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1. Charakteristika školy        
 
1.1. Základní údaje o škole 
     Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Rouchovany, 675 57 
Rouchovany 131 je plně organizovanou školou, jejím zřizovatelem je Obec 
Rouchovany. 
     Škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1993, do sítě škol byla zařazena  3. 3. 1996. 
Od 1. 1. 2003 je pod právní subjektivitu základní školy začleněna také mateřská 
škola. 1. 4. 2006 byl změněn původní název školy – Základní škola T. G. Masaryka 
Rouchovany, okres Třebíč na nový název – Základní škola a Mateřská škola T. G. 
Masaryka Rouchovany. 
     Škola je spádovou školou pro okolní obce – Šemíkovice, Přešovice, Radkovice a 
Rešice. Kromě toho dojíždí do školy také děti z Horních Dubňan a Tavíkovic. 
     Funkci ředitelky vykonává od 1. 8. 2004 ing. Jana Mittnerová, adresa pro dálkový 
přístup: jana.mittnerova@zsrouchovany.cz. Informace o škole lze najít na webových 
stránkách školy: www.zsrouchovany.cz.  
     Ve školním roce 2013–2014 navštěvovalo školu celkem 103 žáků, škole byla 
zřizovatelem udělena výjimka z počtu žáků.  Žáci byli vyučováni v 1. – 9. ročníku, 
v každém ročníku byla zřízena jedna třída s výjimkou 2. a 4. ročníku, které byly 
spojeny do jedné třídy. Na škole tedy pracovalo 8 tříd. Průměrný počet žáků na jednu 
třídu činil 13 žáků. Výuku zajišťovalo celkem 12 pedagogických pracovníků, včetně 
jedné vychovatelky školní družiny. 
     Při základní škole pracuje organizace Sdružení rodičů /Unie, Praha/v čele 
s předsedkyní Petrou Forétarovou.  
     Od ledna 2006 pracuje při škole Školská rada. Tato je tvořena třemi zástupci z řad 
pedagogů, třemi zástupci z řad rodičů a třemi zástupci zřizovatele. Jejím předsedou 
je ing. Lubomír Ludvík. 
 
1. 2. Materiální podmínky 
     Objekt školy tvoří budova o dvou podlažích. V budově školy se nachází také 
výdejna obědů.  Obědy se dovážejí z naší školní kuchyně, která se nachází  v areálu 
MŠ. 
     Součástí školy je přístavba se sportovní halou a gymnastickou tělocvičnou, třemi 
třídami, kabinetem, šatnami, WC a sprchami. 
     Škola užívá také víceúčelové hřiště s umělým povrchem.  
     Vyučování ve školním roce 2013 – 2014  probíhalo v osmi kmenových třídách  
a pěti odborných pracovnách. Samostatnou místnost má školní družina a školní 
knihovna. Učitelé mají k dispozici šest kabinetů. 
     V prostorách školy pracovala již jedenáctým rokem pobočka ZUŠ Hrotovice. 
     V průběhu hodnoceného období se podařilo v oblasti materiálního vybavení školy  
provést nutné drobné opravy. Většina zásadních oprav byla realizována již 
v minulých letech.  
      V počítačové učebně je k dispozici 13 PC sestav s operačním systémem 
Windows 7,  dále škola disponuje 6 notebooky  a 3 interaktivními  tabulemi.           
K internetu je škola připojena  pomocí kabelové televize. 
Žáci i učitelé mají možnost používat výukové programové vybavení a informační 
zdroje. Mají dále zajištěn diskový prostor pro uložení svých dat a mají možnost uložit 
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si data na přenosné médium. Ze všech aplikací je možno tisknout na tiskárnu. 
Veškeré programové vybavení je používáno v souladu s licenčními ujednáními. 
Škola má webové stránky, které jsou neustále aktualizovány, přibyly nové informace 
o škole, projektech, soutěžích, vše doplněno fotografiemi.  Byl využíván nový 
výukový software Didakta pro různé předměty. 
 
 
 
2. Vzdělávací program 
 
     V hodnoceném školním roce škola vyučovala  podle školního vzdělávacího 
programu Duhová škola.  
Školní vzdělávací program klade velký důraz na enviromentální výchovu žáků. Škola 
proto organizuje celou řadu akcí zaměřených na  EVVO – projekty, besedy, budování 
odborné učebny. V rámci této činnosti je škola zapojena do projektů: Jeden svět 
/filmy/, Evvoluce /metodické listy/, Ekopolis /hry/, Multipolis /hry/, Globe 
/meteorologické měření/ a Recyklohraní /sběr baterií a elektrospotřebičů/. Byla 
realizována celá řada ekologických projektů- Rouchovanské stromy, Tajemství 
dřeva, Sedm barev duhy, Advent, Vzkaz v láhvi, Všech pět pohromadě a výukový 
program – Tonda na cestách. Žáci sbírají starý papír, plastová víčka, pomerančovou 
kůru, kaštany a žaludy. Starají se o skalku před školou a školní pozemek, 
v ekologické učebně pečují o rybičky, ptáky a osmáky. Na škole pracuje Ekotým, 
který provádí meteorologická měření ve školní stanici. Škola obdržela Certifikát 
k environmentálnímu vyúčtování za rok 2013 za přínos pro životní prostředí a úsporu 
přírodních zdrojů. Všechny tyto aktivity organizuje a řídí učitelka ZŠ – metodička 
EVVO.  
     V oblasti jazykového vzdělávání se mohli žáci učit  kromě angličtiny ještě také  
rusky, a to od 7.do 9. třídy v rámci druhého cizího jazyka. Žáci si mohli vybrat ze 
dvou jazyků – německého a ruského. Převládl zájem o ruštinu.   
     V rámci IT gramotnosti se žáci vzdělávali v průběhu výuky,  měli také možnost 
pracovat mimo výuku v odpoledních hodinách.  
     Učební plány byly včas a v plné míře splněny. 
     Ve školní družině se žáci rovněž vzdělávali podle ŠVP pro ŠD. Součástí výuky 
bylo cvičení na míčích a podložkách v rámci projektu EU „Zdravá záda“, kterého se 
účastníme jako partneři projektu. Žáci se v rámci ŠD úspěšně zapojovali do 
výtvarných soutěží. Za vyzdobenou vánoční hvězdu pro Freeport získali 1. místo a 
šek na 5 tis. korun na nákup zboží v tomto obchodním domě. Na přání dětí byly 
koupeny sedací vaky pro odpolední relaxaci.  
Prvním rokem pracovala s finanční podporou zřizovatele také ranní družina. Tuto 
novou službu školy rodiče přivítali s povděkem.      
     
     V hodnoceném ŠR byly ředitelkou školy uděleny 2 dny ředitelského volna, a to 2.a 
9. května /pátek mezi státním svátkem a víkendem/. 
 
3. Údaje o pracovnících školy 
 
3.1. Učitelé 
     Výuku zabezpečovalo 12 pedagogických pracovníků, 11 učitelů a 1 vychovatelka 
školní družiny. Výuku náboženství zajišťoval farář rouchovanské farnosti. Všichni 
učitelé splňovali kvalifikační předpoklady.  Průměrný věk učitelů činil 46 let. 



 4 

 
 
3. 2. Provozní zaměstnanci 
     V základní škole pracuje hospodářka, která zpracovává i mzdovou agendu, dále 
školník, dvě uklizečky a čtyři pracovnice školní kuchyně. 
 
     Přehled o zaměstnancích školy je zpracován v tabulce.  
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Údaje o pracovnících školy školní rok 2012/2013 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Vzdělání obor-
aprobace 

Pracovní 
úvazek 

Třídnictví Funkce 

Základní škola:  

Jana Mittnerová VŠE-učitelství+Ov 1,00  ředitelka školy 

Alena Pekárková učitelství 2. st. ZŠ, M, 
CH 

0,95     7. třída učitelka,  metodik 
EVVO 

 

Jindra Klimešová učitelství 1. st. ZŠ 1,00 2.a 4. třída učitelka 

Jana Kuželová učitelství 1. st. ZŠ 1,00 5. třída učitelka 

Vlasta Nováková učitelství 1. st. ZŠ 1,00 1. třída vých. poradce, 
vedoucí učitelka 

Vlasta Žákovská učitelství 1. st. ZŠ 1,00 3. třída učitelka 

Josef Diviš učitelství 1. st. ZŠ + 
TV 

0,73  učitel 

Irena Kazdová učitelství 2. st. ZŠ, 
D,Rj 

1,00 9. třída vedoucí učitelka 

Jiřina Dobiášová učitelství 2. st. ZŠ, 
Čj,Vv 

0,77  učitelka 

Radek Cafourek učitelství 2. st. ZŠ, 
M,TP 

1,00 6 .třída správce poč.sítě 

Ludmila Dobešová učitelství 2. st. ZŠ , Bi,  
CH 

0,95 8. třída učitelka 

koordinátor ŠVP 

Eva Fialová učitelství 1. st. 0,68 vychovatelka ŠD 

Mateřská škola:  

Lenka Závadská SPgŠ  

předškolní 
pedagogika 

1,0 vedoucí učitelka MŠ 

Věra Veselá PF UP uč. MŠ 1,0 učitelka MŠ 
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Stanislava 
Doležalová 

SPgŠ  

předškolní 
pedagogika 

1,0 učitelka MŠ 

Emílie Nováčková SPgŠ  

předškolní 
pedagogika 

1,0 učitelka MŠ 

Provozní zaměstnanci: 

Eva Fruhwirtová SEŠ 0,6 hospodářka 

Vratislav Černý Vyučen 1,0 školník 

Anna Svobodová Vyučena 0,5 uklizečka 

Stanislava Palátová Vyučena 0,5 uklizečka 

Zdeňka Poláková Vyučena 0,5 uklizečka 

Hana Peterková Vyučena 0,5 uklizečka 

Školní kuchyně:  

Monika Dobešová vyučená kuchařka 0,75 vedoucí kuchařka  

Lada Šimánková SŠ 0,6 vedoucí školní kuchyně 

Drahomíra 
Palásková 

základní vzdělání 0,75 kuchařka  

Anna Blažková vyučená kuchařka 0,75 kuchařka  
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4. Výsledky přijímacího řízení 
 
     Ve školním roce 2013 – 2014 ukončilo základní školu celkem 12 žáků, 1 žák ze 
7.ročníku byl přijat na šestileté gymnázium do Moravského Krumlova.                                 

 
Ve výběru školy absolventům pomohly návštěvy Úřadu práce v Třebíči a také  

veletrh středních škol DIDAKTA Třebíč. 
 
     Součástí přípravy na výběr povolání byly i exkurze, besedy rodičů žáků s náboráři 
ze středních škol a osobní jednání výchovné poradkyně se všemi rodiči 
vycházejících žáků. 
 
     Rozbory výsledků přijímacího řízení za poslední léta ukazují, že cca 60 % 
absolventů odchází na střední školu s maturitou. Tento trend se odráží také v  ŠVP 
školy. 
 
Přehled o vybraných středních školách a oborech je zpracován v následující tabulce.
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Přehled přijatých žáků na střední školy a střední odborná učiliště 
do prvního ročníku školního roku 2014/2015 

 
Počet Střední škola Obor Sídlo SŠ Okres 

2 Střední průmyslová škola informační 
technologie 

Třebíč TR 

1 Střední průmyslová škola technické lyceum Třebíč TR 

1 Střední průmyslová škola mechanik 
seřizovač 

Třebíč TR 

1 Střední škola stavební instalatér Třebíč TR 

2 Střední škola zdravotnická zdravotnický 
asistent 

Třebíč TR 

1 Střední škola řemesel a 
služeb 

opravář 
zemědělských 

strojů 

Moravské 
Budějovice 

TR 

1 Střední zdravotnická škola zdravotnický 
asistent 

Znojmo ZN 

1 Střední škola dopravy, 
obchodu a služeb 

kuchař – číšník Moravský 
Krumlov 

ZN 

1  Střední zdravotnická škola zdravotnické 
lyceum 

Brno BM 

1 Střední zahradnická škola zahradník Rajhrad BV 

     

     

1 Gymnázium Víceleté 
gymnázium /6/ 

Moravský 
Krumlov 

ZN 
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5. Výsledky vzdělávání  
      
      Z celkového počtu žáků 102 / na konci ŠR/  prospělo 59 žáků s vyznamenáním, 
41 prospělo a 2 žáci neprospěli.  
      
     Výsledky vzdělávání žáků jsou vyjádřeny v tabulce.
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Školní rok 2013 / 2014  

                     

Žáků (I. a II. pol) ABSENCE I.pololetí ABSENCE II. pololetí Absence 
celkem      

CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA        
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I.A 18 9 9 396 396   22,00 22,00   572 572   31,78 31,78   968,00 0,00    
II.A 10 4 6 178 178   17,80 17,80   481 481   48,10 48,10   659,00 0,00    
III.A 11 5 6 156 156   14,18 14,18   535 535   48,64 48,64   691,00 0,00    
IV.A 8 5 3 228 228   28,50 28,50   490 490   61,25 61,25   718,00 0,00    
V.A 19 11 8 553 553   29,11 29,11   790 790   41,58 41,58   1343,00 0,00    
VI.A 10 7 3 616 610 6 61,60 61,00 0,60 747 747   74,70 74,70   1357,00 6,00    
VII.A 4 2 2 131 131   32,75 32,75   187 187   46,75 46,75   318,00 0,00    
VIII.A 10 3 7 597 591 6 59,70 59,10 0,60 412 412   41,20 41,20   1003,00 6,00    
IX.A 12 5 7 782 780 2 65,17 65,00 0,17 926 926   77,17 77,17   1706,00 2,00    

                                  0,00    
CELKEM/POČET 102 51 51 3637 3623 14 x x x 5140 5140 0 x x x 8763,00 14,00    

PROCENT v 50 50 v 100 0 x x x v 100 0 x x x x x    
PRŮMĚR 11 6 6 404 403 2 35,66 35,52 0,14 571 571 0 50,39 50,39 0 85,91 0,14    

          
      

Průměr na 
žáka    

 
CHOVÁNÍ I.pol CHOVÁNÍ II.pol Výchovná opatření PROSPĚCH 

        I.pololetí II.pololetí 
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  1 2 3 1 2 3                     
I.A 18     18     0 0 0 0 18     16 2   

II.A 10     10     0 0 0 0 9 1   8 1 1 

III.A 11     11     0 0 0 0 8 3   8 3   

IV.A 8     8     2 0 0 0 5 3   4 4   

V.A 19     18     1 0 3 2 8 10 1 8 10 1 

VI.A 9 1   10     1 0 1 0 4 6   3 7   

VII.A 4     4     0 0 1 0 3 1   3 1   

VIII.A 9 1   10     0 0 0 0 4 5 1 5 5   

IX.A 12     12     1 0 3 0 3 9   4 8   

                                  

CELKEM/POČET 100 2 0 101 0 0 5 0 8 2 62 38 2 59 41 2 

PROCENT 98 2 0 100 0 0 x x x x 61 37 2 58 40 2 

PRŮMĚR 11 0 0 11 0 0 x x x x 7 4 0 7 4 0 
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     Ve výuce jsme se snažili uplatňovat nové metody a formy práce mnohdy 
s využitím moderní techniky zejména interaktivních tabulí.  
Šlo především o projektové vyučování, skupinové práce, vedení žáků                                             
k samostatnosti, k vyjadřování vlastního názoru, toleranci k druhým, snažili jsme se 
rozvíjet čtenářskou, finanční a jazykovou gramotnost dětí. Byla uskutečněna celá 
řada zajímavých školních akcí, na kterých se podíleli sami žáci. 
Patří mezi ně účast na olympiádách, vědomostních a sportovních soutěžích. 
Proběhly také přednášky a besedy s tématikou prevence sociálně-patologických jevů 
a výchovného poradenství, kulturní akce, návštěva divadelních představení, koncertů 
apod.  
     Nedílnou součástí výuky byl kurz plavání pro žáky 3. a 4. ročníku,  Škola lyžování 
pro I. stupeň  /2.-5. ročník/ a žáci II. stupně měli možnost účasti na poznávacím 
zájezdu do Říma. Všechny tyto aktivity úspěšně proběhly a žákům se velmi líbily. 
    Snahou učitelů bylo doplnit výuku o vhodnou mimoškolní činnost, ve které by 
mohli žáci dále prohlubovat své vědomosti a dovednosti. Měli možnost navštěvovat 
celkem 18 kroužků: Kroužek českého jazyka, Historický kroužek, Sborový zpěv, 
Florbalový kroužek, Taneční kroužek, Logopedii,Hudební kroužek, Kytarový kroužek, 
Zdravotní kroužek,  Dopravní kroužek, Matematický kroužek a Folklorní kroužek  
/folklorní soubor Rouchováček/. Zřizovatel školy podpořil finančně kroužky 
anglického jazyka, z toho 3 v ZŠ a 1 v MŠ. Všechny zájmové útvary vedli učitelé 
školy. Žákům byl nabídnut i kroužek tenisu vedený externím učitelem ze Znojma. 
     Nejbohatší činnost má tradičně folklorní soubor Rouchováček. Ve dvou 
odděleních pracovalo celkem 40 dětí. Soubor je členem FOS ČR a jako každý rok 
obdržel od OSA Souhlas k veřejnému provozování … 
Rouchováček absolvoval tyto akce: Hrotovicko tančí, vystoupení na vinařských 
slavnostech v maďarské Bátaapáti, soutěž umělecké tvořivosti Sedmikvítek 
v Okříškách a Chotěboři,kde v celorepublikovém kole obsadil 3. místo, eventový den 
ve Freeportu, vánoční vystoupení pro důchodce v Rouchovanech, zorganizoval 1. 
Dětský krojovaný ples v Rouchovanech za účasti souborů z Tvrdonic, Blatnice pod 
Svatým Antonínkem, Okříšek a Třebíče, Smrtolku-vítání jara, vystoupení v dalšickém 
pivovaru, vystoupení na slavnostech Podluží v Tvrdonicích a poslední akcí před 
prázdninami byl výlet za odměnu za celoroční práci dětí do Merlinova dětského 
světa.  
O některých akcích Rouchováčku se zmínil regionální tisk – Horácké noviny a 
časopis Folklór, kam vedoucí souboru každoročně přispívá.  
     Ve škole pracuje Klub mladého čtenáře, v rámci této činnosti spolupracuje škola 
také s místní knihovnou. 
     V rámci autoevaluace jsme zapojili naše žáky do testování, a to z matematiky a 
humanitního základu. Proběhlo také testování z angličtiny. 
Všechny testy dopadly vcelku dobře. S výsledky jsme se seznámili a budeme z nich 
vycházet v naší další práci. 
 
 Výchovné poradenství 
     
     Ve škole pracuje výchovná poradkyně pro I. i II. stupeň,  zároveň je metodičkou 
prevence sociálně patologických jevů a poskytuje služby žákům při volbě povolání.  
     Na prvním stupni nebyly v průběhu uplynulého školního roku řešeny žádné 
závažné přestupky, také nebyly zaznamenány žádné výrazné výukové problémy. 
V PPP byli nově vyšetřeni 3 žáci I. stupně.  U většiny vyšetřených žáků se  jedná  o 
specifické poruchy učení, o syndrom ADHD, školní nezralosti, slabší nadání pro 
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školní práci, nižší psychickou práceschopnost. Je sledována platnost vyšetření 
jednotlivých žáků. Dva žáci I. stupně byli na základě doporučení PPP Třebíč 
integrováni, byl pro ně vytvořen individuální plán vzdělávání. 
6 žáků se zúčastnilo „Dyslektické olympiády“  v Třebíči pro děti se SPU.  
Na začátku roku byla ve spolupráci s logopedem provedena depistáž dětí s vadami 
výslovnosti v ZŠ a MŠ, rodičům dětí s vadou výslovnosti byla doporučena 
logopedická péče pod vedením logopedky – Mgr. Vlasty Žákovské. 
Rodiče budoucích prvňáčků obdrželi dotazníky o školské způsobilosti dítěte s cílem 
zapojit rodiče do přípravy budoucího prvňáčka na školní docházku. Dotazník byl 
vyhodnocen po skončení projektu „Škola nanečisto.“ 
V rámci prevence rizikového chování  byli žáci I.stupně proškoleni na téma: „Od první 
třídy bezpečně a bez rizika“ /1.-3.třída-samostatnost, péče o zdraví, bezpečnost, 
rizika kontaktu s cizími lidmi, na koho se obracet o pomoc/. Žákům 4.a5.třídy bylo 
určeno téma „Na tenkém ledě“/jak využít volný čas, závislost a její odmítání, boj proti 
šikaně, na koho se obrátit o pomoc/. 
 
     Na druhém stupni byl nově vyšetřen jeden žák, celkem zde bylo 8 vyšetřených 
žáků.   
      V rámci prevence rizikového chování  žáci 6. a 7. ročníku absolvovali preventivní 
program: “/Ne/bojím se říci droze ne“-podpora schopnosti odmítání návykových látek, 
předcházení nebezpečným kontaktům. Starší žáci /8.a 9.třída/ absolvovali program 
„TY + JÁ = MY“ /podpora zdravého sebevědomí, výhody zdrženlivého postoje/. 
Všechny programy ve škole realizovalo Občanské sdružení STŘED. 
Žáci 8. ročníku absolvovali kurz první pomoci.   
   
     V rámci výchovy k volbě povolání se uskutečnila  exkurze pro žáky 8. a 9. ročníku 
na Úřad práce do Třebíče, žáci 9. ročníku návštívili veletrh vzdělávání Didakta, 
konaly se schůzky žáků a rodičů se zástupci středních škol. 
11 žáků 9. třídy se umístilo na vybrané střední školy a střední odborná učiliště 
v prvním kole. 1 žákyně v kole druhém. Z 12 žáků devátého ročníku bylo 8 přijato na 
studijní obory s maturitou a 4 na učební obory.  
     Výchovná poradkyně a zároveň metodička prevence absolvovala celou řadu 
vzdělávacích akcí a školení. V hodnoceném roce zahájila dvouleté „Studium 
k výkonu specializovaných činností-prevence sociálně-patologických jevů“ v Jihlavě. 
     V průběhu školního roku byla průběžně doplňována a kontrolována dokumentace 
výchovného poradce.                                                                                                                                          
 
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
     Pedagogičtí pracovníci školy se v daném školním roce vzdělávali na základě 
plánu DVPP.    
     Ředitelka školy absolvovala semináře na téma „Nový občanský zákoník“,  dále se 
zúčastnila odborné a tématické exkurze pro ředitele škol na téma „Nové trendy ve 
vedení škol“ v Itálii. 
      Všichni učitelé absolvovali  seminář na téma „Škola? V pohodě!“                  
      Vedoucí učitelka – „Evaluační a autoevaluační činnost školy s důrazem na 
hospitační činnost“ 
       Výchovná poradkyně a zároveň metodička prevence zahájila dvouleté „Studium 
k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně-patologických jevů. 
                               



 13 

 
 
      Vzdělávání učitelů se dále zaměřovalo na problematiku konkrétních předmětů – 
 Matematika podle profesora Hejného, Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit, 
Reedukace dysgrafie, Metodika TV-školská legislativa, Dysgrafie, Dyslexie, Dotkni se 
20.století, Český jazyk hrou, Systém školního testování, Vedení folklorních souborů 
atd. 
     Všichni zaměstnanci byli na začátku školního roku proškoleni v oblasti BOZP 
a PO.   
                                                            
7. Aktivity a prezentace školy 
 
     Ve školním roce 2013 - 2014 uskutečnila škola celou řadu akcí pro žáky a 
veřejnost. 
      Ceníme si aktivit žáků, díky kterým jsme mohli finančně podpořit  charitativní 
středisko „Raná péče“ v Třebíči.Tomuto středisku škola věnovala peněžní částku, 
kterou získala za sběr starého papíru a pomerančové kůry. 
 
 
7. 1. Školní  akce: 
 
Exkurze 
- Kralice, Ivančice – Bible kralická, Alfons Mucha 
- Teplárna Třebíč 
- Muzeum Vysočiny Třebíč 
- Praha – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, plavba po Vltavě 
- Czech Press Photo Třebíč – výstava fotografií 
- Poznávací zájezd Řím, Vatikán, Orvieto 
- Dům šlechtičen Brno 
 
Kulturní akce 
- Mikulášská nadílka 
- Vánoční galakoncert 
- Pohádkovo-muzikálová show Divadla Slunečnice Brno 
- Předtančení na školním plese 
- Operka o dvanácti měsíčkách – pěvecký sbor Petrklíč 
- Školní akademie 
- Den dětí – filmové představení pohádky Pomsta v 3D /kino Pasáž Třebíč/ 
- Školní ples 
- Dětský krojovaný ples – Rouchováček 
- Posezení u cimbálu  
- Pasování na čtenáře 
- Slavnostní rozloučení s 9. třídou 
 
Vzdělávací akce a soutěže 
- Poznej památku ČR – určování dle fotografií 
- 95. výročí vzniku ČSR – beseda, výstavka, film, položení květin k pomníku TGM  
v obci a bustě TGM ve škole 
- Soutěž TGM Praha – 1. a 3. místo, 5 mimořádných cen 
- Návštěva Úřadu práce v Třebíči 
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- Preventivní programy pro žáky 
- První pomoc a Záchranná služba 
- Účast na přehlídce divadelních souborů v Třebíči 
- Krajská přehlídka dětských pěveckých sborů v Třebíči – Petrklíč – stříbrné pásmo 
- Dějepravné soutěžení Třebíč – La Belle Epoque 
- Okresní kolo matematické olympiády 
- Okresní kolo olympiády z ČJ 
- Zeměpisná olympiáda 
- Přírodovědný Klokan, Matematický Klokan 
- Pythagoriáda – okresní kolo – 4. místo 
- Piškvorky 
- Rouchovanský slavík 
- Na kole dětem – přivítání veřejné cyklotour na podporu onkologicky nemocných dětí 
- Výtvarná a rukodělná činnost, Sedmikvítek, Okříšky – 1.a 3.místo /akce ŠD/ 
- Třebíčský vrabčák – 5. a 12.místo 
- Sedmikvítek Okříšky – Rouchováček – 1.a2.místo 
- Eventový den Freeport – nazdobení vánoční hvězdy /ŠD/ - 1.místo – odměna 5 tis. 
                                        - vystoupení Rouchováčku – odměna – výlet do Kinderweltu 
-  Recitační soutěž – školní kolo 
-  Zápis do 1. třídy 
-  Výtvarné soutěže /ŠD/   
 
Sportovní akce a soutěže 
- Minikopaná Hrotovice – 4.místo 
- Florbalový turnaj Okříšky – 5.místo 
- Turnaj ve florbalu Mohelno – 3.místo 
- Vánoční florbalový turnaj Rouchovany – 4.místo 
- Mc Donalds Cup Hrotovice – postupová soutěž 
- návštěva Fit centra – Sokolovna Rouchovany 
- mezitřídní utkání žáků ve florbalu, fotbalu, přehazované, košíkové 
- Škola lyžování 
- Plavecký výcvik 
- Rouchovanská pětadvacítka 
                                    
Školní projekty 
- Den podle Amose /Dopravní výchova/ 
- Putování našimi dějinami 
- Škola nanečisto 
- Společné svačinky 
- Den České republiky 
- Halloween 
- Rouchovanské stromy 
- Sedm barev duhy 
- Stavba těla rostlin 
- Česko v různých podobách 
- Karel Čapek: Desatero pohádek 
- Advent 
- Vánoce v Evropě 
- Život dřeva 
- Všech pět pohromadě 
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- Vzkaz v láhvi 
- Velikonoce 
- V té první světové válce 
- Knihonoce 
- Pravěk 
- Projekty Aj 
- Herbář 
- Staré pověsti české 
- Osobní plán /finanční gramotnost/ 
- Školní výlety – Brno, Vranovská přehrada, Jihlava, Znojmo, Telč 
      
Projekty EU,  MŠMT, KÚ a jiných institucí 
- EU peníze školám – Inovace výuky /dokončení projektu/ 
- Zdravá záda na Vysočině /spoluúčast/ 
- Ovoce do škol 
      
Prezentace úspěchů žáků školy ve sdělovacích prostředcích: 
- Horácké noviny –  Rouchováček 
- Časopis – Folklor - Rouchováček 
- Aktivní zóna – Podpora Charity Třebíč  
      
Škola poskytuje veřejnosti informace prostřednictvím třídních schůzek /5 x do roka, 
1x plenární zasedání/, prostřednictvím místních vývěsek a místního Zpravodaje, také 
prostřednictvím kabelové televize a hlavně na webových stránkách školy – 
www.zsrouchovany.cz. 
 
 
8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
 
     Ve školním roce 2013 – 2014 nebyla provedena Českou školní inspekcí v naší ZŠ  
žádná kontrola.   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 


