

Suma 
sloupc

ů 

závislosti 
(hazard, 
počítačové hry 
apod.) 
Prevence 
poruch příjmu 
potravy 

0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 

Prevence 
kriminálního 
chování 

0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 

Suma řádků 0 14 14 14 19 21 36 37 197 197  

Část 4: Specifická prevence realizovaná v samostatných 
preventivních aktivitách a programech 

Program 1 - Canisterapie 

1) Název programu: 
Canisterapie 

2) Úroveň programu: 
Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 
Canis BeskydHill 

4) Typ poskytovatele programu: 
Škola sama 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 
Ne 

6) Vyberte certifikovaného poskytovatele programu: 

7) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 
- Zážitkový program 
- Nácvik a trénink dovedností 
- Zapojení vrstevníků podobného věku (tzv. peer prvek) 
- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 
Velmi spokojena 



9) Program byl hrazen převážně 
Jinak (prosím, stručně specifikujte) 

Doplňující text: Projekty, granty 

10) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, 
které tímto programem třídy celkově strávily. 

 Počet tříd Počet hodin 
MŠ – děti předškolního věku 0 1 
1. ročník ZŠ 1 1 
2. ročník ZŠ 1 1 
3. ročník ZŠ 1 1 
4. ročník ZŠ 1 1 
5. ročník ZŠ 1 1 
6. ročník ZŠ / prima 0 0 
7. ročník ZŠ / sekunda 0 0 
8. ročník ZŠ / tercie 0 0 
4. ročník SŠ / oktáva 0 0 
Suma řádků 5 6 

11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 
- Prevence šikany a projevů agrese 
- Prevence záškoláctví 

Program 2 - E-bezpečí, nebezpečné jevy ve virtuálním sv�... 

1) Název programu: 
E-bezpečí, nebezpečné jevy ve virtuálním světě 

2) Úroveň programu: 
Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PF UP 

4) Typ poskytovatele programu: 
Škola sama 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 
Ne 

6) Vyberte certifikovaného poskytovatele programu: 

7) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 
- Přednáška, prezentace informací 
- Interaktivní skupinová diskuse 
- Nácvik a trénink dovedností 



- Zapojení vrstevníků podobného věku (tzv. peer prvek) 
- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 
Velmi spokojena 

9) Program byl hrazen převážně 

10) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, 
které tímto programem třídy celkově strávily. 

 Počet tříd Počet hodin 
MŠ – děti předškolního věku 0 0 
1. ročník ZŠ 0 0 
2. ročník ZŠ 0 0 
3. ročník ZŠ 0 0 
4. ročník ZŠ 0 0 
5. ročník ZŠ 0 0 
6. ročník ZŠ / prima 1 3 
7. ročník ZŠ / sekunda 1 3 
8. ročník ZŠ / tercie 1 3 
4. ročník SŠ / oktáva 0 0 
Suma řádků 3 9 

11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 
- Prevence kyberšikany 
- Prevence působení sekt a extrémistických náboženských směrů 
- Prevence rizikového sexuálního chování 
- Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 
- Prevence kriminálního chování 

Program 3 - Bezpečně v dopravě - záchranný kruh 

1) Název programu: 
Bezpečně v dopravě - záchranný kruh 

2) Úroveň programu: 
Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 
iBesip 

4) Typ poskytovatele programu: 
Škola sama 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 
Ne 

6) Vyberte certifikovaného poskytovatele programu: 



7) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 
- Přednáška, prezentace informací 
- Interaktivní skupinová diskuse 
- Zážitkový program 
- Nácvik a trénink dovedností 
- Zapojení vrstevníků podobného věku (tzv. peer prvek) 
- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 
Velmi spokojena 

9) Program byl hrazen převážně 

10) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, 
které tímto programem třídy celkově strávily. 

 Počet tříd Počet hodin 
MŠ – děti předškolního věku 0 1 
1. ročník ZŠ 1 1 
2. ročník ZŠ 1 1 
3. ročník ZŠ 1 1 
4. ročník ZŠ 1 1 
5. ročník ZŠ 1 1 
6. ročník ZŠ / prima 1 4 
7. ročník ZŠ / sekunda 1 4 
8. ročník ZŠ / tercie 1 6 
4. ročník SŠ / oktáva 0 6 
Suma řádků 8 26 

11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 
- Prevence rizikového chování v dopravě 

Program 4 - Normální je nekouřit 

1) Název programu: 
Normální je nekouřit 

2) Úroveň programu: 
Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 
České koalice proti tabáku, z. s 

4) Typ poskytovatele programu: 
Školské zařízení (např. PPP, SPC, SVP) 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 
Ne 



6) Vyberte certifikovaného poskytovatele programu: 

7) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 
- Přednáška, prezentace informací 
- Interaktivní skupinová diskuse 
- Zážitkový program 
- Nácvik a trénink dovedností 
- Zapojení vrstevníků podobného věku (tzv. peer prvek) 
- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 
Velmi spokojena 

9) Program byl hrazen převážně 

10) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, 
které tímto programem třídy celkově strávily. 

 Počet tříd Počet hodin 
MŠ – děti předškolního věku 0 0 
1. ročník ZŠ 0 0 
2. ročník ZŠ 0 0 
3. ročník ZŠ 0 0 
4. ročník ZŠ 0 0 
5. ročník ZŠ 0 0 
6. ročník ZŠ / prima 1 2 
7. ročník ZŠ / sekunda 1 2 
8. ročník ZŠ / tercie 1 2 
4. ročník SŠ / oktáva 1 2 
Suma řádků 4 8 

11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 
- Prevence užívání tabáku 
- Prevence kriminálního chování 

Program 5 - Adaptační hry 

1) Název programu: 
Adaptační hry 

2) Úroveň programu: 
Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 
škola 

4) Typ poskytovatele programu: 



5) Je tento preventivní program certifikovaný? 
Ne 

6) Vyberte certifikovaného poskytovatele programu: 

7) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 
- Zážitkový program 
- Zapojení vrstevníků podobného věku (tzv. peer prvek) 
- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 
Velmi spokojena 

9) Program byl hrazen převážně 

10) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, 
které tímto programem třídy celkově strávily. 

 Počet tříd Počet hodin 
MŠ – děti předškolního věku 0 4 
1. ročník ZŠ 1 4 
2. ročník ZŠ 1 4 
3. ročník ZŠ 1 4 
4. ročník ZŠ 1 4 
5. ročník ZŠ 1 4 
6. ročník ZŠ / prima 0 0 
7. ročník ZŠ / sekunda 0 0 
8. ročník ZŠ / tercie 0 0 
4. ročník SŠ / oktáva 0 0 
Suma řádků 5 24 

11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 
- Prevence záškoláctví 
- Prevence rizikového chování v dopravě 
- Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 

Program 6 - Exkurze v N9zkoprahovém centru Rožnov 

1) Název programu: 
Exkurze v N9zkoprahovém centru Rožnov 

2) Úroveň programu: 
Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 
Nízkoprahové centrum  

4) Typ poskytovatele programu: 



5) Je tento preventivní program certifikovaný? 
Ne 

6) Vyberte certifikovaného poskytovatele programu: 

7) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 
- Přednáška, prezentace informací 
- Návštěva výstavy či představení, exkurze 
- Interaktivní skupinová diskuse 
- Zážitkový program 
- Nácvik a trénink dovedností 
- Zapojení vrstevníků podobného věku (tzv. peer prvek) 
- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 
Velmi spokojena 

9) Program byl hrazen převážně 

10) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, 
které tímto programem třídy celkově strávily. 

 Počet tříd Počet hodin 
MŠ – děti předškolního věku 0 0 
1. ročník ZŠ 0 0 
2. ročník ZŠ 0 0 
3. ročník ZŠ 0 0 
4. ročník ZŠ 1 2 
5. ročník ZŠ 1 2 
6. ročník ZŠ / prima 1 2 
7. ročník ZŠ / sekunda 1 2 
8. ročník ZŠ / tercie 1 2 
4. ročník SŠ / oktáva 1 2 
Suma řádků 6 12 

11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 
- Prevence šikany a projevů agrese 
- Prevence kyberšikany 
- Prevence záškoláctví 
- Prevence rizikových sportů 
- Prevence užívání tabáku 
- Prevence užívání alkoholu 
- Prevence užívání dalších návykových látek 
- Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 
- Prevence kriminálního chování 

Část 5: Práce s dalšími cílovými skupinami – pedagogičtí 
pracovníci školy 



Aktivita 1 - V rámci MAP (Mohelnicko) - webinář pro pedagogy... 

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co 
bylo výsledkem). 
V rámci MAP (Mohelnicko) - webinář pro pedagogy - "Práce s problematickou třídou". 
Účastnící webináře získali informace o zásadách a metodách práce s problematickým 
kolektivem.  

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 
3 

Aktivita 2 - Nauč se říkat NE, aneb jak být asertivnější... 

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co 
bylo výsledkem). 
Nauč se říkat NE, aneb jak být asertivnější - wbinář - Naučit se slušně, ale velmi jasně, říkat 
ne. Nastavit si vlastní hranice. 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 
2 

Aktivita 3 - Prevence stresu syndromu vyhoření - v rámci MA... 

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co 
bylo výsledkem). 
Prevence stresu syndromu vyhoření - v rámci MAP - webinář pro pedagogy - Lektor v rámci 
webináře poskytl informace, jak na nás stres působí a jak se váže na naše tělo. Poskytl 
inspirativní návody, co dělat a nedělat, když jsme ve stresu – ať už v práci nebo doma. 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 
3 

Aktivita 4 - Supervize - s psychology - online  

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co 
bylo výsledkem). 
Supervize - s psychology - online  

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 
5 

Aktivita 5 - Dítě není malý dospělák - webinář, který ... 

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co 
bylo výsledkem). 
Dítě není malý dospělák - webinář, který seznámil pedagogy zákonitostmi vývoje emočního a 
sociálního zrání dětí, rozvojem a podporou potenciálu dítěte a dále také významem vztahů v 
rodině, který je klíčový pro zdravý vývoj dětí 



2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 
2 

Aktivita 6 - Nedirektivní komunikace aneb jak se domluvit s d�... 

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co 
bylo výsledkem). 
Nedirektivní komunikace aneb jak se domluvit s dětmi - Metodický portál rvp.cz - webinář - 
OBSAH SETKÁNÍ: • Nedirektivní přístup, čili blíže k člověku a jeho tématu, aneb odkud se 
to celé vzalo? • Jak si neodnést jeho problém, ale podpořit k vlastnímu řešení. • Direktivně, 
nebo nedirektivně. • Ukázka a formulace sdělení, zrcadlení pocitu, přijetí, provázení. • Kudy 
řeka teče, tudy mluvíme, akceptujeme, podporujeme, ale především učíme být sami sebou. 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 
1 

Aktivita 7 - POZITIVNÍ PODPORA CHOVÁNÍ PBIS ANEB CO MOHOU 
U�... 

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co 
bylo výsledkem). 
POZITIVNÍ PODPORA CHOVÁNÍ PBIS ANEB CO MOHOU UČITELÉ DĚLAT PRO 
PREVENCI NÁROČNÉHO CHOVÁNÍ PŘI VÝUCE- webinář v rámci MAP - zabýval se 
problematikou prevence náročného chování, podporou psychické pohody a rozvojem socio-
emočních dovedností žáků. Dále představil jednoduchá, ale efektivní opatření, která lze ve 
školním prostředí uplatňovat průběžně a dlouhodobě, což významně přispívá ke zlepšování 
vzdělávacích výsledků žáků. 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 
2 

Aktivita 8 - Prevence a řešení problémového chování ve �... 

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co 
bylo výsledkem). 
Prevence a řešení problémového chování ve škole - webinář - zaměřený na obvyklé příčiny a 
spouštěče problémového chování u žáků základní školy (porucha autistického spektra, 
porucha chování, ADHD, intaktní jedinci), prevenci afektů, možnostem jejich krizového 
řešení a obecný terapeutický přístup, včetně speciálně pedagogických opatření 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 
2 

Část 6: Práce s dalšími cílovými skupinami – rodiče a 
ostatní 

Aktivita 1 - Rodiče se dle nabídky MAP účastnili samostatn�... 



1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co 
bylo výsledkem). 
Rodiče se dle nabídky MAP účastnili samostatně webinářů 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 

Část 7: Výskyt rizikového chování 
1) Do následující tabulky uveďte ke každému jevu počet žáků/studentů vaší školy, u 
nichž se daný problém v průběhu jednoho školního roku objevil či objevuje. 

 

MŠ – 
děti..

. 

1. 
roční
k ZŠ 

2. 
roční
k ZŠ 

3. 
roční
k ZŠ 

4. 
roční
k ZŠ 

5. 
roční
k ZŠ 

6. r. 
ZŠ / 
prim

a 

7. r. ZŠ 
/ 

sekund
a 

8. r. 
ZŠ / 
terci

e 

4. r. 
SŠ / 

oktáv
a 

Suma 
sloupc

ů 

Špatné vztahy 
mezi žáky 
(počet případů, 
nikoliv počet 
žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vyloučení 
určitých jedinců 
z kolektivu, 
ostrakizace 
(počet případů, 
nikoliv počet 
žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Případy 
opakovaného 
záměrného 
psychického i 
fyzického 
ubližování 
(počet případů, 
nikoliv počet 
žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Případy využití 
elektronických 
prostředků 
(např. mobilní 
telefon, sociální 
sítě) k 
opakovanému 
záměrnému 
psychickému 
ubližování 
(počet případů, 
nikoliv počet 
žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projevy rasismu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

MŠ – 
děti..

. 

1. 
roční
k ZŠ 

2. 
roční
k ZŠ 

3. 
roční
k ZŠ 

4. 
roční
k ZŠ 

5. 
roční
k ZŠ 

6. r. 
ZŠ / 
prim

a 

7. r. ZŠ 
/ 

sekund
a 

8. r. 
ZŠ / 
terci

e 

4. r. 
SŠ / 

oktáv
a 

Suma 
sloupc

ů 

a xenofobie 
(počet případů, 
nikoliv počet 
žáků)  
Slovní či 
fyzické útoky na 
pracovníky 
školy 
(výskyt u počtu 
žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Záškoláctví 
(výskyt u počtu 
žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Podezření na 
skryté 
záškoláctví 
(záškoláctví s 
vědomím 
rodičů) 
(výskyt u počtu 
žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Rizikové 
chování ve 
sportu, rizikové 
pohybové 
aktivity, 
extrémní sporty 
atd. 
(výskyt u počtu 
žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rizikové 
chování v 
dopravě 
(výskyt u počtu 
žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rizikové 
sexuální 
chování a 
nevhodné 
projevy 
sexuality 
(výskyt u počtu 
žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poruchy příjmu 
potravy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

MŠ – 
děti..

. 

1. 
roční
k ZŠ 

2. 
roční
k ZŠ 

3. 
roční
k ZŠ 

4. 
roční
k ZŠ 

5. 
roční
k ZŠ 

6. r. 
ZŠ / 
prim

a 

7. r. ZŠ 
/ 

sekund
a 

8. r. 
ZŠ / 
terci

e 

4. r. 
SŠ / 

oktáv
a 

Suma 
sloupc

ů 

(výskyt u počtu 
žáků) 
Sebepoškozová
ní a autoagrese 
(výskyt u počtu 
žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kriminální 
chování - 
přestupky, 
provinění, 
trestné činy 
(výskyt u počtu 
žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zanedbávání, 
zneužívání či 
týrání dítěte 
(výskyt u počtu 
žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Užívání* tabáku 
(výskyt u počtu 
žáků) 
*Pod termín 
„užívání“ 
zahrnujeme užití 
opakované i 
jednorázové, 
experimentování 
s látkou atd. 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Užívání* 
alkoholu 
(výskyt u počtu 
žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Užívání* 
konopných látek 
(např. 
marihuana, 
hašiš) 
(výskyt u počtu 
žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Užívání* 
dalších 
návykových 
látek (např. 
extáze, pervitin 
atd.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

MŠ – 
děti..

. 

1. 
roční
k ZŠ 

2. 
roční
k ZŠ 

3. 
roční
k ZŠ 

4. 
roční
k ZŠ 

5. 
roční
k ZŠ 

6. r. 
ZŠ / 
prim

a 

7. r. ZŠ 
/ 

sekund
a 

8. r. 
ZŠ / 
terci

e 

4. r. 
SŠ / 

oktáv
a 

Suma 
sloupc

ů 

(výskyt u počtu 
žáků) 
Závislostní 
chování pro 
nelátkové 
závislosti 
(hazard, 
počítačové hry 
apod.) 
(výskyt u počtu 
žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suma řádků 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3  

Část 8: Vyhodnocení (evaluace) preventivních aktivit školy 
1) Do jaké míry se Vám podařilo naplnit cíle stanovené v preventivním programu školy? 
2 - stanovené cíle se spíše podařilo naplnit 

2) Co se Vám během školního roku v souvislosti s prevencí rizikového chování obzvláště 
podařilo a díky čemu? 
Vzhledem k Opatření MŠMT v rámci covidové epidemie nebylo možné uskutečnit všechny 
preventivní aktivity. Většina proběhla jen v rámci kolektivu, ve škole, nebo online. Většina 
pedagogů měla možnost a vyžila možností vzdělávacích webinářů.  

3) Co byste rádi v souvislosti s prevencí rizikového chování na vaší škole v příštím 
školním roce zlepšili či změnili? 
-Zaměřit se na právní zodpovědnost mladistvých - posílit oblast negativního působení 
závislosti na internetu a sociálních sítí - zdravý životní styl 

 
 

  



Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží 
Výroční zpráva školy o hospodaření za rok 2020 

 
a/ Příjmy:                20.428.460,94 Kč 
1. Přímé                           18.035.332,00 Kč 
      Provozní        1.553.000,00 Kč          
2.   Stravné:          203.243,00 Kč 
3.   Ostatní příjmy:       převod z RF na obědy zdarma    27.445,00 Kč 
    čerpání RF z darů       17.270,88 Kč 
    čerpání RF na rozvoj činnosti       2.090,00 Kč 
                                               převod z IF      116.000,00 Kč 
    dotace ÚP      256.521,00 Kč  
    dotace města Rožnov       18.000,00 Kč 
    pronájem          2.380,00 Kč 
    školné družina                     2.500,00 Kč 
    ČRIT (odpisy z inv. darů)      21.000,00 Kč 
    OP VVV – PO3 projekt    127.075,00 Kč 
    ostatní výnosy        46.604,06 Kč 
  
b/  Výdaje:                                      20.426.080,94 Kč 
         1. Investiční výdaje celkem:                                116.000,00 Kč 
    z toho:   odvod do rozpočtu zřizovatele            00,00 Kč  
2. Neinvestiční výdaje celkem:              20.310.080,94 Kč 
     z toho:                       hrubé mzdy pracovníků        12.859.313,00 Kč 

OON                       182.000,00 Kč 
zákonné odvody   4.358.415,00 Kč 
náhrada nemocenské      122.547,00 Kč 
zákonné pojištění        51.082,00 Kč 
FKSP        259.637,20 Kč 
školení, vzdělávání             2.700,00 Kč 

 stravenky         12.283,00 Kč 
preventivní prohlídky        11.250,00 Kč 
školní potřeby           5.340,25 Kč 
učební pomůcky, hračky       54.629,97 Kč 
energie        353.951,04 Kč 
spotřeba vody         36.196,13 Kč 
opravy a údržba      169.096,00 Kč 
internet, údržba SW, telefon     230.711,35 Kč 
DDHM, DDNM      570.092,54 Kč 
Služby        319.430,41 Kč 

                                    ostatní náklady                  481.345,06 Kč 
       potraviny       230.060,99 Kč  
         

             
Hospodářský výsledek            2.380,00 Kč 
                                                              
V Rožnově pod Radhoštěm dne 30. 6. 2021 
 
 
 
 
Kopečková Blanka, zástupce statutárního orgánu 
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