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I. Základní škola 
  

1.Základní údaje o škole 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram 

Sídlo školy: Rosovice 89, 26211 

Charakteristika školy: Vesnická malotřídní škola v jedné budově s mateřskou školou,                                    
školní družinou a školní jídelnou. Základní škola a Mateřská školaRosovice je 
spádovouškolou pro obce Rosovice, Holšiny a Sychrov. 

Zřizovatel školy: Obec Rosovice 

Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Melšová 

Vedoucí učitelka v mateřské škole: Pavla Řehková 

Adresa školy pro dálkový přístup: zsams.rosovice@seznam.cz 

Školská rada: M.Kobík /rodiče/ 

  L.Slavíková, J. Farová /zřizovatel/ 

 P.Řehková, Mgr. K. Sedláková /ped. pracovnice/    

  

Ve školním roce 2020–2021 docházelo na základní školu 40 žáků. Vyučovalo se ve třech 
třídách. V I. třídě 1. ročník, ve II.třídě 2. a 3.ročník a ve III. třídě 4. a 5. ročník.  

Mateřská škola byla jednotřídní pro děti ve věku zpravidla od 3 do6 let. Ve školním roce 
2020-2021 navštěvovalo mateřskou školu 25 dětí. 

  

2. Přehled učebních plánů  

Vyučování v 1.,2.,3., 4.a 5. ročníku bylo organizováno podle Školního vzdělávacího programu 
pro základní vzdělávání Tvořivě za poznáním, který vychází z programu Tvořivé 
školy.Mateřská škola pracovala podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání Vše souvisí se vším. 
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3. Personální zabezpečení činnosti školy 

Pedagogičtí pracovníci: 

ŘeditelkaZákladní školy a Mateřské školy Rosovice Mgr. Kateřina Melšová byla zároveň 
třídní učitelkou I.třídy na základní škole. Třídní učitelkou II. třídy byla Mgr. Denisa 
Simmerová a třídní učitelkou III. třídy byla Mgr. Klára Sedláková. Výukaanglického jazyka 
byla personálně zabezpečena učitelkou Mgr. Denisou Simmerovou /4. a 5. ročník/, ve 3. 
ročníku paní učitelkou Mgr. Klárou Sedlákovou. V tomto školním roce v základní škole 
pracovali 2 asistenti pedagoga.  

Asistenti pedagoga: L.Kumherová – úv. 0,25 /III. třída/ 

 H. Kajgrová – úv. 0,389/ I.třída/ 

Vedoucí učitelkou v mateřské škole byla Pavla Řehková, další učitelkou mateřské školybyla 
Kateřina Petáková. 

Nově byla zřízena ranní školní družina, kterou zabezpečovala paní vychovatelka Lada 
Kumherová. Ranní družina byla v provozu od 7.00 hodin do 7.30 hodin. V odpolední školní 
družině nadále působila vychovatelka Lada Kumherová. Provoz odpolední školní družiny byl 
od 11.40 hodin do 16.10 hodin.  

Provozní zaměstnanci: 

Vedoucí školní jídelny bylapaní Jana Kotrbatá, kuchařkou školní jídelnypaní Jaroslava 
Krásová a pomocná síla v kuchyni paní Dana Kiliánová. Paní Jana Kotrbatá zastávala 
zároveň práci školnice Základní školy a Mateřské školy Rosovice.  

a/ pedagogičtí pracovníci základní školy 

 Mgr.Kateřina Melšová, kvalifikovaná, aprobovaná /PFUK Praha, obor Učitelství 
1.stupeň ZŠ – Vv /, 37let praxe, ředitelkaškoly, úvazek 1,00                  

 Mgr.Klára Sedláková, kvalifikovaná, aprobovaná/PFUK Praha, obor Učitelství 
1.stupeň ZŠ, 29 let praxe, třídní učitelka, úvazek 1,00          

 Mgr. Denisa Simmerová, kvalifikovaná, aprobovaná /Západočeská univerzita v Plzni, 
obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ /,třídní učitelka, 6 let praxe, úvazek 1,00          

      Eva Marvanová, nekvalifikovaná, neaprobovaná, Gymnázium Dobříš, 3leté 
nástavbové studium SpgŠ v Praze, obor vychovatel,učitelka Prv, Př,úvazek 0,28 
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b/ pedagogičtí pracovníci mateřské školy  

 Pavla ŘEHKOVÁ, kvalifikovaná, aprobovaná, SPgŠ Beroun,obor učitelka MŠ,praxe 
14 let, úvazek 1,00 

 Kateřina Petáková, kvalifikovaná, aprobovaná, Soukromá středníškola pedagogiky a 
sociálních služeb Obrataň,obor předškolní a mimoškolní pedagogika, praxe 5 let, 
úvazek 1,00 

 

c/ pedagogičtí pracovníci školní družiny 

 Lada KUMHEROVÁ, kvalifikovaná, aprobovaná / GymnáziumPříbram, 2leté 
nástavbové studium SpgŠ Beroun, obor vychovatelství /,25 let praxe, vychovatelka 
úvazek 0,9  

 

d/ provozní zaměstnanci 

Jana KOTRBATÁ, školnice ZŠ a MŠ, úvazek 1,00  

 Jana KOTRBATÁ, vedoucí školní jídelny, úvazek 0,3 

    Jaroslava KRÁSOVÁ, kuchařka, úvazek 1,00 

 Dana KILIÁNOVÁ, pomocná síla v kuchyni,úvazek 0,625  

 

4. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí 

V tomto školním roce nastoupilo do 1. ročníku základní školy 8 žáků.  K zápisu se dostavilo 

10 dětí, 2 dětiměly odklad povinné školní docházky. 

 

5. Údaje o vzdělávání žáků 

Žáci se vyučovali ve třech třídách: I.třída – 1. ročník 

                                                        II.třída – 2. a 3. ročník  

                                                       III. třída – 4. a 5. ročník 
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Letošní školní rok byl oproti jiným školním rokům velmi neobvyklý. Zahájili jsme 
slavnostně tak, jako každý rok 1.září 2020 společně v jedné třídě, kde jsme za účasti rodičů 
prvňáčků a pana starosty přivítali nové žáky. Z důvodu neřízeného šíření coronaviru bylo 
vládou nejprve nařízeno nošení ochranných prostředků na dýchacích cestách (roušky a 
respirátory). Týkalo se to nejen pracovníků školy, ale i všech žáků školy. Protože počet 
nakažených ve státě stále rostl a těžkých případů v nemocnici také přibývalo, nařídila vláda 
distanční vzdělávání všech ročníků a to již 14. října 2020. Úplné zavření školy trvalo až do 
30. listopadu. Pak se do lavic mohli vrátit žáci 1. a 2. ročníků a v našem případě i žáci 3. 
ročníku (tvořili společnou třídu s žáky 2. ročníku). Těsně před Vánoci se prezenční výuky 
mohli účastnit i žáci 4. a 5. ročníku. Po Vánocích do lavic usedli opět pouze žáci 1. – 3. 
ročníku a žáci 4. a 5. ročníku pokračovali nadále v distančním vzdělávání. Situace ve státě 
byla však i nadále velmi složitá, epidemická situace velmi špatná. Proto od 1.března 2021 
nastoupili do distančního vzdělávání opět i žáci 1., 2. a 3. ročníku. Škola byla opět úplně 
zavřená až do 12. dubna 2021. Od 13. dubna nastoupili do prezenční výuky žáci 1., 2. a 3. 
ročníku, žáci 4. a 5. ročníku od poloviny května.Zbytek školního roku do 30.června 2021 se 
na 1.stupni již učilo prezenčně.  

Pro tak malé děti (6–11 let) je tato forma učení velmi náročná. Především pro nejmenší 
děti, které v polovině října ještě téměř nic neuměly a musely denně usedat k obrazovce 
počítače, kde dík velmi nekvalitnímu přenosu a obrovskému přetížení internetu velmi často 
vypadávaly, nebo neviděly, co jim paní učitelky na obrazovce vysvětlují. Nejhorší situace 
byla u nejstarších dětí 4. a 5. ročníku, které v součtu strávily 5,5 měsíce školního roku 
v distančním vzdělávání. Ztrácely motivaci a zájem o učení, chyběli jim kamarádi. 

Na rodiče dětí byla přenesena velká tíha zodpovědnosti, aby děti všechny zadávané 
samostatné úkoly plnily. Většina to velmi zodpovědně plnila. Starším dětem ze 4.a 5. 
ročníku, které v distanční výuce byly velmi dlouhou dobu, byla nabídnuta možnost docházet 
do školy na individuální doučování. Některé děti této možnosti využívaly. 

Pro účely distančního vzdělávání používala naše škola bezplatnou licenci Microsoft Teams. 
Všechny děti se během distančního vzdělávání připojovaly. Většina dětí měla vlastní 
počítač. Dětem, které počítač neměly, nebo bylo více sourozenců, kteří ho potřebovali, 
nabídla škola k využití školní tablety. Tři děti této možnosti využily. 

Ve školním roce 2020/2021 prospělo s vyznamenáním 35 žáků, 5 žáků prospělo. V tomto 
školním roce byli vyučováni 2 žáci s individuálním vzdělávacím programem,pracovali s 
asistentem pedagoga.  

 

Výuka v malotřídní škole s nižším počtem žáků ve třídě je vhodná proindividuální práci 
s žákem nadaným - rozšiřující úkoly, náročnější učivo/, slabším i integrovaným (SPU či jiné 
znevýhodnění) – individuální přístup, práce ve skupinách, popř. doučování. Významná je také 
spolupráce žáků různých ročníků a pomoc starších žáků žákům mladším. 
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6. Prevence sociálně patologických jevů 

 
Mezi aktivity a oblasti školního preventivního programu patřily: 

 
 

• Oblast lidských aktivit a problémů životního prostředí 
 
Sběr starého papíru, odpadových surovin a jejich využití při Vv, Pč 
projekt Třídíme odpady, projekt Les ve škole, projekt Světový den vody, práce se dřevem, 
Keramický den 
 

• Oblast zdraví a výchovy ke zdravému životnímu stylu 
 
Projekt Ovoce do škol 
Projekt Školní mléko  
Projekt Zdravé zuby 
 
Dodržování pitného režimu a jídel v souladu se zásadami zdravé výživy 
Plavecký výcvik – letos se z důvodu covid nekonal 
Bruslařský výcvik- uskutečnil se pouze 1x 
 
 

• Oblast bezpečnosti 
 
Cyklistické výlety 1. – 5. ročníku 
Beseda- dopravní výchova 
 
  

• Oblast rizikového chování ve školním prostředí 
 
Seznámení s těmito tématy - Krádeže 
 Šikana 
 Kyberšikana 
 
 
 
 
 
7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 
L.Kumherováletos neabsolvovala 
 
P.Řehkováletos neabsolvovala 
 
K. Petákováletos neabsolvovala 
 
Mgr. K. Sedláková letos neabsolvovala 
 



Výroční zpráva 2020-2021 
 

7 
 

Mgr. D.Simmerová  -Sfumato                                                                              2.800,- Kč 
  - AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník             0,- Kč 
 
Mgr. K.Melšová letos neabsolvovala 
 
V letošním školním roce se téměř všechny semináře z důvodu coronaviru konaly on-line.  
Nejsou samozřejmě relevantní s prezenční formou. Z tohoto důvodu neměla většina potřebu se 
vzdělávacích seminářů zúčastnit.  
 
 

8. Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti 

Již od začátku školního roku byla z důvodu coronaviru maximálně omezena setkávání a 
shromažďování všech občanů. Proto jsme nemohli uskutečnit většinu tradičních akcí. 

„Život v naší obci“- do obecního časopisu každý rok zveřejňujeme akce, kterých se děti 
účastní. Protože byly letos z důvodu coronaviru tyto akce zrušeny, přispěli jsme svými 
příspěvky do časopisu až na konci školního roku. Děti psaly o distančním vzdělávání, které je 
v letošním roce postihlo. Ale nakonec přeci jen absolvovaly pár hezkých akcí před 
prázdninami – cyklistické a pěší výlety, plavání v holšínském bazénu a tvoření z dřevěných 
komponentů. A i o tom jsme v časopise rosovickou veřejnost informovali. 

Halloween/soutěže masek a vědomostí/ 

Vánoce/výroba vánočních dekorací, přáníček tentokrát v celodenním projektu bez účasti 
rodičů/ 

Velikonoce /tradiční velikonoční jarmark neproběhl/ 

Tvoření ze dřeva/rozvoj pracovních dovedností žáků, seznámení s nástroji na opracování 
dřeva, výroba dřevěné hračky, bedničky, ptačí budky pod záštitou MAS Brdy – Vltava/ 

Den dětí /sportovní soutěže na fotbalovém hřišti/ 

Zahradní slavnost /loučení s žáky 5. ročníku a šerpování předškoláků do stavu prvňáků, 
taneční vystoupení dětí z MŠ a žáků 5.ročníku/ 

Den s lesníkem/1.,2. a 3.ročník –pod záštitou MAS Brdy – Vltava - poznávání lesa, bezpečně 
v lese, ekosystém lesa / 

Den Země / žáci v lese pracovali ve skupinkách a písemně zpracovávali úkoly rozmístěné po 
lese/ 
 
Výročí osvobození /Na konci dubna se uskutečnil s ročním zpožděním (75. výročí osvobození) 
seskok parašutistů 24. základny DL Praha Kbely na fotbalovém hřiště v Rosovicích 
s prohlídkou vojenské helikoptéry. Seskok se uskutečnil jako připomínka činnosti parašutistů 
za II. světové války.10. května pak žáci celé školy dopoledním pěším výletem uctili v lese u 
pomníčku partyzánů památku parašutistů, kteří na konci II. světové války seskočili v okolí 
Rosovic. 
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Škola v přírodě se letos z důvodu coronaviru neuskutečnila. 
 
Kulturní akce a exkurze– z důvodu pandemie coronaviru byly všechny hromadné akce vládou 
zakázány a nekonaly se. 
 
Oblast ekologie –ekologická témata ve škole v přírodě v rámcibadatelskéhoprojektu ,,Les ve 
škole“, celoročně třídění odpadu a soutěž ve sběru starého papíru,udržování čistoty okolo 
školy, besedy v rámci Prv, Př, Vl, výuka v učebně v přírodě na školní zahradě. 

Oblast bezpečnosti dětí v dopravní výchově– dopravní soutěž /test, jízda na kole, prověření 
znalostí na Dopravním hřišti v Příbrami se letos také nekonaly. Děti však podnikly na konci 
června se svými učitelkami několik cyklistických výletů po okolí.   

Sportovní a turistické akce- kurz plavání, kurz bruslení, cvičení v přírodě,škola v přírodě – 
túry, fotbalová utkání, sportovní hry, Souboj podbrďátek -atletická soutěž malotřídních škol 
se z důvodu coronaviru také nekonaly 

Naše škola byla nadále zapojena do projektůŠkolní mléko a Ovoce do škol.  

Prezentace školy  

Škola se prezentovalanawebových stránkáchwww.zsrosovice.cz, kde pravidelně aktualizovala 
informace o škole,nabídky a přehledy akcí, které byly doplňovány fotodokumentací. 

Základní škola i mateřská škola se letos nemohla z důvodu coronaviru představitpři akcích 
určených rodičům i veřejnosti- besídky, vánoční zpívání v kostele a jarmarky. 

 

9. Mimoškolní aktivity 

Mimoškolní aktivity jsou soustředěny do školní družiny a zájmových kroužků. 

a) Školní družina / kapacita 25 žáků / měla tento školní rok naplněnu téměř celou kapacitu. 
Bylo přihlášeno 24 dětí. Docházeli do ní především žáci 1.-3. ročníku a několik žáků 4. a 5. 
ročníku.  

Děti se ve školní družině zapojily do mnoha aktivit (viz. Příloha č. 2) 

b) Zájmové kroužkyse letos vůbec neotevřely z důvodu nařízení vlády (coronavirus)  

 

10. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

V tomto školním roce nebyla provedenana Základní školea Mateřské škole kontrola ČŠI.  

 

http://www.zsrosovice.cz/
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11. Základní údaje o hospodaření školy 

 Viz. Příloha č. 3  

 

12. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 

Škola byla opět v tomto školním roce zapojena do mezinárodního projektu sdružení Tereza 
Les ve škole. 

 

13. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 

Tento školní rok jsme podali prostřednictvím MAS Brdy – Vltava žádost o projekt hřiště na 
školní zahradě. Žádost byla přijata a realizace projektu se z důvodu coronaviru opozdí. 

 

14. Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Spolupráce se zřizovatelem – vybavení školy, opravy, spolupráce při školních projektech, 
řešení provozních i personálních problémů. 

Spolupráce s občanským sdružením Společná pohoda – společně organizované akce pro 
žáky i veřejnost /jarmark, vánoční koncert/, předávání informací o činnosti občanského 
sdružení. 

Spolupráce s okolními malotřídkami /ZŠ a MŠ Suchodol, ZŠ a MŠ Hluboš, ZŠ a MŠ Pičín/-
organizování společných sportovních a kulturních akcí, metodická setkávání ředitelů i učitelů. 

Spolupráce s plně organizovanými školami, na které žáci přestupují /ZŠ Dobříš/- úspěšnost 
žáků, sladění používaných učebnic cizích jazyků/. 

Spolupráce s SDH Holšiny a Rosovice/společné akce/ 

Spolupráce se Zemědělským družstvem Rosovice /exkurze,sponzorství/  

Spolupráce s místními podniky /sběr starého papíru, sponzorské aktivity/ 

 

V Rosovicích dne 20.8.2021 Vypracovala: Mgr. Kateřina Melšová 
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Příloha č. 1  

Výroční zpráva mateřské školy 

 

Příloha č.2 

Hodnocení obsahu činnosti školní družiny 

 

Příloha č. 3 

Základní údaje o hospodaření školy 

 
 
 

Výroční zpráva byla schválena: Pedagogickou radou dne 24. 8. 2021 

 Školskou radou dne 23. 9. 2021 

 Zastupitelstvem obce dne …………… 


