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Základní údaje o škole: 
 

Adresa:  Brantice 252, 793 93 

Právní forma:   příspěvková organizace  

IČO:   731 845 86 

REDIZO:     600 131 688 

             IZO:     102 008 019 

Telefon:   554 646 031 

Web:    www.zsbrantice.cz 

Datová schránka: g36mbur 

Ředitel školy:   Mgr. Adam Šimůnek 

 

Zřizovatel školy:     

 

Zřizovatel:  Obec Brantice  

Adresa:  Brantice 121, 793 93 

Právní forma:  obec 

IČO:   295 884 

 

Školská rada: zřízena usnesením ze dne 1. 1. 2006, nyní pracuje ve složení: 

 

Zástupci rodičů: Andrea Doleželová 

   Radka Homolová 

Zástupci zřizovatele: Tereza Štechová 

   Mgr. Jana Berková 

Zástupci pedagogů: Mgr. Nikola Menšíková (předsedkyně školské rady) 

   Mgr. Lucie Bernátková 

 

V průběhu školního roku došlo vzhledem k uplynutí funkčního období stávající školské rady ke 

jmenování rady nové, nebo spíše rekonstruované. Nové členky jsou z řad zástupců rodičů, ostatní 

členky své mandáty obhájily. Školská rada ve školním roce zasedla v termínech 21. 11. 2018 a 28. 

11. 2018, projednala povinnou školní dokumentaci (dodatek školního vzdělávacího programu - 

ŠVP), výroční zprávu o činnosti školy, podněty rodičů a učitelů, popřípadě dotazy zřizovatele. 

Spolupráce školy a školské rady je na velmi dobré úrovni, školská rada plní svoji funkci, jak je 

definována ve školském zákoně.  
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Součásti školy a jejich povolená kapacita a naplněnost: 

 

Základní škola     Školní družina 
Adresa: Brantice 252, 793 93   Adresa: Brantice 252, 793 93 

IZO:   102 008 019   IZO:   119 500 787 

Telefon:  554 646 031   Telefon:  554 646 031 

Povolená kapacita: 75 žáků   Povolená kapacita: 60 žáků 

Naplněnost k 30. 6. 2019: 43 žáků + 4 IVP  Naplněnost k 30. 6. 2019: 42 žáků 

Počet tříd:   3    Počet oddělení:  2 

 

Mateřská škola     Školní jídelna 
Adresa: Brantice 334, 793 93   Adresa: Brantice 334, 793 93 

IZO:   107 620 031   IZO:   119 501 261 

Telefon:  554 646 055   Telefon:  554 646 031 

Povolená kapacita: 60 žáků   Povolená kapacita: 150 jídel 
Naplněnost k 30. 6. 2019: 45 dětí   Vydáno jídel:     ø 105 jídel  

Počet oddělení:  2 

 

Školní jídelna – výdejna 
Adresa:  Brantice 252, 793 93 

IZO:   174 103 051 

Telefon:  554 646 031 

Povolená kapacita: 60 žáků 

Naplněnost k 30. 6. 2019: 42 dětí + 5 zaměstnanců 
 

MŠ a ŠJ jsou odloučenými pracovišti ZŠ Brantice. 

 

Zařazení do sítě škol:  

 

1. 9. 1997 pod identifikačním číslem 102 008 019 

1. 1. 2003 se škola stala příspěvkovou organizací obce 
1. 1. 2003 změna identifikačního čísla na 600 131 688 
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ŠKOLA: 

 

Obor vzdělávání: KKOV 79 – 01 – C – 01 

 

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 

Charakteristika školy: 

 

Základní škola je tzv. neúplnou respektive malotřídní školou. Neúplnost není v našem 

případě negativem, ale prostředkem, který nám nabízí poskytnout našim žákům a jejich rodičům 

vysoký standard vzdělání, výchovy a služeb.  Jedním ze základních rysů je, že se všichni známe. 

Negativní jevy v třídním a školním klimatu jsme schopni řešit už v počátcích, proto se 

nesetkáváme ve škole s projevy šikany. Specifičnost naší školy nám umožňuje mít dvě velké 

přestávky každý den, třikrát týdně tělesnou výchovu a rovněž z disponibilních hodin podporovat 

výuku českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Klima školy rovněž podporují tradiční akce 

a zvyky např. Advent – společné zpívání na schodech, 1. duben – škola naruby – žáci si vymění 

roli se svým učitelem, zahradní slavnost atd. 

 Ve školním roce jsme se zaměřili na specializační studium pedagogických pracovníků. Mgr. 

Menšíková absolvovala kurz první pomoci tak, abychom byli schopni zorganizovat lyžařský kurz 

pro žáky 5. ročníku. Mgr. Bernátková začala studovat dvouleté specializační studium pro 

metodiky prevence sociálně patologických jevů. Tato pozice je velmi důležitá, protože nám 

umožní odborně řešit problémy spojené se sociálně patologickými jevy. Během školního roku se 

paní učitelky vzdělávaly ve čtenářských dílnách pořádaných ZŠ Janáčkovo náměstí v Krnově a o 

letních prázdninách absolvovaly letní Hejného školu.      

 Škola podporuje své žáky, aby byli pohybově aktivní. Z tohoto důvodu škola organizuje 

pro své žáky pětiletý kurz plavání, lyžařský kurz pro žáky 5. ročníků, v případě vhodných podmínek 

výuku bruslení na ledové ploše TJ Sokol Brantice. Pro podporu pohybové aktivity využíváme 

druhé velké přestávky. Podle počasí jsou to prostory tělocvičny nebo školní zahrady. Škola také 

organizuje školní výlet, exkurze a akce s výchovně vzdělávacím charakterem (např. divadelní 

představení Lazy Goat, dopoledne s Jumping Drums, přednáška „Jak si umývat ruce?“ atd.) 

 Součástí školy je školní družina, která má dvě oddělení. Činnost školní družiny má funkci 

kompenzační, výchovnou a vzdělávací. Činnosti odpovídají jednotlivým ročním obdobím, kdy je 

kladen důraz na prohloubení vztahu k obci, tradicím a české státnosti. V následujícím školním 

roce chceme zavést ranní družinu od 6:00 a projektový den školní družin.  Významným počinem 

školní družiny bylo uspořádání netradiční olympiády školních družin, které se zúčastnilo 10 škol 

převážně z Krnovska. Vedle školní družiny se nám daří nabízet pestrou nabídku zájmových útvarů 

(např. Šikulky, Klub logických a deskových her, čtenářský klub, Street dance atd.). Ve školním roce 

se nám podařilo založit školní časopis Brantický školní miniexpress, jehož obsah tvoří žáci a 

pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ Brantice.   

 S rodiči škola spolupracuje v rámci třídních schůzek, individuálních schůzek ve škole nebo 

v místě bydliště žáka, vyžaduje-li to situace. Rodiče mají možnost navštívit vyučování. Rodiče jsou 

informování o dění ve škole z deníčků, emailů, nového školního webu, facebookové stránky a 

youtube kanálu. Spolupráce s rodiči, především s aktivními členy SRPŠ, je vynikající. Jsme opravdu 
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vděční za energii, kterou do činnosti sdružení jednotliví členové dávají. Rovněž si velice vážíme 

finanční podpory akcí základní školy (např. zápis, pasování prvňáčků, lyžařský kurz), mateřské 

školy (např. školní výlet, kurz bruslení atd.). Zřizovatel podporuje výrazně provoz a rozvoj 

školského zařízení, proto můžeme spolupráci hodnotit jako efektivní. 

 

Další údaje o zařízení: 

 

a) údaje o zaměstnancích školy: 

 

 2017/2018 2018/2019 

Pedagogů ZŠ celkem: 11 9,78 12 10,53 

učitelů 4 4 4 4 

vychovatelů 2 1,28 2 1,28 

učitelů MŠ 4 4 4 4 

Asistent pedagoga 1 0,5 2 1,25 

Správní zaměstnanci 

školy 
3  2,54 3  2,54 

Pracovníci ŠJ 3 2,8 4  

Zaměstnanců celkem: 18 15,12 18 15,12 

Chůva v MŠ ( hrazeno ze 

Šablon I.) 
1 0,5 1 0,5 

 

Kolektiv je kvalitní, empatický, kreativní, progresivní a nemá problém se dále vzdělávat. Příští 

rok je personálně zajištěný. 

 

b) praxe: 

Ve školním roce 2018 - 2019 proběhla praxe v MŠ    -   1 studentka Univerzita Palackého  

    v Olomouci (UPOL) 

  -   1 žákyně SPgŠ a SZŠ Krnov  

                                                                                -   2 chůvy                                                        

c) Absolventi, kteří nastoupili na školu: 

 

2017/2018 2018/2019 

0 0 

 

d) Počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli:   

 

 2017/2018 2018/2019 

 jinou školu Mimo školství Na jinou školu Mimo školství 

Nastoupili 0 0 1 0 

Odešli 0 1 1 0 
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e) Počet pracovníků v důchodovém věku: 

 

 2017/2018 2018/2019 

Důchodový věk 3 1 

 
f) Počet ostatních zaměstnanců, kteří nastoupili nebo odešli: 

 

 

g) Rozhodnutí ředitele školy:                            
 

a) odklad školní docházky                   2 

b) zařazení žáka do specifických poruch učení (SPU) 5 

c) zařazení žáka do IV dle § 41 ŠZ (domácí vzdělávání) 0 

d) uvolnění žáka z výuky                    0 

e) ředitelské volno                                2 dny  

 

 

ZÁPIS 2019: 

 

Zápis proběhl 1. 4. 2019. Tématem zápisu bylo hledáme superhrdinu, z čehož plynuly 

super hrdinské úkoly. Zápisu se zúčastnilo 12 dětí, z toho 2 děti získaly odklad povinné školní 

docházky. V termínu stanoveným MŠMT jsme přijali dalšího žáka, který nespadá do našeho 

obvodu. Výsledný počet přijatých dětí nám umožnil daný ročník nespojovat. Rovněž nám umožnil 

splnit vyšší normativ, což nám pomůže v dělení vybraných předmětů ve vyšších ročnících a přijetí 

učitele angličtiny pro 5. ročník.  

 

Počet žáků u zápisu dne 1. 4. 2019  14 

Počet odkladů  2 

Počet žáků přijatých do 31.8.2018  0 

Počet žáků přijatých do 1.ročníku  

na školní rok 2018/2019  
 12 

 

 

Přijímací řízení na střední školy 

Na střední školu se v letošním školním roce nehlásil žádný žák. 

 

 

 2017/2018 2018/2019 

 Na jinou školu Mimo školství Na jinou školu Mimo školství 

Nastoupili 0 0 0 0 

Odešli 0 2 1 3 
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VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ: 

 

Výuka probíhala ve dvou dělených třídách a jedné samostatné třídě: 

 

Učebna Ročník 

I. třída 5. ročník 

II. třída 2. a 4. ročník 

III. třída 1. a 3. ročník 

 

 

Hodnocení výsledků chování a prospěchu za 2. pololetí 2018/2019 viz. příloha č. l. 

 

Výuka ve školním roce 2018/2019 probíhala podle vzdělávacího dokumentu – Školního 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. ŠVP byl projednán školskou radou 31. 8. 2017 a 

je v platnosti od 1. 9. 2017. Ve školním roce jsme byli nuceni zapracovat do ŠVP tzv. minimální 

výstupy pro žáky se specifickými poruchami učení. Aktualizace ŠVP byla rovněž schválena 

školskou radou dne 28. 11. 2018. Vyučující zvládli pracovat s minimálními výstupy dle doporučení 

pedagogicko-psychologické poradny. Výuka proběhla ve všech ročnících bez problémů. Během 

vyučování byla využívána didaktická technika a moderní názorné pomůcky, žáci i učitelé mají 

možnost využití nových vzdělávacích aplikací a programů, dataprojektorů a iPadů a notebooků 

propojených s internetovou sítí.  

Na konci školního roku všichni žáci prospěli. Žáci v individuálním vzděláváním (IV) úspěšně 

absolvovali srovnávací zkoušky. Škola dosáhla celkového průměru prospěchu 1,199 s průměrnou 

absencí na žáka 34,9 hodin. Ve srovnání se školním rokem 2017/2018 je prospěch horší o 0,059. 

Rovněž absence vzrostla o pět a půl hodiny oproti minulému školnímu roku. Nárůst absence je 

celorepublikový problém, který školy nejsou schopny řešit. 

Ve školním roce jsme začali s celorepublikovým testováním žáků 3. a 5. ročníků tzv. SCIO 

testováním. Zadání testových úloh je velmi náročné, a především žáci s SPU i přes navýšení času 

na práci mají s testováním značný problém. Z tohoto důvodu výsledky odpovídají výkonnosti 

jednotlivých žáků. Někteří žáci nemají dostatečnou motivaci věnovat testování potřebné úsilí. 

Avšak se můžeme pyšnit žáky i s nadstandardními výsledky, kdy se žáci 3. ročníku umístili mezi 

nejlepšími malotřídními školami v ČR. Přes všechny obtíže a procesní záležitosti chceme 

v testování pokračovat tak, abychom naše žáky seznámili s typem testování, který je bude 

provázet při přijímacích řízeních na střední a vysoké školy. 
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Výstupy SCIO testování: 

 

 

Obrázek 1. Výsledek žáka 3. ročníku 

 

 

 
 

Obrázek 2. Výsledky žáka 5. ročníku 

 

 

 

 

 

 

Obecné studijní předpoklady 
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Žáci s SVP, Integrovaní žáci 

 

Od 1. 9. 2016 vešla v platnost vyhláška č. 27 o vzdělávání žáků se SVP, což vedlo k zavedení 

inkluze v českých školách. Myšlenka inkluze je správná, avšak administrativní a finanční náročnost 

přesahuje očekávání všech zúčastněných. V rámci inkluze spolupracujeme s pedagogicko-

psychologickou poradnou v Krnově, střediskem výchovné péče v Krnově a speciálním 

pedagogickým centrem v Opavě. Spolupráce s těmito zařízeními je dobrá. Ve školním roce 

2018/2019 jsme měli v péči 9 žáků v evidenci pedagogicko-psychologické poradny (PPP), 2 (2 MŠ) 

v evidenci speciálně-pedagogického centra (SPC). Na základě doporučení školského 

poradenského zařízení (ŠPZ) následně integrováno a podle individuálních vzdělávacích plánů 

(IVP) vzděláváno 7 žáků. IVP byly na konci školního roku analyzovány, vyhodnoceny a byly stanovy 

závěry a opatření pro další práci. Plán pedagogické podpory byl stanoven u 4 žáků. Ve školním 

roce jsme začali vyučovat předmět speciální pedagogické péče, který využívali 3 žáci.  

 

Podpůrná opatření (PO):  Nadání – 0 

    PO 1 – 3 

    PO 2 – 5 

    PO 3 – 3 

 

Vycházející žáci: 

 

Ve školním roce 2018/2019 ukončilo školní docházku na naší škole všech 12 žáků 5. 

ročníku. Až na jednoho žáka, všichni žáci nastoupili tradičně do ZŠ Zátor.  

 

Výchovná oblast: 

 

Negativní projevy chování vždy řešil ŘŠ ve spolupráci s třídními učiteli. Výchovná komise 

nemusela být sjednána. V rámci školního roku 2018/2019 bylo svoláno 13 oficiálních jednání 

s rodiči z důvodu nadměrné absence, negativním projevům chování a klimatu třídy. Ze závažných 

jednání byl pořízen zápis. Kladně lze hodnotit vytvoření pozitivního klimatu v 5. ročníku. 

Výchovnou činností se nám podařilo eliminovat negativní projevy chování, proto jsme udělili 33 

pochval třídního učitele a 1 pochvalu ředitele školy. Výchovná oblast je podstatnou složkou 

vzdělávání našich žáků, proto jsme se rozhodli vyškolit Mgr. Bernátkovou jako metodika prevence 

sociálně-patologických jevů. Pro další zlepšení podmínek je nutné získat školního psychologa, 

který by působil na vybrané žáky a jejich rodiče. Z tohoto důvodu budeme žádat o finanční 

podporu z projektu Operační program Vědy, výzkumu a vzdělávání (OPVVV III). 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA: 

 

1. oddělení – Lenka Tkadlecová 

 

V 1. oddělení školní družiny ve školním roce 2016/2017 bylo 20 dětí z toho 10 chlapců a 10 
děvčat. Nabídka odpočinkových činností byla pestrá. Děti relaxovaly při omalovánkách, masážích 
(děti masírovaly děti – kontakt pohlazením), poslouchaly pohádky, při kterých si kreslily, nebo jen 
tak odpočívaly na relaxačním polštáři a povídaly si. Využívaly různých nabízených společenských 
her či stavebnic. V zájmových činnostech například zkoumaly hmyz mikroskopem. Porovnávaly a 
zkoumaly různé věci a materiály lupou. Věnovaly se drobným pokusům s jedlou sodou a 
kukuřičným škrobem. Dále odlévaly různé ozdoby ze sádry, vyráběly z papíru například leporelo, 
zvířátka, různé dárečky pro radost, přáníčka.  
 

2. oddělení Zuzana Pavlanová  
 

Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo školní družinu II. oddělení celkem 22 dětí, z toho 5 
chlapců a 6 děvčat ze 4. ročníku a 8 chlapců a 3 děvčata z 5. ročníku. Po celý školní rok jsme mimo 
výtvarné a pracovní činnosti s dětmi budovali důvěru, upevňovali jsme mezi sebou kamarádské a 
mezilidské vztahy. Děti měly k dispozici v ranní i odpolední družině při odpočinku a klidových 
aktivitách všelijaké stolní hry a stavebnice. Nejraději hrály hru „Dostihy a sázky“ a „Farmář“. Mezi 
velmi časté a oblíbené aktivity při klidových aktivitách patřilo lenošení na polštářích, povídání si 
mezi sebou, komunitní kruhy, poslech dětských písniček z pohádek nebo relaxační hudby či 
sledování pohádek na dataprojektoru. Velmi často a rádi jsme hráli hru „Člověčí pexeso“, 
„Detektiv“, „Kompot“, „Pantomimu“ nebo „Fotografa“ – zejména, když nám nepřálo počasí hrát 
si na školní zahradě. Také si děti velmi oblíbily stolní fotbálek.  
 

ZÁMĚRY ŠKOLY A ŘEŠENÉ PROJEKTY: 

 

1) Zvýšit počet žáků: ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo školu 43 žáků + 4 žáci byli 

vyučováni formou Individuálního vzdělávání- § 41 zákona 561 Sb., školský zákon ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Aktivity zaměřené na zvýšení počtu žáků: Den otevřených dveří pro širokou veřejnost a MŠ 

z regionu Krnovsko, prezentace školy ve vybraných krnovských MŠ (Gorkého, K. Čapka, 

Slunečnice – Kostelec), pořádání a účast na kulturních akcích v Branticích („Hejného“ 

odpoledne v ZŠ, rozsvícení vánočního stromečku, vánoční besídka ZŠ a MŠ Brantice, 

Restaurant Day) a v Krnově („Vánočka“ – Calipso Dance Krnov, Vánoční besídka – MŠ 

Slunečnice Krnov).  

 

Výsledkem našeho snažení je, že do prvního ročníku bylo zapsáno 14 žáků, z toho 2 žáci mají 

odloženou školní docházku. Pro další rok je nutné pokračovat v našem úsilí a prohloubit 

spolupráci s vlastní MŠ a krnovských MŠ.  
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2) Informovanost: v minulosti nebyla informovanost dostatečná, proto jsme ve školním roce 

2018/2019 zaměřili na obnovu a rozvoj informačních kanálů.  

 

Aktivity zaměřené na rozvoj informovanosti: V roce 2018 jsme spustili nové webové stránky 

školy, které využíváme pro sdělování informací z chystaných a proběhlých akcích. Webové 

stránky stále upravujeme a doplňujeme o nové funkční prvky (online omluvenka, online 

jídelníček a odhlašování jídel). Stránku na sociální síti Facebook využíváme pro rychlé 

informování široké veřejnosti (např. připomínka akcí, dění v MŠ a ZŠ, report z lyžařského kurzu 

atd.). Pro video obsah využíváme službu Youtube. Ve školním roce 2018/2019 jsme kromě 

video reportů z akcí, rozjeli projekt „Tady jsme začínali“. Projekt má za cíl ukázat současným 

žákům a široké veřejnosti, že naše škola není překážkou pro to být úspěšný v dospělosti. Ve 

spolupráci s obecní úřadem využíváme obecní vývěsku a obecní zpravodaj, který nám 

umožňuje informovat o dění v MŠ a ZŠ všechny občany z Brantic a Radimi. V rámci vzdělávací 

činnosti pořádáme konzultační hodiny a provádíme písemnou korespondenci s rodiči. V roce 

2018 jsme vytvořili školní časopis „Brantický školní miniexpres“, který vytvářejí žáci a 

zaměstnanci ZŠ a MŠ Brantice. 

 

Výsledkem našeho snažení je zlepšení informovanosti o naší činnosti. Je nutné v nastaveném 

trendu pokračovat. Video obsah nám zprostředkovává externí firma, což je pro nás finanční 

náročné. Proto je na zvážení, zda neinvestovat do zařízení a vytvářet si video obsah sami. Pro 

zvýšení kvality fotografií je nutné zakoupit chytré telefony, které jsou jednoduché na 

manipulaci a následnou úpravu a správu fotografií. Pro školní časopis je nutné, aby byl 

systematicky veden zvolenou osobou. Jen tak budeme schopni zaručit jeho pravidelné 

vydávání. 

                         

3) Spolupráce s MŠ Brantice: MŠ je plnohodnotná součást ZŠ Brantice. Pro fungování ZŠ je 

zásadní, z tohoto důvodu stále hledáme možnosti, jak spolupráci prohloubit. 

 

Aktivity zaměřené na rozvoj spolupráce: Děti z MŠ chodí pravidelně cvičit do tělocvičny ZŠ. 

Děti z MŠ se zúčastnili dne otevřených dveří. Žáci ZŠ navštěvují MŠ. Společné akce dětí a žáků 

(Vánoční besídka, Zahradní slavnost, akce SRPŠ). Ředitel se účastní třídních schůzek, zápisu do 

MŠ, navštěvuje MŠ během provozu a vede taneční kroužek.  

 

Spolupráce s MŠ ve školním roce 2018/2019 byla standardní, avšak nedosahovala představ 

ředitele školy. Z tohoto důvodu je nutné najít způsoby, jak spolupráci prohloubit tak, 

abychom zlepšili úroveň MŠ a přesun dětí z MŠ do ZŠ. 

 

       Kroužky v MŠ   

➢ Výtvarný kroužek pod záštitou ZUŠ s.r.o. Krnov (1 x týdně) 

➢ Street dance – taneční kurz pro děti 
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• Vybavení školy:         

➢ rozvoj internetové sítě v MŠ a ZŠ 

➢ nákup iPadů do MŠ a ZŠ 

➢ výměra radiátorů v MŠ  

➢ zahradní úpravy v MŠ 

➢ nákup myček nádobí v MŠ 

➢ rekonstrukce sušárny v MŠ  

➢ rekuperace v II. třídě MŠ 

➢ nákup konvektomatu do ŠJ 

➢ zavedení elektronického zabezpečení ZŠ 

➢ výměna sanitárního zařízení v ZŠ 

➢ vybudování sprchy v ZŠ 

➢ rekonstrukce elektrického vedení a vodovodního potrubí v ZŠ 

➢ rekonstrukce osvětlení v ZŠ 

➢ nově vymalovaná budova ZŠ 

 

     

• Další záměry školy      

 

ŠJ: V roce 2020 bude možnost zažádat o finanční dotaci na rekonstrukci školních jídelen. 

Z důvodu, že školní jídelna potřebuje rekonstrukci zázemí a přepracovaní dispozic, tak se 

této výzvy chceme zúčastnit. V rámci rekonstrukce chceme provést rekonstrukci 

kanalizace a jímek. MŠ: V roce 2020 bude rovněž možnost získat finanční dotaci na rozvoj 

vybavení zahrady MŠ. Na zahradě MŠ chceme vybudovat dráhu pro koloběžky, trojkolky, 

tak aby děti mohly jezdit po celé zahradě. Dále chceme s pomocí zahradního architekta 

ujednotit zahradu na zvolené téma. V MŠ je nutné vyměnit linoleum, které už ztratilo své 

vlastnosti, je zvlněné, nevzhledné a zvyšuje riziko úrazu. ZŠ: Stále se potýkáme s vysokou 

vlhkostí sklepních prostor (sklepy, šatna, tělocvična), což vede k zápachu, padání omítek 

a nemožnosti využití sklepních prostor pro výuku např. dílen. V nové vlně financování škol 

tzv. šablon III bude možnost financování vzniku školních dílen. Z výše popsaných důvodů 

je nutné vyřešit problém s vlhkostí sklepních prostor. Dále je nutné začít s postupnou 

obměnou podlahových krytin v budově školy. Z materiálového zařízení je nutné zakoupit 

nové notebooky, které jsou využívány při výuce, tvorbě projektů a testováním žáků. MŠ a 

ZŠ nedisponuje bezbariérovým přístupem, což neodpovídá současným standardům na 

vzdělávací zařízení. Proto je nutné bezbariérový přístup vybudovat. Multifunkční 

sportovní hřiště budeme schopni vybudovat, až vyřešíme problémy s vlhkostí, proto 

přípravu a budování odkládáme na školní rok 2021/2022. 

          

Projekty pořádané školou                                                                                                                                                                           

 

Ve spolupráci s mateřskou školou a SRPŠ byl zpracován celoškolní projekt: ,,Superhrdinská 

párty“, „Netradiční olympiáda školních družin“. „Pitný režim pro žáky ZŠ Brantice“. 
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Dílčí projekty: 
   „Den Země“ –  EVVO 

   „72 hodin“ – EVVO 

   „Buďme kamarádi“ – zážitkový program 

   „Baterkožrout“ – EVVO  

 

V rámci preventivního programu: 

   „Recyklohraní“ ZŠ a MŠ 

„Hasík“ – 2. Ročník 

   „Den Země„ – ZŠ a MŠ 

   „Sběr víček od PET lahví“ – ZŠ a MŠ  

    

 

Škola byla zapojena do projektů:  

       

CTP Fond Nadace Terezy Maxové: má za cíl podpořit sociálně znevýhodněné děti v biologických 

nebo náhradních rodinách v České Republice v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje. 

Plastožrout: nabízí jedinečnou možnost udělat něco prospěšného pro životní prostředí a zároveň 

na tom vydělat. 

Projekt Otevřená škola II: projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Výzvy č. 22 „Podpora 

škol formou projektů zjednodušeného vykazování“ - Šablony pro MŠ a ZŠ II. 

Obědy pro děti: cílem projektu je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si 

jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. 

Sportuj ve škole: před či po skončení výuky cvičitelé učí děti základům oblíbených sportů, jakými 

jsou basketbal, volejbal, fotbal či házená. Využívají u toho vyzkoušené metody navržené 

odborníky ze sportovních organizací. Zároveň také rozhýbávají školáky a školačky pomocí 

nejrůznějších her, opičích drah a dalších zábavných sportovních aktivit. 

Projekt MAP: vzdělávání a v praxi jde o setkávání pedagogů, ředitelů, rodičů, zástupců 
samosprávy, veřejnosti, neziskových organizací, no prostě všech, kdo jsou nějak zapojeni do 
oblasti vzdělávání. 
Ovoce, zelenina a mléko do škol: umožňuje dodávat všem žákům od 1. do 9. ročníku mléčné 
výrobky, ovoce a zeleninu. 
 

ZAPOJENÍ DO SOUTĚŽÍ:                                       

 

Sportovní soutěže: 

Atletické závody v Zátoru 2. a 3. místo (st. žákyně); 3. místo (st. žáci) 

McDonald´s Cup v Krnově 1. místo v okrskovém kole 

1. místo v okresním kole 

                                       6. místo ve krajském kole    

Atletický čtyřboj v Bruntále   4. místo 

Vybíjená školních družin v Krnově  1. místo 

Netradiční olympiáda školních družin 2. místo 
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PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ: 

 

Metodik prevence vyhodnotil práci v rámci prevence sociálně patologických jevů a určil 
následující postup pro školní rok 2019/2020:  
 
Preventivní akce ve školním roce: 

- 1. - 5. ročník –  přednáška - zdravý životní styl –  Andrea Koschatzká 
- 2. ročník –  Hasík, prevence - ochrana zdraví, prevence požáru, 1. pomoc, chování 

v krizových situacích 
- 4. ročník –  malý cyklista - dopravní hřiště 

 
Preventivní působení: 

- Využívání komunitních kruhů – řešení konfliktů mezi žáky 
- Podpora smysluplného trávení volného času – zájmové útvary: 
a) Street dance – ZŠ Brantice  

b) Šikulky – ZŠ Brantice 

c) Hra na klávesové nástroje – ZŠ Brantice 

d) Doučování – hrazeno z projektu EU 

e) Čtenářský klub – hrazeno z projektu EU 

f) Klub zábavné logiky a deskových her –  hrazeno z projektu EU 

g) Atletika Človíček 

h) Projekt „Sportuj ve škole“ – 2x týdně – Asociace školních  

ch) sportovních klubů 

 
Preventivní program: 

- 1. – 3. ročník – komunikace mezi žáky, řešení problémů mezi žáky, ohleduplnost 
atd. 

- 4. a 5. ročník – ochrana zdraví – prevence užívání návykových látek mezi 
mladistvým 

 
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ: 

 

Matematická gramotnost - 3x uč. 

Metodická poradna pro ředitele ZŠ – 2x  

Whattsenglish for children – kurz angličtiny pro předškolní děti – 2x uč. 

Primární a sekundární poruchy jazyka u dětí z psycholingvistického hlediska – 3x uč 

Zdravotník zotavovacích akcí – 1x 

Prevence sociálně patologických jevů na OU – 1x 
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INSPEKCE:     

 

Přehled kontrolní činnosti: 

VNITŘNÍ: 

1. Pravidelně se opakující činnosti 

- Provozní záležitosti školy – bez problémů 

- Dokumentace školy – bez problémů 

- Dokumentace TU – bez problémů 

- Evidence pracovní doby – byl nastaven nový systém, je nutné jej ve školním roce 

2019/2020 dotáhnout 

- Dozory – namátkově – dozory jsou často plněny aktivně 

- Výuka, plnění ŠVP, TP – bez problémů, je nutné sjednotit úpravu TP 

- Plnění zadaných úkolů souvisejících s činností školy – bez problémů 

- Činnost ŠD – činnost mohla být ovlivněna širokou nabídkou kroužků, proto jsme 

zúžili nabídku a vytvořili tzv. projektový den – jinak bez problémů 

2. Činnosti méně časté 

- Zajištění a vedení kurzů – bez problémů 

- Provozní záležitosti školy (personalistika, ekonomika) – bez problémů 

- Revize a technický stav areálu – problém pouze s elektro revizemi – hledáme 

alternativu 

- BOZ a BOZP, PO – dokumentace, připravenost, evakuace – nutnost zařazení 

nácviku evakuace  

3. Hospitace 

- Ve školním roce provedl ředitel školy hospitace v 3 vyučovacích hodinách (každý 

PP – výuka ČJ) – nutné zintenzivnit hospitační činnost 

- Hospitace vedly k seznámení s vyučovacím stylem PP, metodická podpora a 

motivace, pak až jejich kontrola. 

VNĚJŠÍ: 

1. Zřizovatel – kontrola zaměřena na: hospodaření s veřejnými prostředky, zařazení 

zaměstnanců, stav pokladní hotovosti a cenin, evidenci majetku, inventarizaci majetku, 

přiměřenost a účinnost VKS, čerpání FKSP. 

- Celkový výsledek: 4. 12. 2018 – bez závad 

2. ČSSZ – zpracování mezd, odvody 

- Celkový výsledek: 23. 1. 2019 – bez závad 

3. ČŠI – V tomto školním roce nebyla provedena kontrola ČŠI. Očekáváme ji ve školním 

roce 2019/2020. 

4. Pověřenec GDPR – kontrola anonymizace osobních údajů, předcházení fyzických a 

virtuálních hrozeb týkajících se zneužití osobních údajů 

- Celkový výsledek: 18. 12. 2018 – bez závad 
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AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI 

 
Ve školním roce 2018/2019 jsme se zaměřili na propojení školského zařízení s děním v obci 

Brantice.  

 

Naším úsilím jsme se podíleli na těchto akcích: 

 

- Vítání občánků 

- Ples starousedlíků 

- Ples obce Brantice 

- Kateřinská zábava 

- Rozsvěcování vánočního stromu 

- Restaurant Day v Branticích 

- Netradiční olympiáda Mikroregion Krnovsko 

- Vánoční besídka MŠ Slunečnice Krnov 

- Vánoční Besídka Calipso Dance Krnov 

 

Našim úsilím jsme pořádali tyto akce: 

- Drakiáda 

- Dílny Hejného matematiky 

- Vyrábění z Fima 

- Vánoční besídka v Kulturním domě Brantice 

- Den otevřených dveří 

- Velikonoční tvořivé dílny 

- Zahradní slavnost 

- Loučení se žáky 5. ročníku 

- Prezentace školy v MŠ (Slunečnice, Gorkého, K. Čapka) 

- Prezentace školy na webu školy, sociálních sítích (Facebook, Youtube), obecní 

vývěsce a v obecním zpravodaji 

 

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S PARTNERY: 

 

Spolupráce s rodiči   

Rodiče jsou hlavními partnery pro naší vzdělávací a výchovnou činnost, proto pro ně pořádáme 

čtvrtletní schůzky, v případě zájmu i schůzky individuální. Dále pořádáme neformální setkávání 

většinou formou tvořivých dílen (matematické, výtvarné – vyrábění z Fima, malování na hedvábí 

atd.). Výraznou podporou pro fungování školy je činnost SRPŠ, která vytváří svou činností 

pozitivní klima v MŠ a ZŠ. SRPŠ finančně podporuje činnost MŠ a ZŠ (doprava na bruslení, lyžařský 

kurz, dárky pro prvňáčky, žáky 5. ročníku atd). SRPŠ organizuje tradiční akce v průběhu celého 

školního roku (uspávání broučků, Kateřinská zábava, dětský karneval, zahradní slavnost atd.).  
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Spolupráce se zřizovatelem 

Spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni. Starosta obce a celé zastupitelstvo výrazně 

podporuje chod celého vzdělávacího a stravovacího zařízení. Ve školním roce 2018/2019 obec 

Brantice dofinancovávala snížení výkonů (počtu žáků) docházejících do MŠ a ZŠ tak, abychom byli 

schopni udržet plné úvazky pro všechny zaměstnance. Do obnovy obec investovala při nákupu 

konvektomatu pro školní jídelnu, rekonstrukci elektrických rozvodů a rozvodů vody v ZŠ, nákup 

klimatizace do 2. třídy v MŠ a výměnu radiátorů v MŠ.  

                         

Spolupráce s jinými školami    

MŠ Slunečnice Krnov – účast na akci, prezentace ZŠ rodičům 

MŠ Gorkého Krnov – spolupráce na úrovni ředitelů, prezentace ZŠ rodičům 

MŠ K. Čapka Krnov – prezentace ZŠ rodičům 

ZŠ a MŠ Zátor – na ředitelské úrovni, spolupráce v rámci výuky anglického jazyka 

ZŠ a MŠ  Lichnov – na ředitelské úrovni 

ZŠ Janáčkovo náměstí Krnov – na ředitelské úrovni, účast učitelek na čtenářských dílnách 

 

Spolupráce s dalšími institucemi 

Dětský domov Lichnov  – na ředitelské úrovni, podpora při zavedení online stravování, návštěva 

žáků na vánočním pečení vánoček, účast dětí z DD Lichnov na vánoční 

besídce 

SVČ Krnov                       – na ředitelské úrovni, zapůjčení aparatury na akce ZŠ a MŠ, účast na 

akcích SVČ 

 

Knihovna        – účast žáků na akcích knihovny (pasování na čtenáře) 

Atletika človíček       – spolupráce v rámci rozvoje pohybové gramotnosti u dětí a žáků  
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HOSPODAŘENÍ ŠKOLY: 

Přehled hospodaření Základní školy a Mateřské školy Brantice, Brantice 252, Brantice 

2018/2019 z hlediska výnosů a nákladů. 

 31.12.2018 30.06.2018 

Investiční výdaje celkem 197 230   

Náklady 9 635 189 4 940 364,00 

Neinvestiční výdaje celkem 6 412 019 3 236 452,00 

Z toho mzdové náklady a náhrady prac. nesch. 4 644 407 2 340 301 

             zdravotní a sociální pojištění 1 571 416 793 423 

             zákonné pojištění 107 273 57 898 

             učebnice, pomůcky, materiál 44 538 13 771 

             služby 40 055 26 729 

             zák. soc. náklady semináře DVPP 4 330 4 330 

Provozní náklady 2 425 868 1 294 797,00 

Z toho materiál 921 337 539 091 

             Energie 226 847 80 470 

             Služby 484 737 209 599 

             Opravy a udržování 101 203 79 983 

             Mzdové náklady provozu 303 905 44 139 

             Odpisy dlouhod. majetku 44 664 24 390 

             Drobný dlouhodb. majetek 333 068 307 018 

             Ostatní náklady  10 107 10 107 

Náklady dotace OPVVV 396 805 176 912 

Náklady doplňková činnost 400 497 232 203 

 

Výnosy 9 638 159 4 974 821,00 

Dotace obce 1 286 125 688 125 

Transférovy podíl odpisů 0  0 

Stravné 546 152 325 184 

Úplata za vzdělání – ŠD a MŠ 116 600 67 670 

Čerpání fondů 405 278 154 272 

Příjmy za akce školy 72 112 17 284 

Dotace KÚ na mzdy a ONIV 6 412 019 3 238 300 

Ostatní příjmy 400 400 

Dotace OPVVV 396 805 244 126 

Výnosy z doplňkové činnosti 402 668 239 460 

 

Výsledek hospodaření celkem 2 970 34 457,00 

Proběhlé kontroly hospodaření – viz. kapitola Kontrolní činnost 
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PLNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY: 

 

MŠ  

a) podařilo se – vyměnit radiátory, začít s revitalizací zahrady, vyřešit přehřívání učebny 2. 

třídy, zlepšit informovanost o činnostech MŠ 

b)  nepodařilo se – propojit MŠ a ZŠ dohromady – úkol na školní rok 2019/2020 

 

 ZŠ  

a)  podařilo se – rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny, rozvoj internetové sítě, vytvořit 

nové     webové stránky a školní časopis, pořádání lyžařského kurzu pro žáky 5. ročníku 

b)  nepodařilo se – získat finanční prostředky z veřejných dotací na vybudování 

multifunkčního hřiště 

ŠJ 

a) podařilo se – ustálit pracovní tým, zvýšit kvalifikaci pracovníků, zrekonstruovat zázemí 

jídelny ZŠ 

b) nepodařilo se – vyřešit efektivní dopravu stravy do ZŠ 

 

ZÁVĚRY:  

 

Školní rok 2018/2019 byl ovlivněn změnou ředitele školy. Což vedlo k řešení situací a akcí 

v časovém presu a občas ke komunikačnímu šumu. Na tom potřebujeme v novém školním roce 

zapracovat. I přesto jsme byli schopni připravit a realizovat výuku dle stanovených standardů, 

připravit a realizovat akce pro žáky a širokou veřejnost, připravit školu na rekonstrukci a následně 

na nový školní rok. V celé organizaci je na každé pozici spousta pracovitých lidí, kterým nevadí 

udělat něco navíc. Právě to navíc je naším potenciálem, který drží celou organizaci na nohou a 

odolává, tak nepříznivému umístění školy ve velmi krátké vzdálenosti od úplných škol v Krnově a 

Zátoru. Proto je na místě poděkovat všem zaměstnancům ZŠ a MŠ Brantice za odvedenou práci. 

Poděkování rovněž patří členům SRPŠ vedené paní Kateřinou Mitterovou, členům školské rady 

vedené Mgr. Nikolou Menšíkovou. Poděkování za podporu patří obci Brantice zastoupenou 

panem starostou Vladimírem Dofkem.  

Seznam příloh: 

1. Klasifikace prospěchu a chování žáků ve 2. pololetí 

 2. Činnost MŠ Brantice 

 3. Přehled pořádaných akcí ve školním roce 2018/2019 

   4. Hodnocení environmentální výchovy 

   5. Hodnocení 1. oddělení školní družiny 

   6. Hodnocení 2. oddělení školní družiny 
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Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne:   

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne:    

 

V Branticích 27. 8. 2019                                                

                                                                                                          Mgr. Adam Šimůnek 
                (ředitel školy) 

 

Podklady pro výroční zprávu byly schváleny pedagogickou radou dne 28. 6. 2019.  

 

SRPŠ bude podrobně informováno na schůzi SRPŠ v září 2019.  

 

Rodiče jsou informováni o možnosti se s touto zprávou seznámit.  

 

Výroční zpráva je trvale k nahlédnutí v ředitelně a na webu školy. 
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Příloha č. 2:      

ČINNOST MŠ BRANTICE 

 

Základní charakteristika předškolního zařízení    

                        

                Odloučené pracoviště školy (ZŠ) 

                Kapacita:    60 dětí 

                IZO:    107 620 003 

   Počet tříd:   2 

   Počet dětí:  45 

         

Údaje o pracovnících MŠ 

Pedagogických pracovníků :   5    úvazek  4,50 

   

Úvazek ostatních pracovníků:  2 úvazek   1,62 

( školnice, topič, chůva) 

 

Celková situace: 

 1 učitelka       6 let praxe 

 1 učitelka             10 let praxe  

 1 učitelka            25 let praxe 

              1 učitelka            31 let praxe  

  1 asistentka pedagoga 48 let praxe  

 

Pedagogická praxe: 

V letošním roce proběhla praxe dvou studentek SPgŠ a SZŠ Krnov a dvou studentek v kurzu 

chůvy pro dětské skupiny. 

 

Další údaje o zařízení - aktivity školy:                         

  a)  pro děti:   Jablíčkový den – pečení štrůdlů s maminkami 

                     Mikulášské nadělování v MŠ 

  Návštěva Slezského divadla v Opavě – pohádka „Popelka“ 

  Pečení perníků 

  Pečení cukroví 

  Vánoční nadělování 

  Vánoční besídka 

  Maškarní rej 

Vynášení Moreny 

Čarodějnický den  

Den Země  

Zábavné odpoledne ke dni dětí  

Výlet do Hradce nad Moravicí 

Rozloučení s předškoláky („Superhrdinská párty“) 
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Návštěvy kina v Krnově 

Návštěvy Městské knihovny v Krnově 

Maňáskové divadélko „Šikulky“ v MŠ 

Divadlo pro děti „Letadlo“ 

           

b)  ve spolupráci se SRPŠ při ZŠ  

             Uspávání broučků 

Rozloučení s předškoláky- příspěvek na dárky 

Kateřinská zábava 

Dětský karneval 

„Superhrdinská párty“ – soutěže pro děti 

Mikuláš – balíčky pro děti 

              Školní výlet – Hradec nad Moravicí  

            

 c) ve spolupráci se ZŠ 

  Návštěva dětí v 1. třídě 

             Sběr víček od PET lahví – „Nakrmte Plastožrouta“ 

  Pravidelné návštěvy tělocvičny v ZŠ 

             „Superhrdinská párty“ – akce pro děti a rodiče   

                

d)  pro rodiče 

              Besídky s programem – Vánoční besídka, Den dětí pro děti a rodiče 

Den otevřených dveří  - zápis do MŠ 

Kurz FIMO pro maminky 

Kurz malování na hedvábí pro rodiče 

 

e)  pro veřejnost 

     Programy na vítání občánků  

  Den otevřených dveří v MŠ při Zápise do MŠ 

    

Výsledky výchovy a vzdělávání: 

Výchovně vzdělávací proces probíhal podle tematických celků Rámcově 

vzdělávacího programu. Hlavní motto ročního plánu je: “Putování se sovičkou 

Rozárkou“. 

Nová forma práce se osvědčila, děti jsou dobře připraveny na přechod do ZŠ. 

Odklad školní docházky – 4 

 

Kroužky MŠ: 

Výtvarný kroužek 

Atletika „Človíček“ 

Street dance 
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Závěr: Prohloubit spolupráci se ZŠ v oblasti kulturní, sportovní a výchovně vzdělávací. 

Propagovat dobré jméno školy a nadále spolupracovat s OÚ – Brantice a se SRPŠ. Zdokonalovat 

se při zpracování tematických celků RVP a nadále se vzdělávat v oblasti logopedické prevence, 

předmatematických dovedností a polytechnické výchovy. 

 

                                                                                                   

Zpracovala: Irma Suhajová (vedoucí učitelka MŠ) 

               

       

V Branticích dne 20. 8. 2019          

                Mgr. Adam Šimůnek 
                                                                                                     (ředitel školy)   
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Příloha č. 3:      

PŘEHLED AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 

 

Září   Slavnostní uvítání prvňáčků za účasti starosty obce  

                Plenární zasedání SRPŠ 

     

Říjen                Dopravní hřiště 

   Návštěva knihovny v Krnově  

                Projekt 72 hodin – celostátní projekt – úklid lesa  

Uspávání broučků 

 

Listopad         Kateřinská zábava               

              Konzultační hodiny  

 

Prosinec       Mikuláš ve škole  

Zpívání na schodech  

Psaní dopisů Ježíškovi – Ježíškova pošta 

Vánoční besídka v kulturním domě 

Projekt – „Čertí den“  

   Vánoční les 

   Vánoční posezení se starostou  

   Den otevřených dveří a ukázkové hodiny v ZŠ 

                                        

Únor                 Plavání 

         

Březen             Vynášení Moreny  

   Plavání  

  Dětský karneval ve spolupráci se SRPŠ 

  Schůzka s rodiči v MŠ - ředitel školy a   učitelka 1. třídy 

  Schůzky s rodiči v okolních MŠ – ředitel školy 

  Návštěva dětí z MŠ v 1.třídě 

  Pořad o – kino Bruntál 

  Návštěva keramické dílny v Krnově –1.a 3. ročník 

  Projekt „Hasík“ – pro žáky 2. ročníku 

  Masopust v ŠD 

                

Duben   Zápis do 1. třídy – netradiční formou 

                          Plavání 

   Den naruby 

    

Květen               Dopravní hřiště 

Plavání   

Netradiční olympijské hry školních družin 
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Mc´Donald Cup v Krnově- turnaj v kopané     

Červen   Pasování prvňáků na čtenáře – Městská knihovna Krnov 

   Akce s policií 

Den dětí  

Ukázka dravých ptáků 

               Dopravní hřiště 

  Focení tříd 

  Školní výlet  - Rožnov pod Radhoštěm 

               Slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku na OÚ Brantice  

Celoškolní projekt   „Superhrdinská párty“   – rozloučení se školním rokem  

ve spolupráci s  MŠ a SRPŠ 

         Plavání 
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Příloha č. 4:      

HODNOCENÍ ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

 
Cílem enviromentálního vzdělávání je poskytovat žákům znalosti, dovednosti a návyky, potřebné 
pro aktivní ochranu životního prostředí, seznámit je se základními problémy v oblasti 
poškozování životního prostředí člověkem a ovlivnit myšlení žáků v oblasti péče o životní 
prostředí. V současné době jsou jednotlivé oblasti enviromentálního vzdělávání začleněny do 
každodenní výuky i programu ŠD. 

 
ZÁŘÍ 
 
. sběr lesních plodů, sběr přírodnin 
. tématické vycházky do okolí 
. pozorování změn v přírodě, zjišťování jejich příčin 
. zapojení do celoročního programu Recyklohraní 
 
ŘÍJEN 
 
. sběr lesních plodů, sběr přírodnin 
. výrobky z přírodnin 
. vycházky do přírody 
. Lucerničkový průvod 
. Projekt 72 hodin 
 
LISTOPAD 
 
. hospodaření s odpady a jejich třídění 
. Dušičkový den, svátek zemřelých 
 
PROSINEC 
 
. Vánoční les – krmení lesní zvěře 
. zimní vycházky a pozorování přírody 
 
LEDEN 
 
. krmítka pro ptáčky – výrobek z pet lahví 
. doplňování semen, pozorování ptactva 
. Recyklohraní (BATERKOŽROUT) – výroba nádoby na použité baterie 
 
 
ÚNOR 
 
. zimní vycházky – pozorování stop zvířat 
. šetření energií – pozorování obce 
. zimní sporty a ochrana přírody 
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BŘEZEN 
 
. jarní vycházky – pozorování přírody 
. jarní práce na školní zahradě 
. chráněné oblasti ČR, chráněná zvěř a ptactvo 
 
DUBEN 
 
. úklid přilehlých částí školy a lesa 
. Oteplování planety a jeho dopad na život na Zemi 
. Den Země (výroba modelů z eko odpadů – módní přehlídka) 
 
KVĚTEN 
 
. zdravý životní styl (ochutnávka čerstvého ovoce a zeleniny) 
. propagace pobytu na čerstvém vzduchu, vhodná strava, režim dne, potřeba 
  pohybových aktivit 
. Znečištění přírody, vody, vzduchu 
. Dopravní cyklistická soutěž 
 
ČERVEN 
 
. bezpečnost a ochrana zdraví, prevence úrazů 
. výlety, vycházky, cvičební chvilky v přírodě 
 
 
 
 
V Branticích 26. 6. 2019                                   zpracovala   Zuzana Pavlanová 
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Příloha č. 5:  

HODNOCENÍ 1. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

V 1. oddělení školní družiny ve školním roce 2016/2017 bylo 20 dětí z toho 10 chlapců a 10 
děvčat. Nabídka odpočinkových činností byla pestrá. Děti relaxovaly při omalovánkách, masážích 
(děti masírovaly děti – kontakt pohlazením), poslouchaly pohádky, při kterých si kreslily, nebo jen 
tak odpočívaly na relaxačním polštáři a povídaly si. Využívaly různých nabízených společenských 
her či stavebnic. V zájmových činnostech například zkoumaly hmyz mikroskopem. Porovnávaly a 
zkoumaly různé věci a materiály lupou. Věnovaly se drobným pokusům s jedlou sodou a 
kukuřičným škrobem. Dále odlévaly různé ozdoby ze sádry, vyráběly z papíru například leporelo, 
zvířátka, různé dárečky pro radost, přáníčka.       
 Na Vánoce připravovaly prodejní výstavu na Vánoční besídce v Kulturním domě 
v Branticích a vyráběly rodičům vánoční gelové vůně, mýdla, svícny a přáníčka. V zimním období 
jsme využívali mrazivého počasí na výrobu zmrzlých ozdob z přírodnin. Vchod před školou tak 
někdy zdobila ledová ozdoba ve tvaru bábovky, nebo osvětlovaly ledové svícny. Úsměv vzbudily 
i zmrzlé odlitky z igelitových rukavic obarvené potravinářským barvivem. Když děti omrzela zima 
a sníh, věnovaly se drobným pokusům ve třídě. Zkoumaly vlastnosti různých tekutin či jiných látek 
a jejich vzájemné působení a reakce. Abychom nevyšli z kondice, občas jsme si zacvičili Tabatu,  
či připravili překážkovou dráhu v tělocvičně. Na jaře se děti těšily na výsadku kytiček před školou. 
Na školní zahradě kluci nejraději hráli fotbal nebo spolu s děvčaty vybíjenou, skákali přes gumu, 
hráli kroket, badminton, petanque, zahradní domino, piškvorky či jen společně debatovali při 
houpání na houpačkách. Při různých společných akcích a hrách si upevňovaly svá přátelství. Učily 
se ohleduplnosti vůči kamarádovi, ale i domluvit se a najít společná řešení při plnění zajímavých 
úkolů a kvízů. Získaly povědomí o Morseově abecedě, kterou využívaly při vědomostních kvízech 
nebo základy první pomoci, jimiž získají praktické zkušenosti do života. Děti se ve školní družině 
zúčastňovaly různých soutěží a akcí například Pyžamový bál, Halloween, Pálení čarodějnic, Dětský 
den či Bleší trh, ale i akcí pořádaných jinými školami jako je vybíjená, McDonalds Cup a jiné. 
 Konec školního roku nám uběhl rychle díky turnaji ve stolním hokeji. V letošním roce byla 
naše škola pořadatelem „Netradiční olympiády školních družin“. Na akci se sjelo 10 školních 
družin z okolí po 5-ti sportovcích. Soutěžilo si např. v dojení mléka, hod gumákem, skládání 
obrázku, zatloukání hřebíků, řezání pilou a jiné. Děti z celé ZŠ se podílely na výrobě ozdob a 
rekvizit a i ti, kteří nezávodili, se přišli alespoň podívat. 
 

 

V Branticích 26. 6. 2019                                   zpracovala   Lenka Tkadlecová 
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Příloha č. 6:  

HODNOCENÍ 2. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo školní družinu II. oddělení celkem 22 dětí, z toho 
5 chlapců a 6 děvčat ze 4. ročníku a 8 chlapců a 3 děvčata z 5. ročníku. Po celý školní rok jsme 
mimo výtvarné a pracovní činnosti s dětmi budovali důvěru, upevňovali jsme mezi sebou 
kamarádské a mezilidské vztahy. Děti měly k dispozici v ranní i odpolední družině při odpočinku 
a klidových aktivitách všelijaké stolní hry a stavebnice. Nejraději hrály hru „Dostihy a sázky“ a 
„Farmář“. Mezi velmi časté a oblíbené aktivity při klidových aktivitách patřilo lenošení na 
polštářích, povídání si mezi sebou, komunitní kruhy, poslech dětských písniček z pohádek nebo 
relaxační hudby či sledování pohádek na dataprojektoru. Velmi často a rádi jsme hráli hru 
„Člověčí pexeso“, „Detektiv“, „Kompot“, „Pantomimu“ nebo „Fotografa“ – zejména když nám 
nepřálo počasí hrát si na školní zahradě. Také si děti velmi oblíbily stolní fotbálek.   
 V září a říjnu jsme často chodili na vycházky kolem zahrad, trávili čas na školní zahradě, 
vydlabávali dýně, sbírali a poznávali jsme přírodniny a plodiny a povídali si o jejich pěstování. 
Během těchto měsíců proběhl společně s I. oddělením „Bleší trh“ na rozvoj a osvojení finanční 
gramotnosti a opékání špekáčků. V listopadu proběhla v tělocvičně akce na oslavu Halloweena 
společně s I. oddělením. Děti měly masky, které si přinesly z domu, a byly připraveny hry a 
soutěže. Spoustu času jsme trávili venku na školní zahradě nebo v parku, sbírali jsme plody 
podzimu (kaštany, bukvice, listy, …), ze kterých jsme poté vytvářeli výrobky k výzdobě školy. 
V prosinci proběhly „čertovské soutěže“ v tělocvičně společně s I. oddělením. Chystali jsme se na 
Vánoce, vyráběli jsme dárečky a přáníčka, zdobili jsme vánoční stromeček. Všichni společně jsme 
zdobili školu, abychom si užili tu správnou vánoční náladu a atmosféru.    

 V lednu a únoru jsme si užívali zimních radovánek ve sněhu, stavěli jsme sněhuláky, 
koulovali se a když nepřálo počasí, malovali jsme a vytvářeli zimní obrázky, hráli jsme společenské 
hry nebo trávili čas v tělocvičně, kde jsme trénovali vybíjenou, přeskok přes švédskou bednu, 
cvičení na kruzích a gymnastické prvky na žíněnkách. Připojili jsme se do soutěže „recyklohraní“ 
a vyrobili jsme si nádobu na použité baterie (BATERKOŽROUTA), kde jsme po zbytek školního roku 
nosili použité baterie z domova. Uspořádali jsme pro děti společnou akci „Pyžamový bál“, který 
proběhl v tělocvičně, pro děti byly připraveny hry a soutěže a nakonec byli všichni sladce 
odměněni. Dále jsme se s dětmi vypravili na masopustní průvod obcí v maskách, které si děti 
samy vyrobily. Zpívali jsme písničky, hráli na různé hudební nástroje. Doma děti společně s rodiči 
napekly buchty a přinesly všelijaké dobroty a po průvodu jsme si udělali velkou hostinu. Na 
začátku března pak byly jarní prázdniny (4.3. – 8.3.2019). V březnu jsme se rozloučili se zimou a 
přivítali jsme jaro vynášením Morény, kterou jsme společně v družině vyrobili tentokrát z pečiva, 
aby i ryby a kachny v řece měly hostinu. Celý měsíc březen byl v duchu jara a přicházejících 
velikonočních svátků.          
 V dubnu jsme měli s dětmi na školní zahradě oslavu Velikonoc. Paní vychovatelka z I. 
oddělení přinesla dětem do školy živého velikonočního zajíčka, se kterým se děti mohly pomazlit 
a pohrát si s ním. Hledali jsme po zahradě čokoládová vajíčka a zajíčky, na kterých jsme si poté 
společně pochutnali. Nakonec jsme si opekli špekáčky. V dubnu jsme oslavili „Den Země“ – děti 
si vyrobily šaty z eko odpadů (modely z krabic, z odpadkových pytlů a PET víček) a udělali jsme si 
módní přehlídku. Pracovali jsme s dětmi na téma „Doprava“, děti měly k dispozici omalovánky a 
hodně jsme si povídali na téma dění na silnicích. Také jsme pro děti připravili čarodějnický den – 
děti si v převlecích čarodějů a čarodějnic zasoutěžily a zatančily. Nakonec všechny čekala sladká 
odměna. V květnu také proběhla netradiční olympiáda školních družin, která tentokrát proběhla 
v Branticích, kde jsme vyhráli 2. místo. Dále jsme se připravovali na soutěž ve vybíjené, které jsme 
se zúčastnili dne 22.května v Krnově na ZŠ Žižkova, kde proběh turnaj školních družin, na kterém 
jsme si také vybojovali 1. místo. V červnu jsme pro děti uspořádali „Bleší trh“, kde děti prodávaly 
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nebo vyměňovaly své hračky. Tuto akci pořádáme pro obě oddělení školní družiny na rozvoj 
finanční gramotnosti u dětí, které se jinak ve škole nevěnuje moc pozornosti. Celý červen jsme 
s dětmi trávili na školní zahradě, kde jsme se chladili v bazénku, hráli zahradní domino a 
piškvorky, skákali přes gumu a kluci hráli fotbal. Poslední den před vysvědčením jsme si opekli 
špekáčky, tentokrát ale v troubě, protože venku bylo moc horko. 
 

 

 

V Branticích 26. 6. 2019                                   zpracovala   Zuzana Pavlanová 
 


