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Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2020/2021

Zpracovala : Mgr. Lenka Veselá, ředitelka školy
V Rymicích, 9.7.2021
Výroční zpráva byla zpracována dle obsahu pro zpracování výroční zprávy o činnosti
školy, která vychází z § 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších
předpisů a z § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů.

Základní údaje o škole
Název školy, sídlo
Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž
Rymice 39, 769 01 Holešov
Charakteristika školy
Škola je neúplná, od školního roku 2008/2009 pro žáky 1. – 5. ročníku. Máme tři
třídy základní školy. Součástí je také školní družina a školní výdejna. V budově školy
je také zřízena mateřská škola, která má jedno oddělení.
Zřizovatel školy
Obec Rymice, Rymice 4 , 769 01 Holešov
Údaje o vedení školy
Mgr. Lenka Veselá, statutární orgán školy (od 1.8.2020)
Leona Rousová, vedoucí učitelka
Kontakty, jméno pracovníka pro informace
Tel. (ředitelna a sborovna) : 573 396 075, mateřská škola: 602 642 175
www.skolarymice.cz, e-mail: mszs@skolarymice.cz
Mgr. Lenka Veselá, ředitelka školy
Údaje o školské radě
Ve školním roce 2020/2021 proběhly volby nových členů školské rady - zástupce za
rodiče, za obec i za školu a jedno zasedání školské rady. Ředitelka školy také ústně i
písemně konzultovala případné náležitosti s předsedou školské rady a členové školské
rady byli seznámeni s úpravami vnitřních předpisů formou e-mailů, jejichž schválení
posílali opět emailem.
Při zasedání bylo projednáno:
-

Seznámení s novými členy školské rady
Informace o volbě do školské rady – další volby proběhnou na podzim roku
Volba předsedy školské rady – paní Janečková
Schválení ŠVP ZV

-

P. ředitelka informovala :
Organizace školního roku 2020/2021
Informace o rozpočtu školy
I v letošním roce budeme ve výjimce. Celkem je ve škole 32 žáků
Schválení dokumentů školy- Výroční zpráva, Školní řád s pravidly hodnocení,
Organizační řád, ŠVP ZV.
Informace o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, k základnímu
vzdělávání.
Další zapojení školy v projektech MAP a Šablony II + Šablony III od září 2021
Seznámení s dalšími plány rozvoje školy

-

-

Prezentace školy v médiích
Informace k situaci a zajištění provozu ve škole z důvodu nařízených opatření
ministerstvem zdravotnictví (pandemie Covid – 19)
Střídavá výuka prezenční a distanční
Nově probíhala výuka přes Microsoft Teams
V době uzavření školy (pandemie Covid – 19) probíhala distanční výuka online
Vyjádření k současné situaci ve škole
Ocenění školy – Sedmikvítek 2021

-

Vedoucí učitelka informovala:
Prognóza počtu dětí v MŠ do dalších let
Vyúčtování školného v době přerušení provozu MŠ (Covid – 19) /uzavřena dle
nařízení vlády
Provoz MŠ v době letních prázdnin

-

P. starosta informoval:
Režim MAP – financování, aktivity
Plánované obecní akce
Zajištění oprav ve škole

-

Datum zřízení školy, datum zařazení do rejstříku škol a školských
zařízení, identifikační číslo
Škola byla znovu zřízena usnesením zastupitelstva Obce Rymice ze dne 12. září 2002
s účinností od 1. ledna 2003 jako příspěvková organizace. Do rejstříku škol a
školských zařízení byla zapsána 1. ledna 2005. Datum posledního rozhodnutí: 14.
březen 2008 ( změna statutárního orgánu právnické osoby).
REDIZO: 600 118 291
Součásti školy
Škola sdružuje:
1. Základní školu
2. Mateřskou školu
3. Školní družinu
4. Školní výdejnu

kapacita: 58 žáků
kapacita: 28 dětí
kapacita: 30 žáků
kapacita: 73 strávníků

IZO: 102 140 944
IZO: 107 609 053
IZO: 118 801 040
IZO: 150 050 810

Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje, za školní rok
2020/2021

Počet tříd

Počet
žáků/dětí

Průměr na
třídu

Mateřská
škola
Mateřská
škola-úklid
As.
pedagoga
1. stupeň ZŠ

1

28

28

Přepočtený
počet ped.
Prac./prac
ŠJ
2,12

Počet
žáků/dětí
na ped.
úvazek
14

x
x

28
1

28
x

0,77
1,0

x
1

3

32

10,6

3,73

11

Školní
družina
ZŠ školnice
Školní
výdejna
(MŠ,ZŠ)

1

30

30

0,93

25

x
x

x
71

x
x

0,57
0,70

x
x

Škola má zřízenou pedagogickou radu jako poradní orgán ředitelky školy. Jejími
členy jsou všechny pedagogické pracovnice školy. Pedagogická rada se schází
pravidelně, organizační záležitosti jsou řešeny každodenně a to neodkladně
s jednotlivými pracovníky.
Přehled oborů vzdělání
Vzdělávací program Klasifikace
kmenových oborů
Základní škola
79-01-C/01

ročníky
1 .- 5. ročník

Počet žáků
32

V prvním až pátém ročníku byli žáci vzdělávání dle školního vzdělávacího programu
„Duhové putování za novým poznáním“. Jedna žákyně (3. podpůrná opatření) byla
vzdělávána obdobně za dopomoci asistenta pedagoga. Další tři žáci s 2. stupněm PO
byli vzděláváni dle doporučení PPP.
Přehled zájmových útvarů a nepovinných předmětů
Římsko-katolické náboženství – volitelný předmět pro žáky 1.-5.ročníku. Bylo
zrušeno kvůli pandemii Covid-19.
Zájmové útvary:
Mateřská škola:
dílčí projekty :
„Startujeme“- grafomotorika –příprava zábavnou formou na psaní ( pro předškoláky)

/Metoda dobrého startu/
„Veselá flétnička“– zdravé pískání na zobcovou flétnu
„ Hry se slovíčky“ - logopedický kroužek / program logopedie – gymnastika mluvidel,
náprava vad výslovnosti. Funguje ve spolupráci s SPC Kroměříž. Jako logopedická
asistentka v nápravě řeči pracovala paní učitelka Mgr. Petra Hradilová
zájmové kroužky:
„ Co všechno dovedu“ – výtvarný kroužek /hry s výtvarným materiálem/
„Angličtina“ – seznámení se základními slovíčky /Lenka Janečková/
Od měsíce února každé úterý odpoledne pro maminky s dětmi "Jeden den v týdnu".
V tuto dobu navštěvují MŠ maminky s dětmi, které se připravují na vstup do MŠ.
Kvůli Covid-19 se neuskutečňovalo.
Základní škola:
Deskové hry– ( Mgr. Petra Přikrylová)
Šikovné ručky – seznámení s netradičními materiály a postupy (AP. Kristýna
Ducháčová)
Sportovní – Sportuj ve škole – zaměřený na kolektivní hry (vybíjená, florbal, fotbal).
Tento kroužek byl součástí činnosti školní družiny ( Kristýna Ducháčová).
Hra na nástroj, zpěv, nauka – zajištěno soukromou ZUŠ Kroměříž ( i pro děti z MŠ)
Kvůli Covid-19 se neuskutečňovalo, pouze ZUŠ 1 na 1 nebo distančně, na konci roku
již prezenčně.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Údaje o pedagogických pracovnících školy

Ped. pracovníci Pracovní
– poř. číslo
zařazení,
funkce
1.
ředitelka
2.
učitelka MŠ,
veoucí uč.
3.
učitelka ZŠ

Úvazek

Kvalifikace

1,00
1,00

VŠ, PdF
SŠ
pedagogická
VŠ,uč. pro 1.
stupeň ZŠ
VŠ,. uč.pro
1.stupeň ZŠ
VŠ, uč.pro
1.st.ZŠ
VŠ, uč. Pro 1.st.
ZŠ
SPgŠ

1,00

4.

učitelka ZŠ

1,00

5.

učitelka ZŠ

0,5

6.

Učitelka ZŠ

0,59

7.

Vychovatelka
Učitelka MŠ
Asistentka
pedagoga

0,77
0,13
1,00

Učitelka MŠ

1,00

6.
8.

SŠ
SPgŠ

Roků ped.
praxe
16 let
36 let
16 let
16 let
23 let
2 roky
2 roky
6 let
9 let

Komentář k tabulce
Ve školním roce 2020/2021 pracovaly na dobu neurčitou 3 pedagogické pracovnice.
Na dobu určitou 1– zástup za rodičovskou dovolenou. 1 pedagogická pracovnice
podala výpověď z pracovního poměru k 31.7.2021. Od 24.8.2021 se vrací na plný
úvazek po rodičovské dovolené 1 pedagogická pracovnice.
V základní škole i v mateřské škole byla vykonána třítýdenní souvislá praxe studentka
z PdF UP a SPgŠ.
Údaje o nepedagogických pracovnících školy
Ostatní prac. – poř.
číslo
1.

Pracovní zařazení

Úvazek

školnice

0,88

2.

Výdej stravy v ZŠ

0,25

3.

Uklízečka v MŠ

0,69

Stupeň vzdělání,
obor
Střední odborné
s maturitní
zkouškou
Střední odborné
s maturitní
zkouškou
Střední odborné

4.

Výdej stravy v ZŠ

0,41

Střední odborné

Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce a
následném přijetí do školy
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2020/2021 a 2021/2022
Zapsané Nastoupily Zapsaní
děti do
do MŠ
do 1.
MŠ
třídy
ZŠ
2020/2021
6
6
8
2021/2022
14
6
10

Počet
Nastoupili
žádostí do 1. třídy
o
odklad
2
5
4
6

Letos jsme přijali 14 žádostí do předškolního vzdělávání a šest požadavků jsme
uspokojili. Osmi žádostem nebylo vyhověno vzhledem k nízkému počtu bodů – podle
kritérií. Zápis do MŠ a k základnímu vzdělávání probíhal pouze administrativně.
Žádosti podávaly děti prostřednictvím svých zákonných zástupců.
Údaje o výsledcích vzdělávání dětí a žáků podle cílů stanovených
vzdělávacími programy
MŠ:
Mateřská škola naší školy pracuje podle “Kurikulum podpory zdraví v mateřské
škole“, které vychází z modelového programu – „ Mateřská škola podporující zdraví“.
Posláním naší mateřské školy je naučit děti přijímat zdraví, jako hodnotu, která
umožňuje člověku vést plnohodnotný život, naučit se postojům, které spočívají v úctě

ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví, s vybavením k tomu
potřebných kompetencí.
Zaměřujeme se na pěstování zdravého způsobu života, péči o zdraví dětí, na vztah
k historii obce a současnému způsobu života, vztah k životnímu prostředí a ekologii.
Cíle předškolního vzdělávání jsou orientovány k dítěti. Dítěti předškolního věku je
vlastní učit se na základě prožitku a zkušenosti prostřednictvím činností. Toto
spontánní prožitkové učení se snažíme aplikovat i ve formách řízeného učení.
Hledáme rovnováhu mezi řízením činností dětí, nepřímou účastí na
jejich
spontánních aktivitách a využívání spontánně vzniklých situacích způsobem
přínosným pro dítě. Naším tématem je „Duhové putování s pastelkami do Země
Pohody“.
ZŠ:
Výuka probíhá podle ŠVP „ Duhové putování za novým poznáním“. Tento motivační
název vyplynul v návaznosti na motivační název Školního vzdělávacího programu naší
mateřské školy. Cílem našeho pětiletého snažení je vychovat samostatného žáka,
zodpovědného za své chování i činy. Klademe důraz na rozvoj čtenářské a
matematické gramotnosti, všestranný zájem o dění, podporujeme individualitu
každého jednotlivce včetně nadání popř. handicapu.
Ve vzdělání dětí s podpůrnými opatřeními chceme dosáhnout toho, aby žáci byli
součástí veškerého dění ve škole a musím říct, že se nám to úspěšně daří. Současně
podporujeme rozvoj nadání u jednotlivých žáků, a to především výtvarný, hudební,
literární a matematický, kdy je zapojujeme do nejrůznějších soutěží a to i na
celorepublikové úrovni.
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2020/2021:
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem

Počet
žáků
5
7
6
9
5
32

Prospěl(a) Prospěl(a) Neprospěl(a) z toho
s vyzn.
hodnoceno
slovně
5
0
0
0
6
0
1
1
6
0
0
0
8
1
0
0
5
0
0
0
30
1
1
1

Pochvaly a ocenění
Na konci školního roku udělily třídní učitelky pochvaly celkem 30 žákům –za
přípravu, píli, snahu ve vyučování, prospěch, chování, aktivitu, kamarádský přístup i
za svědomitý přístup k výuce během distančního vzdělávání. Pochvala ředitelky školy
byla udělena za reprezentaci školy všem zapojeným žákům do soutěže Sedmikvítek.
Napomenutí, důtky, snížené stupně z chování, neomluvené hodiny
Během školního roku nebylo uděleno žádné výchovné opatření.
Údaje o žácích se zdravotním postižením
Ve 2. třídě byla vzdělávána žákyně s třetím stupněm podpůrných opatření. Vzdělávání
probíhalo podle zpracovaného IVP- výstupy ZŠ, při práci ovšem byla nezbytná
asistentka pedagoga. Spolupráce probíhala s SPC Zlín. Tuto spolupráci hodnotím jako
vynikající, Mgr. Stráská a následně paní Mgr. Tomm nám byly velkou oporou a jejich

návštěvy byly vždy smysluplné. Nadále jsem pokračovali v péči žáků, kterým PPP
přiznala 2. stupeň podpůrných opatření bez úprav učebních osnov. U jednoho žáka
jsme zabezpečovaly i předmět speciálně pedagogické péče- rozvoj slovní zásoby,
prohlubování správného čtení, chápání smyslu přečteného textu aj.
Dle sdělení Mgr. Stráské a Mgr. Tomm patříme k příkladným školám v oblasti péče o
žáky se zdravotním postižením a vysoce hodnotí i práci třídních paní učitelek a
asistentky pedagoga.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Základním principem preventivní strategie na naší škole je osvojování základních
kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a prevence a rozvoj dovedností, které
vedou u dětí a žáků k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů
agresivity a porušování zákona. Toho jsme snažili dosáhnout vhodnou nabídkou
zájmové činnosti, besedami s žáky, s aktivní spoluprací s rodiči i ostatními partnery.
Dlouhodobým cílem našich minimálních preventivních programů (dále MPP) je ve
spolupráci s rodiči formovat osobnost žáka tak, aby uměla nakládat smysluplně se
svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. V této oblasti má naše
malotřídní škola velkou výhodu i tím, že naší součástí je mateřská škola. Spoustu
aktivit (zejména pro rodiče a širokou veřejnost) máme společných a s prevencí tudíž
začínáme již v předškolním vzdělávání. Můžeme zkonstatovat, že naše snaha se
nemíjí účinkem, což se odráží nejen ve spokojenosti dětí a žáků, ale také řady jejich
rodičů, kteří ve většině kladně reagují na činnosti školy. Rizikovým místem pro výskyt
nežádoucího chování u žáků by mohly být především toalety nebo vnější prostory
školy-hřiště, školní zahrada, schody, chodby „za rohem“, zavřené dveře během
přestávky, šatna, školní výdejna, družina, mimoškolní aktivity. Těmto prostorám
nadále věnujeme zvýšenou pozornost především během přestávek a dlouhé přestávky
po obědě, v neposlední řadě také při činnosti školní družiny. Vzhledem k rodinné
povaze naší malé školy eliminujeme výskyt nežádoucího chování žáků na minimum
včasným zásahem a okamžitým řešením problémů jak s žáky, tak se zákonnými
zástupci.
I v uplynulém školním roce jsme se snažili o co nejširší osvojování sociálních
kompetencí žáků v oblasti zdravého životního stylu, k minimalizaci projevů agresivity
a vulgarity, k prohlubování komunikačních dovedností mezi učiteli, žáky a zákonnými
zástupci, k efektivnímu řešení konfliktů a smysluplnému využívání volného času.
Také o prevenci kybernetické šikany a podporu sociální izolace žáků v době distanční
výuky nabídkou individuálních konzultací.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních
pracovníků školy
Výběr vzdělávání vycházel z Plánu personálního rozvoje pedagogických
pracovníků, kde jsou podrobně rozpracovány potřeby školy.
1.
Mgr. L. Veselá:- školení zdravotníka zotavovacích akcí, Aktuální stav
školské legislativy, webináře – problematika málotřídních škol, aktuální
problémy v práci ředitelů škol, Metoda Hejného, ICT ve vzdělávání, Digitální
gramotnost, Amos.
2.
Leona Rousová – školení BOZP, PO, čtenářská pregramotnost, metoda
Hejného, Digitální gramotnost, MAP-webinář „Rovnováha a létání“

3.
Jana Sýkorová – školení BOZP, PO, Malá technická univerzita, metoda
Hejného, čtenářská pregramotnost.
4.
Mgr. Petra Hradilová – školení BOZP, PO, Amos, Digitální gramotnost,
metoda Hejného.
5.
Mgr. Petra Přikrylová – školení BOZP,PO, Studium metodika prevence,
metoda Hejného.
6.
Mgr. Marie Dohnalová, DiS – školení BOZP,PO, webináře ke vzdělávání
AJ.
7.
Mgr. Lenka Zalabáková – školení BOZP,PO, Digitální gramotnost,
Metoda Hejného, Amos.
8.
Kristýna Ducháčová– školení BOZP, PO, práce asistenta pedagoga.
9.
Pavlína Matelová – školení BOZP, PO, ICT, kurz pro vychovatele ŠD.
10.
Petra Hejníčková – školení BOZP, PO, školení z hygienického minima,
školení provozního personálu – soukromý hygienik, obsluha kotlů
11.
Romana Odložilíková- školení BOZP, PO, školení z hygienického
minima, školení provozního personálu – soukromý hygienik

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Během školního roku jsme se nadále snažili pečovat o estetický vzhled školy,
k výzdobě jsme využívali výhradně prací našich dětí a žáků. Prezentovat školu se
snažíme i prostřednictvím médií – TV NOVA, Deníku a Týdeníku Kroměřížsko,
obecním Zpravodaji a v prostorách obce. Bohatá fotogalerie je i na našich webových
stránkách, které navštěvují i kolegové z jiných škol. Nadále pracujeme v projektech:
Recyklohraní, Ovoce do škol, Mléko do škol.
MATEŘSKÁ ŠKOLA:
Školní projekty:
----------------------------------------------------------------------------- Celoroční projekt „ Se sokolem do života“
………………………………………………………
- Jablíčkový a bramborový den – „Hrajeme si s bramborami“ a „Den
s jablíčkem“ / Den zdraví/
- Halloweenský rej
- Červený den v MŠ
- Čertovské hrátky
- Bílý den – Sněhuláci pro Afriku
- Den Země
- Čarodějnický rej
- Ovoce a zelenina do škol – ochutnávka exotického ovoce
- Výlet do Květné zahrady v Kroměříži – projekt „Libosadem se zahradníkem
Benediktem“ – MAP
- Tvorba projektu pro MAP – „Putování s Jeníčkem a Mařenkou, aneb Den
zdraví v mateřské škole“
Jednorázové akce:
- Společné focení za š.r.2019-2020
- Schůzka s rodiči - na webu školy
- Karneval

- Schůzka Teams k Šablonám III.
- Den dětí – Putování s Jeníčkem a Mařenkou
- Společné focení třídy + jednotlivců
- Prohlídka doškových chaloupek a mlýna v Muzeu v Rymicích
- Šablony II
Projektové dny ve škole:
- Malování s podzimem
- Chráníme zvířátka v našem lese
- Hasiči pro děti
- Hrajeme si s dýněmi
Projektové dny mimo školu:
- Putování za exotickými zvířátky
- Cesta do pravěku
- Putování ševce Tomáše
ZÁKLADNÍ ŠKOLA:
- Den zdraví (MŠ, ZŠ)
- Projekty s Policií ČR (BESIP)
- Halloween
- Den otců a matek MŠ+ZŠ (naplánováno, ale neuskutečněno –
Covid-19)
- Den dětí – spolupráce se Základní školou a Odborné škole Holešov
(naplánováno, ale neuskutečněno – Covid-19)
- Škola v přírodě centrum Oneness Rusava
- „Sněhuláci pro Afriku“
- „Ulice není herna“
- Online výuka společně se Základní školou Lužec nad Vltavou
Jednorázové akce:
- Začátek školního roku – slavnostní zahájení starostou obce
- Dopravní hřiště – 4.ročník ZŠ – neuskutečněno (Covid-19)
- Výuka plavání předškolní děti MŠ +
1.-.5. ročník ZŠ –
neuskutečněno (Covid-19)
- Den slabikáře 1.+2.ročník ZŠ - neuskutečněno (Covid-19)
- Návštěva Mikuláše – zajištění sponzorských darů MŠ+ZŠ – TV
NOVA
- Psaní dopisů pro seniory v Holešově
- Beseda s paní Mgr. Dagmar Zakopalovou z domova seniorů
- Vánoční zvyky a obyčeje -vánoční online besídka MŠ
- Návštěva zástupců SDH Rymice s dárky pro děti MŠ
- Vánoční nadělování MŠ+ZŠ
- Zpívání pod vánočním stromem MŠ+ZŠ+obec – zrušeno Covid-19
- Nauč se první pomoci – MŠ + ZŠ - zrušeno Covid-19
- Návštěva hasičské zbrojnice v Rymicích - zrušeno Covid-19
- Návštěva předškoláků v ZŠ - zrušeno Covid-19
- Matematický klokan 3. a 5.r. ZŠ–(naplánováno, ale neuskutečněno
– kor.)

Matematická olympiáda 5. ročník
Den a noc s Andersenem – rozvoj čtenářské gramotnosti MŠ+ZŠ –
(naplánováno, ale neuskutečněno – Covid-19)
- Pracovní dílny Velikonoce – v MŠ+ZŠ –(naplánováno, ale
neuskutečněno – zrušeno Covid-19)
- Letem světem s malířem MŠ
- Kontrola zraku dětí v MŠ –(naplánováno, ale neuskutečněno –
Covid-19.)
- Ukázka činností s dětmi pro rodiče v MŠ –(naplánováno, ale
neuskutečněno – zrušeno Covid-19)
- Čarodějnické dopoledne – MŠ, ZŠ
- Beseda s Charitou
- Pasování na čtenáře – společná akce s knihovnou
- Pasování prváčků a vyřazování páťáků
-

Dále probíhaly:
- Konzultace s p. uč. MŠ a ZŠ nad záznamy budoucích prváčků,
vzájemné náslechy, hospitace
- Konzultace k inkluzi – SPC Zlín
- Konzultace s rodiči o dalším rozvoji jejich dítěte – MŠ
- Vyšetření vad řeči SPC – KM
- Vyšetření školní zralosti PPP Kroměříž
- Spolupráce s obcí Rymice - vítání občánků, účast vedení školy na
zastupitelstvu, pasování a vyřazování.
- Individuální konzultace s rodiči žáků ZŠ (chování a prospěch)
- Sběr starých mobilů, baterií, drobných elektrospotřebičů –
Recyklohraní, sběr papíru
- Spolupráce s ostatními školami: 1.ZŠ Holešov – matematické
olympiády, 2.ZŠ Holešov –školení pedagogických pracovníků,
spolupráce s ŘŠ – vnitřní předpisy, legislativa atd.
- Spolupráce s muzeem Kroměřížska-společné projekty, konzultace
akcí atd.
- Spolupráce s Dopravním hřištěm v Kroměříži
- Podpora ZŠ a MŠ Mikulčice
V důsledku koronavirové situace jsme byli nuceni ještě další
naplánované akce a výlety zrušit, nebo přesunout na příští školní
rok.

Získaná ocenění:
Mezinárodní výtvarná soutěž Sedmikvítek 2021
Celostátní soutěž Sedmikvítek
Blahopřeji všem oceněným v celostátní soutěži Sedmikvítek organizované Tymy.
Získali jsme řadu ocenění ve výtvarné soutěži.

Soutěžili jsme v kategorii dvourozměrné práce a získali jsme hned tři krásná
ocenění.
V kategorii B) se umístily na 1. místě žákyně 3. ročníku Pavla Onderková a Natálie
Plhalová.
V kategorii C) se stal vítězem s 1. místem žák 5. ročníku Šimon Pavelka.
Všem vítězům moc blahopřejeme a děkujeme za krásnou reprezentaci naší školy!
Naše škola dostala také zvláštní ocenění za přínos v oblasti Pionýrského
Sedmikvítku pro rok 2020. Poděkování patří paním učitelkám a také bývalé paní
ředitelce Mgr. Haně Pátkové za dlouholetou spolupráci se SVČ TYMY.

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
V tomto školním roce byla provedena jedna kontrola ČŠI –zajištění distančního
vzdělávání. Nebylo shledáno žádné porušení platných předpisů, naopak dle sdělení
paní inspektorky bychom mohli sloužit jako příklad pro jiné školy. Tímto bych chtěla
poděkovat panu Janečkovi za velký přínos k tomuto sdělení, jelikož se velmi aktivně
podílel na zavedení distančního vzdělávání na naší škole.
Další dvě kontroly byly od KHS – bez porušení, kontrola VZP – bez porušení.
Základní údaje o hospodaření školy
Na provoz a ostatní výdaje škola dostala pravidelné měsíční platby od zřizovatele v
celkové částce 580 000 Kč (09/2020-08/2021). Podstatná část těchto prostředků jde
na energie a vodu, dále se s obecních prostředků platí nákup čistících prostředků,
platba revizí, nákup spotřebního materiálu, drobné opravy, servis ICT, nákupy
pomůcek atd. Z těchto financí je placená také účetní (i mzdová účetní), tato částka
je 7 000 Kč měsíčně. V roce 2020 byla poskytnuta i částka na doplacení platů
pracovníků školy. Průměrná částka od zřizovatele na dítě a žáka se snížila na rok 9
831 Kč.
Státní prostředky jsou naší škole stanoveny závaznými ukazateli a jsou rozděleny na
platy zaměstnanců, dohody o provedení práce a přímé ONIVY. Limit počtů
zaměstnanců na rok 2021 je stanoven na 9,99. V tomto školním roce se také projevil
nižší počet žáků. Celkový počet žáků byl 32. Zřizovatel při povolení výjimky se
zavázal, že chybějící prostředky zafinancuje. Zřizovatel je také průběžně informován o
finanční situaci ve škole i o hospodaření s finančními prostředky obce. Obci jsou
pravidelně předkládány výkazy.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ředitelka školy pracovala v projektu - Místní akční plán vzdělávání pro ORP
Holešov, Šablony II – . Uskutečnily se tyto projekty:
PROJEKTOVÉ DNY VE ŠKOLE (MŠ):
• Chráníme zvířátka v našem lese.
• Hrajeme si s dýněmi.
• Hasiči pro děti.
• Malování s podzimem.

PROJEKTOVÉ DNY MIMO ŠKOLU (MŠ):
• Společně ke vzdělávání – Putování ševce Tomáše.
• Společně ke vzdělávání – Putování za exotickými zvířaty.
• Společně ke vzdělávání – Putování za dinosaurem.
KOMUNITNĚ OSVĚTOVÁ SETKÁNÍ (ZŠ):
• Podzimní dekorace z dýní.
• Výroba lampionů
Celoroční projekty:
Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
Využití ICT ve vzdělávání v MŠ
Klub deskových her
PROJEKTOVÉ DNY MIMO ŠKOLU (ZŠ):
• Společně ke vzdělávání – návštěva Dinoparku.
• Společně ke vzdělávání – Netradiční sporty ve Zlíně.
• Společně ke vzdělávání – Sportovní osobnosti Zlínského kraje.
• Vertikon
V rámci projektu Šablony II jsme vybavili školu deskovými hrami pro klub deskových
a logických her.
V rámci MAP jsme pro děti a žáky připravili tyto akce:
• Putování s Jeníčkem a Mařenkou aneb Den zdraví v MŠ.
Za podpory MAP jsme pořídily robota a další DIGI pomůcky.
I když se nám nepodařilo splnit všechny naplánované akce (koronavirus), i tak jsme
toho stihli opravdu hodně.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve škole také probíhala výuka hry na hudební nástroje a zpěv, kterou zajišťovali
vyučující ze soukromé ZUŠ Kroměříž. Tymy zajišťovalo výuku keramiky. V zimních
měsících letos nevyužívali prostor tělocvičny mladí hasiči.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Viz projekty v rámci Šablony II a MAP.
Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Odborová organizace na pracovišti není založena.
Spolupracovali jsme s místní organizací SDH, místní knihovnou, knihovou Holešov,
Muzeem Kroměříž, HZS Holešov. K zajištění dárků pro děti během školního roku
bylo využito i sponzorských darů rodičů ze základní i mateřské školy a dalších
sponzorů.

Závěr výroční zprávy
Celý školní rok byl velmi specifický a náročný, protože se stále měnila prezenční
výuka na distanční, díky šíření koronaviru. Uzavíraly se školy i školky, testovalo se,
nosily se roušky, byl zakázán tělocvik a zpěv a nebylo to jednoduché období pro děti,
žáky, rodiče ani pedagogy. Ale vše jsme všichni společně zvládli a školní rok úspěšně
zakončili.
Také 2.pololetí školního roku bylo zahájeno distanční výukou pro žáky 4. a 5.
ročníku. Prezenčně se vzdělávali pouze žáci prvního až třetího ročníku. Žáci se
nesměli míchat mezi ročníky a také tak musela být zachována homogenita ve školní
družině. Pololetní vysvědčení nebylo také zcela typické, protože kromě klasického
vysvědčení se známkami, získali žáci i podrobné slovní hodnocení. Třídní schůzky a
konzultace probíhaly také on-line formou, takže k osobnímu setkání celý školní rok
mezi pedagogy a rodiči bohužel nedošlo. I Den otevřených dveří se konal v podobě
videozáznamu, který byl slovně komentován. Mimo jiné jsme se se žáky zapojovali i
do různých soutěží, ve kterých jsme získali krásná ocenění. ZŠ a MŠ Rymice získala
zvláštní ocenění za přínos v oblasti Pionýrského Sedmikvítku pro rok 2020. Dále
diplom za 2. místo získal Vojtěch S. z mateřské školy, na 1.místě se umístily Pavla O. a
Natálie P. ze 3. ročníku a další 1.místo získal žák 5. ročníku Šimon P. Získali jsme také
osvědčení za odevzdání 50 kg elektrozařízení k recyklaci. Podporujeme i děti se
závažným onemocněním a ve sbírce Život dětem jsme vybrali a zaslali 1125 Kč,
děkujeme.
Zápis do 1.třídy se kvůli tehdejší epidemiologické situaci konal pouze
administrativně. V novém školním roce 2021/2022 bude šest nových prvňáčků. Také
proběhl zápis do přípravné třídy, která měla být nově otevřena 1.9.2021, ale z důvodu
nízkého počtu přihlášek se tato třída bohužel otevírat nebude.
Od 1.3. byl vládou vyhlášen nouzový stav a byly uzavřeny základní a mateřské
školy. Opět se děti i žáci učili distančně z domu. Žáci 4. a 5. ročníku se v rámci
distanční výuky učili několik hodin on-line společně se žáky s Lužce nad Vltavou. Od
12. dubna byly školy opět otevřeny, i když podmíněné testováním, nošením roušek a
dalšími nařízeními. Bohužel následně po výskytu onemocnění Covid-19 v naší škole,
museli žáci 1.,3.,4., a 5. třídy zůstat v domácí karanténě a vyučovat se distančně – online. Prezenčně se vzdělávali pouze žáci 2. ročníku, kterým nebyla nařízena
karanténa. Stále jsme se ale nevzdávali a snažili se společně i tak podnikat různé akce.
30. dubna jsme se proměnili v čarodějnice a měli čarodějnické učení a celý den se
nesl v tomto duchu. Tato akce zaujala média a znovu jsme se objevili ve večerním
zpravodajství TV NOVA, stejně jako při předávání pololetního vysvědčení.
Spolupracovali jsme také s Charitativní pečovatelskou službou v Holešově. Žáci 4.
a 5. ročníku v rámci českého jazyka psali dopisy seniorům, aby je v této nelehké době
potěšili. Na oplátku jim přišly krásné a dojemné odpovědi. Následně nás ve škole
navštívila paní seniorka Mgr. Dagmar Zakopalová, která udělala žákům přednášku ze
svého života ve školství i v soukromém životě. Byl to velmi zajímavý a dojemný
zážitek pro všechny.
Závěrem školního roku jsme se vydali na školu v přírodě do Centra Oneness na
Rusavu. Celý týden se nesl v duchu živlů (oheň, voda, vítr, půda). Vyšlo nám krásné
letní počasí a všichni jsme si pobyt perfektně užili. Bohužel co dokážou živly, jsme
zjistili hned po návratu ze školy v přírodě, kdy byla zasažena oblast Hodonínska
tornádem. Rozhodli jsme se podpořit děti a žáky ze Základní a Mateřské školy
Mikulčice a vybrali jsme krásnou částku 22 000 Kč. Tímto velmi děkujeme všem,
kteří přispěli, ať už dne 29.6. na Pasování prvňáčků a vyřazování páťáků nebo v den

předávání vysvědčení. Dárková sklenice s vybranými penězi byla předána osobně
panu řediteli ZŠ a MŠ Mikulčice v pátek 2.7.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům školy za vysoké pracovní
nasazení, chuť k práci i k dalšímu vzdělávání, za jejich podporu a pomoc, velmi
kladný vztah k dětem i ke své práci. Také děkuji rodičům za trpělivost při distančním
vzdělávání i za velmi kladné hodnocení naší práce. Nesmírně si toho vážíme. Další
poděkování patří panu starostovi, celému zastupitelstvu i zaměstnancům obce za
vstřícnost, fyzickou pomoc a celkovou podporu v průběhu školního roku 2020/2021.
Budeme se i v následujících letech snažit o celkovou spokojenost dětí, žáků a rodičů,
protože SPOKOJENÉ DÍTĚ = SPOKOJENÝ RODIČ je naší prioritou. Přeji vám
především pevné zdraví a krásné a poklidné dny.
V Rymicích 16.8.2021
Mgr. Lenka Veselá
ředitelka školy
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