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       Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2021/2022 

 

Dle § 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném       

a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 

náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

 

Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 31. 8. 2022   

 

 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne: 
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a) Základní údaje o škole 

 

Zřizovatelem Základní školy v Rotavě je obec, která školu zřídila jako příspěvkovou 

organizaci s účinností od 1. 1. 2002. Od 1. 9. 2020 došlo ke sloučení Základní školy Rotava    

a Mateřské školy Rotava v jednu příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola 

Rotava. 

 

Základní škola a mateřská škola Rotava, příspěvková organizace,  

357 01 Rotava, Nová Plzeň 673 

 

Sídlo základní školy: Nová Plzeň 673, 357 01 Rotava 

Sídlo mateřské školy: Sídliště 674, 357 01 Rotava 

 

IČO  709 45 128 

tel.  352 668 409, 739 455 076 

e-mail  zs@zs.rotava.cz 

           jaroslava.cervenkova @ zs.rotava.cz 

www.  zs.rotava.cz. 

 

Součástí organizace je školní družina a školní jídelna. 

 

Kapacita školy: základní škola - 550 žáků 

     školní družina - 100 žáků 

                     školní jídelna - 450 jídel 

 

Škola je zařazena v rejstříku škol a školských zařízení. Škola je úplná.  

 

 

 

 

 

mailto:zs@zs.rotava.cz
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K 30. září 2021 měla základní škola celkem 152 žáků. Přípravná třída nebyla otevřena. 

 LEGENDA POČET 

Základní vzdělávání Žáci v běžných třídách  141 

 Žáci ve třídě podle §16 odst. 9 ŠZ 

(LMP) 

    6 

 Žáci plnící šk. docházku v zahraničí     5 

Celkem  152 

 

Školu navštěvovalo 34 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří byli skupinově nebo 

individuálně integrováni.  

Individuálně integrováno bylo 28 žáků s poruchami učení, chování, se sluchovým postižením 

a s lehkým mentálním postižením. Nejvíce žáků bylo s poruchami učení. 

Většina žáků se speciálními potřebami se vzdělávala podle individuálního vzdělávacího 

plánu. 

 

Součástí školy je školní družina a školní jídelna 

 POČET ODDĚLENÍ  POČET   ŽÁKŮ 

Školní družina 2 50 

Provozní doba:   6:00 hod. – 16.00 hod. 

 

Počet strávníků ke dni 31. 10. 2021 

 STRÁVNÍCI POČET JÍDEL 

Školní jídelna Žáci    54 

 Zaměstnanci   26 

 Cizí strávníci   24 

 Celkem   104 

Pracovní doba: 6.30 hod. – 15.00 hod. 

Doplňková činnost: pronájem, výroba potravinářských výrobků. 
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Školská rada  

zvolena na období 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023 

Za zřizovatele 

Mgr. Bc. Lenka Soumarová, Mgr. Lenka Oulovská Klepáčková 

Za rodiče 

Naděžda Parihuzičová, Dagmar Kloučková 

Za pedagogy 

Mgr. Iveta Ernstbergerová       Michal Fiala 

Předsedou školské rady byla zvolena Mgr. Iveta Ernstbergerová 

 

 

b)  Přehled oborů vzdělávání 

79-01-C/01 základní škola     ročník: 1. – 9. 

Školní vzdělávací program (ŠVP) vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání (RVP ZV).  

Školní vzdělávací programy 

ROČNÍK/TŘÍDY VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

1.- 9. ročník 

 

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

                           „Učíme se pro život“ 

                             platný od 1. 9. 2017  

Školní družina Dětský úsměv, verze č. 4 od 3. 9. 2016 – příloha 

školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání. 

 

Volitelné předměty 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2021/2022 

 

VOLITELNÉ 

PŘEDMĚTY 

6. – 7. ROČ. 8. - 9.ROČNÍK 

VČETNĚ IX.C 

VYUČUJÍCÍ               

 

Finanční gramotnost   1 1 J. Džuberová 

Domácnost 2 2 1 1 Ž. Rauová 

Informatika 2 2 2 2 M. Fiala 
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Zájmové útvary  

Od října byly pro žáky 1. a 2. stupně otevřeny zájmové útvary, které vedli převážně 

pedagogičtí pracovníci školy. Kroužek Karate vede nepedagogický pracovník Martin Hanák. 

Kroužek tanečně-dramatický vedla paní Nikola Francová. 

 

ZÁJMOVÉ ÚTVARY     2021/2022 

 

NÁZEV KROUŽKU I.STUPEŇ 

II.STUPEŇ 

VEDOUCÍ KROUŽKU 

Výtvarný kroužek    I.stupeň 

II.stupeň 

Ž.Rauová 

 

Zdravotnický kroužek I.stupeň E.Floriánová 

Dopravní kroužek    I.stupeň 

II.stupeň 

L. Szmigielská 

Logopedický kroužek I.stupeň S.Stará 

Karate I.stupeň 

II.stupeň 

M. Hanák 

Pěvecký kroužek I.stupeň M. Zámková 

Deskové hry I.stupeň 

II.stupeň 

S. Tatarová 

Kroužek tanečně-dramatický I.stupeň 

II.stupeň 

N. Francová 

 

 

c) Personální zabezpečení činnosti školy 

Pedagogičtí pracovníci  

Vedení školy: 

Ředitelka:                Mgr. Jaroslava Červenková, DiS. 

Zástupce ředitele:            Mgr. Jaroslava Šůsová 

 

Karierový výchovný poradce:          Mgr. Jaroslava Šůsová 

Koordinátor ŠVP:                       Mgr. Lenka Ernstbergerová 

Metodik primární prevence:           Mgr. Petra Holešová 
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Metodik informač. technolgií:            Michal Fiala 

Koordinátor pro žáky nadané:           Mgr. Petra Holešová 

Vedoucí vychovatelka:            Lenka Szmigielská 

 

Metodická sdružení a předmětové komise vedoucí 

Metodické sdružení I. stupně           Mgr. Lenka Ernstbergerová 

Předmětová komise českého jazyka,                      Mgr. Jaroslava Šůsová 

cizích jazyků a společensko-vědní    

Předmětová komise matematicko-fyzikální          Mgr. Jaroslava Červenková, DiS. 

a přírodovědná      

Metodické sdružení vychovatelek           Lenka Szmigielská 

 

Za výchovné oblasti zodpovídali: 

Tělesná výchova                      Mgr. Iveta Ernstbergerová-1. stupeň 

                                                                              Jiřina Džuberová-2. stupeň 

Výtvarná výchova                      Žaneta Rauová 

Hudební výchova                      František Jirmus 

Praktické činnosti                      Mgr. Jana Kocifajová-1.stupeň 

                                                                              Jiřina Džuberová-2.stupeň 

 

Třídní učitelé: 

I.A Mgr. Lenka Ernstbergerová 

I.B Mgr. Iveta Ernstbergerová 

II. Bc. Miroslava Zámková 

III. Mgr. Jana Kocifajová 

IV. Mgr. Edita Floriánová 

V. Mgr. Petra Holešová 

VI.A Bc. Soňa Tatarová 

 VII.A Žaneta Rauová 

 VIII.A Jiřina Džuberová 

 IX.A Michal Fiala 

 IX.C Daniela Mazúrová 

 

Bez třídnictví              Bc. Jan Vávra 

Začínající učitelé        1 začínající učitel na 1.stupni, 3 začínající učitelé na 2.stupni  

Další pedagog:           Anna Svobodová     

Vychovatel ŠD:   Lukáš Koutný 

Asistenti pedagoga:   Miloslava Heřmánková 

                                      Silvie Amrichová 

                                      Lukáš Koutný 

                                      Soňa Stará, DiS. 

                                      Lucie Gabčová 

                                      Květa Jačová 
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Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

Učitelé  

  

Počet učitelů Přepočtení na plně zaměstnané 

celkem z toho ženy celkem z toho ženy 
ze sl.3  

bez 

kvalifikace  

Celkem učitelé 14 12 14 12 5 

 

v přípravné třídě ZŠ 0 0 0 0 0 

na 1. st. základní školy 6 6 6 6 1 

na 2. st. základní školy 8 6 8 6 4 

 

Ostatní pedagogičtí pracovníci  

  

Ostatní pedag. Přepočtení na plně zaměstnané 

celkem z toho ženy celkem z toho ženy 
ze sl.3  

bez 

kvalifikace  

 

vychovatelé         2 1 1,7 1 0 

asistenti pedagoga 6 5 4,6 3,91 0 

další pedagog 1 1 1 1 1 

 

Provozní pracovníci  

Technicko-hospodářská pracovnice  Světla Koutná 

Školnice     Milena Červenková  

Údržbář     Pavel Málek 

Uklízečky     Milena Trylčová 

      Vlasta Kopecká 

Vedoucí školní jídelny              Jitka Slavíková  

Kuchařka                Kateřina Ševčíková 
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d)  Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném 

přijetí do školy 

 

1) Zahájení povinné školní docházky 

Zápis k povinné školní docházce od 1.9.2022 proběhl 7.4.2022 a bylo zapisováno 16 žáků, 

z toho 2 žáci po odkladu školní docházky. Z celkového počtu zapisovaných žáků byly uděleny 

2 odklady školní docházky. 

 

 Počty zapisovaných podle výsledku zápisu a podle věku 

  

zapisovaní zapsaní 

celkem 
z toho 

dívky 
celkem z toho dívky 

Poprvé u zápisu 14 6 12 5 

Přicházejí po odkladu 2 1 2 1 

 Celkem  16 7 14 6 

 
1. 9. 2015 - 31. 8. 2016 14 6 12 5 

1. 9. 2014 - 31. 8. 2015 2 1 2 1 

 

2) Ukončení povinné školní docházky (nepovinný údaj) 

Celkem vycházelo 16 žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku. Přihlášku obdrželo 16 

žáků. Všichni žáci, kteří poslali přihlášku, byli přijati na studijní nebo učební obory. Jeden 

žák neposlal přihlášku na žádný učební obor. 

 

TŘÍDA/DRUH VZDĚLÁNÍ IX.A VIII.A IX.C CELKEM 

Střední škola s maturitou 5 0 0 5 

Střední odborné učiliště 5 2 2 9 

Odborné učiliště 0 0 0 0 

Přihláška nepodána 0 2 0 2 

celkem  10 4 2 16 
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e) Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího 

programu  

 
Cíle školního vzdělávacího programu se u většiny žáků daří naplňovat. Výuka je v souladu       

s obecnými cíli a zásadami vzdělávání. Přijatelným způsobem je nastavena vhodnost                

a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu tříd. Vyučující respektují 

individuální vzdělávací potřeby žáků, stanovují konkrétní cíle ve výuce a je zajištěna 

návaznost probíraného učiva na předcházející témata. Škole se u většiny žáků daří naplňovat 

dosahování klíčových kompetencí a očekávaných výstupů. V uplynulém školním roce se 

pedagogové snažili dohnat výpadky ve výuce, které byly způsobené virovou pandemií             

a zákazem osobní přítomnosti žáků ve škole. Stalo se tak díky flexibilnímu přístupu 

pedagogických pracovníků i díky zapojení školy do projektu na doučování žáků v rámci 

Národního plánu obnovy. 

 

f) Výsledky ve vzdělávání podle cílů stanovených v ŠVP 

Výsledky vzdělávání jsme zjišťovali vlastními nástroji. Pro hodnocení žáků získávali učitelé 

podklady ústním a písemným zkoušením, zadáváním referátů a samostatných prací. Ve výuce 

cizího jazyka (hlavního a dalšího cizího jazyka) si žáci vytvářeli a rozšiřovali portfolia. 

Portfolia si tvořili také žáci na 1. stupni především v předmětech Prvouka, Vlastivěda a 

Přírodověda. V tomto školním roce se konalo pravidelné doučování především v hlavních 

předmětech M a Čj k vyrovnání nerovností z období covidové pandemie. Probíhala také 

adaptace ukrajinských žáků na školní prostředí a výuka českého jazyka.  

Ve školním roce 2021/2022 jsme obdrželi zprávu z testování ČŠI. Jednalo se o mezinárodní 

šetření PIRLS 2021, do kterého byli zapojeni žáci 4. ročníků 280 základních škol z celé ČR. 

Toto šetření se zaměřuje na zjišťování úrovně čtenářských dovedností a na sledování trendů 

ve vývoji v oblasti čtení. Údaje jsou v %. 

 

  

Úspěšnost ve čtení celkově  Podle druhů textů 

Celkem Dívky Chlapci Literární Informativní ePIRLS 

 
Vybrané školy v ČR  

59,2 59,7 58,7 64,7 58,8 53,4 

 
Vaše škola 
  

45,5  46,9 43,6 47 45 44,6 

Celá školní zpráva je k nahlédnutí v ředitelně školy. 

Dále se uskutečnilo prostřednictvím ČŠI Výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníků. 

Primárním cílem nebylo srovnávat žáky, třídy nebo školy mezi sebou, ale poskytnout 

informaci o tom, nakolik je jednotlivý žák schopen naplnit požadavky zahrnuté v testu. 

Průměrná úspěšnost žáků školy byla v Českém jazyce 50 %, v Matematice 27 %. Celá školní 

zpráva je k nahlédnutí v ředitelně školy. 
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Výsledky ve vzdělávání školního roku 2021/2022      

           1. POLOLETÍ       2. POLOLETÍ 

Prospělo s vyznamenáním  68 60 

Prospělo  62 75 

Neprospělo  15 21 

Nehodnoceno  6 0 

Celkem žáků 151 156 

Opravné zkoušky - 15 žáků 

2. stupeň z chování 7 9 

3. stupeň z chování 3 7 

Omluvené hodiny celkem  15 273 15 987 

Neomluvené hodiny celkem      183     252 
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g) Prevence sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění 

podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných          

a s nárokem na poskytování jazykové přípravy. 

 

Škola má zpracovaný Krizový plán. Metodička primární prevence zpracovala plán 

Preventivního programu na školní rok 2021/2022, který vychází ze Školní preventivní 

strategie na období 2019 – 2027. Preventivní program obsahoval následující akce a aktivity, 

které byly ve školním roce 2021/2022 realizovány a vyhodnoceny. 

 

Vyhodnocení primárního programu 

 

(Žáci ze třídy zřízené podle § 16 školského zákona jsou začleněni do příslušných tříd podle 

ročníku.)  

  

Třída  Primární prevence  Datum Počet hodin 

celkem 

V.  Můj prostor – hranice a mantinely   

Šikana, rasismus  

Přechod na II. stupeň  

17. 9. 2021 

4. 11. 2021 

7. 1. 2022 

4 

4 

3 

VI. A  Adaptační program, adiktologie  

Šikana  

Poruchy příjmu potravy  

23. 9. 2021 

10. 1. 2022 

11. 1. 2022 

4 

3 

4 

VII. A  Adiktologie  

Poruchy příjmu potravy  

Šikana  

11. 10. 2021 

19. 10. 2023 

6. 1. 2022 

4 

4 

3 

  

Třída  

prevence  

1., 2., 3. 4., 5. 6., 7. 8., 9. Počet hodin 

celkem 

Záškoláctví  1 0 1 0 2 

Šikana (včetně 

kyberšikany)/agrese  

2 3 3 3 11 

Rizikové sporty/doprava  2 

Ajax 

2 2 2 8 

Rasismus/xenofobie  0 1 1 1 3 

Sekty  0 1 1 1 3 

Sex, rizikové chování  0 1 2 4 7 

Adiktologie  2 2 4 2 10 

Týrání, zneužívání  1 1 1 1 4 

Poruchy příjmu potravy  0 2 4 2 8 

Počet hodin celkem  8 13 19 16 56 hodin 
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Škola spolupracovala s Městským úřadem Rotava (sociální odbor), Městským úřadem 

Kraslice (sociální odbor, oddělení sociálně právní ochrany), PČR, PPP v Sokolově, v Chebu      

a v Karlových Varech, SPC Plzeň, Společně k bezpečí, lékaři a dalšími odborníky. Primární 

prevenci, pod vedením speciálního pedagoga – etopeda, nám zajišťuje dlouhodobě občanské 

sdružení Společně k bezpečí.  

Konkrétní aktivity podporující primární prevenci:   

• výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních – vytváření eticky hodnotných 

postojů a způsobů chování   

• akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (využití nabídek různých druhů 

spolupráce s Policií ČR, Městskou policií)   

• zaměření pozornosti na prevenci rizikových forem chování (drogových závislostí, 

vandalismu, rasismu, násilí apod.)   

• na základě průzkumu zaměřeného na zneužívání návykových látek se věnovala             

i nadále zvýšená pozornost prevenci kouření, konzumace alkoholu, pokračovat v osvětě          

v rámci hodin ČaJS, Př, F, CH, Ov, Rv atd.   

• rozvíjení dovednosti volby správné životosprávy – poruchy příjmu potravy – mentální 

anorexie a bulimie (blok v rámci hodin Rv)   

• přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS   

• akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu          

a xenofobie   

• zvyšování příznivého klimatu v třídních kolektivech formou organizování výletů, 

exkurzí  

• organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou 

zpříjemnění školního prostředí (tematické a projektové dny, sportovní akce)   

• nabídka volnočasových aktivit   

• účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích   

• žákovská samospráva – rozvíjena zodpovědnost žáků za širší společenství a vzájemné 

soužití, zapojení žáků do organizace školy. Pravidelná setkání umožnila kontinuální práci         

a prevenci problémů ve třídách.  

• volba povolání – jednotlivé aktivity v hodinách   

 

➢ Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných                    

a s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

Školu navštěvovalo 34 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří byli skupinově nebo 

individuálně integrováni. Skupinově integrováno bylo 6 žáků několika ročníků ve třídě IX.C.  

Individuálně integrováno bylo 28 žáků s poruchami učení, chování, se sluchovým postižením 

a s lehkým mentálním postižením. Nejvíce žáků bylo s poruchami učení. Většina žáků se 
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speciálními potřebami se vzdělávala podle individuálního vzdělávacího plánu. V 6 třídách 

pomáhal individuální péči zajišťovat asistent pedagoga, v jedné třídě působil druhý pedagog. 

Asistent pedagoga působil také ve školní družině. Škola dlouhodobě spolupracuje                    

s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Sokolově a v Karlových Varech a se speciálně-

pedagogickými centry. Ve škole působí koordinátor pro žáky nadané. 

Ve 2. pololetí školního roku 2021/2022 navštěvovalo školu několik ukrajinských žáků. Těmto 

se věnoval adaptační koordinátor, který jim pomáhal mimo jiné překonávat jazykovou 

bariéru. Tito žáci měli třídními učiteli vypracovaný adaptační plán. Základy českého jazyka si 

osvojovali při doučování. 

 

h) Další vzdělávání pedagogických pracovníků a odborný 

rozvoj nepedagogických zaměstnanců 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno na studium ke splnění 

kvalifikačních předpokladů a na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem 

vzdělávání a výchovy. Vycházelo z potřeb pedagogů a probíhalo především formou webinářů. 

Prioritou je splnění kvalifikačních předpokladů pedagogů. 

➢ Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů: 

            Studium učitelství pro 1. stupeň zahájily 2 učitelky. 

➢ Studium k prohlubování odborné kvalifikace: 

• Distanční výuka češtiny na sociálních sítích 

• Kariérové poradenství 

• Přírodovědný inspiromat 

• Podpora duševního zdraví žáků a pedagogů 

• ABAKU pro sborovny 

• DVPP zaměřené na žáky s problémovým chováním, se speciálními 

vzdělávacími potřebami, základy krizové intervence, školní násilí. 

• DVPP zaměřené na adaptaci a výuku češtiny cizinců – Ukrajinců. 

 

➢ Další vzdělávání zaměřené na úpravu ŠVP podle revidovaného RVP ZV 

Webináře a pracovní setkání k úpravám Školního vzdělávacího programu v souvislosti 

s revizí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a zavedením povinné 

výuky informatiky od 4. ročníku. 

➢ Nepedagogičtí zaměstnanci 

Vedoucí školního stravování absolvuje každoročně školení hygienického minima a vzdělávání 

v nových trendech stravování. 

Účetnictví zajišťují externí firmy.  
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i)  Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

1. Údaje o aktivitách školy  

➢ Soutěže 

• Turnaj ve vybíjené  

• Turnaj v házené pro 5. až 9. třídu  

• Školní kolo konverzace v anglickém jazyce 

• Dopravní soutěž mladých cyklistů – DDM Sokolov 

• „Survivor“ ve spolupráci s KIC – sportovní soutěže v tělocvičně 

 

Kulturní a vzdělávací programy pro žáky 

➢ Kulturní programy 

• Divadelní představení „O Sněhurce“ pro MŠ a 1. stupeň ZŠ v sále 

Slovanského domu. 

• Mikulášská nadílka pro žáky 1. stupně pořádaná IX.A s využitím 

sponzorských darů rodičů. 

• Zájezd žáků 2. a 3. třídy do divadla Husovka v Karlových Varech na 

představení „O Balynce, dobrém štěněti“. 

• Indiánská show pro žáky 1. až 3. třídy a MŠ v sále Slovanského domu. 

• Divadelní představení „O princezně a Luciášovi“ pro 1. až 3. třídu a MŠ 

v sále Slovanského domu. 

• Koncert Bubeníci ZUŠ Kraslice v tělocvičně ZŠ 

 

➢ Vzdělávací programy  

• Přednášky Kritické myšlení, Enviroment 2020+ a Trh práce budoucnosti 

pořádané spol. Calliditas. 

• Besedy pořádané Mgr. Bc. Miloslavem Kucerem ve spolupráci s Odborem 

kultury a sociálních věcí Městského úřadu v Rotavě pro žáky 2. stupně na 

téma – Chudoba a nezaměstnanost; Šikana a kyberšikana; Závislosti, drogy 

a alkohol; Kriminalita; Rizikové chování; Finanční gramotnost. 

• Finanční gramotnost pro žáky 1. až 3. třídy v KIC Rotava 

• Dopravní výchova na dopravním hřišti SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice pro 4. a 5. 

třídu. 

• Virtuální akademie - virtuální realita a její využití, pro 5. až 9. třídu. 

 

➢ Exkurze, poznávací výlety 

• Vycházející žáci – Výstava škol na ISŠTE Sokolov 

• Návštěva Planetária na Gymnáziu v Chebu – všechny třídy 

• Exkurze na Andělskou horu u K. V. – 5. a 6. třída 

• Statek Bernard – 2. až 4. třída 
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• Farma Kozodoj – 1. třídy 

• Exkurze do CEVOH Černošín – 2. stupeň 

 

➢ Činnost žákovské samosprávy 

Předsedové tříd se scházeli každý měsíc s ředitelkou školy. Projednávali společně akce pro 

žáky v daném měsíci, dávali své návrhy na akce pořádané pro ostatní žáky školy, případně 

měli možnost se obrátit na ředitelku s dotazy nebo stížnostmi. Účastnili se kontroly 

upravenosti tříd a podíleli se na vyhodnocení. 

➢ Spolupráce s rodiči 

20. 9. 2021 se konaly první třídní schůzky, na kterých si rodiče zvolili třídní důvěrníky. Ti se 

poté sešli na společné schůzce s ředitelkou školy, která je seznámila s aktuálními informacemi 

o škole nebo školské legislativě. Schůzka ředitelky školy s třídními důvěrníky se konala 

znovu v měsíci únoru a červnu. Dne 13.6.2022 se konala schůzka s rodiči budoucích prvňáků. 

Jak na schůzky ředitelky s třídními důvěrníky, tak na schůzku s rodiči budoucích prvňáků, 

přišel malý počet rodičů. 

10.11.2021 a 28.4.2022 proběhl „Den otevřených dveří“.  

Každé čtvrtletí se po pedagogické radě konají třídní schůzky a pohovory s rodiči. V ostatních 

měsících mohou rodiče využít jednou měsíčně konzultační odpoledne. 

Od rodičů obdržela škola sponzorské dary ve výši 150 Kč/žák, celkem 11 100 Kč. Tyto se 

použily na dopravu žáků na soutěže, nákup odměn v soutěžích nebo při jiných akcích 

pořádaných pro žáky školy. 

➢ Spolupráce se školskou radou 

Od  1. 9. 2020 zahájila svoji tříletou činnost nová školská rada. 

Školská rada obdržela a schválila Výroční zprávu ZŠ za 2020/2021, dále Školní řád ZŠ           

a Vnitřní řád školní družiny na šk. rok 2021/2022 a návrh rozpočtu na provoz na rok 2022. 

Spolupráce s dalšími subjekty 

➢ Spolupráce se zřizovatelem  

• přivítání nových žáků v 1. ročníku starostou města 

• přijetí vybraných žáků školy starostou města 

• slavnostní předání vysvědčení žákům deváté třídy v obřadní síni MÚ 

• účast zástupců města na „Posledním zvonění“ 

Zřizovatel uhradil žákům divadelní představení, která se uskutečnila ve Slovanském domě       

a sportovní klání „Survivor“, které proběhlo v tělocvičně školy. 

 

➢ Spolupráce s městskou knihovnou 

• besedy v knihovně  
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➢ Spolupráce s mateřskou školou 

• probíhaly vzájemné konzultace mezi učitelkami předškoláků v mateřské škole        

a učitelkami v 1. třídě 

• uskutečnily se společné projektové dny „Marťani a Marťánci aneb vesmírné učení 

se sedmáky“ v ZŠ a ekologický projekt 2. a 4. třídy „Sázení v MŠ“  

• „Poslední zvonění“ se žáky 9. třídy. 

 

➢ Spolupráce se sportovními oddíly 

• Karate 

➢ Spolupráce s Českým zahrádkářským svazem v Rotavě 

• výtvarné práce dětí školní družiny určené na zahrádkářskou výstavu 

➢ Spolupráce s poradenským zařízením v oblasti podpory žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

• s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Sokolově 

• s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Karlových Varech 

• se Speciálním pedagogickým centrem v Sokolově 

• se Speciálním pedagogickým centrem v Karlových Varech    

               

➢ Spolupráce s občanským sdružením Společně k bezpečí 

• Dlouhodobý program primární prevence  

 

Činnost školní družiny 

Hodnocení činnosti školní družiny je zpracováno vedoucí vychovatelkou a je uloženo              

v ředitelně školy.  

Ve školním roce 2021/2022 mohli být žáci přihlášeni do jednoho ze dvou oddělení ŠD. 

I. oddělení – pan vychovatel Lukáš Koutný (žáci 3. až 9. ročník), II. oddělení-paní 

vychovatelka Lenka Szmigielská (žáci 1. a 2. ročník). 

Do družiny docházeli převážně žáci z I. stupně ZŠ. 9 žáků z II. stupně (6. až 9. ročník). 

Celkem bylo zapsáno v průběhu školního roku v obou odděleních 56 žáků. Denně pro ně byly 

připravovány nejrůznější aktivity. Např. v rámci zájmové činnosti sportovní, přírodovědné, 

hudebně-pohybové, estetické, rukodělné, dopravní, rozumové. Velkou pozornost věnovali 

vychovatelé také odpočinkovým a rekreačním činnostem i přípravě na vyučování.  

Každou středu probíhal od 15.00 do15.50 hod. Dopravní kroužek. Každý čtvrtek a pátek „Den 

zájmových činností“, kdy si žáci mohli vybrat zájmovou činnost estetickou nebo zájmovou 

činnost práce na počítači. 
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2. Údaje o prezentaci školy na veřejnosti 

➢ Zpravodaj města 

Veřejnost byla pravidelně každý měsíc informována učiteli, vedoucí vychovatelkou, 

ředitelkou nebo žáky o činnosti a záměrech školy a školní družiny. 

➢ Webové stránky školy 

• Na webových stránkách prezentujeme informace o škole, o činnostech v rámci 

vyučování a aktivitách školní družiny. 

• Prostřednictvím webových stránek informujeme veřejnost o realizovaných 

projektech, které jsou spolufinancovány z ESF a státního rozpočtu. 

 

➢ Kulturní vystoupení 

• Vánoční jarmark – prodejní akce výrobků žáků ZŠ a dětí MŠ. 

• Kulturní vystoupení na Rozsvěcení vánočního stromu. 

• Vystoupení Pěveckého kroužku v sále Slovanského domu a na Oslavách 

města. 

 

j) Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI  

Ve školním roce 2021/2022 neproběhla ve škole inspekční činnost na místě. 

ZŠ byla v listopadu 2021 zařazena do inspekčního elektronického zjišťování, které nahrazuje 

v dané záležitosti inspekční činnost na místě. Týkalo se problematiky podpory pohybových 

aktivit a pohybových dovedností žáků jak v rámci výuky tělesné výchovy, tak i v rámci 

ostatních pohybových činností žáků ve škole. Současně byly zjišťovány podmínky, které 

školy, učitelé a žáci pro realizaci pohybových aktivit aktuálně mají. Toto elektronické 

zjišťování bylo dílčí součástí širšího tematického šetření České školní inspekce orientovaného 

na pohybovou problematiku. V jeho rámci budou v tomto školním roce realizovány také 

prezenční aktivity a žáci 3. a 7. ročníku projdou v průběhu 1. pololetí 2022/2023 měřením 

tělesné zdatnosti prostřednictvím sady motorických testů. 

 

 

k) Základní údaje o hospodaření školy k 31.12.2021 a 30.6.2022 

Škola hospodařila  

• s prostředky na provoz od zřizovatele školy (Město Rotava); 

• s prostředky na přímé výdaje ve školství (od MŠMT prostřednictvím KÚ 

Karlovarského kraje); 

• s prostředky ESF a rozpočtu ČR;  

• s fondy, které se vytváří ze zlepšeného hospodářského výsledku; 

• s prostředky získanými v doplňkové činnosti; 
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• s prostředky získanými od rodičů (sponzorské dary). 

Podrobné účetní závěrky za jednotlivá čtvrtletí jsou k nahlédnutí v ředitelně školy, případně   

u zřizovatele. 

Vybavení, modernizace, opravy 

• Dovybavení nábytkem do školní družiny a dvou tříd na 1. stupni, nové učitelské 

katedry na 2. stupeň, nábytek do ředitelny v celkové částce 124 810,31 Kč. 

• Velkoformátový interaktivní panel do VII.A za 112 555,05 Kč. 

• Kromě běžných oprav a údržby během školního roku byly o letních prázdninách 

realizovány tyto rozsáhlejší opravy v celkové částce 189 106,50 Kč.  

Oprava výmalby v pracovně Vv – zatečení kolem oken, výmalba jedné třídy a výměna 

podlahové krytiny v této třídě, oprava výmalby ve školní jídelně včetně nátěru 

radiátorů a soklů, opravy prasklin kolem vstupních dveří do jídelny. 
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V Rotavě dne 31. 8. 2022                                            Mgr. Jaroslava Červenková, DiS. 

                      ředitelka školy 


