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Výroční zpráva o činnosti školy informuje o práci ZŠ a MŠ Březnice 

ve školním roce 2018/2019 
 

Základní škola a Mateřská škola Březnice je malotřídní škola s 5  ročníky ve třech třídách. 

Součástí školy je školní druţina a výdejna obědů, které jsou umístěny v základní škole. Další 

součásti základní školy tvoří mateřská škola a školní jídelna, které jsou odloučená pracoviště.  

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání   - Škola  pro děti- škola hrou - byl 

hlavním dokumentem, kterým se řídili všichni pedagogové školy 

 

Základní škola 

Budova základní školy byla postavena v roce 1977. V roce 2008 byla budova zateplena a byla 

vyměněna okna. V přízemí školy jsou umístěny šatny, školní druţina, kuchyňka, výdejna, 

sociální zařízení a jedna třída. V prvním patře jsou dvě učebny pro druhou a třetí třídu, 

počítačová učebna, sborovna, ředitelna a sociální zařízení. Na obou chodbách máme 

vestavěné skříně, které slouţí ke skladování čistících prostředků a nádobí. Školní pomůcky a 

učebnice jsou uloţeny v kabinetech, které jsou umístěny u kaţdé učebny.   

 

 

Analýza současného stavu -  Kde jsme nyní? 

Základní škola má v současné době 59 ţáků 1. aţ 5. ročníku, 4 pedagogy a 2 správní 

zaměstnance. Mateřskou školu navštěvuje 43 dětí. Pečují o ně 3 učitelky a 2 správní 

zaměstnankyně. Ve školní jídelně zabezpečují stravování dětí a dospělých 2 kuchařky.  

Naší snahou je , aby  se v naší škole cítili všichni dobře  - jak pedagogové, ţáci i rodiče.  

 

Materiální podmínky 

Především díky Obecnímu úřadu Březnice, který přiděluje škole finanční prostředky na 

provoz, se daří ředitelce školy obnovovat zastaralý nábytek, vylepšovat prostředí školy a 

nakupovat moderní pomůcky pro výuku, které by nám mohly leckdy závidět i velké školy. 



Škola nabízí mimořádně krásné prostředí pro vzdělávání i zájmovou činnost. Kromě 

kvalitního vybavení učeben mají ţáci k dispozici zahradu s menším hřištěm. Technický stav 

budovy se daří udrţet na velmi dobré úrovni. 

 

Personální podmínky 

V současné době má Základní škola a Mateřská škola Březnice 7 pedagogických pracovnic, 

z toho 1 vychovatelka ŠD, 3 učitelky ZŠ a 3 učitelky MŠ. Provoz školy a jídelny zajišťuje  

5  nepedagogických  pracovníků.Ředitelka školy je současně třídní učitelkou I. třídy. 

Všichni pedagogičtí pracovníci mají poţadované vzdělání. Vychovatelka ŠD dobírá u 

ředitelky školy výchovy . 

 

 

 

V tomto školním roce byly stálými a prvořadými tyto úkoly: 

 

Škola si stanovila tyto výchovné a vzdělávací priority  . 

- Podpora zavádění a vyuţívání informační a komunikační technologie 

- Rozvoj čtenářských dovedností v českém jazyce 

- Zlepšení vzájemných vztahů mezi spoluţáky, mezi ţáky a učiteli. 

- Posilování vlastní zodpovědnosti ţáků za výsledky vzdělávání. 

- Věnovat se ekologické a environmentální výchově - projekt Recyklohraní,  třídění 
odpadů, sběr starých vysloužilých elektrospotřebičů, baterií, cartridge, vršků od 
Pet lahví 

- co nejlépe připravit ţáky na přechod do  6. roč. ve Zlíně 

- úzká spolupráce se ZŠ a MŠ Bohuslavice 

- Rozvoj spolupráce a komunikace 

- Zaměřit se na etickou výchovu – zdravení ve škole i mimo školu. 
- pokračovat ve zdokonalování estetického vzhledu vnitřních prostor základní 

školy i mateřské školy 
- spolupráce s místní knihovnou- soutěže, výtvarné vyjádření čteného projevu, 

výstavky výkresů, kvízy 
- stmelování žákovského kolektivu -   škola v přírodě. 
- rozvíjení a podpora dobrých vztahů s dětmi a jejich rodiči, rodiče pro děti 

zorganizovali karneval, společně se zaměstnanci „školní ples“,dětský den, 
Mikulášská besídka) 

- zajistit kulturní vystoupení pro obec- Vítání občánků, senioři, Den státnosti, 
Advent 

- úspěšné plnění minimálního preventivního programu i environmentálního 
programu  



- prezentace školy v tisku , webových stránkách školy, obce, kabelové televizi- 
fotodokumentace/ 

- rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě 
- učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví  
- poznávání  regionu- motivační vycházky do blízkého okolí 
- úspěšné pokračování a další rozvoj  spolupráce  s místními   spolky,    Policií ČR, 

hasiči, záchranka , Astra a  její využívání k výchovným a výukovým cílům školy 
(besedy, názorné ukázky, soutěže …) 
 
 
 

 
 

Základní údaje o škole a součástech, které sdruţuje za školní rok 2018/2019 : 
 

 Počet tříd 

/skupin 
Počet 

ţáků 
Počet ţáků na 

třídu /skupinu 
Přepočtený počet 

ped.prac. 
Prac.ŠJ / 

Počet ţáků 
na ped.úvazek 

1. stupeň 3 59 19,66 3,227 18,28 
2. stupeň 0 0 0 0 0 
Školní druţina 1 30 30 0,775 30 
Školní klub* 0 0 0 0 0 
Mateřská škola 2 43 21,5 3,00 14,3 
Školní jídelna x 96 x 2,1 x 
jiné      

 

 

Rada školy byla zřízena a první zasedání proběhlo 25. 10. 2005.Rada školy se schází dvakrát 

ročně.. 

 

 

Při ZŠ Březnice bylo zřízeno SRPŠ/ registrace na MV ČR, čj.: VSC/1- 10737/92- R 

Datum zaloţení :  30. 3. 1992 

 

SRPŠ se  aktivně zapojilo do činnosti školy a připravilo pro ţáky různé akce. Díky těmto 

aktivním rodičům dostalo kaţdé dítě příspěvek 1500,- Kč na školu v přírodě. A dalších 

17 000,- Kč bylo pouţito na nákup učebních a školních potřeb. Také na akci Spaní ve škole 

SRPŠ přispělo částkou 7 000,- Kč. SRPŠ také sponzorovalo částkou 200,- Kč na ţáka  výlet 

do Vyškova.Celkem tedy věnovalo škole SRPŠ  65 000,- Kč.  

Moc děkujeme !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 

školském rejstříku 
 

vzdělávací program č.j.MŠMT školní rok 2018/2019 

v ročnících Počet ţáků 
RVP  pro ZV ŠVP pro ZV 1.,2.,3.,4.5. 59 
Zvláštní škola 0 0 0 

    

 

 

• Ve škole byl vyučován nepovinný předmět Náboţenství. 

 

 

V rámci  mimoškolních  aktivit pracovaly na škole čtyři krouţky, vedené pracovníky  

organizace Krouţky Zlín: anglický jazyk, který navštěvovalo 9 ţáků, výtvarné a pracovní 

hrátky - krouţek, do něhoţ se zapsali4 ţáci ,  krouţek šikovné ručičky , který navštěvovalo 8 

ţáků a krouţek vědecké pokusy,do kterého byly zapsáno8 ţáků. Tyto krouţky byly 

zpoplatněné – vedoucí krouţku byli  převáţně učitelky školy a externí pracovníce  organizace 

Krouţky Zlín 
 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2018/2019: 

 

 Počet fyzických 

osob 
Přepočtené 

úvazky  
Interní pracovníci 7 (4 ZŠ, 3 MŠ) 4,00 ZŠ; 3,00 MŠ 

Externí pracovníci 0 0 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2018/2019: 

   

Ped. pracovníci 
- poř.číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, 

obor, aprobace 
Roků ped. 

praxe 
1 Ředitelka školy 1 Učitelství I. stupně ZŠ 37 
2 Učitelka ZŠ 1 Učitelství I. stupně ZŠ 16 
3 Učitelka ZŠ 1 Učitelství I. stupně ZŠ 1 

4 Vychovatelka 0,77 Vychovatelství 29 
5 Učitelka MŠ 1,00 Učitelka MŠ 4 
6 Učitelka MŠ 1,00 Učitelka MŠ 17 

7 Učitelka MŠ 1,0 Učitelka MŠ 13 

 

Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje:  Učitelky základní i mateřské školy jsou 

odborně způsobilé k  výkonu své práce. Vychovatelka školní druţiny splňuje vzdělání - 

vychovatelství, na prvním stupni učí, výtvarnou výchovu a pracovní činnosti.Protoţe má 

vystudovanou vysokou školu a má titul Magistra, doučuje 6 hodin  . Pedagogičtí pracovníci jsou 

dostatečně zkušení pro práci s dětmi. Paní učitelce, která zastupovala paní učitelku za MD, nebyla 

prodlouţena pracovní smlouva. Bude přijata na zástup nová paní učitelka. V mateřské škole odchází 

na vlastní ţádost zastupující učitelka za MD. Její úvazek   bude přidělen učitelce důchodkyni, která 

zde zastupuje v případě potřeby. Kolektiv pracovníků je omlazován. Průměrný věk činí 40,57 let. 



ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY Z HLEDISKA ODBORNÉ A PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI 

UČITELŮ : 

 

 v % 

Poţadovaný stupeň vzdělání : 100 
Kvalifikovanost  výuky : 90 

 
Komentář k dané problematice: Všichni pedagogičtí pracovníci dosahují poţadovaného stupně 

vzdělání. Anglický jazyk vyučuje učitelka , která absolvovala základní metodický kurz v rámci 

vzdělávacího programu MŠMT ČR MEJA a dosáhla jazykové úrovně odpovídající úrovni B1 podle 

Společného evropského referenčního rámce a ve 2. ročníku učitelka, která absolvovala vysokou školu 

Učitelství pro 1.stupeň. Náboţenství vyučoval p. Mgr. Fojtík. 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2018/2019: 

 

 Počet fyzických 

osob 
Přepočtené  

úvazky 
Interní pracovníci 5 4,5 

Externí pracovníci 1 0,05 

 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2018/2019 : 
 

Ostatní pracovníci 
- poř.číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1 Školník 0,75 Střední odborné 
2 Kuchařka 0,3 Střední odborné 
3 Školnice 1,0 Základní 
4 Kuchařka 1,0 Střední s maturitou 
5 Kuchařka 0,7 Střední odborné 
6 Uklizečka 0,3 Střední odborné 
7 Provozářka školní jídelny 0,3 Střední s maturitou 
8 Uklizečka 0,35 Střední odborné 

 

 

 

Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a 

následném přijetí do školy 
 

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2018/2019: 

 

ZAPSANÍ DO 1. 
TŘÍD 2017 

Počet ţádostí  
o odklad 

Nastoupili do  
1. třídy 2018 

Zapsaní do 1. tříd 

2019 
Počet ţádostí  

o odklad 
Nastoupí do  
1. třídy 2019 

14 2 13 19 4 13 



 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků  podle cílů stanovených školním 

vzdělávacím programem 
 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2018/2019: 

 

Ročník Počet ţáků 
celkem 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Hodnoceno 

slovně 

1. 
13 13 0 0 0 

2. 14 13 1 0 0 
3. 11 11 0 0 0 

4. 16 14 2 0 0 

5. 5 4 1 0 0 
Celkem 1.stupeň 59 55 4 0 0 
6.      
7.      
8.      
9.      
Celkem 2. stupeň      
Škola celkem 59 55 4 0 0 

 

 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

• Problematika výchovného poradenství na škole. 

Funkci výchovného poradce ve škole vykonává ředitelka školy.Zúčastnila se seminářů pro 

výchovné poradce základních škol ve Zlíně pod vedením PPP. Navštívila  pracovní setkání 

výchovných poradců v budově KÚ ve Zlínském kraji.  

 

• Výsledky prevence sociálně patologických jevů. 

Touto problematikou je pověřena paní učitelka Mihalová .a paní učitelka Jarmila Hájková 

V tomto školním roce nedošlo v naší škole k výskytu sociálně patologických jevů. 

 

Evidence sociálně patologických jevů  
Návykové látky: S výskytem návykových látek jsme se  nesetkali.  
Záškoláctví: Neobjevilo se. 
Šikana  v pravém slova smyslu se neprojevila,. 
. 
S problémy rasové nesnášenlivosti a problémy s hraním na výherních automatech jsme 
se v tomto školním roce nesetkali 
 

 

    

  
Zvyšování odolnosti žáků vůči sociálně – patologickým jevům bylo i nadále hlavním cílem 
našeho preventivního programu. Účastnili  se ho učitelé, žáci, rodiče i odborníci.Veškeré 
informace a aktivity se prolínaly napříč životem a děním v naší škole. 



Cílem programu primární prevence bylo motivovat děti k dobrým vztahům k ostatním 
lidem kolem nich. Ať už se jednalo o vztahy v rodině, ve škole nebo kdekoli jinde. Primární 
prevence vede k  tomu, aby tyto vztahy byly založené na vzájemné úctě a respektu k druhým 
lidem, ale i k sobě samotnému. Znamená to vychovávat dítě, které bude odpovědné za 
vlastní chování a způsob života přiměřený jeho věku. Proto jsme všechny akce začleňovali do 
běžného života a dění ve škole. 

Zvyšování odolnosti dětí vůči patologickým jevům neprobíhalo jen v řízených 
přednáškách a besedách. Tato snaha se stala nedílnou součástí ve výuce jazyka českého, 
v prvouce, vlastivědě i přírodovědě. Tady všude jsme se snažili diskutovat o správném 
chování při nenadálých situacích – např. úrazech, dopravních nehod nebo požárech. 
Společně jsme se zamýšleli nad našimi možnostmi, jak pomáhat druhým.  

Během školního roku jsme ve spolupráci s Centrem pro rodinný život v Olomouci 
připravovali besedy o vzájemném poznávání kamarádů, spolužáků a blízkých lidí. Témata: „Já 
a moje rodina, Jak spolu mluvíme, Jak se bránit nátlaku, Rozdíly a pochopení mezi námi“ děti 
velmi zaujaly a vedly k dlouhým diskuzím. 

Stále se snažíme o rozvoj čtenářských dovedností. Starší žáci si samostatně i s pomocí 
vyhledávají nejrůznější informace, vypráví o přečtených knihách a své poznatky si zapisují do 
čtenářských listů.   Mladší žáci byli společně s paní ředitelkou navštívit místní knihovnu, kde 
se seznámili s jejím provozem a možnosti výběru knížek.                                 

Besedy proběhly i pod vedením primárního preventivy naší školy. Pro čtvrtý a pátý 
ročník na téma Co jsou to drogy a proč jim říci ne. A pro první ročník na téma Bezpečná cesta 
do školy a ze školy. 

Celoročně byla nabídnuta žákům možnost zapojit se do vybraných kroužků, které 
zajišťovala organizace KROUŽKY.CZ. Byly to kroužek Angličtiny, Šikovných rukou, Vědecké 
pokusy 1. a Výtvarné výchovy v Základní škole. V Mateřské ty byly kroužky Nápravy řeči a 
Flétna. 

Naší snahou je i prevence v oblasti dopravy. Spolupracujeme s pracovníky dopravního 
hřiště v Malenovicích, kteří si pro naše žáky připravili besedy, testové otázky i pravidelnou 
zkoušku pro získání cyklistického průkazu přímo na dopravním hřišti. Nejen teorie, ale hlavně 
pak praxe velmi efektivně procvičila znalosti a schopnosti všech žáků orientovat se v 
dopravních situacích. 

V rámci výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu jsme připravili akce: Zeleninový 
týden, ukázky ovoce a zeleniny z programu OVOCE DO ŠKOL, MLÉČNÁ SVAČINA NA Spaní ve 
škole a program ZDRAVÉ ZUBY. 

Po celý rok jsme také připravovali kulturní vystoupení pro občany Březnice. Byly to 
kulturní programy u příležitosti Vítání občánků, Rozsvěcování vánočního stromu, Posezení se 
seniory a Vánoční jarmark. 

Ve školním roce 2018/2019 jsme také velmi intenzivně plnili úkoly projektu 
RECYKLOHRANÍ. Do této akce sběru a třídění odpadu byli zapojeni nejen žáci naší školy, ale i 
obyvatelé obce. Při různých „recykloaktivitách“ si jistě všichni uvědomili důležitost třídění 
odpadu. 

Vyvrcholením školního roku pro žáky třetího až pátého ročníku byla realizace školy 
v přírodě. Letos proběhla v příjemném prostředí Bílých Karpat v hotelu Jeleňovská. Mohli 
jsme zde společně rozvíjet vzájemné vztahy v jiném – pro některé cizím – prostředí.  

Pro žáčky první a druhé třídy pak proběhlo tzv. Spaní ve škole, při kterém jsme, 
rozděleni do pěti států, plnili olympijské disciplíny. 



Na závěr nesmíme opomenout spolupráci s rodiči. Ti pro naše žáky již tradičně 
připravili mikulášskou nadílku, dětský karneval, rej čarodějnic a dětský den. 

Školní rok byl pestrý pro děti a náročný pro pedagogy a pracovníky školy. Všichni jsme 
se intenzivně a doufejme, že i efektivně snažili dětem vštípit inspiraci, jak smysluplně trávit 
volný čas a přijatelnou a poutavou formou je vést k vytváření kladných lidských vlastností. 

 

 

 

Hodnocení výsledků výchovného působení: 

 
 

Sníţené stupně z chování na konci školního roku 

 

 Počet % ze všech ţáků školy 

2 – uspokojivé 0 0 
3 – neuspokojivé 0 0 

 
 

 

Neomluvené hodiny za školní rok 2018/2019: 

 

 Počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí 0 0 
2. pololetí 0 0 
za školní rok 0 0 

 

 

 

 

Pochvaly na vysvědčení  ve školním roce 2018/2019 

1. pololetí 0 
2. pololetí 24 

celkem 24 

  

Údaje o integrovaných ţácích : 
 

 

Ţáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2018/2019 

 

Druh postiţení : Ročník Počet ţáků 

Sluchové postiţení 
- 0 

Zrakové postiţení - 0 
S vadami řeči - 0 
Tělesné postiţení - 0 
Mentální postiţení - 0 
S vývojovými poruchami učení 4.,5. 4 
Poruchy autistického spektra . 0 

 

 



 3 ţáci  mají podpůrná opatření 1.stupně bez IVP a  bez  zvýšené  finanční náročností. 

1 ţák byl znovu přešetřen a byl zařazen do 3.stupně podpůrných opatření s IVP bez asistenta. 

 

 

Soutěţe a přehlídky – počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2018/2019:          

 

 Počty účastníků : 

Název soutěţe, přehlídky 
 

Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo 

Recitační 58 - 12 - 

Pěvecká 58 - - - 

Výtvarná 
42 2 - - 

Sportovní 
60 - - - 

Ekologie 
59 - - - 

Matematika 
45 45 - 45 

Přírodověda 
- - - - 

Hasiči očima dětí 
3 3 - - 

Recyklohraní 
25 - - 6 

Vlastivědná 
- - - - 

 

 
    

 

 

 

Rozhodnutí ředitele 
 

 

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání 

proti tomuto rozhodnutí 

 

  

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

O odkladu povinné školní docházky podle § 37 4 0 

O dodatečném odloţení povinné školní docházky § 37 0 0 

O přijetí k předškolnímu vzdělávání dle § 165, odst. 2 b 17 0 

O přijetí k základnímu vzdělávání dle § 165, odst. 2 e 20 0 



            Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Vzhledem k dalším novelám vyhlášek a zákonů se opět vedení školy  zaměřilo 
hlavně na legislativní změny, na rozšiřování znalostí v oblasti ICT 
Plánování akcí je ovlivněno finančním zajištěním, organizačním zabezpečením 
provozu a nabídkou akreditovaných pracovišť. 
Protože máme mnoho dětí, je obtížnější zajistit zástupy za pedagogy, kteří se 
vzdělávají v různých kurzech. Přesto se vyučující zúčastnily alespoň jednoho 
školení, které může napomoci jejich pedagogické práci. 
Naše zaměření DVPP vyplývá z priorit ŠVP PV –    učitelky MŠ  -inkluze v mateřské 
škole , logopedické základy, učitelky ZŠ- čtenářská gramotnost, matematická 
gramotnost, inkluze,  
Ve školní jídelně – nové trendy ve stravování 
Obsahové zaměření samostudií si stanovil každý pedagog sám, popřípadě stanoví 
ředitelka školy – dle potřeby 
 
 

Výčet, kurzů, seminářů        Finanční náklady na DVPP  Počet účastníků 

 

Nejnovější nápady v PRV a přírodovědě  740,-    1 

 

Inkluze  MAP      0    1 

 

Současné dítě a patolog. Jevy   770,-    1 

 

Projekt Inkluze     0    6 

 

Minimum ve stravovacích sluţbách    350,-    1 

 

Společné vzdělávání v MŠ    990,-    1 

 

Výtvarné inspirace     900,-    1 

 

Vytvoření inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji  0          5 

Změny v legislativě     230,-    1 

 

PhDr. Valenta- právní předpisy ve školství  0,-    1 

 

Podpora vzdělávání mimořádně nadaných  0,-    1 

 

Zdravé stravování     800.-    1 

 

 

 

Celkem         4 770,- Kč 

 

  

Na DVPP ve školním roce 2018/201* bylo v MŠ a ZŠ čerpáno celkem 4 770,- Kč. 

 



 

 
 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,spolupráce s různými 

organizačními sloţkami 

 
Zapojujeme se do mnoha soutěţí  a spolupracujeme s těmito sloţkami: 

SRPŠ,  Obec Březnice, mateřská škola, ZŠ Bohuslavice, TJ sokol., myslivecké 

sdruţení,Policie České republiky, Hasiči, ČSČK,  

 

 

V letošním školním roce jsme do výuky opět zařadily několik projektů   - Vánoce, 

Velikonoce, Mléčný den,  Zvířata na farmě, ovoce a zelenina – vitamíny. Zúčastňovali jsme 

se mnoha akcí ve Zlíně, v ZŠ Bohuslavicích , se kterou máme vybudované velmi dobré 

vztahy. 

 

I  nadále pracuje Sdruţení  rodičů a přátel školy.  Opět SRPŠ uspořádalo ve spolupráci se 

školou, Mikulášskou besídku s nadílkou, Rodičovský večírek, Dětský maškarní bál,   Dětský 

den.   

 

Spolupráce školy s rodiči 

. písemné informace pro rodiče 

. třídní schůzky s rodiči 

-dny otevřených dveří – Pasování na prváky 

-rodiče spolufinancují různé akce/ školní výlet, školu v přírodě, / 

- individuální konzultace s rodiči 

 

Spolupráce se zřizovatelem 

Návštěvy zástupců zřizovatele na zahájení a ukončení školního roku a při různých důleţitých 

akcí – Pasování, recitace, 

-pravidelná jednání se starostou obce Březnice 

-operativní pomoc starosty obce Březnice při provozních problémech 

-zajišťování kulturních vystoupení pro seniory, Vítání občánků, Den státnosti, Adventní 

lampionový průvod, tradice v Obci, Čarodějnice, vánoční jarmark, Osvobození 

 

 

Škola i školka se zviditelňuje  na webových stránkách školy , které spravuje ředitelka školy. 

Z kaţdé akce ředitelka školy zasílá fotografie panu starostovi a ty jsou umístěny ve 

fotogalerii, na kabelové televizi. . 

Dalším zdrojem prezentace školy na veřejnosti je místní časopis Naše dědiny, kam zasílá 

škola i školka články  s fotografiemi ze ţivota školy i mateřské školy. Také ředitelka 

shromaţďuje portfolia z jednotlivých akcí. 

 

  

  

 

 

 
 



AKCE A PROJEKTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 
 

ŘÍJEN   9. 10. DOPRAVNÍ VÝCHOVA 
 
  15. – 19. 10 ZELENINOVÝ TÝDEN /1. ročník/ 
 
  26. 10. 100. LET VZNIKU ČSR – projekt 
 
LISTOPAD  6. 11. PASOVÁNÍ NA PRVÁKY 
 
   8. 11. PREVENCE PATOLOGICKÝCH JEVŮ /Centrum pro rodinu/ 

1. ročník – JÁ A MOJI KAMARÁDI 
2. ročník – JAK SPOLU MLUVÍME 
 

  12. 11. PREVENCE PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 
   4. a 5. ročník – PROČ ŘÍCT DROGÁM NE! 
  16. 11. PREVENCE PATOLOGICKÝCH JEVŮ /Centrum pro rodinu/ 
   3. ročník – MYŠLENKY A VZTAHY 

4. ročník – JAK SE BRÁNIT NÁTLAKU 
   5. ročník – ROZDÍLY A POCHOPENÍ MEZI NÁMI 
 
  19. 11. – 13. 3. DRUŽINOVÁ OLYMPIÁDA 
 
  20. 11 KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ 
 
  22. 11. PREVENCE PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
   1. ročník – BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY I ZE ŠKOLY 
 
PROSINEC  2. 12. projekt VÁNOCE – ADVENT 
 
   3. 12.  VÁNOČNÍ KONCERT 
 
   7. 12.  PLANETÁRIUM 
 
  20. 12. návštěva filmového představení ČERTÍ BRKO 
 
LEDEN   4. 1.  DOPRAVNÍ VÝCHOVA 
 
  27. 1.  KARNEVAL 
 
BŘEZEN 12. 3.  RECYKLOHRANÍ – ukázky třídění odpadu 
 
DUBEN  3. 4.  návštěva knihovny v Březnici - 1. Ročník 
 
  10. 4. EXKURZE DO KRAVÍNA V BŘEZNICI – 1 ročník 
 



  25. 4.  MEZIŠKOLNÍ KOLO V RECITACI – Bohuslavice 
 
KVĚTEN 24. 5. – 31. 5. Dvě filmová představení v rámci MDFF ve Zlíně 
 
ČERVEN  3. 6. – 7. 6. ŠKOLA V PŘÍRODĚ 
 
   7. 6. – 14. 6. ZDRAVÉ ZUBY 
 
  13. 6.  ŠKOLNÍ VÝLET DO ZOO A DINOPARKU VYŠKOV 
 
  17. 6.  DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V MALENOVICÍCH 
 
  21. 6.  SPANÍ VE ŠKOLE 1. a 2. Ročník 
 
  26. 6. Rozloučení s páťáky 
 

 

 
 

V průběhu roku různá kulturní vystoupení pro občany obce Březnice – Den státnosti, 

Rozsvěcení vánočního stromku – zahájení adventu, Vítání dětí do ţivota , beseda se seniory, 

vánoční jarmark, 100 let Československa,  Osvobození 

 

Jsme zapojeni do mnoha projektů:   

 

 

 Internetové online testy  proskoly.cz 

 Vytvoření inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji / projekt na 3 roky 

– zapojení 3 pedagogických pracovnic ze ZŠ 

 

 Alfík – internetové hry pro 1., 2.ročník 

 Naše škola je zapojena do celostátních projektů  - Klokan 

 Školní mléko (odebírání dotovaného krabičkového mléka) 

  Dopravní hřiště – dopravní výchova (besedy s Policií ČR) 

  Klub mladých čtenářů (nabídka finančně zvýhodněných dětských knih) 

  Zdravé zuby (ucelený program v péči o dětský chrup) 

  Ovoce do škol (odebírání dotovaného ovoce a zeleniny, ochutnávkové koše) 

  Školák (materiály a dárky pro prvňáčky) 

  Sbírka pro tělesné postiţené 

  Fond Sidus -  příspěvek na onkologické oddělení nemocnice 

 Recyklohraní 

 Sběr víček od pet lahví -  ČSČK  Březnice /  příspěvek na vozík pro Klárku 

Pekařovou/ 

 

 

 

 

 



Zpráva o činnosti školní druţiny  

 

Školní druţina. uţívá pro svou činnost jednu velmi prostornou třídu, prostory sokolovny  a 

velkou zahradu která má upravené hřiště s košem na basketbal a pískoviště s průlezkami 

kolotočem, hracími prvky .Ţáci navštěvují školní druţinu velmi rádi.  

Vzhledem k tomu, ţe kapacita školní druţiny je 30 ţáků, mohli být  přijati do ŠD jen ţáci 1. –  

2.ročníku  a  několik  ţáků 3.ročníku . 

Nejoblíbenější činnosti – míčové hry,  druţinová olympiáda, vycházky do okolí. 

 

Přihlášené děti : 

Naší školní druţinu v tomto školním roce navštěvuje 30 dětí. Z tohoto počtu je 16dívek a 

14chlapců. Máme jedno oddělení.  

 

Úplata za zájmové vzdělávání: 

Úplatu 80,- Kč za měsíc, za zájmové vzdělávání zaplatilo 30 dětí, ţádné dítě  nemělo 

osvobození od platby ve správním řízení.  

 

Materiální vybavení školní druţiny : 

Materiální vybavení školní druţiny je na velmi dobré úrovni. Finanční prostředky jsou 

pouţity především k zakoupení pomůcek  ke sportovní a odpočinkové činnosti při pobytu 

venku , byly zakoupeny také nové  LEGO stavebnice , o které je největší zájem.  a hračky 

.Vzhledem k velkému počtu přihlášených ţáků je součástí hrací místnosti také kabinet školní 

druţiny, kde mají ţáci odpočinkový koutek k dispozici.  

 

Personální zajištění  a činnost ŠD :  

Činnost školní druţiny je zajišťována kvalifikovanou vychovatelkou.   Zájmové vzdělání ve 

školní druţině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským 

zákonem.  Nejvíce pozornosti věnujeme tělovýchovné činnosti.Většinu času tráví ţáci venku 

na hřišti nebo na vycházkách do okolí Březnice. 

Zaměřujeme se také velmi na estetickou činnost. Vychováváme ţáky k samostatnému 

vyuţívání volného času a vybavujeme ţáky náměty pro naplňování jejich volného času 

 

.  

Zpráva o činnosti MŠ 

 

 

Koncepce mateřské školy: 

Pedagogické pracovnice pracovaly na základě školního vzdělávacího plánu s motivačním 

názvem Přírodou krok za krokem  

Tento plán  byl  osnovou pro třídní vzdělávací plán  – v kaţdé třídě byl zpracováván dle 

věkových zvláštností dětí . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hodnocení školního roku 2018/2019 

Školní rok 2018/2019 začal k 3. září 2018. K tomuto dni nastoupily všechny paní učitelky 

z loňského roku a to paní učitelka Gábina Hnilicová, Hana Plocová a Tereza Františáková 

(záskok za MD pí. uč. Křemečkovou). 

Naše MŠ je dvoutřídní školou, s dětmi ve věku 3 – 7 let. Horní třída s názvem mravenečci 

s počtem 28 dětí, z toho 14 děvčat a 14chlapců a spodní třída s názvem berušky s počtem 15 

dětí, z toho 5 děvčat a 10 chlapců.Všechny tři paní učitelky se po týdnu střídají v obou 

odděleních. 

Celý školní rok jsme pracovali podle ŠVP PV „ Přírodou krok za krokem“, který se jiţ 

osvědčil v předcházejícím obdobím. 

Pravidelný vzdělávací program a následná evaluace v naší MŠ probíhala nenásilně.Jednotlivé 

sloţky byly součástí her. Důraz jsme také všechny kladly na ţivot v kolektivu, vztahy mezi 

kamarády, pomoc starších dětí mladším a jejich co nejlepší začlenění do kolektivu jiţ 

stávajících dětí. Neopomíjeli jsme také svátky a narozeniny dětí, které jsme oslavili 

gratulacemi, omalovánkami, drobnými dárky a nějakým bonbónkem. 

13. 9. proběhly třídní schůzku, kde byly rodičům předány informace o chodu školky, 

seznámení se šk. řádem, akcemi šk. roku. A další potřebné informace a odpovědi na dotazy. 

Na konci září nás navštívilo divadlo P. Taraba. Dále se probíralo veřejné vystoupení ke 

sv.Václavu,které se konalo v neděli 28.9.2014 odpoledne. Vystoupení měla na starosti paní 

učitelka Františáková. 

Na začátku října nás navštívila paní Nová se svým pejskem Tessinkou, se kterou nám 

předvedla Cannisterapii v praxi. Děti z toho měly jako vţdy velký záţitek i poučení.3.10. 

zahájen logopedický krouţek, 4. 10. zahájena výuka hry na flétnu. Od 15. 10. do 19. 10.2018 

proběhl v celé MŠ projekt Barevný týden- na kaţdý den byla stanovena jedna barva a podle ní 

se řídil vţdy celý den – od oblečení aţ po výtvarku, závěrem kaţdého dne bylo společné 

fotografování. 

V listopadu proběhlo vánoční fotografovaní dětí samostatně nebo i se sourozenci. Téţ nás 

jako kaţdý rok navštívila z Prima Vizus, která dětem vyšetřila zrak, na základě zájmu rodičů. 

Navštívil nás i kouzelník, ze kterého měly děti obrovskou radost. A děti předškolního věku 

vystupovali na jiţ tradiční besedě pro seniory. 15. 11. nám SRPŠ Březnice zaplatila výlet do 

galaxie (Zlín- Vršava). Pro děti to bylo něco nového a nezvyklého a velice si uţili a 

vyzkoušeli kaţdou atrakci od skluzavek po vesmírnou nafukovací loď.23.11. Vystoupení pro 

seniory  

3.12. Zdobení vánočních stromečků v obou třídách. Na začátku prosince nás navštívil Mikuláš 

a rozdal dětem společně s andělem a čertem dětem balíčky. Kaţdý si musel balíček zaslouţit a 

to tím, ţe řekl buďto básničku nebo zazpíval písničku. Pro děti to byl jako vţdy velký záţitek. 

Navštívilo nás divadlo Šikulka. Taktéţ jsme jako kaţdý rok uspořádali pro rodiče s dětmi 

Vánoční dílnu, kde tento rok měli vyrábět vánoční svícen. Panovala uvolněná atmosféra a 

výsledkem byl krásný společný výtvor, který si mohli odnést na památku domů.18.12. pečení 

v obou třídách medových perníčků. 19. 12. k nám přišel jeţíšek, rozdávaly se dárky, zpívaly 

se koledy Dne 22. 12. 2018 proběhla poslední akce roku a to vystoupaní na Vánočním 

jarmarku. Děti si opět připravili pásmo básniček a písniček, za něţ dostaly od rodičů i 

ostatních lidí velký potlesk. MŠ uzavřena od 22. 12. 1018 do 2.1.2019 

Na konci ledna nás čekala jedna z neoblíbenějších akcí u dětí a to Maškarní rej! Všechny děti 

přišly v maskách včetně paních učitelek. Celý den se dětem moc líbil a třešničkou na dortu 

byla diskotéka a rozdání sladkostí a omalovánek. Den nato jsme s dětmi vystupovali na 

obecním Maškarním reji, který se konal v Sokolovně. Děti za své vystoupení sklidily velký 

potlesk a sladkou odměnu. 



Od února do konce dubna se děti začaly pravidelně saunovat kaţdé úterý, jeden týden maloši 

a druhý veloši a tak se pokaţdé střídaly. 8. 2. nás navštívilo divodlo Z Truhlice.  

V březnu nás navštívil pan Kamil Čapčuch, který děti provedl zábavnou formou hudební 

naukou a snaţil se je seznámit s obvyklými i neobvyklými hudebními nástroji. Na některé 

z nich si děti mohly dokonce i zahrát. Od 19. 4. do 22.4  byly  Velikonoce MŠ uzavřena. 

Od 1.4. 2019 do 30.6. 2019 nástup pí. Uč. Mikeskové – Projekt EU  

V dubnunás navštívilo divadlo sluníčko. S dětmi předškolního věku jsme na obecním sále 

Březnice absolvovaly muzikohrátky, které se dětem moc zamlouvaly. Mohly si zkusit lehčí 

rytmizace na různé hudební nástroje. Dramatizaci písničky, Hru na rytmus, s padákem, chůzi 

přes most a to vše v doprovodu hudby a písní. 8.4. proběhla v MŠ Velikonoční dílna, kde děti 

s rodiči vyráběli decoupage na květináč, který si přinesli s domu. Na památku si ještě mohli 

vytvořit dva malé zápichy do květináčku. Hotový výrobek si s radostí odnesli domů 10.5. se 

jiţ tradičně šlo na Kravín, kde děti dostali malé občerstvení, které byly výrobky z mléka od 

kraviček. Mohli si zkusit dát seno krávám, a některé i pohladit. Pro děti to byl jako kaţdý rok 

skvělý záţitek.Taktéţ probíhalo závěrečné focení ke koncišk. roku. 11. 4. se konal zápis dětí 

do ZŠ, s 16 předškoláků bylo přijato 13 dětí. 3 mají odklad.30.4. Proběhl rej čarodějnic na 

zahradě MŠ, kde děti plnily různé čarodějnické úkoly a za odměnu dostaly čarodějnické 

vysvědčení a sladkost. 

V květnu jsme jely na výlet placený opět od SRPŠ Březnice. Filmový uzel (ateliéry Zlín). 

Program pro děti na celé dopoledne. Zjistili jsme, jak se natáčejí pohádky, plnily jsme úkoly 

jako Pat a Mat, společně se fotili a zaţili spousty legrace. 14. 5. proběhl zápis do MŠ bylo 

přijato 13 dětí. 17. 5. nás navštívil opět pan Taraba se svou pohádkou Tři zlaté vlasy děda 

vševěda, v tentýţ den vystoupení pro seniory na obecním sále- předškoláci (p. Hnilicová). 

21.5 od 16 hod proběhla jako jiţ tradičně besídka pro maminky. 31.5. proběhl na fotbalovém 

hřišti po celé dopoledne dětský den. 

4. 6. nás navtívila opět paní Nová s pejskem Tessinkou a na zahradě MŠ si pro nás připravila 

nová a krásný program s Cannisterapií. Závěrem děti dostaly potisknutá trička od Tesinčiných 

tlapiček. Děti měly velký záţitek a taky radost. Od 3. do 7. 6. probíhal v celé MČ projekt celé 

česko čte dětem, kdy kaţdý den četl někdo z příbuzných nebo ze zaměstnanců Mš dětem 

pohádku před spaním. Poslední týden se šli předškoláci ukázat do školy paní ředitelce i 

s aktovkami a zároveň předvedly i ţákům ZŠ krátké vystoupení. Od paní ředitelky dostaly 

první kníţku a všechny je moc pochválila a uţ se dětí nemůţe dočkat  

Závěrem patří velké poděkování paní ředitelce Janě Vojtkové,která nám zprostředkovává 

různé akce a je vţdy ochotna pomoci nejen při zařizování akcí v MŠ.Poděkování patří také i 

panu starostovi, SRPŠ a rodičům, kteří se kdykoliv podíleli na akcích a chodu MŠ. 

 

 

 

 

 

 

AKCE  MŠ  2018 / 2019 
 

3.9.2018 – zahájen provoz MŠ – horní  třída – kapacita 28 dětí 

                                                  -  dolní třída – kapacita 15 dětí 

13.9.2018 – první třídní schůzky v MŠ 

26.9.2018 – divadelní představení –p.Taraba – Skřítek Vítek a mlsné autíčko 

28.9.2018 – vystoupení ke sv.Václavu (sl.Františáková) 

3.10.2018 – zahájen logopedický krouţek 

4.10.2018 – zahájena výuka hry na flétnu 



5.10.2018 – canisterapie v horní třídě 

15.10. – 19.10.2018 – projekt ,,Barevný týden“ v MŠ 

6.11.2018 – vánoční fotografování dětí 

8.11.2018 – screening očí 

9.11.2018 -  studenka na praxi v MŠ 

15.11.2018 – dopolední výlet do Galaxie – sponzor SRPŠ Březnice 

16.11.2018 -  studentka na praxi v MŠ 

20.11.2018 – kouzelník v MŠ 

23.11.2018 -  vystoupení předškoláků pro seniory (p.Plocová) 

3.12.2018 – zdobení vánočních stromečků v obou třídách 

5.12.2018 – návštěva  sv.Mikuláše s čertem a andělem 

11.12.2018 – vánoční tvořivá dílna – od 15 – 16:45hod 

17.12.2018 – divadelní představení Šikulka 

18.12.2018 – pečení v obou třídách medových perníčků 

19.12.2018 – přišel k nám Jeţíšek – zpěv koled a rozbalování dárků 

22.12.2018 – vánoční jarmark před kostelem 

 

Od 22.12.2018  - 2.1.2019 – MŠ uzavřena – vánoční prázdniny 

 

25.1.2019 – maškarní rej v MŠ 

27.1.2019  - maškarní rej na sokolovně od 14 hod 

5.2.2019 – začátek saunování dětí ( veloši) 

8.2.2019 – divadelní představení Z truhlice 

12.2.2019 – začátek saunování dětí (maloši) 

12.3.2019 – Zpívánky v pohybu 

Od 1.4.2019 – 30.6.2019 – nástup pí.uč. Mikeskové – projekt EU 

8.4.2019 – velikonoční tvořivá dílna 

10.4.2019 – dopolední exkurze MŠ na kravíně v Březnici (p.Hnilicová) 

11.4.2019 – zápis dětí do ZŠ ( přijato 13dětí – 3 děti mají školní odklad) 

15.4.2019 – muziko hrátky na sále OÚ – předškolní děti (sl.Františáková) 

16.4.2019 – divadelní představení Sluníčko (Máša a medvěd,Budulínek,Budka v poli) 

30.4.2019 – Rej čarodějnic v MŠ – školní zahrada 

2.5.2019 – fotografování k MDM a ke konci školního roku 

9.5.2019 – dopolední exkurze na Filmových ateliérech – Filmový uzel – hrazeno ze SRPŠ 

14.5.2019 – zápis dětí do Mˇod 10- 15hod v ZŠ (přijato 13dětí) 

17.5.2019 – divadelní představení p.Taraba 

                 -  vystoupení pro seniory od 15 hod na obecním sále – předškoláci (p.Hnilicová) 

21.5.2019 -  od 16 hod – besídka pro maminky 

31.5.2019 – dětský den na fotbalovém hřišti – 9- 11hod (p.Hnilicová) 

3.6. – 7.6.2019 – celotýdenní projekt ,,Celé Česko čte dětem“ 

4.6.2019 – canisterapie + otisky psích tlapek na dětská trička 

21.6.2019 – rozloučení se s předškoláky - ,,Tajemná noc v MŠ“ – (p.Hnilicová) 

24.6.2019 – rozloučení s předškoláky – návštěva ZŠ -pásmo básní,tance a písní(p.Hnilicová)        

 

Od  1.7.2019  - 16.8.2019  - MŠ uzavřena – čerpání dovolené 

 

 

 

 

 



Základní škola  a Mateřská škola Březnice,  

okres  Zlín,příspěvková  organizace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Výroční zpráva o  hospodaření  za  rok 2018 

dle zákona 564/90 Sb. a ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Mgr. Jana Vojtková 

                                                                                                                  ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 



1. Příjmy 

Celkové příjmy 7 767 426,26 

Dotace celkem 7 089 135,00 

z toho:     

            - dotace ze státního rozpočtu 5 885 135,00 

            - dotace obec 1 204 000,00 

            - dotace Úřad práce           

Trţby z prodeje sluţeb - školné mš, šd   125 060,00 

Úroky 830,26 

Stravné děti + zaměstnanci   490 081,00 

Zúčtování fondů 9 175,00 

Ostatní příjmy 53 145,00 

 

2. Výdaje 
neinvestiční – placeny ze státního rozpočtu 

 

1. náklady na platy pracovníků školy, dočasná PN 4 262 101,00 

    z toho OPPP 16 000,00 

3. zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění  1 436 837,00 

4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  2 360,00 

    z toho prostředky DVPP   2 360,00 

    SIP + ICT - vázané prostředky 0,00 

5. výdaje na učebnice a učební pomůcky 44 239,00 

6. ostatní provozní výdaje 5 150,00 

7. Kooperativa, odvod náhradních plnění ZPS 17 526,00 

8. tvorba FKSP 84 922,00 

9. plavání    32 000,00 

CELKEM VÝDAJE - SR 5 885 135,00 

 

Daňové přiznání za rok 2018 bylo schváleno auditorem a daňovým poradcem paní Ing. 

Annou Martinů. 

 

                                                                                                              Mgr. Jana Vojtková 

                                                                                                                  ředitelka školy 

 

Zlín, 28. února 2019 



Rozbor hospodaření  k  31.  prosinci  2018 

Obecní  rozpočet  
 

Výnosy Kč   

Obec - dotace 1 204 000,00 

Úřad práce - dotace 0,00 

Úplata MŠ, školné ŠD 125 060,00 

Příjem z hospodářské činnosti 0,00 

Stravné  490 081,00 

Zúčtování fondů 9 175,00 

Úroky 830,26 

Ostatní příjmy 53 145,00 

Celkem výnosy 2018 1 882 291,26 

  

Náklady Kč 

Nákup materiálu 168 198,13 

Učebnice a učební pomůcky 52 674,00 

Odpis DDHM 146 948,00 

Spotřeba potravin 490 058,66 

Energie 393 560,00 

Energie v hospodářské činnosti 0,00 

Spotřeba potravin v hospodářské činnosti 0,00 

    

Celkem 1 251 438,79 

    

Mzdové náklady v hospodářské činnosti 0,00 

Mzdové náklady z obce (HM + odvody + FKSP) 57 875,00 

Vzdělávání zaměstnanců + preventivní prohlídky 3 990,00 

    

Oprava a udrţování 113 075,00 

Sluţby + cestovné 283 638,31 

Odpisy DDNM 54 873,00 

    

Celkem  451 586,31 

    

Ostatní + odpisy DHM 69 331,60 

    

 0,00 

Celkem náklady 2018 1 834 221,70 



  

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Škola se v letošním roce nezapojila do mezinárodního programu   

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

 

Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok : 

 Ve školním roce 2018/2019nebyla Českou školní inspekcí provedena 

inspekce.  
 

 Kontrola hospodaření příspěvkové organizace s veřejnými prostředky 

poskytovaných obcí Březnice proběhla v dubnu2019. Bylo zjištěno, ţe 

čerpání finančních prostředků za rok 2018a 2019 je v souladu s 

rozpočtovými pravidly a závaznými ukazateli. 

 

 Kontrola KHS Zlínského kraje – 3.6. 2019Byla provedena kontrola 

pískoviště u mateřské školy. Nebyly zjištěny ţádné nedostatky. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení 
Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení. 

 

Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech 

financovanýchz cizích zdrojů 
Škola nepředloţila a nerealizovala projekty financované z cizích zdrojů. 

 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi 
Škola nespolupracovala s odborovými organizacemi z důvodu nezájmu ze strany 

zaměstnanců. 

 

 

 

 

 

 



Závěr výroční zprávy 

 
 

Tento školní rok byl  opět náročný jak pro pracovníky školy, tak i pro ţáky. Vzhledem  

 

k tomu, ţe onemocněla paní vychovatelka, zbývající pedagogové i ţáci museli vynaloţit  

 

nemalé úsilí, aby výchovně vzdělávací práce pokračovala dle daných učebních plánů a dané  

 

výchovně vzdělávací výstupy byly úspěšně splněny.Byl zajištěn kvalitní zástup za paní  

 

vychovatelku.  

 

Dětem jsme se během celého školního roku snaţili vštípit poutavou a pestrou formou, jak  

 

trávit volný čas. Rok to byl ze strany pedagogů a pracovníků školy velmi náročný, pro děti  

 

zábavný a pestrý, při kterém nám pomáhala i spolupráce rodičů, kteří připravili pro  děti  

 

Dětský den, karneval, Mikulášskou nadílku, vydatně pomáhali při sběru papíru, prováděli sběr  

 

ţeleza, Recyklohraní,  

 

Především spolupráce s Obecním úřadem, který nám vyšel vţdy ve všem vstříc, ať uţ  

 

finanční pomocí, tak po stránce   organizační, byla na velmi dobré úrovni. 

 

Učitelé plnili běţné pracovní povinnosti, vyplývající z pracovního řádu a ZP.  

 

V pedagogické oblasti jsme splnili naši základní povinnost, tj. poskytovat výchovu a  

 

vzdělávání ţáků plnících povinnou školní docházku.Byly splněny všechny učební plány a  

 

osnovy schválené MŠMT. 

 

Školní vzdělávací program byl zpracován podle zásad Rámcového vzdělávacího programu  

 

základního vzdělávání . 

 

Odpovídající pozornost jsme věnovali pravidelnému vlastnímu hodnocení – autoevaluaci, ze  

 

které jsme vycházeli při zpracování Výroční zprávy. 

 

 

Vedli jsme  ţáky ke zdravému způsobu ţivota, k dodrţování zásad bezpečnosti a ochrany  

 

zdraví, a to nejen ve škole. 

 

V rámci školního vzdělávacího programu jsme  věnovali pozornost tématům dopravní  

výchovy.Úzce jsme spolupracovali s Dopravním hřištěm v Malenovicích.  



 

V oblasti environmentální výchovy a vzdělávání se nám osvědčil projekt LES VE ŠKOLE –  

 

ŠKOLA V LESE (sdruţení Tereza). Jiţ 4. rokem pracujeme v projektu Recyklohraní, 

 

Díky Recyklohraní ušetřila naše škola ţivotnímu prostředí řadu surovin. 

Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně ţivotního prostředí, zaslouţí  

obrovský dík. Děkujeme také všem občanům, kteří  třídí odpad a přispívají našim ţákům k  

dosahování dobrých výsledků v projektu Recyklohraní ,ať uţ sběrem  starých vyslouţilých  

spotřebičů, baterií, ale i sběrem starého papíru a vršků od pet lahví.  Opět jsme spolupracovali  

s ČSČK Březnice. Věnovali jsme všechny vršky od pet lahví, které jsme nasbírali. 

V rámci podpory zdravého ţivotního stylu jsme v  průběhu školního roku realizovali projekt  

 

ZDRAVÉ ZUBY, komplexní výukový program péče o zubní zdraví, který doporučuje MŠMT.  

 

Pokračovali jsme v projektu podporujícím zdraví s názvem ŠKOLNÍ MLÉKO, kterého se účastní  

 

všichni ţáci.  

 

Sedmým rokem jsme se účastnili projektu Ovoce do škol. Čerstvé ovoce, zeleninu balené  

 

v balíčcích ţáci dostávali třikrát  měsíčně. Díky těmto projektům jsme si objednali  

 

ochutnávkové koše ovoce a zeleniny a mléčných výrobků. Celý den jsme ochutnávali, vařili a  

 

připravovali jednoduché ochutnávkové talíře. 

 

Vyuţíváme počítačové vybavení v počítačové třídě, takţe kaţdý ţák, který naši školu opouští,  

 

ovládá základy práce na PC.  Součástí práce s počítači a internetem je také výchova  

 

k bezpečnému uţívání internetu.  

 

Povinné výuky plavání se zúčastnili ţáci 2. a 3. ročníku. . Výuka plavání je zahrnuta do  

 

našeho ŠVP pro ZV.  Jiţ druhým rokem jsme se zapojili do projektu Podpora výuky plavání  

 

IV. Etapy, kdy z projektu bylo všem ţákům hrazeno cestovné v 92 %.  Místo  526,- Kč hradili  

 

rodiče za ţáky jen 45,- Kč. 

 

Budeme pokračovat ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Bohuslavice a to  



 

hlavně v oblasti tradic a sportu, v návštěvách kulturních akcí i společném školním výletu.  

 

Spolupráce probíhá i v oblasti výměny zkušeností v naplňování cílů ŠVP pro předškolní  

 

vzdělávání i základní vzdělávání. Spolupracovat chceme i nadále také se Základní školou a  

 

Mateřskou školou Bratřejov  a ZŠ a MŠ  Veselá ,kde spolupráce probíhá především v oblasti  

 

srovnávání úrovně znalostí a vědomostí ţáků (srovnávací písemné práce a testy). 

 
Jiţ čtvrtým  rokem jsme se učili ve třech třídách. První třídu/1.,.ročník/ navštěvovalo 13 ţáků. 

 

II. třídu / 2.,3. ročník/ navštěvovalo 25 ţáků a III,třídu /4.,5.ročník/ 21 ţáků. 

 

V tomto školním roce jsme se zaměřili především na estetickou výchovu.Snaţili jsme se  

 

 podporovat u ţáků estetické cítění. Výzdoba naší školy byla na velice dobré úrovni. 

 

 

Ţádnýţák nemá sníţenou známku z chování. Spolupráce s rodiči je dlouhodobě na velmi  

 

dobré úrovni.  

 

Z naší školy odchází celkem 8 ţáků  Do 6.ročníku 5 ţáků, do 3.ročníku 1 ţákyně a do  

 

5.ročníku 2 ţáci. 

 

Učitelé  ve výuce  pouţívali  různé metody výuky – projektové vyučování, zábavné  

 

vyučování, frontální a kooperativní metody práce, metody situační a heuristické, zavádění  

 

práce na PC ve výuce (internet, výukové programy, překladače),  

 

Opět jsme se snaţili zařazovat do výuky celonárodní soutěţe a testování. V uplynulém  

 

školním roce to byla matematická soutěţ Klokan, které se ve dvou kategoriích zúčastnili ţáci  

 

druhého aţ pátého  ročníku - Cvrček (účast 24 ţáků) a Klokánek (účast 21ţáků). 

 

V rámci ČŠI jsme byli zařazeni do testování ţáků 4.ročníku v anglickém jazyce. 

 

 

 

V rámci školního vzdělávacího programu jsme  věnovali pozornost tématům dopravní  

 

výchovy, které vyplývají z Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.Úzce jsme  

 

spolupracovali s Dopravním hřištěm v Malenovicích.  

 



 

Uspořádali jsme celkem pětkrátsběr starého papíru.Z výtěţku  se sběru platíme ţáků  

 

dopravu do Bohuslavic a do Zlína na všechny akce. 

 

Učíme děti třídit odpad. Máme ve škole na chodbách umístěny menší kontejnery na 

 

 odpad. Na závěr školního roku bylo provedeno hodnocení a nejlepší sběrači byli odměněni  

 

hodnotnými cenami. 

. 

Základní škola a Mateřská škola Březnice tvoří spolu se školní druţinou jeden celek.  

 

Školní druţina vyplňuje odpolední volný čas dětí. Je kladen důraz na aktivní  

 

odpočinek a relaxaci.  

O našich úspěšných akcích informujeme širokou veřejnost  prostřednictvím kabelové  

televize, webových stránek školy, obecního časopisu Naše dědiny . 

Děkujeme panu starostovi  a zastupitelstvu obce Březnice  za finanční podporu a  

 

vstřícné  a  srdečné jednání.  

 

 

 

 

 
Datum zpracování zprávy: 28. srpna 2019    

 

Datum projednání v pedagogické radě: 28. srpna 2019 

 

Datum projednání v radě školy:.29.srpna 2019. 

 

Podpis ředitele a razítko školy:  

 

 

 

 

 


