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Výroční zpráva je vydávána na základě Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou č. 
195/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti 
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 
225/2009 Sb. 

  

1. Základní údaje o škole 

  

Základní škola Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou 

Školní 232, 517 61 Rokytnice v Orl. h. 

tel. 494 595 219, e-mail : reditel@zs.rokytnice.cz 

www.zs.rokytnice.cz 

IČO: 75015340, DIČ: CZ75015340 

identifikátor zařízení: 650 065 298, IZO: 102 406 057 

          Kapacita školy je 400 žáků. K 30.9.2014 navštěvovalo školu 185 žáků, z toho 110 na prvním 
stupni a 75 na druhém. Při vykazování stavu žactva v březnu 2015 měla škola 184 žáků (110 na I.stupni 
a 74 na  II. stupni). Poměr dívek a chlapců byl 85 : 100. Mimo dětí z Rokytnice v Orl.h. navštěvovali 

školu také žáci z Bartošovic (15 žáků), Říček (6 žáků), 2 z Rychnova nad Kněžnou, jedna žákyně ze 
Žamberka a jedna z Pěčína. Škola měla 10 tříd. V každém ročníku byla jedna třída a žáci s LMP byli 
vyučováni ve speciální třídě. 

         Škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Rokytnice v Orlických horách. 

         Součástí školy je školní družina s kapacitou 79 žáků. V tomto roce navštěvovalo družinu 79 dětí, 
které byly rozděleny do tří oddělení. Z prvního stupně bylo 73 dětí a návštěva družiny byla umožněna i 
šesti dojíždějícím žákům druhého stupně. IZO ŠD je 117 600 423. 

         Součástí školy je také školní jídelna (IZO je 110 034 988). Ta je uváděna jako odloučené 
pracoviště (Školní 497), je však s budovou školy spojena. Kapacita jídelny (600 jídel) umožňovala vedle 
hlavní činnosti vařit i pro cizí strávníky a provozovat rozsáhlou doplňkovou činnost (zajištění svateb, 
setkání, rautů, vlastní výroba – obložené chlebíčky, houskové knedlíky apod.). Ve školní jídelně bylo v 
tomto roce připraveno 63 161 obědů a 3 722 večeří celkem tedy 66 883 teplých jídel, 2422 snídaní, 977 

druhých večeří a 253 svačin pro ubytované. Byl zde provozován bufet, kde je možno nakupovat svačiny 
a nápoje. Jídelna také zajišťovala akci Mléko do škol. 

         Škola má pro výuku velmi dobré prostorové podmínky. Je zde dostatek kmenových i 

specializovaných učeben. Škola je vybavena vyhovujícím nábytkem, materiálně technické podmínky pro 
výuku jsou na velmi dobré úrovni. Při výuce i pro mimoškolní činnost jsou využívány specializované 
učebny např. jazyková multimediální učebna, počítačová učebna, studovna, keramická dílna, kreslírna, 
učebna Hv, učebna F- Ch, aula, posilovna, sauna, sportovní hala (s rozměry hřiště 20 x 40 m, halu je 
možno rozdělit dělící stěnou na dvě shodné poloviny). Dobré zázemí pro sportovní činnost vytváří i 
venkovní sportovní areál (běžecká dráha, doskočiště a hřiště s umělou trávou). Všechny kmenové 
učebny jsou vybaveny interaktivními systémy. Jedna interaktivní tabule je umístěna i ve specializované 
učebně fyziky a chemie. Škola vlastní i některé nadstandardní pomůcky (např. model Van de Graafova 
generátoru, fusingová pícka, hrnčířské kruhy, keramickou pec, florbalové mantinely, tréninkový trenažér 
na stolní tenis). 

         Od roku 2005 pracuje při škole devítičlenná Školská rada. Jejím předsedou byl v tomto školním 
roce pan Libor Toncr. Při škole pracuje také Sdružení rodičů a přátel školy, jehož předsedkyní byla paní 
Jana Gärtnerová. 
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2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

         

         Žáci byli vzděláváni podle rámcového vzdělávacího programu  79- 01- C/01- Základní škola. 

         V rámci RVP ZŠ je vytvořen náš vlastní školní vzdělávací program (Školní vzdělávací program 
Základní školy Rokytnice v Orlických horách č.j. 4/2013), podle kterého se učili všichni žáci. Součástí 
našeho ŠVP je i Příloha pro žáky s LMP, podle které bylo vzděláváno osm žáků v speciální třídě. 

Jako druhý povinný cizí jazyk pro žáky II. stupně je vyučován jazyk německý. 

         Vzhledem k nutnosti vyučovat druhý povinný cizí jazyk se na přechodné období snížila nabídka 
volitelných předmětů. Ve škole se vyučovaly volitelné předměty: Cvičení z českého jazyka, Cvičení 
z matematiky a Anglická konverzace.  

Do výuky byly zařazeny tyto projekty: 

1.třída: 

Kdopak to tu s námi je? 

2.třída: 

Radujme se, veselme se, Pětkrát ES, Školička klauna Pepíčka 

3.třída: 

Jablkový den, Hry bez hranic, Barevný týden, Deník mravence 
4.třída: 

Pod křídly orlice, Voda v literatuře, Vítejte ve společnosti, Bylo nebylo, Čtyři obři, Lovci pokladů, Za 
zábavou a poučením 
5.třída: 

Expedice na Měsíc, Modrá je dobrá, Sluneční znamení, Člověk nebo příroda, 21. století 
6.třída: 

Kamarádím s mapou, Putování za václavkou, Trojská válka, Dobrodružství kriminalistiky, Místo na slunci 

7.třída: 

Popelka, Příroda kolem nás, Cesta ke kalichu, 

8.třída: Můj vlastí výkon, Epicentrum, Zdraví je výhra, René, já a Rudolf chodíváme na golf, Židle 
9.třída: Den plný her, Naši sousedé, Globální svět, The Bear´s Stories, Šoa, Městečko na dlani, Čeština v 
systému jazyků, Můj domov - mé srdce 
 Byly realizovány celoškolní projekty Kalendář a Akce Simon (finanční podpora chlapce z Keni). 

  

3. Přehled pracovníků školy 

  

     Na začátku školního roku škola zaměstnávala celkem 38 zaměstnanců. Z toho 21 pedagogických (dvě 
učitelky na MD a RD), 6 provozních a 6 kuchařek ve školní jídelně. V rámci vedlejší hospodářské činnosti 
pracuje ve škole na DPP dalších 5 zaměstnanců. Na hospodářské činnosti se podílejí i někteří 



zaměstnanci v trvalém pracovním poměru (je s nimi uzavřena DPP nebo DPČ). Tito zaměstnanci jsou v 
tabulce fyzicky vedeni v kategorii pedagogičtí nebo správní zaměstnanci. 

V době hlavních prázdnin nastoupila jedna učitelka na mateřskou dovolenou, v průběhu školního roku ji 
následovaly další tři. Byly přijaty tři nové učitelky a jeden úvazek byl rozdělen mezi pedagogy, kteří 
neměli plné úvazky. K 30.4.2014  byl rozvázán pracovní poměr s jednou vychovatelkou školní družiny, 
na její místo byl přijat nový vychovatel ŠD.  

           

Ředitelem školy byl Mgr. Zdeněk Dušek, zástupkyní ředitele Mgr. Libuše Dostálová, výchovnou poradkyní 
Mgr. Blanka Koďousková, vedoucí vychovatelkou v ŠD Ludmila Hamáčková a vedoucí ŠJ Eva Tuhárská. 

          

Počty  pracovníků školy k 1.9.2014 
Počet pracovníků celkem 38 ( z toho 2 MD, RD) 
Počet učitelů ZŠ 18 ( z toho 2 MD, RD ) 
Počet vychovatelek ŠD   3 
Počet správních zaměstnanců   6 
Počet zaměstnanců ŠJ   6 
Počet zaměstnanců na dohody   5 

  

Počty  pracovníků školy k 30.6.2015 
Počet pracovníků celkem 41 ( z toho 5 MD, RD) 
Počet učitelů ZŠ 21 ( z toho 5 MD, RD ) 
Počet vychovatelek ŠD   3 
Počet správních zaměstnanců   6 
Počet zaměstnanců ŠJ   6 
Počet zaměstnanců na dohody   5 

  

 Pedagogičtí pracovníci podle započítané praxe 

0 - 5 let 6 - 10let  11 - 15 let 

16 -  20 let 

  

21- 27 let nad 27 let   

 muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

1 2 0 4 1 2 2 2 0 3 2 3 

                              

  

V tomto přehledu jsou uvedeni pedagogičtí zaměstnanci, kteří v daném roce ve škole skutečně vyučovali 
(bez MD a RD). 

Celkem : muži     6 

                ženy   16 

 

 

  



Údaje o nepedagogických pracovnících 

  

  Ostatní pracovníci Úvazek HČ Úvazek VČ* 
1 účetní 1,0 DPP 
2 účetní, hospodářka 0,7 0,55 
3 školník 1,0 DPČ 
4 uklizečka 1,0   
5 uklizečka 1,0   

  6 uklizečka (dlouhodobá nemoc)              1,0 
  7 vedoucí školní jídelny 1,0   
  8 hlavní kuchařka 1,0   
  9 kuchařka 1,0   
 10 kuchařka 1,0   

 11 kuchařka, uklizečka ubytovny   1,0 
 12 kuchařka   1,0 
 13 správce sportovního areálu a ubytovny°   DPČ 

14 pomocné účetnictví (bar) °   DPP 
15 masérské služby   DPP 
16 kuchařské práce   DPP 
17 kuchařské práce   DPP 
18 úklid zástup 0,5   
19 úklid   DPP 

*  provozní zaměstnanci vykonávají další práci ve vedlejší činnosti na dohody o pracovní činnosti 

°  současně i pedagogická činnost, fyzicky zařazen do počtu pedagogických pracovníků 

  

  

Kvalifikace a aprobovanost ve výuce 

  

 Při zahájení školního roku pracovalo ve škole 19 pedagogických pracovníků, kteří byli pro práci ve škole 

plně kvalifikovaní. V průběhu školního roku byla jedna kvalifikovaná učitelka nahrazena učitelkou, která 
si dokončuje pedagogické vzdělání na UP Olomouc. Další dvě učitelky nastupující za MD byly 
kvalifikované. Ve školní družině pracovali tři aprobované vychovatelky a jeden vychovatel studující PF 
v HK (s ukončeným bakalářským studiem). 

Celková aprobovanost výuky se v letošním roce udržela mírně nad 80ti %. Ve speciální třídě jsou žáci 
vyučováni aprobovanou učitelkou pro speciální školství a v některých hodinách integrováni do běžných 
tříd. V reedukační péči byly všechny hodiny odučeny učiteli s potřebnými kvalifikačními požadavky. Nižší 
aprobovanost výuky na druhém stupni je způsobena především malým počtem tříd ve škole. 

  

Aprobovanost ve výuce % 
 1. stupně 94 
 2. stupně               67 

Spec. třída 91 
ŠD 100 

  

  

  



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

Zápis k povinné školní docházce se konal 3.2.2015. K zápisu se dostavilo 28 dětí (včetně čtyř s odkladem 
PŠD z loňského roku), 26 z Rokytnice, jeden chlapec ze Zdobnice 

 a jeden ze Souvlastního. Pro osm z nich žádají jejich rodiče odložení školní docházky. V školním roce 
2015/16 nastoupí do prvního ročníku 20 žáků. 

         V letošním školním roce vyšlo z naší školy celkem 20 žáků. Z deváté třídy 18 žáků, jedna žákyně 
ze speciální třídy a jeden žák z osmého ročníku.  Na školy s maturitními obory bylo přijato 11 žáků. Osm 
žáků se bude učit v tříletých oborech středních odborných učilišť, jedna žákyně si zvolila dvouletý obor.  

  

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

        

         Při závěrečné klasifikaci prospělo s vyznamenáním 72 žáků (39% žáků školy), z toho na I.stupni 
61 (55% celkového počtu žáků I.stupně), na  II. stupni 11 (15 % žáků II. stupně). Na konci roku byli 
dva žáci hodnoceni nedostatečně. 

         Sníženou známkou z chování bylo na konci školního roku hodnoceno 5 žáků. Jeden žák třetím 
stupněm za opakované záškoláctví, ostatní druhým stupněm. Průměr zameškaných hodin na jednoho 
žáka za celý školní rok byl 85,66 hodiny. Celkem 43 hodin zůstalo neomluveno. Dva žáci měli nulovou 
absenci po celý rok. V posledních letech má míra absencí snižující se tendenci. 

       Dvacet žáků s potvrzenou vývojovou poruchou učení bylo zařazeno do reedukačních hodin a byl jim 
vypracován individuální studijní plán. 

      Podrobnější přehled klasifikace je uveden v příloze Přehled klasifikace školy. 

      Pod záštitou ČŠI proběhlo v tomto roce celostátní Výběrové zjišťování výsledků žáků. Tohoto 
testování se účastnili žáci našeho devátého ročníku v oblastech společensko-vědního a přírodovědného 
přehledu. V obou oborech se vědomosti našich žáků pohybovaly kolem celorepublikového průměru. 

Na začátku školního roku bylo zajištěno testování žáků devátého ročníku v jazycích a matematice 

prostřednictví společnosti SCIO. I v tomto testování se výsledky našich žáků pohybovaly v průměru 
testovaných škol. V ČJ se žáci zařadili do lepšího průměru. 

Na konci školního roku se účastnili žáci v rámci autoevaluace srovnání vědomostí žáků naší školy se šesti 
školami Ústeckoorlicka. Porovnávaly se znalosti žáků pátých a devátých ročníků v českém jazyce, 
anglickém jazyce a matematice. Výsledky srovnávacích testů byly poměrně vyrovnané.  

  

 

 

 

 

 

 

 



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

         

Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

datum název akce účastník Místo konání, pořadatel 

3.10. Dílny Heuréky B.Koďousková  Nadace Depositum bonum NA 

7.10. Recitace a výběr textu J.Macoun ŠZpDVPP RK 

8.10. Fyzikální dílna – Elixír do škol B.Koďousková Nadace Depositum bonum LET 

10.10. 
Pogranicze polsko-czeskie po 

wstapieniu do EU 
Z.Dušek 

FF UHK,Universita Wroclaw, 
Ladek Zdroj 

5.11. Fyzikální dílna – Elixír do škol B.Koďousková Nadace Depositum bonum LET 

23.,24.10. Workshop polských a českých učitelů J.Macoun Akcent, Duszniki Zdroj 

7.11. Kapradí –environmentální kurz L.Hamáčková Sever,Dvůr Kr.n.L. 

7.11. Kapradí –environmentální kurz V.Maršíková Sever,Dvůr Kr.n.L. 

13.11. 
Národní systém hodnocení 

vzdělávací soustavy 
Z.Dušek ČŠI HK 

21.11. 
Jednoduché experimenty ve výuce 

chemie 
M.Říhová ŠZpDVPP NA 

26.11. Školení o holocaustu J.Macoun ICEJ, Praha 

10.12. Fyzikální dílna – Elixír do škol B.Koďousková Nadace Depositum bonum LET 

12.12. Psychologie sportu v praxi M.Rücker FTK Olomouc 

27.2. Věda má budoucnost B.Koďousková 
AISIS Škoda Auto,Mladá 

Boleslav 

11.2. Fyzikální dílna – Elixír do škol B.Koďousková Nadace Depositum bonum 

11.3. Fyzikální dílna – Elixír do škol B.Koďousková Nadace Depositum bonum 

16.3. 
Věda má budoucnost, Moderní 

trendy ve výuce 
B.Koďousková AISIS Škoda Auto, Praha 

8.4. Fyzikální dílna – Elixír do škol B.Koďousková Nadace Depositum bonum 

10.4. 
Věda má budoucnost, Technické 

obory a příležitosti 
B.Koďousková AISIS Škoda Auto, RK 

13.5. Fyzikální dílna – Elixír do škol B.Koďousková Nadace Depositum bonum 

19.5. Právní vědomí vychovatelek ŠD L.Hamáčková ŠZpDVPP RK 

  

  

  

  

  

Celoroční studium 

    

  obor studia jméno místo 

celoročně 
Magisterské studium  Učitelství 

Německý jazyk a Matematika pro 
II.st. ZŠ 

A.Nováková UP Olomouc 

  

  

  



Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

datum název akce účastník Místo konání, pořadatel 

19.11. Účetnictví škol Š.Rozsívalová ŠZpDVPP RK 

19.11. Účetnictví škol K.Gregušová ŠZpDVPP RK 

12.1. Daně FO Š.Rozsívalová ŠZpDVPP HK 

12.1. Daně FO K.Gregušová ŠZpDVPP HK 

28.1. DPH ve školství Š.Rozsívalová Pardubice 

29.1. Mzdový program – změny 2015 Š.Rozsívalová HK 

18.1. Legislativní změny ve mzdách Š.Rozsívalová HK 

18.1. Legislativní změny ve mzdách K.Gregušová HK 

27.2. 
Změny v oblasti nemocenského a 

důchodového pojištění 
Š.Rozsívalová HK 

27.2. 
Změny v oblasti nemocenského a 

důchodového pojištění 
K.Gregušová HK 

5.3. Školení řidičů služebních vozidel M.Rücker MěÚ Rokytnice 

5.3. Školení řidičů služebních vozidel J.Unger MěÚ Rokytnice 

20.4. 
Krajská konference hromadného 

stravování 
E.Tuhárská HK 

22.4. Školení k DPH Š.Rozsívalová HK 

   

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

           

         V tomto školním roce škola zorganizovala řadu kulturních, sportovních a společenských akcí. Jejich 
výčet je uveden v přílohách. Mnohé z nich se staly již tradicí a žáci i rokytnická veřejnost považuje jejich 
každoroční opakování za samozřejmost. 

         Mezi nejvýznamnější prezentace školy na veřejnosti patří tradiční Vánoční besídka, která opět 
v předvánočním čase zcela naplnila aulu školy. 

Další akcí, která dokázala do školy přilákat velké množství lidí, byl Velikonoční jarmark. Návštěvníci si 
zde mohli  "za lidové ceny" zakoupit nádherné výrobky žáků, učitelů i dalších zaměstnanců 

školy. Finanční výtěžek této akce poputuje do fondu školy, z kterého se hradí např. adopce na dálku. 
Letošní doprovodnou akcí byly "Přírodní vědy hrou", které ukázaly, že fyzika a chemie mohou být i velice 
zajímavé a zábavné. O další zábavu se svými vystoupeními postarala školní družina a Sbor z hor. 
Nechyběla ani čajovna ŠD (letos U Rudolfa II.) a klasické občerstvení, které zajistily kuchařky ze školní 
jídelny. 

Tento rok byl spjatý s desátým výročím spolupráce se školou v polském Wilkanově. Připomenutí 
společného výročí proběhlo na slavnostních setkáních v obou školách, nejprve 21. 5. 2015 ve Wilkanově, 
později 26. 5. v Rokytnici. Spolupráce spočívá v pravidelném setkávání žáků v oblasti sportovní 
(florbalový turnaj v Rokytnici, halová kopaná ve Wilkanowě), vzdělávací (společná výuka v obou 
školách). V závěru školního roku proběhly jednodenní výlet našich posledních ročníků do Wroclavi a 
dvoudenní školní výlet těch o rok mladších do Miedzigurza. V červnu se sešli v Říčkách ke společné 
oslavě konce školního roku i polští pedagogové se zaměstnanci naší školy.  

         Žákům školy byl dán velký prostor k mimoškolní činnosti. Bylo jim nabídnuto 20 kroužků (viz 
příloha). 

 Sportovní kroužky jsou sdruženy ve Školním sportovním klubu. Žáci druhého stupně se účastnili 
florbalových turnajů pořádaných OR AŠSK ve všech čtyřech kategoriích. Nejlepšího výsledku dosáhli 



chlapci v kategorii III (rok narození 2001-2003). Po vítězstvích v okrskovém a okresním kole skončili 

v krajském finále na výborném třetím místě. V mezinárodním turnaji skončila naše družstva na druhém a 
třetím místě. Vynikajících výsledků dosahovali nejmladší florbalisté z prvního stupně. V Dobrušce se stali 
přeborníky okresu, vyhráli pravidelnou Horskou florbalovou miniligu a zvítězili i na Velikonočním turnaji, 
který organizovala naše škola. Do sportovních aktivit ŠSK se velmi úspěšně zapojovali i stolní tenisté, 
kteří hráli celoroční soutěž, Vánoční a pololetní turnaj. Účastnili se i turnajů pořádaných jinými subjekty. 

Žáci vyšších ročníků si v rámci kroužku Kondiční cvičení chodili pravidelně zacvičit do školní posilovny. 

Novinkou byly v tomto roce dva kroužky ŠSK – Sportovní hry pro I.stupeň. 

Škola vysílala svoje zástupce do různých sportovních soutěží a závodů (viz příloha). 

Podle zájmu dětí je využívána sauna, pravidelně chodí do sauny zájemci navštěvující školní družinu, 
v letošním roce jich bylo třicet pět. V rámci TV a fyziky si saunování vyzkoušeli i žáci osmého ročníku. 

Výtvarné kroužky využívaly velmi dobré vybavení keramické dílny, rozvíjely výtvarné schopnosti dětí a 
přispívaly svými výrobky na prodejních akcích (Vánoční a Velikonoční jarmarky). Při svých vystoupeních 
ve škole i mimo školu výborně reprezentovaly i umělecké kroužky (pěvecký, dramatický, recitační). Své 
první samostatné divadelní představení pro veřejnost měl dramatický kroužek ve hře O kameni zvaném 
Lapiduch. Pěkných úspěchů dosáhli žáci v okresních i krajských recitačních soutěžích. 

Zájemci o přírodu mohli navštěvovat přírodovědný kroužek, biologickou přípravku a také velice oblíbené 
Toulky přírodou, jejichž náplní byly i víkendové vycházky do přírody. Aktivní práce v kroužcích přispěla 
k úspěšné reprezentaci školy v okresních a krajských soutěžích. 

Dětem, které mají potíže s výslovností, byla věnována péče v logopedickém kroužku. 

Učitelé připravili pro žáky několik olympiád a vědomostních soutěží. Úspěšní soutěžící ze školních kol nás 
reprezentovali v okresních a krajských kolech soutěží (viz příloha). 

V Julinčině údolí absolvovaly děti dva několikadenní pobyty. V září byl pro žáky šesté třídy připraven 
celotýdenní projekt Místo na slunci. Jeho obsahem jsou aktivity, které vedou k vzájemnému poznávání a 
utužování kolektivu. Poslední červnový víkend patřil tradičně Dětskému dni, který byl určen pro všechny 

žáky naší školy, ke kterým se připojilo několik dětí ze ZŠ a MŠ Pěčín a ZŠ Svatopluka Čecha Choceň. Od 
pátku do neděle soutěžilo asi 130 dětí v různých sportovních a dovednostních soutěžích, bály se při noční 
hře a bavily se při sobotním kulturním programu, který si samy připravily. V tomto školním roce proběhl 
již 39. ročník této akce. 

V aule také proběhl pololetní ples s výukou společenských tanců. Tato akce měla žákům I.stupně přiblížit 
základy společenského chování. Ke zvýšení kulturního života žáků II.stupně měla přispět nabídka 
možnosti navštěvovat v rámci předplatného divadelní představení v Klicperově divadle v Hradci Králové. 
Pro žáky byly v odpoledních hodinách zorganizovány čtyři zájezdy do divadla. Této nabídky využívalo více 
než třicet žáků. 

Škola má ve svém školním vzdělávacím programu širokou nabídku sportovních kurzů. Žáci 2.a 3.ročníku 
jezdili do plaveckého bazénu v Rychnově nad Kněžnou na výuku plavání. V místních podmínkách (Farák 
a Říčky) proběhly lyžařské výcviky pro 4. a 7. ročník. V předcházejícím roce nebylo možno kvůli 
nepříznivému počasí tyto kurzy zrealizovat, proto se lyžování účastnili i žáci pátého a osmého ročníku. 
Žáci šestého ročníku absolvovali kurs bruslení na zimním stadiónu v Rychnově nad Kněžnou. Ve 
4.ročníku proběhl kurz dopravní výchovy s návštěvou dopravního hřiště v Rychnově nad Kněžnou. Žáci 
nabytých zkušeností výborně využili v soutěži mladých cyklistů a v obou soutěžních kategoriích okresního 
kola obsadili druhá místa. 

V ekologické výchově byli žáci vedeni k třídění odpadů a v rámci Dne Země provedli úklid okolí školy a 
vybraných míst ve městě. Na podzim a na jaře proběhla soutěž ve sběru papíru a její finanční výtěžek 
byl věnován do fondu „adopce na dálku“. 

         Všechny třídy absolvovaly školní výlety, exkurze a další kulturní a vzdělávací akce (viz příloha). 



             Velmi pestrá byla i činnost dětí ve školní družině (viz příloha). Při svých aktivitách využívala ŠD 

prostory školy – aulu, počítačovou učebnu, sportovní halu, saunu atd. ŠD spolupracovala s Městskou 
knihovnou v Rokytnici v O.h. a za svými aktivitami vyjížděla i do okolních obcí. 

         Škola pravidelně prezentovala svoji práci na veřejnosti, na webových stránkách 
(www.zs.rokytnice.cz), které byly pravidelně aktualizovány. Škola se prezentovala i v místním tisku. 

  

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve dnech 13. – 15.5.2015 navštívila naší školu Česká školní inspekce. Kompletní Inspekční zpráva je 
k dispozici na webových stránkách školy. 

Závěry z hodnocení školy v Inspekční zprávě 

Silné stránky školy 

         Propracovaný systém řízení školy se pozitivně odráží v nadstandardním získávání finančních 
prostředků a jejich efektivním využívání pro zkvalitnění materiálně technických podmínek školy, které 
jsou nadstandardní rovněž po stránce prostorové i estetické. Velmi kultivované prostředí školy významně 
přispívá k rozvoji osobnosti žáků. 

         Výchovně vzdělávací proces je na příkladné, nadstandardní úrovni. Pedagogové využívají efektivně 
rozmanité metody a formy práce, dostupné pomůcky a veškeré technické vybavení školy. 

Nadstandardně je zajištěno rovněž hodnocení celkových výsledků vzdělávání školy. 

Rozvoj osobnosti žáků je velmi účinný, je podpořen množstvím realizovaných projektů a je příkladem 
dobré praxe. 

Návrhy na zlepšení 

         Dále pokračovat v kvalitním koncepčním řízení školy a uplatňování moderních aktivizačních a 
interaktivních trendů ve výuce. 

  

9. Základní údaje o hospodaření školy 

  

            Škola hospodařila v roce 2014 s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele na provoz, s 
prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu prostřednictvím krajského úřadu a s prostředky získanými 
vlastní činností. Škola je od roku 2005 plátcem DPH. 

         Škola vedle své hlavní činnosti, kterou je poskytování základního vzdělání, provozovala školní 
družinu, školní jídelnu a věnovala se i rozsáhlé doplňkové činnosti (závodní stravování pro cizí strávníky, 
vlastní výrobu a prodej zboží v ŠJ, akce ŠJ - rauty, hostiny, vedení účetnictví pro školní subjekty, 

pronájem učeben, bytů a tělocvičny, provoz sauny, baru, posilovny a ubytovny, poskytování sportovních 
a rekondičních masáží). Škola vytváří v rámci doplňkové činnosti pracovní místa pro 3,5 úvazku 
v pracovním poměru a 9 dohod. Finanční prostředky získává škola i v hlavní činnosti. Některé školní akce 
mají vedle výchovného, kulturního a společenského přínosu i finanční efekt. Jedná se především o 
Vánoční besídku, Velikonoční jarmark a sběr papíru. Tyto částky přinesly škole částku 31542,- Kč 
(většinu z hospodářského výsledku hlavní činnosti). Podařilo se zajistit také sponzorské dary ve výši 
16862,- Kč. 

            Celkové výnosy základní školy v roce 2014 činily 16 581 470,73 Kč, celkové 
náklady 16 343 918,04 Kč. Rozdíl mezi výnosy a náklady, tedy i hospodářský výsledek za rok 2014 
je 237 552,69 Kč. Na hospodářském výsledku se podílí hlavní činnost částkou 49 715,76 Kč, doplňková 
činnost 187 836,93 Kč. 

http://www.zs.rokytnice.cz/


 V hlavní činnosti škola hospodařila v roce 2014 s těmito výnosy: 

1. Dotace od KÚ na platy, zákonné odvody a učební pomůcky ve výši 9 009 668,- Kč         (54,34 % z 
celkových výnosů školy) 

2. Dotace od zřizovatele na provozní náklady 2 650 000,- Kč       (15,98% z celkových výnosů školy) 

3. Aktivace fondů (rezervního fondu a fondu reprodukce majetku) 114 215,64 Kč (0,69% z celkových 
výnosů školy) 

4. Ostatní výnosy 1 101 656,95 Kč (6,64% z celkových výnosů školy) 

Celkové výnosy hlavní činnosti školy v roce 2014 činily 12 875 540,59 Kč, celkové náklady hlavní činnosti 
12 825 824,83 Kč. Rozdíl výnosů a nákladů je 49 715,76 Kč. 

Celkové výnosy doplňkové činnosti školy v roce 2014 činily 3 705 930,14 Kč, celkové náklady doplňkové 
činnosti 3 518 093,21 Kč. Rozdíl výnosů a nákladů, tedy hospodářský výsledek doplňkové činnosti je 187 
836,93 Kč. 

Bližší struktura nákladů a výnosů je rozpracována ve Výroční zprávě o hospodaření za rok 2014. 

  

  

  

V Rokytnici v O.h. 20.9.2015                                          Mgr. Zdeněk Dušek 

                                                                                               ředitel základní školy 

  

Výroční zpráva byla projednána Pedagogickou radou dne: 29.9.2015 

  

Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne:            .2015 

                                                                                              Libor Toncr     
                                                                                                            

                                                                                              předseda školské rady 

 


