
 
ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 
 
ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 byla založena v roce 1979, nedávno oslavila 30. výročí své 
existence. Škola situovaná nad sídlištěm Rokytnice v klidném prostředí v blízkosti přírody se 
od roku 1983 dlouhá léta úspěšně orientovala na rozšířenou výuku matematiky a 
přírodovědných předmětů. Se spuštěním Školního vzdělávacího programu se změnilo i 
zaměření školy. Nyní se profiluje ve dvou specifických oblastech – informační a komunikační 
technologie a přírodovědné předměty a ekologie, čímž se snaží lépe reagovat na současné 
potřeby vzdělávání.  
 

Hodinová dotace informatiky je významně posílena ve vztahu k minimální dotaci dané 
Rámcovým vzdělávacím programem, informační dovednosti ovšem mohou žáci rozvíjet 
takřka ve všech předmětech. Hodinová dotace přírodovědných předmětů je posílena 
zejména v oblasti praktických dovedností formou laboratorních prací nebo projektové 
činnosti. Environmentální vzdělávání využívá rokytnická škola jako nástroje k vhodnému 
doplnění, zefektivnění a zatraktivnění vzdělávacího procesu. Vztah k životnímu prostředí je u 
žáků budován již od prvních 1. ročníku prostřednictvím tematicky zaměřených dnů a celé 
řady dalších zajímavých aktivit cílených právě na oblast EVVO. Starší žáci mají možnost 
intenzivního zapojení do mnoha ekologických projektů, často s mezinárodní působností – 
Světová škola, GLOBE, Cyrbon Cycle, ENO, Eratosthenes, Planting tree day a dalších. Za 
tuto činnost škola obdržela „Cenu za přínos k rozvoji environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty ve Zlínském kraji v roce 2008“. 

Rokytnickou školu v současné době navštěvuje 363 žáků rozdělených do 18 tříd, o které 
pečuje celkem 42 stálých zaměstnanců, z toho 30 pedagogických pracovníků. Žáci mají 
k dispozici 18 kmenových tříd vybavených interaktivními tabulemi, počítačovou učebnu, 
odbornou učebnu přírodopisu a zeměpisu, odbornou učebnu fyziky a chemie, hudebnu, 
relaxační místnost, specializovanou učebnu cizích jazyků, keramickou dílnu, dvě 
zrekonstruované tělocvičny, tři oddělení školní družiny a klubovnu školního klubu. K výuce 
rovněž využíváme školní zahradu a školní hřiště. Žáci mají dále možnost širokého výběru 
nabízených kroužků (informatika, anglický jazyk, sportovní kroužek, mini-aerobic, hra na 
flétnu, plavání, Všeználek, výtvarný kroužek, šachový kroužek, hudební kroužek, břišní 
tance, kroužek keramiky, florbalová liga či judo). Již druhým rokem funguje při škole Klub 
nadaných dětí.   


