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Vážení rodiče, 

 

rádi bychom Vám touto cestou podali alespoň několik informací o základní škole v Českém 

Rudolci. Jedná se o školu rodinného typu, kde je vzhledem k nižšímu počtu žáků ve třídách zajištěn 

individuální přístup učitele k jednotlivým žákům. V loňském škola oslavila již 95 let od svého 

založení. 

V letošním školním roce navštěvuje 1. až 9. ročník naší školy 67 dětí v 6 třídách. Ve škole 

pracuje 9 učitelů a 5 asistentů pedagoga.  

Škola si stojí velmi dobře ve výchovně vzdělávacím procesu. Velmi dobré výsledky máme také 

v práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Jako na jedné z mála škol v našem kraji zde 

totiž vedle výchovného poradce a metodika prevence působí také školní speciální pedagog, který 

pracuje s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami formou skupinové i individuální 

reedukace.  

Škola je vybavena šesti interaktivními tabulemi, ve škole je zmodernizovaná počítačová učebna. 

V roce 2015 byla provedena rekonstrukce budovy školy (zateplení, nová fasáda a výměna oken). 

Škola byla kompletně vymalována a učebny vybaveny novými lavicemi a židlemi. V roce 2016 také 

proběhla rozsáhlá revitalizace školní zahrady a následně zde bylo postaveno nové dětské hřiště. 

V loňském školním roce byl vybudován bezbariérový přístup a sociální zařízení, škola je též 

vybavena schodolezem. Rovněž byla zřízena nová multimediální učebna. 

Každoročně pro děti připravujeme celou řadu nejrůznějších aktivit, a to jak v rámci výuky 

(projektové dny, vzdělávací či kulturní pořady, účast na různých olympiádách a sportovních 

soutěžích, plavecký výcvik, lyžařský kurz apod.), tak i mimo výuku (nejrůznější zájmové kroužky, 

např. angličtina i pro předškoláky, kroužek sportovních her, kroužek dramatický, kroužek malých 

kutilů, kroužek deskových a logických her, náboženství). Kroužky jsou bezplatné, jejich nabídka se 

mění v závislosti na možnostech školy a zájmu žáků. Ve škole rovněž funguje žákovský parlament. 

Nezapomínáme ani na rodiče a širokou veřejnost, i pro ně připravujeme společné akce (Den matek, 

vánoční koncert, vánoční jarmark, dny otevřených dveří atd.). Bohužel v loňském i letošním školním 

roce nebylo možné většinu těchto akcí uskutečnit kvůli pandemii koronaviru.  

Ve škole samozřejmě funguje školní družina, a to od 6:15 – 15:30 hod., nově vybavená moderní 

školní kuchyně s jídelnou a zrekonstruovaná tělocvična. Pro mladší sourozence školáků je pak 

k dispozici mateřská škola s kapacitou 38 dětí (provozní doba 6:00 – 16:00 hod.).  

Začátek a konec vyučování je přizpůsoben příjezdům a odjezdům autobusů. 

Rodičům, kteří se rozhodnou umístit své dítě právě na naši školu, navíc Obecní úřad v Českém 

Rudolci poskytne jednorázový příspěvek ve výši 3000 Kč při nástupu dítěte do 1. třídy a dále 

příspěvek na dopravu ve výši 6000 Kč, který poskytuje po celou dobu školní docházky dětem 

dojíždějícím z oblastí mimo místní části Českého Rudolce. 

Více informací o naší škole naleznete na webových stránkách www.zsceskyrudolec.cz. 

V případě zájmu můžete rovněž naši školu osobně navštívit, rádi se Vám budeme věnovat a 

zodpovíme Vaše případné dotazy. 

 

        __________________________  

               Mgr. Vlasta Dušejovská  

                                 ředitelka školy 


