V tomto školním roce neproběhly ve vedení školy žádné personální změny. Počty
tříd i oddělení školní družiny zůstaly zachovány. Během školního roku došlo
k několika personálním změnám, v závěru školního roku opustilo školu několik
učitelů, vedoucí školní družiny, školní psycholožka a několik pracovníků správního
úseku. Ve třídách 1. a 2. stupně pracovalo 10 asistentů pedagoga.
Během celého školního roku se vedení školy i zaměstnanci snažili rozvíjet aktivity
v následujících oblastech: naplňování programu Ekoškola a Škola pro demokracii,
realizace jazykových pobytů žáků a učitelů v zahraničí v rámci projektu Podpora
jazykové gramotnosti na ZŠ Rosice financovaného z EU (výzva č. 56),na který ZŠ
Rosice získala téměř milionovou dotaci. Důraz byl kladen také na využívání ICT a
postupné zavádění prvků e-learningu s využitím systému LMS Moodle. Svou
tradici již má zapojení školy do mezinárodního projektu eTwinning. Nově se škola
velmi aktivně zapojila do projektu Zdravé město Rosice.
Pokračovala činnost širšího vedení školy. Jako poradní orgán vedení školy se
zapojovalo do plánování akcí a řešení problémů v běžném chodu školy.

Členy

širšího vedení jsou zástupci ředitele, vedoucí ŠD, koordinátoři ŠVP. EVVO, ICT,
vedoucí ŠPP, vedoucí ÚMS, předsedkyně odborové organizace, zástupce školské
rady a vedoucí žákovského parlamentu.
Škola velmi aktivně spolupracovala s dalšími subjekty, jako např. Město a MěÚ
Rosice, Občanské sdružení při ZŠ Rosice, SVČ Rosice. FC Slovan Rosice, SPC a
PPP Brno, Policie ČR, KIC Rosice, ZOO Brno apod. Škola se také zapojila do života
obce. Již tradičně se konaly akce jako školní absolventský ples, vánoční výstavka
a vánoční vystoupení, den otevřených dveří nebo sběrové akce. Úspěšné byly také
sportovní aktivity. Pro žáky 7. ročníku byl zorganizován lyžařský výcvikový kurz.
Žáci 2. a 3. ročníku absolvovali plavecký kurz. Pokračovala činnost Kolegia ŘZŠ
Rosicko. Velký podíl nese naše škola na realizaci projektu při tvorbě MAP
vzdělávání pro oblast ORP Rosice, který zpracovává MAS Brána Brněnska.
Pokračovaly také aktivity, jejichž účelem bylo zlepšit kulturu školy. I v tomto
školním roce pracovali pracovníci ŠPP s kolektivy v jednotlivých třídách. Věnovali
se jak řešení aktuálních problémů ve třídách, tak preventivní práci s třídními

kolektivy. Proběhl také projekt Můj deváťák. Byly realizovány skupinové pobyty
jako adaptační pobyty, Ekopobyt a škola v přírodě. Kamarádství a vzájemná
pomoc a podpora byla důležitá i na jazykových pobytech žáků do Německa a
Velké Británie. Na zlepšování kultury školy se i v letošním roce velmi aktivně
podílel žákovský parlament. Pravidelně pomáhal při organizaci akcí nebo byl
dokonce hlavním organizátorem. Ani letos nechyběl při organizaci absolventského
plesu nebo oslav Dne dětí. Důležitou roli sehrál i v projektu Zdravé město Rosice,
kde společně s redaktory školního časopisu a členy ekokroužku zastupoval žáky
naší školy.
V oblasti materiálně technické došlo k mnoha zlepšením vybavení školy. Bylo
vybudováno zabezpečení budovy při vstupu koridorem a rozšíření kamerového
systému města na okolí budovy školy (instalovány 3 nové kamery). Učebny, ve
kterých jsme dosud postrádali prezentační techniku, byly dovybaveny a v době
hlavních prázdnin byly v obou učebnách informatiky instalovány nové počítače.
Dojedné z kmenových tříd byl pořízen nový žákovský nábytek. Další velké úkoly
nás ale ještě čekají. Dlouhodobě je naplánována oprava střechy spojená
s vybudováním dalších prostor a zajištěním bezbariérového přístupu a nové
vybavení školní kuchyně.
.

Během školního roku proběhla celá řada nejrůznějších akcí. Každý měsíc přinesl
žákům i učitelům nové zážitky a zkušenosti. Pojďme se podívat na nejdůležitější
události očima našich žáků, učitelů i rodičů.

