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1. ZŠ
Základní škola je organizována do jedné třídy s pěti ročníky. V září 2021 nastoupilo do školy 10 žáků
ZŠ ve třech ročnících. Nastoupili čtyři prvňáci, dva třeťáci a čtyři čtvrťáci. Část vyučovacích hodin
matematiky a českého jazyka je dělená, samostatně jsou vyučováni několikrát týdně žáci prvního
ročníku. Výuka ve všech ročnících probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání 79-01-C/01 v souladu s tematickými plány pro jednotlivé předměty. V prosinci 2021 se
odstěhoval jeden žák třetího ročníku a dále se tedy vzdělává pouze 9 žáků. Jeden žák prvního ročníku
docházel do školy pouze v září 2021 a v souvislosti s testováním ve škole odmítli jeho zákonní zástupci
dítě do školy posílat. V pololetí tedy nebude žák klasifikován a dále uvidíme, jak se bude situace
vyvíjet.
Zápis k povinné školní docházce do ZŠ pro rok 2021/2022 proběhl, dle pokynů MŠMT, bez osobní
přítomnosti dětí, v měsíci dubnu 2021. Zapsáno bylo 5 žáků, do školy nastoupili 4. O odklad školní
docházky nikdo nepožádal.
Ukončení školního roku 2020/2021: 30. 6. 2021.
Plavání: v minulém školním roce se zapojili všichni žáci do výuky plavání v Českém Krumlově. V roce
2021/2022 byla výuka smluvně zajištěna, ale vzhledem k epidemické situaci nedoporučilo vedení
plavecké školy účast našich žáků, protože by došlo k mísení skupin z různých škol. Plavecká výuka se
tedy neuskutečnila.
Obědy pro děti: organizace W4W poskytla finanční prostředky na uhrazení školního stravování 1
žáka.
MAS Pomalší: místní akční skupina poskytla pro výuku informatiky ve 4. a 5. ročníku
programovatelné hračky.

Ovoce do škol: i nadále je škola zapojena v projektu Ovoce do škol. Ovoce dodává firma Bovys
jedenkrát za 14 dnů.
Výchovné poradenství: Škola pravidelně spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou
v Českém Krumlově. Školní poradenské pracoviště, které se zabývá prevencí rizikového chování, je
tvořeno preventistkou Mgr. Janou Kindlovou a výchovnou poradkyní Mgr. Ivou Berkovou. Po
vyšetření v PPP je ve třídě 5 žáků, kteří potřebují pro výuku různá podpůrná opatření a pomoc
asistentky pedagoga. K tomu poskytujeme 2 hodiny týdně pedagogickou intervenci a doučování. Tato
péče velmi výrazně pomáhá při výuce.
Sportovní kroužek: Činnost sportovního kroužku, který provozuje DDM Kaplice, byla pozastavena pro
nezájem žáků.
Školní družina: Od podzimu 2021 jsme otevřeli ranní družinu v době 7.15 - 8.00, kterou zajišťuje V.
Kovacsová. Odpolední družina probíhá od 11.40 do 15.30 hod.. Vychovatelkou se stala paní Hana
Hajerová. Od podzimu 2021 se zvýšila docházka i zájem žáků.

2. MŠ
Mateřskou školu navštěvovalo od září 2021 13 dětí, z toho šest předškoláků. V prosinci se 1 dítě
odstěhovalo.
Zápis: K předškolnímu vzdělávání do MŠ proběhl zápis bez osobní přítomnosti dětí a zákonných
zástupců v květnu 2021 a bylo zapsáno 1 dítě. Vzhledem k počtu dětí v obci přetrvává obava
z nízkého stavu žáků v MŠ.
Mateřská škola zajišťuje péči o děti ve věku od 3 - 6 let v návaznosti na výchovu v rodině a v
součinnosti s rodinou. Činnosti dětí a organizace dne jsou přizpůsobeny dětem, denní řád je
pravidelný, ale zároveň flexibilní. MŠ je otevřena denně od 7.00 do 15.30 hodin. Vedle plného úvazku
učitelky MŠ je pracovní doba zajištěna částečným úvazkem asistentky pedagoga v MŠ.
Podporujeme práci předškoláků za pomoci logických postupů, vedeme je k samostatnému řešení
známých a opakujících se situací. Procvičujeme pravolevou orientaci, zařazujeme hry s čísly,
poznávání číslic a geometrických tvarů.

3. Údaje o pracovnících
Mgr. Iva Berková, ředitelka školy
Mgr. Jana Kindlová, učitelka ZŠ
Marie Milsimrová, učitelka MŠ
Vendula Kovacsová, asistentka pedagoga ZŠ
Monika Zelinková, asistentka pedagoga MŠ
Pavla Reháková, domovnice, topička
Milada Ločárková, kuchařka

4. Kontrolní a hospitační činnost, BOZP
Záznamy hospitační a kontrolní činnosti MŠ a ZŠ jsou v knize kontrolní a hospitační činnosti školy.
Hospitační činnost: probíhá pravidelně a jsou o ní vedeny zápisy. Hospitace v ZŠ byly zaměřeny na
individuální práci s žáky se vzdělávacími obtížemi, na výuku anglického jazyka a předcházení školní
neúspěšnosti. Důležitým ukazatelem je plnění tematických plánů jednotlivých předmětů, které je
v souladu s ŠVP školy.
Podle doporučení ČŠI vyhodnotila škola u každého žáka evidenci změn v obsahu vzdělávání
v důsledku uzavření škol a stanovila postupy pro předcházení školní neúspěšnosti. Poskytujeme
individualizovanou výuku, pedagogickou intervenci a práci asistentky pedagoga.
Učitelka MŠ pracuje s dětmi na předškolní výchově s důrazem na individualizaci výchovného procesu.
Pravidelná výuka předškoláků připravuje děti na nástup do školy.
Organizace neřešila žádnou stížnost ani žádost v rámci GDPR, žádný žákovský ani pracovní úraz.
BOZP: Všechny předepsané revize proběhly bez závad. Pracovníci jsou pravidelně 1x ročně
proškolováni odbornou organizací, jsou seznámeni se směrnicemi k BOZP v platném znění. Žáci jsou
pravidelně poučováni o bezpečnosti a chování při akcích školy, prázdninách, mimořádných situacích.
Je jim vštěpována nutnost zachovávat pravidla chování a jednání v uvedených oblastech.

5. Materiálně technické vybavení, opravy
V souvislosti s epidemiologickou situací měla škola zvýšené výdaje za hygienické a desinfekční
přípravky. Probíhal opakovaný komplexní úklid a desinfikování interiéru školy. Zvýšený důraz jsme
kladli na úklid školní kuchyně a jídelny. Větší finanční výdaje v tomto roce měla škola s vyplácením
peněz za zastupování a odstupné paní kuchařce.
V roce 2021 jsme vybavili MŠ a kabinet novým kobercem, z daru skupiny Krampus byla MŠ v prosinci
2021 vybavena čističkou vzduchu a herní stavebnicí Moba.

V Rožmitále na Šumavě, dne: 3. 1. 2022
Berková

Mgr. Iva

ředitelka školy

