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1. Základní údaje o škole 

   
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 
datová schránka: zfhmrze 
 
            Škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Rokytnice v 
Orlických horách.  
         Kapacita školy je 400 žáků. K 30. 9. 2021 bylo ke vzdělávání ve škole zapsáno 
181 žáků, z toho 106 na prvním stupni a 75 na druhém.  Dívek bylo 88 a chlapců 93. 
Škola měla 9 tříd. Mimo dětí bydlících v Rokytnici v Orl. h. chodili do školy také žáci 
z Bartošovic, Pěčína, Kunvaldu a Říček. Několik žáků mělo trvalé bydliště v různých 
obcích mimo Rokytnici v O.h., přechodně však žili s rodiči v Rokytnici. Na začátku roku 
navštěvovali školu čtyři cizinci (z Vietnamu, Polska a dvě děti z Ukrajiny).   

V březnu 2022 se navýšil počet žáků na 209 (122 žáků bylo na I. stupni a 87 na 
II. stupni). Důvodem bylo přijímání uprchlíků z Ukrajiny. V březnu jich bylo třicet. 
Celkově bylo v tomto školním roce zapsáno 42 dětí azylantů nebo žadatelů o azyl a 
osob s doplňkovou nebo dočasnou ochranou v ČR. Některé ukrajinské děti školu 
opustily ještě před koncem školního roku. 
         Součástí školy je školní družina s kapacitou 79 žáků. V tomto roce navštěvovalo 
družinu 79 dětí, které byly rozděleny do tří oddělení. 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 (stravování sportovních soustředění, táborů, škol v 
přírodě, školních výletů, zajištění svateb, setkání, rautů a ostatních akcí, vlastní 
výroba – obložené chlebíčky, houskové knedlíky apod.). 

Školní jídelna také zajišťovala obědy pro Výdejnu č. p. 23 Bartošovice v Orl.h. 
(mateřská škola)  a Výdejnu č. p. 119 Bartošovice v Orl. h. (Základní škola speciální 
Neratov). 

 Ve školní jídelně bylo v tomto roce připraveno 61864 obědů a 2412 večeří. 
Celkem tedy 64276 teplých jídel a 1724 snídaní. Byl zde provozován školní bufet. 
Jídelna ve spolupráci s Mlékárnou Hlinsko a.s. zajišťovala akci Mléko do škol. Ovoce a 
zeleninu dodávala dětem v rámci projektu Ovoce do škol společnost Bovys s. r. o.   
         Při škole pracuje tříčlenná Školská rada. Dne 29. 9. 2021 proběhly volby do 
ŠR pro zástupce školy, zvolen byl Mgr. Josef Dostál. Dne 30. 9. 2021 si zákonní 



zástupci zvolili za člena rady pana Libora Toncra. Zřizovatel jmenoval do funkce svého 
zástupce v ŠR paní Janu Gärtnerovou. Předsedou rady byl zvolen pan Libor Toncr. 

Při škole pracuje také Spolek rodičů a přátel při ZŠ Rokytnice v O. h., jehož 
předsedkyní byla paní Mgr. Radka Holendová.  
 
 
 
Materiální vybavení 

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, 2 počítačové učebny (z 
toho jedna mobilní), studovna s knihovnou, keramická dílna (se dvěma kruhy a 
vypalovací pecí), 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 stejné 
části). 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. Interaktivní tabule jsou umístěny i ve specializované učebně 
fyziky a chemie, v jazykové učebně, počítačové učebně a ve školní družině.  

 Ke zkvalitnění práce v oblasti IT byla pronajata licence A3 Office 365. Tato 
skutečnost se velmi příznivě projevila při  distančním vzdělávání. Ke zvýšení 
dovedností v oblasti IT a zkvalitnění výuky byly zakoupeny licence na programy: 
Umíme to, Corinth (spolupráce Splav), interaktivní učebnice pro 
 I. stupeň, elektronické učebnice matematiky 1. – 5. ročník, Drill and skil pro  
II. stupeň. K modernizaci výuky přispívaly také robotické stavebnice pro I. st. Vex 123, 
pro II.st. Vex Go. Škola také vlastní 3D tiskárnu (Průša). 

Stále se zlepšují pracovní podmínky při pracovních činnostech na školním 
pozemku. Došlo k rozšíření záhonů, zvýšil se počet dřevin a byla zakoupena nádrž na 
zachycování dešťové vody k zalévání. 

Zvyšuje se počet knih ve školní knihovně. Knihy se zakupují v rámci čtenářských 
klubů financovaných ze Šablon II a III. Třídí se a vybírají knihy ze zrušených domácích 
knihoven. 

Škola vlastní řadu nadstandardních pomůcek a díky získávání dotací a 
sponzorských darů se daří nakupovat další.  

  
 
2. Mimořádná opatření kvůli Covid 19 
  
Na jaře roku 2020 nastal celosvětový problém s pandemií nemoci Covid - 19. 

Velké problémy s pandemií zasáhly do školního roku 2020/21. Výuka byla velmi 



ztížena nepřítomností žáků ve škole. V následujícím školním roce byla sice přijata 
opatření ke splnění hlavních vzdělávacích úkolů z minulého roku, ale i ta byla 
komplikována dalšími covidovými opatřeními. 

Výrazně se zvýšil dohled nad dodržováním hygienických proticovidových zásad 
(používání desinfekce, homogennost tříd a skupin, dodržování rozestupů apod.). 
Pravidla pro nošení roušek se měnila podle vývoje epidemické situace. Ke snížení 
počtu nakažených Covidem 19 doporučilo MŠMT prodloužit vánoční prázdniny, proto 
bylo od 20. 12. 2021 vyhlášeno třídenní ředitelské volno. 

Od pondělí 22. 11. 2021 probíhalo pravidelné testování žáků i zaměstnanců 
antigenními testy. V některých týdnech probíhalo testování i ve čtvrtek. Toto 
testování bylo ukončeno 14. 2. 2022.   

Při záchytu pozitivních testů nebo nemoci nařizovala krajská hygienická stanice 
karanténu pro žáky třídy, v které se Covid 19 vyskytl (viz tabulka). 
 

Třída Datum   
I. 30.01.2022 Krajskou hygienickou stanicí nařízená povinná karanténa 
I. 01.02.2022 Ukončena povinná karanténa 
II. 13.12.2021 Krajskou hygienickou stanicí nařízená povinná karanténa 
II. 27.12.2021 Ukončena povinná karanténa 
IV. 06.12.2021 Krajskou hygienickou stanicí nařízená povinná karanténa 
IV. 20.12.2021 Ukončena povinná karanténa 
IX. 11.12.2021 Krajskou hygienickou stanicí nařízená povinná karanténa 
IX. 25.12.2021 Ukončena povinná karanténa 
V. 27.11.2021 Krajskou hygienickou stanicí nařízená povinná karanténa 
V. 10.12.2021 Ukončena povinná karanténa 
VI. 07.12.2021 Krajskou hygienickou stanicí nařízená povinná karanténa 
VI. 21.12.2021 Ukončena povinná karanténa 
VII. 29.11.2021 Krajskou hygienickou stanicí nařízená povinná karanténa 
VII. 6.12.2021 Ukončena povinná karanténa 

 
V karanténě byli žáci vyučování online. Situace s výukou byla komplikována i 

tím, že v karanténě zůstávali i neočkovaní pedagogičtí pracovníci, kteří se 
s nakaženými setkali. 

Situace způsobená nemocí Covid 19, samozřejmě nejvíce ovlivnila samotné 
vzdělávání, ale omezila i ostatní aktivity školy.  
 
 
 

3. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy  
           
         Oborem vzdělávání byla Základní škola, kód 79-01-C/01.  



V tomto školním roce se všichni žáci vzdělávali podle našeho vlastního školního 
vzdělávacího programu Školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání, ŠVP ZŠ Rokytnice v O.h., č.j. 6/2020.  
 Pro žáky z Ukrajiny byly vytvořeny dvě skupiny pro výuku českého jazyka. Každá 
skupina měla dvě vyučovací hodiny ČJ a ostatní hodiny absolvovali ukrajinští žáci 
v přiřazených třídách podle rozvrhu třídy. 
         Ve škole se vyučovaly povinně volitelné předměty Cvičení z českého jazyka, 
Cvičení z matematiky, Matematický seminář, Anglická konverzace, Matematicko - 
fyzikální seminář a Biologicko-chemické praktikum.  

Ke zvýšení čtenářské gramotnosti byly třídy 2. a 3. ročníku děleny při jedné 
hodině ČJ. Byly zavedeny čtenářské kluby. Na podporu jazykového vzdělávání byly 
třídy pro výuku anglického jazyka děleny na skupiny.  Žákům byla nabídnuta možnost 
rozšíření a upevnění jazykových dovedností v jazykových kroužcích. Při výuce 
některých předmětů byly zařazeny prvky CLIL.  
Na I. stupni proběhly Anglické dny (výuka probíhala celý den v AJ). 

Výuka matematiky je podpořena povinně volitelnými předměty v devátém 
ročníku. Tyto předměty jsou vyučovány v menších skupinách dělené třídy.  

Stejně jako v loňském školním roce bylo plnění vzdělávacích plánů ovlivněno 
covidovými opatřeními, která však již nebyla tak rozsáhlá jako v minulém školním 
roce.  
 
4. Přehled pracovníků školy  

 
V průběhu tohoto školního roku zaměstnávala škola celkem 38 pracovníků 

(23 pedagogických a 16 provozních).  
V doplňkové činnosti pracovalo devět zaměstnanců. Pět v zaměstnaneckém poměru. 
Dva zaměstnanci, kteří mají ve škole i hlavní pracovní poměr pracovali na DPČ. Dva 
zaměstnanec vykonávali práci na dohodu o provedení práce.  
          Ředitelem školy byl Mgr. Zdeněk Dušek, zástupcem ředitele Mgr. Miroslav 
Rücker, výchovnou poradkyní Mgr. Blanka Koďousková, vedoucí vychovatelkou v ŠD 
Ludmila Hamáčková a vedoucí ŠJ Eva Tuhárská.   
          
 
 

   Počty  pedagogických pracovníků     
   Počet pracovníků celkem  23  
   Učitelé ZŠ  17 (1 současně as.) 
   Vychovatelky ŠD  3 ( 1 současně as.) 
 Asistentky pedagoga 5  

 



Průměrný věk pedagogických pracovníků k 1.4. 2021 byl 44,09 roků.   
V pedagogickém sboru bylo šest mužů. 
 

Aprobovanost ve výuce  
Všichni pedagogičtí pracovníci byli pro práci ve škole kvalifikovaní.  
Vzhledem k nižšímu počtu tříd ve škole nebylo možno vyučovat všechny hodiny 

plně aprobovaně, docházelo k prolínání mezi prvním a druhým stupněm 
(např. v AJ, ve výchovných a společenskovědních předmětech). 

Ve školní družině pracovaly tři aprobované vychovatelky. 
Asistentky pedagoga měly pedagogické vzdělání (jedna pedagogické 

středoškolské, jedna studuje VŠ pedagogickou a tři absolvovaly kurz pro asistenta 
pedagoga). 

Vzhledem ke složení žáků (poruchy učení, poruchy autistického spektra) bylo v 
páté třídě uplatněno podpůrné opatření – další pedagogický pracovník a ve třídě 
vyučovaly dvě učitelky (jedna s aprobací speciální pedagog).  

   
   
  Údaje o nepedagogických pracovnících  
   
   Ostatní pracovníci  Úvazek HČ  Úvazek VČ 

    1  účetní 1,0  
 

2 účetní, hospodářka 0,5  0,5  
3 školník 1,0    
4 uklízečka 1,0     
5 uklízečka 1,0     
6 uklízečka 

 
0,75   

7 vedoucí školní jídelny 1,0     
8 hlavní kuchařka 1,0     
9 kuchařka 1,0     

10 kuchařka, závodní stravování 1,0     
11 kuchařka, uklízečka ubytovny    1,0  
12 kuchařka    1,0  
13 kuchařka    0,75 
14 IT technik 

 
DPP 

15 masérské služby    DPP  
1   16 správce sportovního areálu a 

ubytovny 
    DPČ   

17 bar (prodej), hala, sauna              DPČ  
  5. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol  
           



         Zápis k povinné školní docházce se konal v dubnu 2022.  K zápisu se dostavilo 20 
dětí. Pro čtyři z nich žádali rodiče odložení školní docházky. Při dodatečném zápisu 
pro děti z Ukrajiny, který proběhl 7. června, byly do školy přihlášeny další dvě děti. 
Mimo řádný zápis  přihlásili rodiče do školy další 3 žáky (dva z jiných škol a jeden 
z Ukrajiny). V příštím školním roce by tedy mělo nastoupit do prvního ročníku 21 
žáků.  Z toho dva po jednoletém odkladu. 

V letošním školním roce ukončilo povinnou školní docházku v devátém ročníku 
dvacet tři žáků. Tři žáci pátého ročníku úspěšně složili zkoušky na víceletá gymnázia. 
Z deváté třídy bylo do škol s maturitními obory přijato pět žáků, z toho tři žáci na 
čtyřletá gymnázia. Ostatní budou pokračovat ve studiu v tříletých oborech středních 
odborných učilišť.  

 
 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
 

Prospěch žáků v prvním pololetí 
Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Průměr 
I. 17 0 0 1,02 
II. 23 1 0 1,12 
III. 14 7 0 1,31 
IV. 8 9 1 1,63 
V. 14 11 0 1,34 
VI. 7 11 1 1,83 
VII. 5 13 0 1,83 
VIII. 3 15 0 2,07 
IX. 2 18       0 2,19 
     

Prospěch žáků v druhém pololetí   
Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Průměr 
I. 16 0 0 1,02 
II. 23 4 0 1,28 
III. 15 9 0 1,38 
IV. 9 12 0 1,6 
V. 18 8 0 1,37 
VI. 11 12 1 1,69 
VII. 9 13 0 1,67 
VIII. 2 14 0 1,96 
IX. 6 17 0 1,93 



 
 

Při závěrečné klasifikaci prospělo s vyznamenáním 109 žáků, z toho na  
I. stupni 81, na II. stupni 28.  

Na konci roku byl jeden žák hodnocen nedostatečně ze tří předmětů a bude 
opakovat ročník. Jedné žákyni byla klasifikace ze dvou předmětů z důvodu velké 
absence odložena na konec prázdnin. Podrobnější přehled klasifikace je uveden v 
příloze Přehled klasifikace školy.    
         Snížený stupeň z chování byl v letošním školním roce udělen dvěma dívkám. 
Celkem bylo uděleno 46 výchovných opatření. Dvě důtky třídního učitele za 
nevhodné chování. Třicet napomenutí TU, jedenáct  důtek TU a tři pochvaly třídních 
učitelů. Dva žáci obdrželi napomenutí ředitele školy. 
 
 V prvním poletí školního roku zameškali žáci průměrně 70,94 hodin. Všechny 
hodiny byly omluveny. V druhém pololetí byl průměr zameškaných hodin 65,65 hodin 
na žáka. Neomluveno  zůstalo 7 hodin. Za celý rok každý žák zameškal průměrně 
téměř 136,59 hodin. Vzhledem k loňskému roku je to nárůst o 62,52 hodiny na 
jednoho žáka. Celková absence v minulém školním roce však byla výrazně ovlivněna 
distanční výukou, ale je to nárůst i proti předešlým letům. Číslo je také zkresleno 
pozdním odhlašováním ukrajinských žáků. 
  Pět neomluvených hodiny měli žáci prvního stupně. Zřejmě se nejednalo o 
záškoláctví, ale o neschopnost rodičů děti omluvit. Dvě hodiny byly záškoláctvím 
žákyně deváté třídy. 
 
 
Absence ve třídách v období 1. 9. 2021 – 30. 6. 2022 

Třída Omluveno Neomluveno Nezapočítávaná 
Průměrná 
absence Celková absence 

I. 1430 0 286 79,44 1430 
II. 3373 0 244 116,31 3373 
III. 2855 0 267 109,81 2855 
IV. 2290 5 922 91,6 2300 
V. 3137 0 581 104,57 3137 
VI. 2999 0 855 124,96 2999 
VII. 3210 0 24 133,75 3210 
VIII. 2652 0 50 120,55 2652 
IX. 4237 2 288 176,54 4239 

 
 



       V běžných třídách bylo zařazeno celkem 22 žáků se zdravotním postižením: dva 
žáci s mentálním postižením, jeden s poruchou autistického spektra, tři se závažnými 
poruchami řeči, jeden s tělesním postižením, třináct se závažnými poruchami učení, 
dva s vývojovými poruchami chování. 

Žáci s SPU byli zařazeni do hodin speciálně pedagogické péče. Podpůrná 
opatření byla poskytována celkem třiceti žákům. Osmi žákům byl sestaven 
individuální vzdělávací plán.   

V podzimních měsících se třídy druhého stupně a pátá třída účastnily 
„Zjišťování výsledků vzdělávání“ v matematice, českém a anglickém jazyce, které bylo 
organizováno ČŠI. Účast v testování byla pro školy dobrovolná a naši žáci dosahovali 
průměrných výsledků. Nejlepších výsledků v rámci školy dosáhli žáci šesté třídy, méně 
se dařilo deváťákům. 

Na jaře byla pátá třída naší školy  zařazena do povinného Výběrového zjišťování 
výsledků vzdělávání ČŠI. Naši žáci se zařadili do širšího průměru všech škol ČR: v ČJ 
měli úspěšnost 68% (průměr v ČR 69%), v matematice 47% (52%), v dovednostech 
usnadňujících učení 50% (53%). 

Velmi dobrých výsledků dosáhli žáci v testech jednotné přijímací zkoušky 2022.  
Průměr percentilového umístění uchazečů o osmiletá gymnázia z naší školy byl v ČJ 
70,2 a v matematice 53,7. Průměr uchazečů o čtyřleté obory v ČJ 57,5 a v matematice 
62,9. (Percentilové umístění poskytuje údaj o tom, kolik procent uchazečů dosáhlo 
stejného či horšího výsledku). 

Každoroční  autoevaluační  srovnání vědomostí žáků naší školy 
se čtyřmi velikostně srovnatelnými školami v okolí z důvodu mimořádných opatření 
MZ neproběhlo. 

 
   

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

   
         Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

datum  název akce  účastník  Místo konání, 
pořadatel  

1.9.2021 Školení BOZP a PO Všichni zaměstnanci ZŠ ROK 
15.9. Elixír do škol  B. Koďousková Letohrad 
1.10. Roadshow M.Rücker HK 

12.10. Seminář SPC, OSPOD B. Koďousková  MěÚ RK 
20. 10. Edulab Auto Škoda Z. Dušek RK 
21.10. Škoda Edu – moderní technologie M.Rücker AutoŠkoda Kvasiny 
2. 11. Školení GDPR Z. Dušek MěÚ ROK 
4.11. Konference k RVP  Z. Dušek, M.Rücker MŠMT online 



30.11. Den pro zástupce škol Auto Škoda B. Koďousková online 
30.11. Ozorobot ve výuce B. Koďousková ZŠ Javornice 
15. 12. Elixír do škol B. Koďousková Letohrad 

5. 1.2022 Elixír do škol B. Koďousková Letohrad 
11. 1. Školení Vexgo (robotika) M. Rücker online 
11. 1. Školení Vex 123(robotika) V. Doležalová online   

12. 1. Školení Vexgo (robotika) B. Koďousková online 
23. 2.  Digicentrum B. Koďousková HK 
15.3. Výuka nové informatiky M. Rücker Nové Město n. M. 
17. 3. Inovace ve výuce informatiky M. Rücker HK 
5. 4. Corinth školení  B. Koďousková, M.Rücker Solnice 

26. 4.  Badatelsky zaměřené vyučování L. Hamáčková Česká Třebová 
25. 4. Elixír do škol B. Koďousková Letohrad 

    
    
    

 
Další vzdělávání nepedagogických pracovníků  

datum  název akce  účastník  Místo konání, 
pořadatel  

1.9.2021 Školení BOZP a PO Všichni provozní zaměstnanci ZŠ ROK 
5.10. Školení vedoucích ŠJ E. Tuhárská   RK 

7. 1. Roční zúčtování daní Š.Rozsívalová,B.Vošlajerová  HK 
22.4. Daňová e-konference Š.Rozsívalová,B.Vošlajerová  Alfa SW 

8. 2. Praktické uplatňování DPH u škol Š.Rozsívalová online 

25. 5. Bidfoodexpo E. Tuhárská,J.Žížalová Praha 

22. 5.  Příprava skartačního řízení B. Vošlajerová Lično 

 

   
 
 
 
 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  
 



             Škola pravidelně prezentuje svoje aktivity a práci na veřejnosti, v posledních 
letech zaměřila svoji prezentaci především na svoje webové stránky 
(www.zs.rokytnice.cz). Škola se prezentovala i v místním tisku.  

 V tomto školním roce byly aktivity školy díky mimořádným epidemickým 
opatřením stále v určitých oblastech a obdobích omezeny, ale bylo možno celou řadu 
z nich zorganizovat. 

Na začátku září se podařilo zajistit týdenní pobyt žáků šestého ročníku 
v Nebeské Rybné v projektu Místo na slunci. V rámci sportovních aktivit jsme se 
snažili nahradit dětem výcvik z kurzů, které nemohly být uskutečněny kvůli Covidu. 
Těchto kurzů se účastnil větší počet tříd než v jiných letech.  
Na podzim proběhl kurz bruslení pro pátou třídu. V zimě probíhaly lyžařské výcviky 
pro VII. a VIII. třídu v Říčkách a pro 5. ročník na Faráku. Na jaře jezdily děti z II.,III.,IV. a 
V. třídy na plavecký výcvik do bazénu v Rychnově nad Kněžnou. Proběhl kurz 
dopravní výchovy pro žáky čtvrté třídy. 

V průběhu školního roku připravili učitelé pro žáky celou řadu projektů: 
Putování za václavkou (VI. tř.), Ornitologické bádání (VII. tř.), Dobrodružství 
kriminalistiky (IV. tř.) Památky našeho městečka (V. tř.), Šoa (IX. tř.), Den plný her (IX. 
tř. + I. stupeň), Les (II.stupeň), Žamberské pověsti (II.tř.), Perníková chaloupka (II. tř.), 
Kalendář (celoškolní), Svatý Václav, Za zábavou a poučením, Halloween, Vítejte ve 
společnosti, We live in the ZOO, 4 obři, Bylo nebylo (vše IV. tř.). Po dvouleté odmlce 
proběhl v Julinčině údolí dvoudenní Dětský den. 

V rámci projektu Šablony III. proběhly další projekty: návštěva Skanzenu 
Krňovice, Beseda s ilustrátorkou dětských knih (V.Balcarová), Stezkou princezny 
Kačenky (návštěva muzea v Deštném v O.h.), Mysliveckou stezkou, Bezpečně na kole 
a Městečko na dlani. V rámci projektu třetí šablony proběhly i další aktivity. Pro žáky 
byly zavedeny klub komunikace v cizím jazyce, badatelský a čtenářský klub. Pro žáky 
bylo zřízeno několik doučovacích skupin. Mimo šablony probíhalo doučování i 
v programu Národního plánu obnovy.   

Kvůli covidovým omezením pro cestování do zahraničí proběhlo v oblasti 
tradiční mezinárodní spolupráce pouze setkání dospělých. V rámci projektu Erasmus 
navštívili naší školu tři zástupci polské školy z Wilkanowa. 

K upevňování vztahů v třídních kolektivech proběhly ve všech třídách čajové 
dýchánky, které byly ve vyšších ročnících doplněny přespáním ve škole a na konci 
školního roku také školní výlety.  

 
 
 
 
Školní výlety 2022 

Třída Termín Místo Zajišťuje 



I. 2. 6. ZOO Dvůr Králové n. L. Lavrenčíková Jitka 
II. 15. 6. Potštejn, Litice Doležalová Veronika 
III. 9. 6. Častolovice Ksandrová Alena 
IV. 9. 6. Mirákulum Milovice Dostál Josef 
V. 9. 6. Mirákulum Milovice Říhová, Dostálová 
VI. 7. 6. Mirákulum Milovice Koukol Pavel 
VII. 13. -15. 6. Česká Metuje Macoun Jiří 
VIII. 15. 6. Týniště nad Orlicí Fofoňková Petra 
IX. 24.-25.5 Hradec Králové, Kostelec n. O. Říhová Martina 
 

 
Oproti minulému roku se také rozšířil počet exkurzí. 
Exkurze 2021/22 

Třída  Termín Místo Zajišťuje 
IX. 20.10. EDULAB Z. Dušek 
V. 20.10. Knihovna J. Dostál 
VIII.,IX. 10. 1. Kostel Všech Svatých -Varhany P.Janeček 
VI.,VII. 14. 1. Kostel Všech Svatých -Varhany P.Janeček 
VIII.,IX. 28. 3. Kostel Nejsvětější trojice -Varhany P.Janeček 
IX. 11. 5. SŠ gastronomická a technická ŽBK B. Koďousková 
VII. 1. 6. Chov koní a skotu - Wirhanea, Selka P.Janeček 
IX. 6.6. Muzeum Orlických hor - Sýpka B. Koďousková 
VIII. 7. 6. Auto Škoda, Kvasiny B. Koďousková 
IX. 20. 6. Chráněné dílny Kopeček B. Koďousková 
 

Také vzdělávacích a kulturních akcí proběhlo více, ale jejich organizace byla 
stále ovlivněna covidovými opatřeními. 

 
Vzdělávací a kulturní akce 2021/22 

Termín Název  akce Účast Místo konání 
20. 1. Hasík II., VI. ZŠ ROK 
10. 3. Velký Gatsby zájemci Klicperovo divadlo HK 
7. 4. Ženitba zájemci Klicperovo divadlo HK 

27. 4. Dopravní hřiště IV. RK 
9. 5.  Kupec Benátský zájemci Klicperovo divadlo HK 

30. 5.  Linka bezpečí II. st. ZŠ ROK 
17. 6. Úžasné divadlo fyziky I.-IX. Aula ZŠ 



24. 6.  Pojďte si snámi hrát na dobu rytířů … I. - III. Aula ZŠ 
24. 6. Leonardo da Vinci IV.- IX. Aula ZŠ 

 
Přes omezenou možnost setkávání žáků různých škol proběhlo několik 

vědomostních soutěží. Naši žáci si vedli úspěšně především v přírodovědných a 
technických soutěžích. 

  Vědomostní soutěže 2021/22   

termín název akce umístění zajišťuje 

25. 10. Mladý chemik - ŠK 
 1.Valentová,2.Nimrichtrová,3.Petro
vá ZŠ Rokytnice  

26. 10. Podnikatelská akademie 2. místo ZŠ Vamberk 

3.11. 
Olympiáda regionálních 
znalostí - finále 2. místo MAS RK 

2. 11. Podnikatelská akademie 2. míslo Top fa Rychnovska ZŠ Vamberk 
7. 11. Podnikatelská akademie ocenění za TOP KREATIVNÍ fa  ZŠ Rokytnice  

21.11. 
Techné - soutěž zručnosti             
kategorie mechanika 1. Doubravský, 3. Kočtař Bühler CZ Žamberk 

26.1. Biologická olympiáda - ŠK 1.Toncrová,2.Hocková,3.Syrová ZŠ Rokytnice  

10.12. Mladý chemik  Valentová, Nimrichtrová-postup  online 

16.3. Mladý chemik  
Valentová, Nimrichtrová-postup do 
finále SŠCHT Pardubice  

18.3. 
Matematický klokan 5. - 7. 
roč. 1.Kuncová,2.Syrová,3.Kánská ZŠ Rokytnice  

11.4. ROBODO Sumo VI. 3. Hůlka,Doubravský SŠ Dobruška 
11.4. ROBODO Dálkový medvěd 3.Kočtař,Schmid,Störmer SŠ Dobruška 
11.4. ROBODO Sumo  Sumo IX. 1.Wadura,Kopřiva,Šebek SŠ Dobruška 
22.4. Biologická olympiáda - OK 3.Toncrová, 7.Hocková SZŠ Kostelec n. O. 
26.5. Poznávání organismů - OK 4.Toncrová,7.Hocková,16.Hůlka SZŠ Kostelec n. O. 
10.6. Mathief  19. místo Gym. RK 
16.6. Poznávání organismů - KK 9.Toncrová Kostelec n. O. 
    

 
 

Sportovní činnost byla opět ovlivněna epidemií Covid 19. Činnost ŠSK probíhala 
pouze v měsíci září a následně až od 20.3.2022. Téměř polovinu školního roku jsme se 
neúčastnili žádných naplánovaných sportovních soutěží.  

Sportovní soutěže 2021/22 



Termín Soutěž Pořadatel Umístnění 

8.4.2022 Florbalový turnaj I. stupně ZŠ Voděrady 6. místo 

19.4.2022 Velikonoční turnaj ve stolním 
tenise ŠSK Rokytnice 1.Kaute,2.Gruncl 

3.Rücker 

20.4.2022 McDonald´s cup I. - III. třída ZŠ Rychnov Javornická 8. místo 

28.4.2022 McDonald´s cup IV. - V. třída ZŠ Rychnov Javornická 9. místo 

3.5.2022 Se školou na golf ŠSK Rokytnice - 

12.5.2022 Dopravní soutěž mladší žáci BESIP RK 2. místo 

12.5.2022 Dopravní soutěž starší žáci BESIP RK 2. místo 

1.6.2022 Horská florbalová miniliga  
I. stupeň ŠSK Rokytnice 3. místo 

28.6.2022 Sportovní den II. stupně ZŠ Javornice Viz výsledková 
listina 

 
V rámci daných covidových možností byla v oblasti mimoškolního vzdělávání 
velmi aktivní naše školní družina. 

  
  

 
Kulturní, společenské a sportovní akce 
ŠD 2021 – 2022    

Termín Název  akce (učinkující)  Účast Místo 
18.9. TP - Šerlich - Vrchmezí 7 Deštné v O.h. 
30.9. Jogínci - zahájení 6 ŠD Rokytnice 
2.10. TP - Na Suchou na houby 8 Pěčín 

13.10. Návštěva Sýpky - muzea OH 7 
Rokytnice v 

O.h. 
16.10. Sejdeme se na čekané 11     Kouta Pěčín 

5.-7.11.                    Podzimní notování 30 Nebeská Rybná 
12.11. Hodina golfu - zahájení 12 Hala ZŠ 
29.11. PRO S Křemílkem a Vochomůrkou za zdravím 14 ŠD Rokytnice 
2.12.        PRO Broučci v lesním království 21 ŠD Rokytnice 

8.1. Tříkrálová sbírka 15 
Rokytnice v 

O.h. 



17.2. Družinová olympiáda 12 ŠD Rokytnice 

24.3. Údolím Záhorského potoka za bledulí 16 
Rokytnice v 

O.h. 

12.4. 
DOD v ŠD + zápis do ZŠ - vystoupení 

Sborečku  23 Aula ZŠ 

12.4. 
DOD v ŠD + zápis do ZŠ - vystoupení 

Taneční k.  20 Aula ZŠ 
19.4. Velikonoční turnaj ve stolním tenise 8 Aula ZŠ 
22.4.                  Hodina golfu - turnaj 14 Hala ZŠ 

25.4. Den Země 17 
Rokytnice v 

O.h. 
11.5. Vycházka + exkurze v oboře 13 Pěčín 

20.-22.5. Víkendové Toulky okolím Náchoda 19 Náchod 
3.-4.6. Noc v ŠD - Kouzelný les 72 ZŠ Rokytnice 

21.6. Loučení se Sborečkem 32 
Rokytnice v 

O.h. 
 
 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
V letošním školním roce Česká školní inspekce naši školu navštívila ve dnech 19. – 

20. dubna. Tato návštěva byla zaměřena na adaptaci dětí z Ukrajiny. Předcházející  
kontrolní činnost ČŠI s hodnocením byla provedena v červnu 2015.  Inspekční zpráva 
je k dispozici na webových stránkách školy.  

 
    

10. Základní údaje o hospodaření školy  
 
 Základní škola Rokytnice v Orlických horách hospodařila v roce 2021 s 
prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele na provoz, s prostředky poskytnutými ze 
státního rozpočtu prostřednictvím krajského úřadu a s prostředky získanými vlastní 
činností a dalšími dotacemi.  
 Škola se vedle své hlavní činnosti věnovala i rozsáhlé doplňkové činnosti.  
 Škola je plátcem DPH.  
 Celkové výnosy základní školy v roce 2021 činily 26 401 449,70 Kč, celkové 
náklady 26 360 722,88 Kč.  Rozdíl mezi výnosy a náklady, tedy hospodářský výsledek 
za rok 2021 je 40 726,82 Kč. Na hospodářském výsledku se podílí hlavní činnost 
částkou 10 959,63 Kč a doplňková 29 767,19 Kč. 



 
Škola hospodařila v roce 2021 s následujícími výnosy: 

1. Dotace od KÚ  18 671 393,94 Kč               (70,72 % z celkových výnosů školy) 
2. Dotace od zřizovatele 3 200 000,- Kč            (12,12% z celkových výnosů školy) 
3. Aktivace fondů  253 323,00 Kč                         (0,96% z celkových výnosů školy) 
4. Ostatní výnosy   1 158 425,04 Kč                 (4,39% z celkových výnosů školy) 
5. Výnosy doplňkové činnosti 3 118 307,72 Kč   (11,81% z celkových výnosů školy) 
 
Podrobněji jsou finanční údaje zpracovány ve Zprávě o hospodaření za rok 2019, 
která je přílohou Výroční zprávy.  
 
 
   
V Rokytnici v O.h. 30. 9. 2022                                                    

 
 
    

      Mgr. Zdeněk Dušek, v.r.  
 ředitel základní školy 

 
Výroční zpráva byla projednána Pedagogickou radou dne: 4. 10. 2022 
                                                                                                
                                                                                
Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne  10. 10. 2022            

                                                                                                 
 

                                                                                                   Libor Toncr, v. r.                                                            
                                                                                                      předseda školské rady  
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Výchovná opatření v I. pololetí 

 
 

II. pololetí 

 
Zpráva o hospodaření za rok 2021 



 
 Základní škola Rokytnice v Orlických horách hospodařila v roce 2021 s prostředky 
přijatými z rozpočtu zřizovatele na provoz, s prostředky poskytnutými ze státního 
rozpočtu prostřednictvím krajského úřadu a s prostředky získanými vlastní činností. 
Dalšími finančními prostředky bylo čerpání dotace z ESF Šablony II a Šablony III, od KÚ 
dotace na Polytechnickou výchovu a sponzorské dary na obědy dětí z programu 
WOMEN FOR WOMEN. 
 Škola vedle své hlavní činnosti, kterou je poskytování základního vzdělání, 
provozuje školní družinu, školní jídelnu a věnuje se i rozsáhlé doplňkové činnosti. 
Pandemie koronaviru a s ní související opatření však v loňském roce velmi omezila jak 
hlavní tak i doplňkovou činnost.  

Celkový výsledek hospodaření za rok 2021 byl vyšší než v roce předchozím. Škola 
se přes opět nepříznivý vývoj svou činností nedostala do ztráty.  
 
 Celkové výnosy základní školy v roce 2021 činily 26 401 449,70 Kč, celkové 
náklady 26 360 722,88 Kč.  Rozdíl mezi výnosy a náklady a tedy i hospodářský výsledek 
za rok 2021 je 40 726,82 Kč. Na hospodářském výsledku se podílí hlavní činnost 
částkou 10 959,63 Kč a doplňková činnost částkou 29 767,19 Kč. 
 
Částku 10 959,63 Kč v hlavní činnosti tvoří tyto položky: 

      6 500,00 Kč vlastní činnost z výuky (sběr papíru) 
      4 459,63 Kč stravné dětí 

 
Částku 29 767,19 Kč v doplňkové činnosti tvoří tyto položky: 

    19 102,93 Kč závodní stravování cizích strávníků 
      2 885,60 Kč vlastní výroba školní jídelny 
         992,20 Kč prodej zboží ve školní jídelně 
         874,88 Kč akce ve školní jídelně 
         863,36 Kč vedení účetnictví smluvním subjektům 
         692,85 Kč sportovní služby 
           86,60 Kč pronájem nebytových prostor a učeben 
         312,24 Kč nájemné z bytů 
      2 386,32 Kč sportovní hala 
           42,02 Kč bar ve sportovní hale 
          128,47 Kč sauna 
       1 228,44 Kč ubytování 
          171,28 Kč posilovna 

 
Hlavní činnost školy 



 
Škola hospodařila v roce 2021 s následujícími výnosy hlavní činnosti: 
 
1. Dotace od KÚ  18 671 393,94 Kč (70,72 % z celkových výnosů školy) 
 
 18 061 572,00 Kč dotace UZ 33 353 na platy, zákonné odvody a učební 

pomůcky      
        45 000,00 Kč dotace projektu Podpora polytechnické výchovy a vzdělávání 
      561 638,50 Kč dotace UZ 33 063 z ESF OP VVV Šablony II 
          3 183,44 Kč dotace UZ 33 063 z ESF OP VVV Šablony III 
          

2. Dotace od zřizovatele 3 200 000,- Kč (12,12% z celkových výnosů školy) 
 

 3 200 000,00 Kč  příspěvek na provoz ZŠ a ŠJ  
 
 
3. Aktivace fondů  253 323,00 Kč (0,96% z celkových výnosů školy) 
 

 171 761,00 Kč ze sponzorských darů 
   30 000,00 Kč z fondu odměn 
     4 010,05 Kč z FKSP jako příspěvek na provoz sportovního areálu využívaného 

zaměstnanci 
   47 551,95 Kč z fondu reprodukce majetku 
                                             

 
  
4. Ostatní výnosy   1 158 425,04 Kč (4,39% z celkových výnosů školy) 
 

 160 317,38 Kč stravné vlastních strávníků – zaměstnanců školy 
 618 759,00 Kč stravné vlastních strávníků – žáků školy 
   42 480,00 Kč příspěvek od jiných škol na provozní režii školního stravování 
   52 955,00 Kč poplatky od rodičů za školní družinu  
     6 500,00 Kč výukový projekt (sběr) 
     7 192,00 Kč příspěvek žáků na dopravu v rámci výuky 
   24 302,00 Kč příspěvek žáků na ostatní výuku 
     4 598,00 Kč úhrada za poškozené učebnice 
 240 812,34 Kč ostatní výnosy (zaokrouhlení, přeúčtování elektřiny, DPH, 

darované         
                                 respirátory a antigenní testy, prodej zboží) 
        509,32 Kč úroky z běžného účtu  



    
 Celkové výnosy hlavní činnosti školy v roce 2021 činily 23 283 141,98 Kč, 
celkové náklady hlavní činnosti 23 272 182,35 Kč. Rozdíl výnosů a nákladů je 10 959,63 
Kč. Bližší struktura nákladů a výnosů je rozpracována v přiložených výstupech z 
účetnictví. 
 
 
Doplňková činnost školy 
 
Škola hospodařila v roce 2021 s následujícími výnosy doplňkové činnosti: 
 
Výnosy doplňkové činnosti celkem 3 118 307,72 Kč   (11,81% z celkových výnosů 
školy) 
 
 1 857 119,89 Kč cizí strávníci 
    329 009,51 Kč vlastní výroba školní jídelny 
    197 808,46 Kč prodej zboží ve školní jídelně 
      91 154,76 Kč akce školní jídelny (rauty, hostiny) 
    258 049,56 Kč účetnictví smluvních subjektů 
      26 400,00 Kč sportovní služby 
        6 421,98 Kč pronájmy nebytových prostor     
      25 433,00 Kč nájemné v bytech 
    156 171,00 Kč sportovní hala 
      56 014,03 Kč bar ve sportovní hale                 
      13 978,26 Kč sauna    
      89 127,27 Kč ubytování 
      11 620,00 Kč posilovna 

 
 

Celkové výnosy doplňkové činnosti školy v roce 2021 činily 3 118 307,72 Kč, 
celkové náklady doplňkové činnosti 3 088 540,53 Kč. Rozdíl výnosů a nákladů, tedy 
hospodářský výsledek doplňkové činnosti je 29 767,19 Kč. Bližší struktura nákladů a 
výnosů je rozpracována v přiložených výstupech z účetnictví. 
 
 
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku 
 

Navrhujeme celkový hospodářský výsledek 40 726,82 Kč rozdělit do fondů školy 
dle  

jejího vnitřního analytického členění takto: 



 
 částku     6 500,00 Kč  převést do rezervního fondu z výuky a jiné činnosti 
 částku     4 459,63 Kč převést do rezervního fondu školního stravování (jde o 

přeplatek na     
                                                stravném dětí) 

 částku   20 000,00 Kč převést do fondu odměn na dokrytí platů zaměstnanců 
školy 

 částku     9 767,19 Kč převést do rezervního fondu z provozu a doplňkové činnosti 
 

 
Tvorba a čerpání fondů 
 
Fond dlouhodobého majetku:  

 počáteční stav 343 976,00 
 tvorba 402 849,49 (pořízení majetku) 
 čerpání 104 892,40 (odpisy) 
 konečný stav 641 933,09 

 
Fond odměn 

 počáteční stav 30 000,00 
 tvorba 0,00  
 čerpání 30 000,00 (dokrytí platů zaměstnanců) 
 konečný stav 0,00 

 
Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) 

 počáteční stav 634 115,52 
 tvorba 293 436,40 (dle vyhlášky 2% z objemu mzdových prostředků) 
 čerpání 137 187,37 (dle vyhlášky a vnitřní směrnice) 
 konečný stav 790 364,55 

 
Rezervní fond ze zlepšeného HV 

 počáteční stav 38 465,42 
 tvorba 7 478,79 (převod hospodářského výsledku roku 2020) 
 čerpání 0,00 
 konečný stav 45 944,21 

 
Rezervní fond z ostatních titulů 

 počáteční stav 763 638,50 
 tvorba 555 310,56 (sponzorský dar WFW, dotace z ESF OP VVV ŠablonyIII.) 



 čerpání 839 221,50 (dar ŠKODA AUTO, obědy pro děti, dotace OP VVV Šablony 
II.) 

 konečný stav 479 727,56 
 
Fond reprodukce majetku 

 počáteční stav 33 958,57 
 tvorba 518 774,89 (odpisy, investiční dotace od zřizovatele a od ŠKODA AUTO) 
 čerpání 450 401,44 (nákup majetku) 
 konečný stav 102 332,02 

 
Plnění závazných vztahů mezi  zřizovatelem a PO 

 

 PO dodržela závazné ukazatele schválené usnesením Zastupitelstva města 
Rokytnice v Orlických horách. 

 PO zahrnula čerpání rezervního fondu do návrhu rozpočtu schvalovaného 
zřizovatelem 

 PO přijala sponzorské dary po předchozím schválení zřizovatelem. 

 


