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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:   554646031 

Web:    www.zsbrantice.cz 

Ředitelka školy :   Mgr. Jarmila Škrabalová 

 

Zřizovatel školy:     

 

Zřizovatel:  Obec Brantice  

Adresa:  Brantice 121, 79393 

Právní forma:  obec 

IČO:   295 884 

 

Součásti školy a jejich povolená kapacita: 

 

Základní škola 
Adresa:  Brantice 252, 793 93 

IZO:   102 008 019 

Telefon:  554 646 031 

Povolená kapacita: 75 žáků 

 

Školní družina 
Adresa:  Brantice 252, 793 93 

IZO:   119 500 787 

Telefon:  554 646 031  

Povolená kapacita: 60 žáků 

 

Mateřská škola 
Adresa:  Brantice 334, 793 93 

IZO:   107 620 031 

Telefon:  554 646 055 

Povolená kapacita: 60 žáků 
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Školní jídelna 
Adresa:  Brantice 334, 793 93 

IZO:   119 501 261 

Telefon:  554 646 031 

Povolená kapacita: 150 jídel 

 

Školní jídelna – výdejna 
Adresa:  Brantice 252, 793 93 

IZO:   174 103 051 

Telefon:  554 646 031 

Povolená kapacita: 60 žáků 

 
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 

 

Počet tříd a žáků základní školy: 

 

Počet tříd Celkový počet žáků 
Počet žáků na jednu 

třídu 

Počet žáků na 

učitele 

2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 

3 3 54 51 + 5 IV 15,56 17 13,5 12,75   

                                                                                                                                                                            

Výuka v 1., 2., 3. a  4.,5., ročníku probíhala dle  ŠVP  projednaného radou školy  

31.8.2017   a platného od 1.9.2017 

 

Další aktivity: 

 

1. Sdružení rodičů a přátel školy:   

Organizuje akce pro děti ve spolupráci se zaměstnanci školy (Uspávání broučků, 

Mikulášská nadílka, Kateřinská zábava pro rodiče, Karneval pro děti, Rozloučení 

se školním rokem, školní výlet).            

       

 2. Školská rada 

1.1.2006 byla na naší škole založena Školská rada 
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Záměry školy: 
 

1) Zvýšit počet žáků: ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo školu 51 žáků + 5 žáků   

bylo vyučováno formou Individuálního  vzdělávání- § 41  zákona 561 Sb., školský zákon ve 

znění pozdějších předpisů. 

Do prvního ročníku bylo zapsáno 8 žáků, z toho 3 žáci  mají  odloženou školní docházku. 

                                           

2) Informovanost:  Webové stránky školy 

                        Obecní vývěska 

    Facebook  

    Video kanál 

    Obecní zpravodaj 

    Konzultační hodiny 

    Písemná korespondence s rodiči 

 

3) Spolupráce s MŠ Brantice:  duben – schůzka ředitelky školy a učitelky 1.ročníku  

                   s rodiči  předškoláků 

 Společné akce školy a školky      -  návštěvy tělocvičny v ZŠ 

         - návštěvy žáků ZŠ v MŠ   

    - Květinová  party  - loučení se školním rokem                                                                                     

             Kroužky v MŠ   

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

 

Ředitelka školy se  účastní třídních schůzek , Zápisu a akcí v MŠ. 

          

4) Rozšířit zájmovou činnost i pro děti, které nenavštěvují naší školu                                                                                    

   Žádné  dítě nenavštěvovalo kroužek v ZŠ. 

 

5) Vybavení školy:        -    Vybavení kabinetu TV – nová skříň na pomůcky 

 -  nový nábytek v kabinetech ZŠ 

-    zakoupení  nových botníků do  obou tříd MŠ  

     

6) Další záměry školy      

➢ rekonstrukce  kanalizace v ZŠ,MŠ a ŠJ 

➢ zakoupení nových notebooků pro žáky 

➢ zmodernizovat elektronické zabezpečení školy  

➢ ( otevírání branek a brány v ZŠ,MŠ a ŠJ elektronickým      

zařízením )                   

➢ bezbariérový přístup do ZŠ i MŠ   

         Ve II. třídě MŠ se teplota v letních měsících pohybuje nad hodnotami dané vyhláškou, 

bude nutné provést zaizolování střechy a nadstřešení oken, popř. najít jiné řešení 
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Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

 Výuka probíhala ve dvou dělených třídách a jedné samostatné třídě: 

  I.třída    -   1. a  2. roč. 

 II. třída   -   4. roč.  

III.třída  -     3. a 5. roč. 

 

Hodnocení výsledků chování a prospěchu za 2. pololetí 2017/2018 viz . příloha č. l. 

  Učivo bylo probráno a procvičeno ve všech ročnících. Během vyučování byla využívána                             

didaktická technika a moderní názorné pomůcky, žáci i učitelé mají možnost využití nových 

počítačových programů, dataprojektorů a notebooků propojených s internetovou sítí.  

  Do vyučování zařazujeme moderní výukové metody a formy, získané na školeních DVPP 

zaměřené na genetickou metodu čtení a metody výuky matematiky podle profesora Hejného.  

  Žáci si vyzkoušeli  v rámci zážitkového vyučování jak se žije nevidomým. 

Talentovaným i slabým žákům je věnována zvláštní péče. Jejich výsledky jsou konzultovány 

s rodiči. 

Snahou všech vyučujících je, sebevzdělávat se, zařazovat do výuky nové formy a metody práce. 

 

Zápis a příjímací řízení k povinné školní docházce: 
 

Výsledky zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018: 

 

Počet žáků u zápisu dne 27. 4. 2018  8 

Počet odkladů  3 

Počet žáků přijatých do 31.8.2017  0 

Počet žáků přijatých do 1.ročníku  

na školní rok 2017/2018  
 7 

Přijímací řízení na střední školy 

Na střední školu se v letošním školním roce  se hlásil 1 žák, který byl úspěšně přijat. 

 

Projekty  pořádané školou                                                                                                                                                                           

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

,,Květinová slavnost,´´ „Vánoce“ 

  

 

Dílčí projekty: 

   „Den Země“ - ekologie 

   „ 72 hodin“ – ekologie 

   „ Buďme kamarádi“ – zážitkový program  
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V rámci preventivního programu: 

    „Recyklohraní“ ZŠ a MŠ 

„Hasík“ – 2. Ročník 

    „Den Země„ – ZŠ a MŠ 

    „Sběr víček od PET lahví“ – ZŠ a MŠ  

    „Sběr papíru“ -  ve spolupráci s OÚ Brantice 

 

Škola byla zapojena do  projektů: Projekt „Recyklohraní“ – enviromenální výchova    

Ovoce do škol – hrazeno z EU 

                                                     Školní mléko – hrazeno z EU  

     Šablony I. – OPVV – EU 

     Projekt „MAP“ – ředitelka školy   

Zapojení do soutěží:                                       

 

 Sportovní soutěže: 

        Atletické závody v Zátoru 

    Mc´Donald Cup v Krnově   - 2. místo v okrskovém kole 

   - 5. místo v okresním kole 

    Zátorský cross 

 Vybíjená školních družin  v Krnově   -   4. místo 

 

Jiné soutěže:  

 Toulky za zvěří                  -   výtvarná soutěž    

                                       Májová notička v Břidličné  - hudební soutěž 

umístění -   Stříbrné pásmo  -1 žákyně 2.r. a 1žákyně 5. r. 

                 -   Bronzové pásmo – 1 žákyně 3.r., 1 žákyně 2.r      

                                                         1 žákyně   5. roč.             

 

        

 Preventivní program: 

 

Minimální preventivní program k prevenci zneužívání návykových látek ve škole 

důkladně zpracovala preventistka školy. Na naší škole nebylo zjištěno používání                    

             návykových látek.  
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Další aktivity na škole: 
 

Na naší škole úspěšně pracovalo několik kroužků: 

    Šikulky - ZŠ Brantice 

                                                  Hra na klávesové nástroje – ZŠ Brantice 

    Doučování  2 kroužky - hrazeno z projektu EU 

                                                    Čtenářský klub  -            hrazeno z projektu EU 

                                                    Matematický klubík      hrazeno z projektu EU 

    Výtvarný kroužek – ZUŠ Krnov, s.r.o. 

    Literárně dramatický kroužek – ZUŠ Krnov, s.r.o. 

 

Všechny tyto volnočasové aktivity přispívaly k vytvoření základů postojů žáků                        

ke zdravému životnímu stylu. 

 

Inspekce:     
V tomto školním roce nebyla provedena kontrola ČŠI 

 

 

Údaje o pracovnících školy: 
 

 2016/2017 2017/2018 

Pedagogů ZŠ celkem: 10 9,05 11 9,78 

učitelů 4 4 4 4 

vychovatelů 2 1,28 2 1,28 

učitelů MŠ 4 3,77 4 4 

Asistent pedagoga 0 0 1 0,5 

Správní zaměstnanci 

školy 
3 2,54 3  2,54 

Pracovníci ŠJ 3 2,8 3 2,8 

Zaměstnanců celkem: 17 14,39 18 15,12 

Chůva v MŠ ( hrazeno ze 

Šablon I.) 
1 0,5 1 0,5 

 

Praxe: 
Ve školním roce 2017 -2018 proběhla praxe  v MŠ  -   1  studentka SPgŠ a SZŠ Krnov  

                                                                                           -     3 chůvy. 
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Absolventi, kteří nastoupili na školu: 

 

2016/2017 2017/2018 

0 0 

 

 

Počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli :   

 

 2016/2017 2017/2018 

 jinou školu Mimo školství Na jinou školu Mimo školství 

Nastoupili 0 0 0 0 

Odešli 0 0 0 0 

 

Počet pracovníků v důchodovém věku: 

 

 2016/2017 2017/2018 

Důchodový  věk 1 3 

 

 

Počet ostatních zaměstnanců, kteří nastoupili nebo odešli : 

 

                                                   

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 
        

   Matematická pregramotnost - 4x uč. 

   Metodická poradna pro ředitele ZŠ – 2x  

   Vývojové poruchy učení a chování, jejich náprava – 1x  

   Učíme se, aneb jak rozvíjet sebe i žáky při výuce matematiky – 4x 

   Sedm kroků k inkluzivní škole – 4x 

   

   

 

 2016/2017 2017/2018 

 Na jinou školu Mimo školství Na jinou školu Mimo školství 

Nastoupili 0 0 0 0 

Odešli 0 0 0 2 
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Výkon státní správy a samosprávy: 
  Nebyla provedena žádná kontrola státní správy.      

  Byl proveden audit veřejných financí.                

 

Rozhodnutí ředitele školy:                            
a) odklad školní docházky                   3 

b) zařazení žáka do SPU                       0 

c) zařazení žáka do IV dle § 41 ŠZ (domácí vzdělávání) 5 

d) uvolnění žáka z výuky                    0 

             e) ředitelské volno                                4 dny  

 

Další údaje o zařízení: 
 

Září    Slavnostní uvítání prvňáčků za účasti starosty obce  

                Plenární zasedání SRPŠ 

  Dravci 

  Sportovní den 

  

      

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 besídky ve třídách                                                                                          

Projekt – „Čertí den“  

   Vánoční les 

   Vánoční posezení se starostou na OÚ Brantice 

                                        

Únor                 Plavání 

         

Březen             Vynášení Moreny  

   Plavání  

  Dětský karneval ve spolupráci se SRPŠ 

  Pořad o Namibii – kino Bruntál 

  Návštěva keramické dílny v Krnově –1.a 2. ročník 
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  Projekt „Hasík“ – pro žáky 2. ročníku 

  Masopust v ŠD 

               

Duben   Návštěva dětí z MŠ v 1.třídě 

   Zápis do 1. třídy – netradiční formou 

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

               Plavání 

   Den naruby 

    

Květen               Dopravní hřiště 

Plavání   

Mc´Donald Cup v Krnově- turnaj v kopané  

   Dravci 

 

Červen   Pasování prvňáků na čtenáře – Městská knihovna Krnov 

   Akce s policií 

Den dětí  

              Dopravní hřiště 

  Focení tříd 

  Školní výlet  - Příbor 

              Slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku na OÚ Brantice  

se slavnostním posezením   

Celoškolní projekt   „Námořnická party“   – rozloučení se školním rokem  

ve spolupráci s  MŠ a SRPŠ 

       Plavání                               

Knihovna 

Školní knihovna je otevřená pro děti 1x týdně 

Plavecký výcvik 

      Plavecký výcvik byl zahájen ve 2. pololetí   

Kultura 

  Návštěva Městského divadla Krnov a kino Mír v Krnově a kino v Bruntále,  

Ostravě a Opavě 

Obecní vývěska  
Jejím prostřednictvím informujeme místní občany o vnitřním životě školy 

Webové stránky a facebook: 
  Informují rodiče o organizaci školy, jejich akcích a dalších záměrech  

Obecní zpravodaj 
Jeho prostřednictvím informujeme občany Brantic o vnitřním životě školy,  

                seznamujeme je s novinkami, se záměry školy, ale také s tím, co nás trápí.   
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Školní mléko     
Žáci mají možnost odebírat školní mléko a jogurty o první velké přestávce. 

Ovoce do škol 
Zapojili jsme se do projektu EU – Ovoce do škol – žáci obdrželi 1 x za dva týdny 

ovoce nebo zeleninu dle aktuální nabídky dodávající firmy.  

Pitný režim   

Dětem je možno v průběhu dne dolít šťávu do svých vlastních lahví a dopustit 

vodou. Šťáva je hrazena z finančních prostředků SRPŠ. 

 

Spolupráce s rodiči  Pořádání tvořivých dílen pro rodiče – práce s Fimem besedy pro rodiče. 

 

Spolupráce  s obecním  úřadem 

                        Každý rok poskytuje obecní úřad našim žákům finanční prostředky na školní výlet. 

Děkujeme za zájem obecního úřadu o naši školu, protože víme, že se o nás velmi dobře stará. 

Víme, že naše škola je velmi dobře vnímána okolními obcemi a městy. Jsme hrdi na to, že má 

velký ohlas i mezi rodiči jiných obcí.    

                         

Spolupráce s jinými školami :    

    

Malotřídní školy: 

Naše škola již několik let spolupracuje s malotřídní školou ZŠ a MŠ Úvalno – na 

ředitelské úrovni.  

Úplné školy: 

   ZŠ a MŠ Zátor – na ředitelské úrovni, účast na akcích pořádané školou 

ZŠ a MŠ  Lichnov – spolupráce na úrovni ředitelů, účast na akcích pořádané  

        školou  

 

Činnost školní družiny: 

   

Akce ŠD byly pokaždé dobře připraveny, měly zajímavou náplň, čímž podněcovaly 

děti k aktivitě a tvořivosti. 

   Proběhla soutěž ve sběru: papíru, kaštanů a víček od PET lahví – pomoc MŠ 

 

Ostatní akce : Drakiáda 

Nadílka zvířátkům v lese   

                       Vynášení Moreny 

  Čarodějnický den 

  Den Země 

  Olympijské hry ŠD 

  Bylinková zahrádka 

  Pyžamový bál 
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  Halloween 

  Bleší trh  

  Masopust v ŠD 

  Vystoupení  žáků z kroužku klávesové nástroje a dobrovolníků ve zpěvu                     

a tancích                                                                                                                                                   

   

Soutěže:        sběr kaštanů, žaludů a víček od PET lahví 

 

Zhodnocení a závěr:  
Škola nabízí dětem  různorodě zaměřené aktivity jak pro děti, tak i pro rodiče. Je moderně 

vybavená, čímž umožňuje rozvíjet jejich dovednosti a vědomosti ve všech oborech vzdělávání 

na velmi dobré úrovni.                                                                                                                                                  

Naše SRPŠ   je velmi aktivní a snaží se svou činností pomáhat vytvářet dobré jméno školy.   

 

            

             Spolupráce s radou školy je na velmi dobré úrovni. 

 

 

Jak se nám podařilo plnit předsevzetí Koncepce školy? 
 

 Koncepce školy se daří plnit ve všech bodech. 

 

Našim hlavním cílem je však neustále zlepšovat jméno školy kvalitním programem a 

prezentovat práci školy na veřejnosti.                                                        

 

Seznam příloh: 

 

1. Klasifikace prospěchu a chování žáků ve 2. pololetí 

 2. Činnost MŠ Brantice 

 

                          

 

Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou  dne :  18.6.2018 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne :   29.6.2018 

 

 

 

V Branticích  18.6.2018                                                 --------------------------------------- 

                                                                                                        Mgr. Jarmila  Škrabalová 

 

 



  Základní škola a Mateřská škola Brantice,  
 okres Bruntál, příspěvková organizace  

 

13 

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:  43 

         

Údaje o pracovnících MŠ 

Pedagogických pracovníků :   5    úvazek  4,50 

   

Úvazek ostatních pracovníků:  2 úvazek   1,62 

( školnice, topič, chůva) 

 

Celková situace: 

 1 učitelka       5 let praxe 

 1 učitelka               9 let praxe  

 1 učitelka            24 let praxe 

              1 učitelka            30 let praxe  

  1 asistentka pedagoga 47 let praxe  

 

Pedagogická praxe: 

 V letošním roce proběhla praxe dvou studentek SPgŠ a SZŠ Krnov a tří studentek 

v kurzu chůvy pro dětské skupiny. 

 

 

Další údaje o zařízení - aktivity školy:                         

  a)  pro děti:   Jablíčkový den 

                     Mikulášské nadělování v MŠ 

  Pečení perníků 

  Pečení cukroví 

  Vánoční nadělování 

  Vánoční besídka 

  Maškarní rej 

Vynášení Moreny 

Čarodějnický den  

Den Země  

Jarní besídky 

Den dětí v MŠ 
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Měsíc rodiny 

Výlet do ZOO Olomouc 

Rozloučení s předškoláky („Květinová slavnost“) 

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 

„Květinová slavnost“ – soutěže pro děti 

Mikuláš – balíčky pro děti 

              Školní výlet – ZOO Olomouc  

            

 c) ve spolupráci se ZŠ 

  Návštěva dětí v 1. třídě 

             Sběr víček od PET lahví 

  Pravidelné návštěvy tělocvičny v ZŠ 

             „Květinová slavnost“ – akce pro děti a rodiče   

               Spolupráce ZŠ a MŠ je na velmi dobré úrovni.  

 

d)  pro rodiče 

              Přednáška pro rodiče předškoláků – Mgr. Toman z PPP Bruntál 

  Připravenost dětí na školu – Mgr. Piňos z PPP Bruntál                  

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

Den otevřených dveří  - zápis do MŠ 

Kurz FIMO pro maminky 

 

 

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 školy. 

Odklad školní docházky – 2 
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Kroužky MŠ: 

 Výtvarný kroužek 

 Atletika „Človíček“ 

 

Závěr: 

Dále spolupracovat 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. 

 

                                                                                                   

 

               

       

V Branticích dne 18.6.2018     ………..………………………………  

           Mgr. Jarmila Škrabalová 

                                                                                              ( ředitelka školy )   

 


