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______________________________________________ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RYMICE, OKRES KROMĚŘÍŽ 

Rymice 39, 769 01 Holešov 

IČ: 70985065 

tel.: 573 396 075 

e-mail: mszs@skolarymice.cz                                   

________________________________________                                                    

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy 
za školní rok 2021/2022 

 
 

 

 
Zpracovala: Mgr. Lenka Veselá, ředitelka školy 
V Rymicích, 14. 10. 2022 
 
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. novelou vyhlášky č. 150/2022, kterou se 
stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení 
školy, ve znění pozdějších předpisů. 
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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 
Ředitelka školy 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. Za školní rok proběhly 

celkem 4 schůzky se školskou radou. 

Při zasedání bylo projednáno: 

- Schválení dokumentů 

- Projednání organizace školního roku (školních a mimoškolních akcí) 

 

- P. ředitelka informovala: 

- Organizace školního roku 2021/2022 

- Informace o rozpočtu školy 

- I v letošním roce jsme byli ve výjimce. Celkem je ve škole 33 žáků  

- Schválení dokumentů školy-Výroční zpráva, Školní řád s pravidly hodnocení, 

ŠVP ZV. 

- Informace o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, k základnímu 

vzdělávání. 

- Další zapojení školy v projektech MAP a Šablony III 

- Seznámení s dalšími plány rozvoje školy 

- Vyjádření k současné situaci ve škole 

 

- Vedoucí učitelka informovala: 
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- Prognóza počtu dětí v MŠ do dalších let 

- Provoz MŠ v době letních prázdnin 

 

P. starosta informoval: 

- Režim MAP – financování, aktivity 

- Plánované obecní akce 

- Zajištění oprav ve škole 

- Projektová dokumentace na plánovanou rekonstrukci bývalé jídelny, ze které je 

v plánu zřídit druhou třídu MŠ 

- Oslavy obce 

 

 
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                             kapacita: 58 žáků                      IZO: 102 140 944  

2. Mateřskou školu                         kapacita: 28 dětí                       IZO: 107 609 053 

3. Školní družinu                             kapacita: 30 žáků                     IZO: 118 801 040 

4. Školní výdejnu                            kapacita: 73 strávníků             IZO: 150 050 810  
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a) Základní údaje o škole 
 
základní údaje o součástech školy – podle zahajovacích výkazů: 
Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 
Počet dětí/ 
žáků 

Počet 
dětí/žáků na 
třídu 

Počet žáků na 
pedagoga 

Mateřská škola 1 28 28 28 
1. stupeň ZŠ 3 33             11             11 
Školní družina 1 23 23 23 
Komentář:  
Ve ŠJ se společně stravují děti MŠ a žáci ZŠ.  
V počtu žáků docházejících do ŠD jsou uvedeni pouze ti, kteří ji navštěvují 
pravidelně. 
materiálně-technické podmínky školy 
Učebny, herny 1 + 1 v MŠ, 3 třídy v ZŠ, 1 třída pro ŠD 
Odborné pracovny, knihovna, 
multimediální učebna 

PC koutek ve ŠD. 
Vybavení tříd ZŠ interaktivními tabulemi včetně 
PC, tabletů a notebooků 

Odpočinkový areál, zahrada, 
hřiště 

Zahrada, zahradní domek-nově sponzorský dar, 
altán,  
pískoviště s krycí sítí, houpačky, průlezka-loď 
 hřiště TJ SOKOL, multifunkční obecní hřiště 

Sportovní zařízení Tělocvična součástí školy 
Žákovský nábytek, jiný 
nábytek 

Klasický dřevěný dle věku a výšky dětí, nastavitelná 
výška lavic. 

Vybavení učebními 
pomůckami, hračkami, 
sportovním nářadím apod. 

Slušné, obnovení a rozšíření vychází z výše 
finančních prostředků, využívání prostředků 
z úplaty v MŠ a ŠD, případně z příspěvku 
zřizovatele. 

Vybavení žáků učebnicemi a 
učebními texty 

Z prostředků státního rozpočtu pro všechny žáky 
1.ročníku, interaktivní učebnice pro všechny 
ročníky. 

Vybavení kabinetů a učeben 
pomůckami 

Průměrné, doplňované dle možností výše ONIV 
z KÚ, případně ze školného MŠ či ŠD 

 
 
Vybavení školy audiovizuální a 
výpočetní technikou 

PC síť v ZŠ – 7 žákovských PC stanic, 10 notebooků, 
2 tiskárny v ZŠ + kopírky, v MŠ PC, notebook, 
tablety, přenosná interaktivní tabule, CD – 
přehrávače, digitální fotoaparáty. Interaktivní 
tabule v ZŠ. Domácí vrátky v MŠ i v ZŠ. 

Investiční rozvoj Zajistil Zřizovatel obce Rymice: výmalba malé 
herny v budově MŠ, výmalba třídy v ZŠ, pravidelné 
opravy. 

Komentář:  
Část prostředků z úplaty je využívána k nákupu hraček, pomůcek i sportovního 
nářadí. Nákup notebooků hrazena z dotace MŠMT. 
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b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 
školském rejstříku 
 

Kód Obor vzdělání Poznámky 
 

Zařazené třídy Počet 

 
79-01-
C/01 

 
Základní škola 

 
RVP ZV 

 
1.- 5. ročník 

 

 
33 

 
Vzdělávací programy 
Vzdělávací program Zařazené třídy 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZV 
„Duhové putování za novým poznáním“ 

     1. - 5. ročník 
 

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
Základní údaje o pracovnících školy 
Počet pracovníků celkem 10 
Počet učitelů ZŠ 4 
Počet asistentů pedagoga 1 
Školní asistent MŠ 1 
Školní asistent ZŠ 1 
Počet vychovatelů ŠD 2  
Počet učitelek MŠ 3 
Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 
Počet správních zaměstnanců MŠ 1 
 
Pedagogičtí pracovníci 
Ped. pracovníci 
– poř. číslo 

Pracovní 
zařazení, 
funkce 

Úvazek Kvalifikace Roků ped. 
praxe 

           1. ředitelka 1,00 VŠ, PdF          17 let 
           2. učitelka MŠ, 

vedoucí uč.  
1,00 SŠ pedagogická          37 let 

           3. učitelka ZŠ 1,00 VŠ, uč. pro 1. 
stupeň ZŠ  

         17 let 

           4. učitelka ZŠ 
 

1,00 VŠ, uč.pro 
1.stupeň ZŠ 

         17 let 
          

           5. 
 

učitelka ZŠ 
 

1,00 VŠ, uč.pro 
1.st.ZŠ 

         24 let 

           6. Vychovatelka 
Učitelka MŠ 

0,77 
0,13 

SPgŠ            3 roky 

           7. 
 

Asistentka 
pedagoga 
Vychovatelka 

1,00 
 

SŠ            8 let 

          8. Učitelka MŠ  1,00 SPgŠ           11 let 
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Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve 
výuce 

% 

Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 
Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 
Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 
 
 
Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 
 

do 35 let 35–45 let 45–55 let nad 55 let 
do důchod. 
věku 

v důchod. 
věku 

celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 
0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 8 

Komentář:  
 
Údaje o nepedagogických pracovnících 
Ostatní prac.  
poř. číslo 

Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání, 
obor 

              1. školnice           0,88 Střední odborné 
 s maturitní 
zkouškou 

              2. Výdej stravy v ZŠ           0,25 Střední odborné 
 s maturitní 
zkouškou 

              3. Uklízečka v MŠ           0,69 Střední odborné 
 

              4. Výdej stravy v ZŠ           0,41 Střední odborné 
 
 
d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a 
následném přijetí do školy 
 
Zápis k povinné školní docházce 
Počet prvních tříd Počet dětí přijatých 

do prvního ročníku 
Z toho dětí starších 
6 let (nástup po 
odkladu) 

Počet odkladů pro 
školní rok 
2021/2022 

1 6 4 4 
 
 
Výsledky přijímacího řízení 
a) na víceletá gymnázia z 5.r. zřizovaná krajem 1 
 soukromá gymnázia 0 
 církevní gymnázia 0 
b) do třídy pro talentované děti při ZŠ zřizované obcí 0 
c) do běžné třídy ZŠ do ZŠ zřizované obcí 1 
d) do běžné třídy ZŠ druhý stupeň do ZŠ zřizované obcí 8 
 
 
Počet žáků, kteří ukončili I. stupeň ZŠ 9 
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e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními 
vzdělávacími programy  
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA:  
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“. 
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA: 
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. 
 
 
Přehled o prospěchu (k 30.6.2022) 
 

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznam. 

Prospělo 
 

Neprospělo Žáci s 
dostatečnou 

Nehodnoceno 

1. 6 6 - - - - 
2. 6 6 - - - - 
3. 6 6 - - - - 
4. 6 4 2 - - - 

5. 9 8 1 - - - 
I. stupeň 
ZŠ 
celkem 

33      30 3 - - - 
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Přehled o chování (za celý školní rok) 
 

Ročník Počet 
 žáků 

Pochvala 
 TU 

Pochvala  
ŘŠ 

Napomenutí 
TU 

Důtka  
TU 

Důtka 
 ŘŠ 

1. 6 6 - - - - 
2. 6 6 - - - - 
3. 6 6 - - - - 
4. 6 6         - - - - 
5. 9 9 - - - - 

I. stupeň 
ZŠ 
celkem 

33 33 - - - - 

 
 
Komentář:    
Pochvaly TU byly uděleny za aktivitu, snaživou a zodpovědnou práci a za výborný 
prospěch. Pochvaly ŘŠ byly uděleny všem žákům za vzornou reprezentaci školy při 
veřejných vystoupeních a soutěžích. 
Počty pochval jsou uvedeny za obě pololetí školního roku. 
 
 
Údaje o integrovaných žácích 
Druh postižení: Ročník Počet žáků 
Sluchové postižení - - 
Zrakové postižení - - 
S vadami řeči - - 
Tělesné postižení - - 
S kombinací postižení - - 
 
Se speciálními vzdělávacími potřebami 

2. ročník 
3. ročník 
4. ročník 
5.ročník 

1 
1 
1 
1 

 
Komentář:  
1 dívka 2. ročníku má stanovené minimální výstupy, 1 chlapec 5.ročníku má předmět 
speciálně pedagogické péče 1 h. týdně. Ostatní žáci mají individuální přístup a někteří 
IVP. 
 
Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy 
rozvrh hodin (psychohygiena) V souladu  
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

Reedukační péče 
Individuální přístup 

vzdělávání mimořádně nadaných žáků - 
školní řád, klasifikační řád Vypracovány 
informační systém vůči žákům a rodičům Funkční 
činnost školního psychologa, 
speciálního pedagoga, 
spolupráce s PPP a SPC 

Nepožadováno 
Spolupráce s PPP Kroměříž a 

SPC Zlín 
prevence sociálně-patologických jevů Metodik prevence-ano 
klima školy Podnětné, rodinné 
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přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení 
výchovně-vzdělávacího procesu 

Kladná motivace žáků, pochvaly 
/ besedy, napomenutí/ 

 
 
Průběh a výsledky vzdělávání 
soulad výuky s obecnými cíli a zásadami 
vzdělávání 

Splněno 

soulad výuky s cíli předškolního nebo základního 
vzdělávání  

Splněno 

vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky 
k aktuálnímu stavu třídy, respektování 
individuálních vzdělávacích potřeb žáků 

 
Splněno 

konkretizace cílů ve sledované výuce Zajištěna 
návaznost probíraného učiva na předcházející 
témata 

Zajištěna 

 
Zjišťování dosažené úrovně vědomostí žáků  

Testování ČŠI (M, ČJ, AJ) 

Materiální podpora výuky 
vhodnost vybavení a uspořádání učeben 
vzhledem k cílům výuky a k činnostem 

Prostorné učebny, výuka 
v lavicích, na koberci 

podnětnost učeben vzhledem k podpoře 
seberealizace a identity žáků 

Ano, využívání školních 
názorných pomůcek a prací  

 i pomůcek vytvořených žáky. 
účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické 
techniky 

Modernizace výuky pomocí 
interaktivních tabulí, PC, 

notebooků a tabletů 
 
Vyučovací formy a metody 
řízení výuky, vnitřní členění hodin Práce ve 2 a 3 třídách – 

odpovídající vnitřnímu členění 
hodin. 

sledování a plnění stanovených cílů Ano, průběžně. 
podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, 
jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného 
respektování a tolerance 

 
Ano 

možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a 
emočního zapojení do činností, uplatnění 
individuálních možností, potřeb a zkušeností 

 
Ano 

využívání metod aktivního, prožitkového učení, 
experimentování, manipulování, objevování, 
práce s chybou 

 
Ano 

účelnost výuky frontální, skupinové a individuální Využití všech typů dle situace 
vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a 
jako zdroje informací 

Ano 

respektování individuálního tempa, možnost 
relaxace žáků 

Ano 
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Motivace žáků 
 
aktivita a zájem žáků o výuku 

U většiny žáků byla snaha být 
úspěšný a plnit zadané úkoly a 

povinnosti. 
propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) Ano 
využívání zkušeností žáků Ano 
vliv hodnocení na motivaci žáků Pozitivní kladné hodnocení 

zvyšovalo motivaci žáků. 
osobní příklad pedagoga Ano 
  
Interakce a komunikace 
klima třídy Pozitivní, rodinné prostředí. 
akceptování stanovených pravidel komunikace 
mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem 

Pravidla stanovena, většinou 
žáků přijata a dodržována. 

možnost vyjadřování vlastního názoru, 
argumentace, diskuse 

Ano 

vzájemné respektování, výchova k toleranci Ano 
vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, 
příležitosti k samostatným řečovým projevům 
dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků 

Využití projektů apod. 
Veřejná vystoupení. 

  
Hodnocení žáků 
věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení Ano 
respektování individuálních schopností žáků Ano 
využívání vzájemného hodnocení a 
sebehodnocení žáků 

Ano 

ocenění pokroku Ano 
zdůvodnění hodnocení žáků učitelem Ano 
vhodnost využitých metod hodnocení žáků 
učitelem 

Ano 

využití klasifikačního řádu Ano 
 
 
f)   Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
Školní metodik prevence: Mgr. Lenka Veselá 
 
ve výuce všemi pedagogy 
kurs dopravní výchovy pro žáky 4. + 5. ročníku 
plavecký kurs zajišťovaný Plaveckou školou Přerov – předškolní děti MŠ + všichni 
žáci ZŠ 
bruslení pro žáky v rámci TV a ŠD 
 
 
Jednorázové akce: 
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 obecního Zpravodaje a v prostorách obce. Bohatá 
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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“  
- „Den s jablíčkem“ / Den zdraví/ 
- Halloweenský rej 
- Modro-bílý den v MŠ 
- Čertovské hrátky 
- Bílý den – Sněhuláci pro Afriku 
- Den Země 
- Čarodějnický rej 
- Ovoce a zelenina do škol – ochutnávka exotického ovoce 

 
Jednorázové akce: 

- Společné focení za š.r.2021/2022 
- Schůzka s rodiči 
- Karneval 
- Společné focení třídy + jednotlivců 
- Prohlídka doškových chaloupek a mlýna v Muzeu v Rymicích 
- E-tweening - projekt Mikulášovo překvapení, spolupráce s SK a PL 

 
- Šablony III 

Projektové dny ve škole:  

- projektový den ve výuce s názvem „Tvoříme z proutí“ 
 

Projektové dny mimo školu:  

„Putování za živou vodou“, který proběhl v rámci výletu na Modrou. 

 

MAP: 

„Digitální univerzita“. 

 

Průběžně od měsíce ledna probíhaly akce a aktivity: Den zdraví – pekli jsme 

muffiny z červené řepy a připravovali mrkvový salát s jablíčky, Modrobílý den, 

návštěva malých dětí s rodiči „Do školky s úsměvem“ v rámci seznámení s novým 

prostředím MŠ, Karneval, Den s malířem L. Dostálem, vynesli jsme „Moranu“ a 

přivítali jaro. Velikonoce jsme si zpestřili odpolednem s rodiči a dětmi 

„Velikonoční salon“. Společně jsme si vytvořili velikonoční výzdobu a děti si 

potom ještě druhý den nazdobily velikonoční perníčky. Uspořádali jsme také „Rej 

čarodějnic“. Ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska jsme se zúčastnili slavnostního 

otevření Muzea v Rymicích a připravili vystoupení s hanáckou tematikou. Také 

jsme navštívili programy pro děti Velikonoční čas v Rymicích a Včelařství. Užili 

jsme si společně koncert Pavla Nováka, který zavítal do Tymy. Oslavili jsme s 

maminkami “ Den matek“, připravili jsme pro ně pohoštění, dárečky a pobavili je 

programem „Skřítci a trpaslíci“. Pracovnice z pedagogicko- psychologické poradny 
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uspořádaly přednášku pro nejstarší děti o zdravém životním stylu formou povídání 

a her. V MŠ také proběhla ukázka vzdělávacích činností s dětmi pro rodiče. Rodiče 

připravili pro naše děti akci „Šipkovaná“. O zábavu bylo postaráno a všichni jsme 

si to společně užili. Ochutnali jsme i exotické ovoce ve spolupráci s firmou Wastex. 

Děti v posledním ročníku MŠ před nástupem do 1. třídy jeli se žáky ZŠ na Školu v 

přírodě do Koryčan. Po ní nás ještě čekal výlet na Modrou a do Dobrotic do 

Výcvikového střediska služebních psů Policie ČR, a také vycházka do Količína. Na 

samý závěr školního roku proběhlo slavnostní „Pasování“ předškoláků do řad 

prvňáčků. Od měsíce dubna jsme nabídli novým dětem i jejich rodičům adaptační 

úterky, kdy mohli naši MŠ navštívit v odpoledních hodinách. V průběhu roku 

proběhla také sbírka pro Fond Sidus a Život dětem. Prezentace MŠ a informovanost 

rodičů i veřejnosti probíhala po celý rok na Padlet nástěnkách i webových 

stránkách školy. Společné předávání informací s rodiči probíhalo i na FB skupině 

na Messengeru. 
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA: 

- Den zdraví (MŠ, ZŠ) 
- Projekty s Policií ČR (BESIP) 
- Drakiáda 
- Halloween 
- Den otců a matek MŠ+ZŠ (naplánováno, ale neuskutečněno) 
- Den dětí  
- Škola v přírodě centrum Hipocentrum Koryčany 
- „Sněhuláci pro Afriku“ 
- E-tweening, spolupráce online s SK – Vianoce  
- Plavecký výcvik 
- Sběr papíru 
- T-mobile olympijský běh 
- Dýňové odpoledne 
- Karneval 
- Ukliďme Česko  
- Pohádkový zápis do 1.třídy 
- Bruslení v Holešově, sponzorství SDH Rymice 

 
Jednorázové akce: 

- Začátek školního roku – slavnostní zahájení starostou obce 
- Dopravní hřiště – 4. a 5. ročník ZŠ  
- Výuka plavání předškolní děti MŠ + 1.-.5. ročník ZŠ – neuskutečněno  
- Den slabikáře 1.+2.ročník ZŠ  
- Návštěva Mikuláše  
- Psaní pozdravů pro seniory v Holešově – 1. +2.ročník 
- Vánoční zvyky a obyčeje-vánoční online přání ZŠ a MŠ 
- Vánoční nadělování MŠ+ZŠ 
- Zpívání pod vánočním stromem MŠ + ZŠ + obec – zrušeno 
- Nauč se první pomoci – MŠ + ZŠ-zrušeno  
- Učíme se s Jenny a Viktorem anglicky 
- Ochutnávka selského rozumu – online pro rodiče 
- Vysvědčení na ledě 
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- Do školy a školky s úsměvem 
- Návštěva předškoláků v ZŠ  

- Matematický klokan 3. a 5.r. ZŠ  
- Matematická olympiáda 5. ročník 
- Den a noc s Andersenem – rozvoj čtenářské gramotnosti MŠ+ZŠ  

- Pracovní dílny Velikonoce – v MŠ+ZŠ  
- Letem světem s malířem MŠ 
- Kontrola zraku dětí v MŠ –(neuskutečněno) 

- Ukázka činností s dětmi pro rodiče v MŠ  
- Čarodějnické dopoledne – MŠ, ZŠ 

- Pasování na čtenáře – společná akce s knihovnou  
- Pasování prvňáčků a vyřazování páťáků 

 
          Dále probíhalo:  

- Konzultace s p. uč. MŠ a ZŠ nad záznamy budoucích prvňáčků, 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, 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 

 
V důsledku koronavirové situace jsme byli nuceni ještě další naplánované 
akce a výlety zrušit, nebo přesunout na příští školní rok. 

 
- Šablony III 

-doučování 
-klub deskových her 
 

 
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
V tomto školním roce nebyla provedena kontrola ČŠI. 
 
Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracoval s: 

- ostatními pedagogy školy 
- nepedagogickými pracovníky školy  

 
ŠMP se přímo účastní na: 

- mapování výskytu sociálně-patologických jevů na škole 
-  řešení sociálně-patologických jevů na škole 
-  spolupráce s odbornými zařízeními – PPP Kroměříž, SPC Zlín 
-  jednání s rodiči 
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Evidence sociálně-patologických jevů na škole -  řešil   ŠMP: 
- návykové látky: kouření, alkohol, marihuana, pervitin, heroin:   ne 
- záškoláctví                                        ne         ne 
- šikana (slovní)                                                                                                                ne        ano 
- gambling  ne        ne 
- kriminalita   ne        ne 
- rasismus   ne        ne 
- jiné    ne         ne 

Spolupráce s rodiči:   
Rodiče jsou informováni o strategii Minimálního preventivního programu, 
který vypracovala na základě Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení 
šikanování mezi žáky a školských zařízení vypracovala Mgr. Lenka Veselá, ŠMP, za 
spolupráce všech pedagogických pracovníků školy. 
 
 
1. aktivní spolupráce s rodiči: 

přímá účast v MPP ano  

školní akce určené pro rodiče s dětmi ano  

přednášková činnost (besedy pro rodiče)  ne 

účast ŠMP na třídních schůzkách ano  

 
 
2. pasivní spolupráce s rodiči: 

  

písemná sdělení rodičům, webové stránky školy, školní vývěsky ano  

 informační letáky ano  

 
 
Spolupráce s institucemi a organizacemi: 

  

využíváme: ano ne forma spolupráce: 

PPP ano  
u žáků se specifickými vývoj.  

poruchami učení, apod. 

SPC  ano  
u žáků se specifickými vývoj. poruchami 

učení apod. 

Policie ČR, HZS ano  
Den otevřených dveří, exkurze, 

preventivní programy 

Jiné (jaké):    

 
Konkrétní výsledky strategie MPP za tento školní rok: 
 
Podařilo se: 

- všechny žáky aktivně zapojit do naplánovaných akcí dle MPP 
- využít všech dostupných akcí 
- odměnit žáky za aktivitu, snaživost při sběru 
- soustavným působením, přístupem a všímavostí všech zaměstnanců školy - -

neřešit jiné sociálně patologické jevy 
- kurs dopravní výchovy včetně praktického výcviku – Dopravní hřiště Kroměříž 

 
 

http://www.stránky/
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Nepodařilo se oproti předcházejícím školním rokům zrealizovat: 
- účast na soutěžích sportovního zaměření  
- soutěž anglického jazyka pořádaná naší školou 

 
 
g)  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a provozních 
zaměstnanců 
 
Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: 

 
1. Mgr. L.Veselá: školení BOZP, PO, Aktuální stav školské legislativy, 

             webináře, E-tweening, studium CŽV, samostudium, Lego Spike 

2. Leona Rousová – školení BOZP, PO, webináře  

3. Jana Sýkorová – školení BOZP, PO, webináře 

4. Mgr. Petra Hradilová – školení BOZP, PO, školení AJ, webináře 

5. Mgr. Danka Grufíková – školení BOZP, PO, Lego Spike, webináře 

6. Mgr. Lenka Zalabáková – školení BOZP, PO, webináře 

7. Kristýna Ducháčová– školení BOZP, PO, práce asistenta pedagoga. 

8. Pavlína Matelová – školení BOZP, PO, webináře 

9. Petra Hejníčková – školení BOZP, PO, školení z hygienického minima, 

školení provozního personálu – soukromý hygienik, obsluha kotlů 

10. Ilona Vybíralová-školení BOZP, PO, školení z hygienického minima, 

školení provozního   personálu – soukromý hygienik                                     

 
h)  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
 
 
Spolupráce školy 
 a dalších subjektů 

Obec Rymice 
ZŠ Kostelec u Holešova 
1.ZŠ Holešov 
2.ZŠ Holešov 
MŠ Roštění 
TJ SOKOL Rymice, SDH Rymice 
SVČ TYMY, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Významné akce 
školy 
 
 
 
 

 
Veřejná kulturní vystoupení: 

- slavnostní vyřazování žáků 5. ročníku jako absolventů  
- pasování prvňáčků 
- vítání občánků (ZŠ) 
- vystoupení ke Slavnostnímu otevření hospodářského 

dvora 
 

Výstavy, besedy: 
- Velikonoční odpoledne 
- Přírodovědná exkurze do Prahy – 5.ročník 
- Příprava na zápis 
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Významné akce 
školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Významné akce 
školy 

Udržování starých obyčejů: 
- Halloweenské učení  
- Čarodějnice 
- Velikonoce a jejich obyčeje 
- Poslední zvonění s 5.roč. 

 
 
Výchovně vzdělávací akce: 

- Výlet na Modrou 1. +2.ročník s MŠ 
- Návštěva spisovatelky v ZŠ 
- Beseda o zdravém životním stylu  

 
 
Tvořivé dny v ZŠ a MŠ 

- Dýňové odpoledne 
 
Sportovní akce 

- plavecký výcvik v Přerově (1. – 5.r.+MŠ) 
- kurz dopravní výchovy (chodec – cyklista) 

 
Výstavky prací, prezentace školy: 

- chodby, školní prostory 
- vývěsní skříňky 
- Obecní zpravodaj  
- tablo 5. ročníku  
- návštěva předškoláků ve vyučování 
- Padlet nástěnky, FB, Instagram 
- www.skolarymice.cz  
 

 
Sbírky: 

- FOND SIDUS  
- SRDÍČKOVÉ DNY  
 

Ocenění, ohodnocení: 
FOND SIDUS za rok 2021/2022 
Recyklohraní  
 

Akce k prevenci 
sociálně 
patologických jevů 

Bezpečný internet – preventivní program – žáci 5.ročníku 
Zdravý životní styl – žáci 1. – 4.ročníku 

 
Projekty 

E-tweening – Vianoce ZŠ, Mikulášovo překvapení MŠ 

 
Výchova ke zdraví 

 
Wastex – Ovoce a mléko do škol-celoročně 

 
Akce k 

M.R.K.E.V – zapojení do sítě škol s EVVO  
Den Země-sběr papíru, spolupráce s Obcí Rymice 

http://www.skolarymice.cz/
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environmentální 
výchově 

72 hodin 

Schůzky s rodiči Září–červen (3x -4x ročně) 
 

Focení dětí  – foto jednotlivců 
červen–panoramatické foto žáků a pedagogů školy 

 
 
Testování, dotazníky 

Testování žáků 5. ročníku: 
KVALITA ŠKOLY  
 
Testování žáků 3. ročníku: 
KVALITA ŠKOLY   
 
Dotazníky pro rodiče dětí a žáků (ZŠ a MŠ) 

 
Účast žáků a dětí školy v soutěžích 
 
Název soutěže Jméno a příjmení žáka, dítěte MŠ  umístění 
 

Požární ochrana očima dětí 
Darina Janalíková, MŠ 

 
1.místo 

 

   
 
 
Účast žáků ve sportovních soutěžích 
 
Název soutěže Počet 

žáků 
Umístění 

--- --- --- 
 
 

Ředitelka školy přijímá děti a žáky k předškolnímu, základnímu i zájmovému 
vzdělávání v souladu s právními předpisy. Při všech zápisech dodržuje rovnost 
podmínek pro všechny účastníky.  

ŠVP PV, ŠVP ZV a ŠVP ŠD jsou po stránce obsahové kvalitně zpracované 
dokumenty.  

Ředitelka školy věnuje dostatečnou pozornost podpoře vzdělávání. Cíleně vytváří ve 
spolupráci se zřizovatelem a dalšími pracovnicemi podnětné pracovní prostředí.  

Škola výborně spolupracuje se svými sociálními partnery, což se pozitivně projevuje 
ve zkvalitňování výchovně vzdělávacích činnosti.  

Vnitřní prostory obou budov školy působí esteticky a podnětně. Materiální 
podmínky se neustále zlepšují, zřizovatel dbá na pravidelnou údržbu i zkvalitnění 
materiálně-technického vybavení. To umožňuje kvalitní a moderní vedení výuky 
i výchovy dětí a žáků. 

Podmínky k realizaci a plnění cílů předškolního, základního i zájmového vzdělávání 
jsou na standardní úrovni a umožňují realizovat ŠVP.  

Průběh a organizace vzdělávání umožňuje systematické naplňování záměrů ŠVP ZV 
a PV a podporuje rozvoj osobnosti dětí a žáků. 
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Úroveň získaných kompetencí dětí odpovídá jejich věku a možnostem, tato oblast je 
hodnocena jako standardní. 

Organizace vzdělávání je efektivní a probíhá v souladu s právními předpisy. Školní 
i mimoškolní aktivity rozvíjejí klíčové kompetence žáků, vhodně a funkčně podporují 
jejich osobnostní rozvoj. 

Je zajištěna rovnost podmínek v průběhu vzdělávání žáků 1.  až 5. ročníku.  

Péče o žáky se SPU je zajištěna proškolenými učitelkami. Prevence sociálně 
patologických jevů je účinná a její výsledky jsou velmi dobré. 

Žáci jsou vedeni k vzájemné toleranci a pochopení individuálních potřeb nejenom 
svých, ale i spolužáků. Ve výchovně vzdělávacím procesu jsou uplatňovány 
socializační prvky i moderní formy a metody práce.  

Rozvoj gramotností žáků je zajišťován na nadstandardní úrovni. 

Závěry  

Zhodnocení vývoje školy: Od poslední inspekce došlo k dílčím zlepšením 
materiálních podmínek. Výuka probíhá podle inovovaných ŠVP, v ZŠ byla 
posílena interaktivní výuka moderní prezentační technikou. Pravidelně, podle 
finančních možností, jsou doplňovány učebnice, didaktické pomůcky a hry. 
Zaměstnanci školy vytvářejí vstřícné rodinné prostředí a pedagogické 
pracovnice zajišťují dětem i žákům vzdělávání na velmi dobré úrovni.  

 

Poděkování 

 

Poděkování patří zejména všem zaměstnancům školy, zřizovateli 
školy, Obci Rymice a jejímu zastupitelstvu, panu starostovi a členům 
školské rady. Také moc děkujeme rodičům a veřejnosti za podporu 
školy.  

 

 

 

 

 

 

 
V Rymicích dne 14. 10. 2022 
   
                                  Mgr. Lenka Veselá 
                                                                                          ředitelka školy 

 



 19 

Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se inspekční zjištění opírá  

1. Zřizovací listina Základní školy a Mateřské školy Rymice, okres Kroměříž 

2. Rozhodnutí MŠMT ve věci zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a 
školských zařízení  

3. Jmenování do funkce ředitelky školy 

4. Koncepce základní školy  

5. Roční plán školy  

6. Organizační plán školy 

7. Hlavní úkoly kontrolní činnosti  

8. Plán hospitací a kontrolní činnosti ředitelky školy  

9. Struktura vlastního hodnocení školy  

10. Výroční zprávy o činnosti školy ve školních letech  

11. Záznamy z jednání pedagogické rady v ZŠ a v MŠ  

12. Rozvrhy vyučovacích hodin  

13. Záznam z hospitace provedené ředitelkou školy  

14. Vzorek tematických plánů učitelek  

15. Kopie dokladů o dosaženém vzdělání pedagogických pracovníků působících ve 
škole  

16. Plán DVPP na školní rok  

17. Přehledy o uskutečněném DVPP  

18. Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu „Studium pro ředitele škol 
a školských zařízení“  

19. ŠVP ZV  

20. ŠVP ŠD  

21. Učební plán pro 1. až. 5. ročník ZŠ  

22. Zápisy ze schůzek školské rady  

23. Školní řád ZŠ 

24. Vnitřní řád ŠD 

25. Třídní knihy ZŠ  

26. Třídní výkazy ZŠ a MŠ  

27. Přehled výchovně vzdělávací práce jednoho oddělení školní družiny  

28. Zápisní lístky do ŠD  

29. Docházkový sešit do ŠD  

30. Katalogové listy žáků  

31. Rozvrh pedagogického dozoru (dohledů nad žáky)  

32. Provozní řád pro užívání tělocvičny  

33. Revizní zpráva o odborné kontrole tělocvičny a tělocvičného nářadí  

34. Knihy úrazů vedené v ZŠ a MŠ  

35. Individuální vzdělávací plány žáků 

36. Minimální preventivní program školy  

37. Plán EVVO  

38. Plán ICT  
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39. Vzorek sešitů, notýsků a žákovských knížek žáků ZŠ ve školním roce 2021/2022 

40. Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí k základnímu vzdělávání a o odkladu školní 
docházky vydaná v roce 2021 (včetně podkladové dokumentace) 

41. ŠVP PV upravený  

42. Školní řád MŠ aktualizovaný  

43. Doklady o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 

44. Výjimka z počtu dětí ve třídách ZŠ 

45. Kritéria pro přijetí dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022 

46. Školní matrika dětí vedená ve školním roce 2021/2022 

47. Docházky dětí vedené ve školním roce 2021/2022 

48. Rozvrh přímé pedagogické činnosti učitelek MŠ a ZŠ pro školní rok 2021/2022 

49. Záznamy o dětech vedené ve školním roce 2021/2022 

50. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v MŠ pro školní rok 2021/2022 

51. Výkaz R 13-01 o ředitelství škol podle stavu k 30. 9.  

52. Výkaz M 3 o základní škole podle stavu k 30. 9.   

53. Výkaz Z 2-01 o školní družině a školním klubu podle stavu k 31. 10.  

54. Výkaz S 1-01 o mateřské škole podle stavu k 30. 9.  

55. Čtvrtletní výkaz Škol (MŠMT) P 1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích 
v regionálním školství za období 1. - 4. čtvrtletí  

56. Směrnice k provádění zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole s účinností od 
1. 1. 2004 

57. Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem za roky 2020, 2021. 

58. Rozpis čerpání ostatních neinvestičních výdajů za rok 2021 

59. Účetní závěrka za rok 2021 a účtový rozvrh roku 2021 

60. Hlavní kniha účetnictví  

61. Inspekční zpráva ČŠI, ze dne 27. 4. 2017 

 
j)  Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2021 
     viz. příloha č.1 
 
k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
Škola se v tomto školním roce zúčastnila dvou mezinárodních projektů E-tweening a 
ředitelka se zúčastnila školení v Žilině. 
 
l)  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
učení 
Ředitelka školy zahájila ve školním roce 2021/2022 studium CŽV na Ostravské 
univerzitě. 
 
m)  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
Škola v tomto školním roce při plnění úkolů ve vzdělávání nespolupracovala s 
odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery. 
 



 21 

Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy / příspěvkové 
organizace/  

za školní rok 2021/2022. 
 
 
 
V Rymicích dne 21.10. 2022 
 
   
…………………………. 
Mgr. Kateřina Knápková 
 
 
……………………. 
Leona Rousová 
 
 
………………….. 
Ing. Pavel Zakopal 
 
 
…………………. 
Vladimír Hudousek 
 
 
…………………… 
Ing. Petr Janečka 
 
………………….. 
Ing. Martin Bartík 
 
 
Na vědomí: 
Zřizovatel – Obec Rymice 
 
 
K nahlédnutí v ředitelství školy. 
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Příloha č.1 
 
Zpráva - rozbor hospodaření v roce 2021. 
 
Vymezení účelu a předmětu činnosti: 
      a)  základní škola poskytuje základní vzdělávání  

b) předmět činnosti mateřské školy 
c) součástí školy je školní družina 
d)   součástí školy je školní jídelna-výdejna 
e) příspěvková organizace je vedle hlavní činnosti oprávněna provozovat 

doplňkovou činnost, kterou se rozumí:  
- výuka na PC 
- pronájem prostor a zařízení 
- stravování cizích osob 

    
V roce 2021 navštěvovalo školu – přepočtený stav - 59 dětí a žáků.  
 
Přepočtený stav: 
MŠ     27 
ZŠ      32 
ŠD      24 
Ve školní jídelně se stravovalo v průměru 70 strávníků. 
 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců:      
pedagog. pracovníci        7,8590 
ostatní pracovníci            2,3342 
______________________________ 
celkem                         10,1932 
 
 
  V roce 2021 ukončila hospodaření účetní závěrkou se záporným hospodářským 
výsledkem -33 495,02 Kč. K 31. 12. 2021 byla provedena fyzická a dokladová 
inventarizace majetku a závazků. Nebylo shledáno závad. 
Žádný ze závazných ukazatelů rozpočtu nebyl překročen. 
 
Celkem státní dotace                   6 430 682,50 Kč 
Čerpání                    -6 430 682,50 Kč 
Zůstatek   00,00 Kč  
__________________________________________________________
______ 
 

     Celkem dotace – Obec Rymice                                                     480 000,00 Kč 
     Vlastní příjmy                                                                                      212 850,86 Kč 
     Čerpání                             -726 345,88 Kč 
     Ztráta                       -33 495,02 Kč 
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V organizaci se průběžně prováděly drobné opravy a revize zařízení. 
 
Hospodaření s fondy 
 

a) Rezervní fond 
 
Stav k 1.1.2021                                                                                                    
125 023,93 Kč  
Stav k 1.1.2021 nespotřebovaný projekt ESF 33063 II.                                 
57 257,50 Kč  
 
Příděl ze zisku HČ 2020                                                                                      392 782,28 Kč 
 
Příděl – peněžní dary                                                                                            14 000,00 Kč 
 
Příděl-nespotřebovaný projekt ESF 33063 III.           343 225,00 Kč 
 
Čerpání – nespotřebovaný projekt ESF 33063 II.            -57 257,50 Kč 
 
Čerpání fondu- úhrada ztráty min. let                      00,00 Kč 
      
Čerpání fondu v roce 2021- posílení rozpočtu                                       -71 931,30 Kč 
 
Použití – peněžní dary          - 14 677,00 Kč 
 
Stav fondu k 31.12.2021                                                                         788 422,91 Kč        

 
b) Fond odměn 

   
Stav fondu k 1.1. 2021                                                                             248 110,00 Kč 
 
Příděl ze zisku HČ 2020                                   00,00 Kč 
 
Čerpání fondu v roce 2021                                                                                           00,00 Kč 
 
Stav fondu k 31.12.2021                                                                         248 110,00 Kč 

 
c) Fond kulturních a sociálních potřeb 

 
Stav k 1.1.2021                                                                                         208 019,08 Kč 
Tvorba FKSP v roce 2021        90 604,80 Kč 
Čerpání fondu v roce 2021                                                        - 51 956,00 Kč 
Stav fondu k 31.12.2021                                                                246 667,88 Kč 
 

d) Fond reprodukce investičního majetku 
 
Stav fondu k 1.1.2021                                                                              160 304,25 Kč 
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Tvorba z odpisů roku 2021                                                                                         396,00 Kč 
 

Příjem z rezervního fondu 2021                                                                                  00,00 Kč 
 

Čerpání fondu v roce 2021                                                                                           00,00 Kč                                                       
 
Stav fondu k 31.12. 2021                                                                    160 700,25 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


