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

ve školním roce 2019/2020 

 
 

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

jejích úspěších i problémech ve školním roce 2019/2020. Škola pokračovala 

v cestě, která je daná v dlouhodobé koncepci, t. j. , aby se stala školou 

moderní, splňující požadavky kladené na základní školství 21. století. 

Pedagogové školy pracovali dle vlastního školního vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání Škola pro děti- škola hrou.   
 

Základní škola a Mateřská škola Březnice je malotřídní škola s 5 ročníky ve 

třech třídách. Součástí školy je školní družina a výdejna obědů, které jsou 

umístěny v základní škole. Další součásti základní školy tvoří mateřská škola a 

školní jídelna, které jsou odloučená pracoviště. Budova mateřské školy i 

základní školy prošly v posledních letech úpravami, které pozvedly estetický 

vzhled obou zařízení. Již samotné umístění budov školy i školky v centru obce a 

zároveň blízko k přírodě je ideální jak pro rodiče, tak i pro děti. 

 

Analýza současného stavu -  Kde jsme nyní? 

Základní škola má v současné době 65 žáků 1. až 5. ročníku, 4 pedagogy a 2 

správní zaměstnance. Mateřskou školu navštěvuje 43 dětí. Pečují o ně 4 učitelky 

a 2 správní zaměstnankyně. Ve školní jídelně zabezpečují stravování dětí a 

dospělých 2 kuchařky.  

Ředitelka školy je současně třídní učitelkou I. třídy. 

Všichni pedagogičtí pracovníci mají požadované vzdělání. Vychovatelka ŠD 

dobírá u ředitelky školy výchovy. 

 



Škola si stanovila tyto výchovné a vzdělávací priority: 
 

1. Nadále se zaměřovat na ekologickou výchovu a zdravý životní styl, myšlenky 

EKOŠKOLY a projektu Škola podporující zdraví zapojením se do projektu 

Recyklohraní. 

2. Podporovat rozvoj každého jedince dle jeho potřeb a dispozic a připravit 

jej na plnohodnotný život v současné společnosti . 

 

3.  Dát dítěti dostatek podpory, péče a lásky 

 

4.  Respektovat individuální potřeby každého dítěte 

 

5.  Rozvíjet celou jeho osobnost, poskytnout mu základ pro zdravé sebevědomí a 

sebejistotu 

 

6.  Podporovat další zvyšování úrovně výchovy a vzdělávání, zavádění 

moderních výukových metod, využívat projektové vyučování a žákovská 

portfolia. 

 

7.  Pokračovat v dalším rozvoji čtenářské, matematické, sociální a digitální 

gramotnosti, a to ve všech oblastech vzdělávání. Rozvíjet znalosti a dovednosti 

žáků v oblasti přírodních věd, technické výchovy a výuky technicky zaměřených 

okruhů. Více využívat sebehodnocení žáků ve výuce 

8.  Zlepšení vzájemných vztahů mezi spolužáky, mezi žáky a učiteli. 

 

9.  Co nejlépe připravit žáky na přechod do  6. roč. ve Zlíně. 

 

10. Úzká spolupráce se ZŠ a MŠ Bohuslavice 

 

11. Zaměřit se na etickou výchovu – zdravení ve škole i mimo školu. 
 
12. Pokračovat ve zdokonalování estetického vzhledu vnitřních prostor 
základní školy i mateřské školy. 
 
13. Spolupráce s místní knihovnou- soutěže, výtvarné vyjádření čteného 
projevu, výstavky výkresů, kvízy. 



  
14. Rozvíjení a podpora dobrých vztahů s dětmi a jejich rodiči, rodiče pro 
děti zorganizovali karneval, společně se zaměstnanci „školní ples“,dětský 
den, Mikulášská besídka) 
  
15. Zajistit kulturní vystoupení pro obec- Vítání občánků, senioři, Den 
státnosti, Advent 

 
 

Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2019/2020 : 
 

 Počet tříd 

/skupin 
Počet 

žáků,dětí 
Počet žáků na 

třídu /skupinu 
Přepočtený počet 

ped.prac. 
Prac.ŠJ / 

Počet žáků 
na ped.úvazek 

1. stupeň 3 65 21,66 3,227 20,14 
2. stupeň 0 0 0 0 0 
Školní družina 1 30 30 0,775 30 
Školní klub* 0 0 0 0 0 
Mateřská škola 2 43 21,5 3,30 13,03 
Školní jídelna x 105 x 2,15 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 založení :  30. 3. 1992 

 

SRPŠ se   opět aktivně zapojilo do činnosti školy a připravilo pro žáky různé akce. 20000,- Kč 

bylo použito na nákup učebních a školních potřeb. Vzhledem ke koronavirové situaci nebylo 

možné uskutečnit některé tradiční akce, na které SRPŠ přispívá. Termíny akcí byly přesunuty 

do dalšího roku a nám byl přislíben příspěvek na Školu v přírodě a na Spaní ve škole. Moc 

děkujeme !!! 

 

 

 

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

školském rejstříku 
 

vzdělávací program č.j.MŠMT školní rok 2019/2020 

v ročnících Počet žáků 
RVP  pro ZV ŠVP pro ZV 1.,2.,3.,4.5. 65 
Zvláštní škola 0 0 0 

    

 

 

• Ve škole byl vyučován nepovinný předmět Náboženství. 



 

 

V rámci  mimoškolních  aktivit pracovaly na škole tři kroužky, vedené pracovníky  

organizace Kroužky Zlín: anglický jazyk, který navštěvovalo 10 žáků, kroužek šikovné 

ručičky , který navštěvovalo 9 žáků a kroužek vědecké pokusy,do kterého byly zapsáno 8 

žáků. Tyto kroužky byly zpoplatněné – vedoucí kroužku byli převážně učitelky školy a 

externí pracovníce  organizace Kroužky Zlín 
 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020: 

 

 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 2019/2020 

   

Ped. pracovníci 
- poř.číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, 

obor, aprobace 
Roků ped. 

praxe 
1 Ředitelka školy 1 Učitelství I. stupně ZŠ 38 
2 Učitelka ZŠ 1 Učitelství I. stupně ZŠ 17 
3 Učitelka ZŠ 1 Učitelství I. stupně ZŠ 1 

4 Vychovatelka 0,77 Vychovatelství 30 
5 Učitelka MŠ 1,00 Učitelka MŠ 8 
6 Učitelka MŠ 0,3 Učitelka MŠ 42 

7 Učitelka MŠ 1,00 Učitelka MŠ 17 

8 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 družiny splňuje vzdělání - 

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

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

dostatečně zkušení pro práci s dětmi. Ve školce jsme přijali posilu – zkušenou učitelku MŠ – 

důchodkyni, která vypomáhala stávajícím učitelkám ve třídě s 28 dětmi. Průměrný věk činí 45,25 let. 

ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY Z HLEDISKA ODBORNÉ A PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI 

UČITELŮ : 

 

 v % 

Požadovaný stupeň vzdělání : 100 
Kvalifikovanost  výuky : 90 

 
Komentář k dané problematice: Všichni pedagogičtí pracovníci dosahují požadovaného 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 pro1.stupeň. Náboženství vyučoval p. Mgr. Fojtík. 



Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020: 

 

 

 

 Počet fyzických 

osob 
Přepočtené  

úvazky 
Interní pracovníci 5 4,6 

Externí pracovníci 1 0,05 

 

 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2019/2020 : 

 
 

Ostatní pracovníci 
- poř.číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1 Školník 0,75 Střední odborné 
2 Kuchařka 0,35 Střední odborné 
3 Školnice 1,0 Střední odborné 
4 Kuchařka 1,0 Střední s maturitou 
5 Kuchařka 0,7 Střední odborné, s maturitou 
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 2019/2020 

 
 

ZAPSANÍ DO 1. 
TŘÍD 2018 

Počet žádostí  
o odklad 

Nastoupili do  
1. třídy 2019 

Zapsaní do 1. tříd 

2020 
Počet žádostí  

o odklad 
Nastoupí do  
1. třídy 2020 

13 2 14 17 2 15 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  podle cílů stanovených školním 

vzdělávacím programem 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2019/2020: 

 

Ročník Počet žáků 
celkem 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Hodnoceno 

slovně 

1. 
14 14 0 0 0 

2. 13 13 0 0 0 
3. 13 13 0 0 0 

4. 11 11 0 0 0 

5. 14 11 3 0 0 
Celkem 1.stupeň 65 62 3 0 0 
6.      
7.      
8.      
9.      
Celkem 2. stupeň      
Škola celkem 65 62 3 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. Minimální preventivní program primární prevence rizikového chování  
u dětí je po celou dobu školní docházky součástí výchovy a vzdělání. Této problematice se 
učitelé spolu s dětmi věnují nejen v řízených besedách a přednáškách, ale i v běžné výuce. 
Především v hodinách jazyka českého, v prvouce a přírodovědě a také ve vlastivědě. Tady 
všude je možné diskutovat a osvětlovat správné chování při rozličných nenadálých situacích 
– například při úrazech, autonehodách, požárech nebo mimořádných situacích jako je 
povodeň, evakuace apod. 

Naší snahou bylo v tomto školním roce, co nejvíce žáky vybavit schopnostmi, snahou 
a vůlí ubránit se negativním sociálním jevům. A mimořádná koronavirová opatření od března 
2020 spojená s karanténou obyvatelstva a uzavřením škol nám ukazuje, jak dobrou práci 
jsme odvedli. 

Lektorky z Centra pro rodinu ze Zlína nám připravily pro žáky besedy na téma 
Kamarádství, Já a moje rodina, Jak spolu mluvíme, Jak se bránit nátlaku a Rozdíly a 
pochopení mezi námi. 

Celá škola také absolvovala seminář na téma “Zdravý životní styl.“ Lektorky 
Pedagogicko-psychologické poradny ze Zlína žákům názornou formou předvedly, jak je 
životní styl mnohorozměrný a jaké množství prvků jej může ovlivňovat.  

Besedy probíhaly nejen pod odborným vedením lektorek z Centra pro rodinu a 
Pedagogicko-psychologické poradny ze Zlína, ale i primárního preventisty naší školy. Pro 
čtvrtou a pátou třídu to byla přednáška s besedou na téma „Proč říci drogám ne!“ A pro 
první třídu s tématem „Bezpečná cesta do školy a ze školy.“ 

Na celý rok pak byla žákům nabídnuta možnost zapojit se do vybraných aktivit, které 
zajišťovala organizace KROUŽKY. CZ. Byly to kroužky Angličtiny, Vědeckých pokusů a kroužek 
Šikovných rukou. Děti také mohou ve škole navštěvovat nepovinný předmět náboženství.  
V rámci školní družiny děti trávily spoustu času venku na přilehlém školním hřišti, školní 
zahradě ana vycházkách po okol. Při nepříznivém počasí si četly, hrály stolní hry  
a výtvarně tvořily z různých materiálů. Na podzim 2019 vyhlásila firma DOMESTOS novou 
soutěž o peníze na rekonstrukci toalet nebo zásobu čisticích prostředků na celý rok. 
Nejednalo se o žádné sbírání bodů za nákup jejich výrobků, jen jsme s dětmi ve školní 
družině plnili rozličné poučné úkoly, aby si zapamatovaly, proč je důležité si pořádně mýt 
ruce. Po splnění všech úkolů jsme byli zařazeni do losování o ceny a vyhráli jsme zásobu 
čisticích prostředků. Od ledna do března pak ve školní družině probíhala speciální olympiáda, 
která se skládala z dvanácti disciplín, které bylo možné plnit v místnosti.Tuto olympiádu jsme 
však z důvodu uzavření škol nemohli dokončit. 

Stále se snažíme o rozvoj a podporu čtenářské dovednosti všech našich žáků. Ti starší 
se učí pod vedením a následně i samostatně vyhledávat a zpracovávat nejrůznější informace, 
diskutují o přečtených knihách a své poznatky si zapisují do Čtenářských deníků. Všichni žáci 
také mají možnost si ve škole objednávat nové knihy z Klubu mladých čtenářů nakladatelství 
Albatros. 

V první polovině školního roku jsme také poctivě plnili úkoly celostátního projektu 
Recyklohraní. Plnění úkolů v rámci projektu a sběr a třídění odpadů se stalo náplní mnoha 
školních aktivit, do kterých byly mnohdy zapojeny i celé rodiny či obyvatelé naší obce. Žáci se 
do tohoto projektu aktivně zapojují tříděním odpadu. V letošním školním roce již nejsme 
ohodnocováni body.Všichni však víme, že není důležité recyklovat kvůli odměnám, ale pro 
ekologicky čisté okolí naší školy a našich domovů. 

 



V dalších aktivitách nám zabránily mimořádná opatření a dlouhodobé uzavření škol 
z důvodu koronavirové infekce. Během krátké doby nám virus ukázal, že z věcí pro nás „velmi 
důležitých“ se najednou staly věci malicherné a nepodstatné. Nikdo si jistě nedovedl 
představit, jak snadno se mohou naše životy obrátit vzhůru nohama. Z toho důvodu byl 
školní rok 2019/2020 hlavně ve svém závěru pro žáky a jejich pedagogy velmi náročný a my 
doufáme, že v dalším roce vše nedokončené úspěšně zvládneme. Jedná se o spaní ve škole, 
školu v přírodě, návštěvy Dopravního hřiště apod.  

I přes tato omezení doufáme, že naše snaha dětem vštípit inspiraci, jak smysluplně 
trávit volný čas a vést žáky přijatelnou a poutavou formou k vytváření kladných lidských 
postojových vlastností, nebude marná.  
 

 

Hodnocení výsledků výchovného působení: 

 
 

Snížené stupně z chování na konci školního roku 

 

 Počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 0 0 
3 – neuspokojivé 0 0 

 
 

 

Neomluvené hodiny za školní rok 2019/2020: 

 

 Počet % ze všech zameškaných hodin 

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

 

 

 

 

Pochvaly na vysvědčení  ve školním roce 2019/2020 

1. pololetí 0 
2. pololetí 10 

celkem 10 

  

Údaje o integrovaných žácích : 
 

 

Inkluzivní vzdělávání ve třídách ve školním roce 2019/2020 

 

Druh postižení : Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení 
- 0 

Zrakové postižení - 0 
S vadami řeči - 0 
Tělesné postižení - 0 



Mentální postižení - 0 
S vývojovými poruchami učení 2., 3.,4.,5. 7 
Poruchy autistického spektra . 0 

 

 

 4 žáci  mají podpůrná opatření 1.stupně bez IVP a  bez  zvýšené  finanční náročností. 

1 žák byl zařazen do 3.stupně podpůrných opatření s IVP bez asistenta a 2 žáci mají 2.stupeň PP 

s IVP. 

 

 

Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2019/2020:          

 

Vlivem koronavirové  infekce a  díky uzavření škol se nekonala spousta naplánovaných aktivit a 

soutěží. 

 Počty účastníků : 

Název soutěže, přehlídky 
 

Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo 

Recitační 36 - - - 

Pěvecká - - - - 

Výtvarná 
20 5 - - 

Sportovní 
30 - - - 

Ekologie 
65 - - - 

Matematika 
- - - - 

Přírodověda 
- - - - 

Hasiči očima dětí 
- - - - 

Recyklohraní 
42 - - 20 

Vlastivědná 
- - - - 

 

Domestos 
30   30 

 

 

 

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 2 0 

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0 

O přijetí k předškolnímu vzdělávání dle § 165, odst. 2 b 14 0 

O přijetí k základnímu vzdělávání dle § 165, odst. 2 e 15 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 
 
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  - , logopedické 
základy, učitelky ZŠ- čtenářská gramotnost, přírodovědná gramotnost, inkluze,  
Ve školní jídelně – nové trendy ve stravování 
 
 

Výčet, kurzů, seminářů        Finanční náklady na DVPP  Počet účastníků 

 

   1 

 

Inkluze  MAP      0    1 

 

Nové financování ve školství    900,-    1 

 

Inkluze v mateřské škole    800,-    1 

 

Společné vzdělávání v MŠ    990,-    1 

 

Vytvoření inkluzivních škol v Moravskoslezském  

a Zlínském kraji       0            10 

Změny v legislativě     450-    1 

 

PhDr. Valenta- právní předpisy ve školství  350,-    1 

 

Podpora vzdělávání mimořádně nadaných  0,-    1 

 

Zdravé stravování     800.-    1 

 

 

 

Celkem         4 290,- Kč 



 

  

Na DVPP ve školním roce 2019/2020 bylo v MŠ a ZŠ čerpáno celkem 4 290,- Kč. 

V plánu bylo ještě několik vzdělávacích akcí, které se díky koronavirové krizi nemohly 

uskutečnit. 

 

 

 
 

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

organizačními složkami 

 
I nadále se zapojujeme do mnoha soutěží a spolupracujeme s těmito složkami: 

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

Policie České republiky, Hasiči, ČSČK,  

 

 

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

ovoce a zelenina – vitamíny. Zúčastňovali jsme se akcí ve Zlíně,  

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

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

plánované akce se nekonaly kvůli mimořádnému opatření. 

 

Spolupráce školy s rodiči 

. písemné informace pro rodiče 

. třídní schůzky s rodiči 

-dny otevřených dveří – Pasování na prváky 

- individuální konzultace s rodiči 

 

Spolupráce se zřizovatelem 

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

akcí – Pasování, pololetí, závěr školního roku 

-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, vánoční jarmark, 

 

 

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

Z každé 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 života školy i mateřské školy a zlínské noviny – 

Zlínský deník Také ředitelka shromažďuje portfolia z jednotlivých akcí. 

 

  

  

 

 



 
 

PŘEHLED AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 
 

ZÁŘÍ  23. – 27. 9. ZELENINOVÝ TÝDEN 
   1. třída 

 
ŘÍJEN  8. 10. Prevence patologických jevů - Centrum pro rodinu Zlín 

1.třída  „JÁ A MOJE RODINA“ 
    3. třída  „MYŠLENKY A VZTAHY“ 
 

 9. 10. Prevence patologických jevů - Centrum pro rodinu Zlín.  
4. třída „MOJE VZORY“ 

    5. třída  „ROZDÍLY A POCHOPENÍ MEZI NÁMI“ 
 

10. 10. 1 třída „BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY A ZE ŠKOLY“ 
 

11. 10. Prevence patologických jevů - Centrum pro rodinu Zlín.  
2. třída„JAK SPOLU MLUVÍME“ 

 
LISTOPAD 9. 11.  PASOVÁNÍ NA PRVÁKY 
 

   19. 11.  Divadelní představení „KRÁLÍCI Z KLOBOUKU“ 
   Hudební divadlo - příběh o kamarádství 

 
25. 11. 4. – 5. třída „CO JSOU TO DROGY A PROČ JÍM ŘÍCI NE.“ 
 

 PROSINEC  1. 12.  projekt – VÁNOCE – ADVENT 
    4. 12.  zahájení soutěže DOMESTOS  
   14. 12. Vánoční jarmark 

18. 12. návštěva filmového představení ve Zlatém jablku 
„LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II.“ 
 

LEDEN   6. 1. DRUŽINOVÁ OLYMPIÁDA 
 
  10. 1. 1. – 5. třída – DOPRAVNÍ VÝCHOVA 
 
  26. 1.  KARNEVAL 
 
ÚNOR   3. 2.  3D kino ve škole – MOŘSKÝ SVĚT 
 

   24. 2.  ukončení soutěže DOMESTOS 
 

24. 2. Prevence patologických jevů – PPP Zlín 
1. – 5. třída ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL  

  
 BŘEZEN – KVĚTEN   

z důvodu mimořádných opatření a uzavření škol  neprobíhaly žádné akce. 
    

 
         ČERVEN  25. 6.  Rozloučení s páťáky 



 

Jsme zapojeni do mnoha projektů:   

 

 

 Internetové online testy  proskoly.cz 

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

– zapojení 2 pedagogických pracovnic ze ZŠ 

 

 Alfík – internetové hry pro 1., 2.ročník 

 Naše škola je zapojena do celostátních projektů  - Klokan /letos neúčast koronavirus/ 

 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 postižené 

  Fond Sidus -  příspěvek na onkologické oddělení nemocnice 

 Recyklohraní 

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

 Domestos 

 

 

 

 

 

Zpráva o činnosti školní družiny  

 

 Školní družina pro svou celoroční činnost využívá jednu prostornou třídu s kabinetem, 
kde žáci využívají odpočinkový koutek. Dále má školní družina k dispozici velkou školní 
zahradu s upraveným hřištěm s košem na basketbal a pískoviště s průlezkami, kolotočem  
a dalšími hracími prvky.  
 Protože kapacita školní družiny je třicet žáků, byli přijati pouze žáci první až třetí třídy. 
Žáci školní družinu navštěvují velmi rádi a jejich nejoblíbenější činností jsou stavby z lega, 
míčové hry, družinové olympiády a vycházky do okolí školy. 
 Přihlášené děti: Školní družinu ve školním roce 2019/2020 navštěvuje v jednom 
oddělení třicet dětí.  Je to 17 chlapců a 13 děvčat.  
 Úplata za zájmové vzdělání: Úplatu za zájmové vzdělání 80,- Kč za měsíc zaplatilo 
třicet dětí. Žádné dítě nemělo osvobození od platby ve správním řízení. 
 Materiální vybavení školní družiny: Vybavení družiny je na velmi dobré úrovni. Letošní 
rok byly zakoupeny nové stavebnice LEGO i LEGODUPLO, vzdělávací stavebnice i výchovně-
vzdělávací hry. 
 Personální zajištění a činnost ŠD: Celoroční činnost školní družiny je zajišťována 
kvalifikovanou vychovatelkou. Veškeré činnosti a zájmové vzdělávání ve školní družině svými 
specifickými prostředky naplňuje obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Protože 
největší pozornost klademe na tělovýchovnou činnost, tráví žáci školní družiny nejvíce času 
na školním hřišti, na zahradě nebo na vycházkách do okolí školy. Při práci ve školní družině 



vychováváme žáky nejen k práci v kolektivu, ale i k samostatnému smysluplnému využívání 
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 každé třídě byl zpracováván dle 

věkových zvláštností dětí . 

 

 

Školní rok 2019 / 2020  byl zahájen v pondělí  2.9.2019. Do pracovního poměru nastoupily 

paní učitelky – Hana Plocová, Gabriela Hnilicová a Růžena Mikesková. Paní učitelka Tereza 

Františáková – Možnárová ukončila pracovní poměr.I nadále je na MD paní Veronika 

Křemečková. Od října 2019 nastoupila na zkrácený úvazek pí.učitelka Helena Malaníková. 

Mateřská škola je dvoutřídní školou, s dětmi od 3 – 7let. Horní třída má název mravenečci 

s počtem  

27 dětí – z toho 14 děvčat a 13 chlapců a dolní třída s názvem berušky –s počtem 14 dětí,  

z toho 6 děvčata 8 chlapců. Všechny tři paní učitelky se po týdnu střídají v obou odděleních. 

Celý školní rok jsme pracovali podle školního vzdělávacího programu   pro předškolní 

vzdělávání -    

,,Přírodou krok za krokem“. 

 

Celý první pololetí proběhlo v duchu společenských a kulturních akcí, na které se děti velice 

těšily. 

Každý měsíc naši mateřskou školu navštívil divadelní spolek s určitou pohádkou.Někdy to 

byly pohádky humorné, jindy zase s naučnou tématikou. 

Předškoláčci měli hned z kraje školního roku – v září – veřejné vystoupení  svatováclavském 

koncertě na místní sokolovně. Počasí bylo přijatelné a nálada a atmosféra se vydařila a děti 

sklidily úspěch a potlesk. 

Také jsme opět po předchozích zkušenostech uspořádaly projekt - ,,Barevný týden“, který se 

velice osvědčil. Děti přišly každý den oblečení v dané barvě a probíhaly různé pokusy 

s barvami,vyprávěli jsme si o barvách, děti plnily spoustu zajímavých úkolů. Do projektu se 

zapojila i školní kuchyně, kdy děti dostávaly jídla v dané barvě.  

Také proběhlo před vánocemi fotografování dětí a jejich sourozenců, pod vedením paní 

fotografky Dagmar Vránové. 

Předškolní děti se jako každým rokem v listopadu zúčastnily v ZŠ ,,Pasování prvňáčků“ a tak 

si přiblížily, co je za rok bude čekat.  

V prosinci se vždy snažíme dětem co nejvíce zpříjemnit adventní dobu a přiblížit zvyky a 

tradice Vánoc. Každá  třída si nazdobila svůj stromeček, vyzdobily se šatny i okna. Také se 

nezapomnělo na přípravu a pečení perníčků. I letos do mateřské školy zavítal Mikuláš 

s andělem a čertem a přinesli sebou nadílku. Opět nechyběla ani vánoční tvořivá dílna 

s rodiči, která má vždy hojnou účast. Děti si s rodiči poskládaly vánoční stromeček 

z papíru.Také při spolupráci SRPŠ byl pro děti zajištěn autobus a  exkurze do Zlína na,, Den 

otevřených dveří u hasičů“. Byla pro nás všechny přínosem a krom spousty zážitků a 

informací si děti odnesly jako vánoční dárek každý plyšáka. 



Závěr kalendářního roku jsme již tradičně oslavili na Vánočním jarmarku ve Březnici. Zde 

před kostelem děti vystoupily s pásmem básní a koled.  

 

Od 23.12.2019 – 1.1.2020 byla MŠ uzavřena-vánoční prázdniny.  

 

Po vánocích nás ve školce čekala příprava na maškarní rej. Ten se uskutečnil ve třídě 

mravenečků, kde děti předvedly své masky a kostýmy a byly uspořádány různé pohybové hry 

a na závěr proběhl tanec.Premiéru si děti zopakovaly i na sokolovně, kde každoročně probíhá 

poslední lednovou neděli  maškarní rej. 

V průběhu měsíce ledna onemocněla pí.uč.Hnilicová a od února za ni jako zástup nastoupila 

pí.uč.Křemečková.   

Od 16.3.2020 do22.5.2020  MŠ uzavřena z důvodu mimořádného opatření vlády v souvislosti 

s Covid19. 

Od května se vrátila po nemoci pí.učitelka Hnilicová a MŠ byla opět od 25.5.2020 v provozu 

s bezpečnostními hygienickými opatřenímihygienickými opatřeními. Letošní druhé pololetí 

školného roku bylo pro nás všechny náročné a hektické. Ale se společnými silami jsme to ve 

zdraví zvládli. 

Z MŠ odchází do ZŠ celkem 13 žáků,2 chlapci mají odklad školní docházky. 

 

Závěrem patří velké poděkování paní ředitelce Mgr.JaněVojtkové.V takto hektické a náročné 

době jako byla letos od března ,vše dokázala s nadhledem a klidem vyřešit! Za to si ji vážíme 

a děkujeme! 

Snad se již nebude tahle situace s Covid 19 v budoucnu opakovat. 

 

Od 1.7.2020 – 14.8.2020 – MŠ uzavřena – letní prázdniny a čerpání ŘD. 

 

 

 

 

 

 

Akce MŠ 2019/2020 

2.9.2019 – zahájení školního roku 

13.9.2019 – divadlo Šikulka – série tří pohádek 

17.9.2019 – třídní schůzky ve spodní třídě od 15.30 

28.9.2019 – vystoupení ke svatému Václavu (pí. Mikesková) 

7.10. – 11.10.2019 – barevný týden v MŠ (pí. Hnilicová a Mikesková) 

14.10. – 18.10.2019 – barevný týden v MŠ  (pí. Plocová a Malaníková) 

22.10.2019 – divadlo Z truhlice – správná hygiena 

24.10.2019 – vánoční fotografování i se sourozenci 

29.10 a 30.10. – podzimní prázdniny (17 dětí) 

5.11.2019 – screeningové vyšetření zraku (6 dětí) 

8.11.2019 – pasování prváčků v ZŠ pouze předškoláci (pí. Plocová) 

22.11.2019 – volné divadlo – Medvídek Pú 

2.12.2019 – zdobení stromečků v obou třídách 

5.12.2019 – Mikulášská nadílka 

10.12.2019 – vánoční dílna od 15.00 hod v horní třídě (pí. Hnilicová a Plocová) 



13.12.2019 – den otevřených dveří, hasiči Zlín 

14.12.2019 – vánoční jarmark ( všechny paní učitelky) 

16.12.2019 – p. Čapčuch – koledy 

18.12.2019 – pečení perníčků se všemi dětmi v horní třídě ( pí. Plocová a 

Hnilicová) 

19.12.2019 – rozdávání vánočních dárečků, čekání na ježíška 

23.12. – 31.12.2019 – MŠ uzavřena – vánoční prázdniny 

23.1.2020 – maškarní rej v MŠ 

24.1.2020 –p. Taraba – balonkový klaun 

26.1.2020 – maškarní rej na místní sokolovně ( pí. Plocová) 

20.2.2020 – divadlo Rolničky : “ Jak krtek zachránil les“ 

2.3 – 6.3.2020 – jarní prázdniny (13 dětí) 

od 16.3.2020 –do 22.5.2020 – MŠ uzavřena z důvodu mimořádného opatření 

vlády v souvislosti  

 s covid – 19 

25.5.2020 – opět zahájen provoz v MŠ s bezpečnostními hygienickými 

opatřeními (23 dětí) 

od 1.6.2020 – do 14.8.2020 – MŠ uzavřena – velké prázdniny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Základní škola  a Mateřská škola Březnice,  

okres  Zlín,  příspěvková organizace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
o  hospodaření  za  rok 2019 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Mgr. Jana Vojtková 

                                                                                                                  ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Příjmy 

Celkové příjmy 9 258 530,77 

Dotace celkem 8 489 689,00 

z toho:     

            - dotace ze státního rozpočtu 7 194 689,00 

            - dotace obec 1 295 000,00 

            - dotace Úřad práce           

Tržby z prodeje služeb - školné mš, šd   107 100,00 

Úroky 951,27 

Stravné děti + zaměstnanci   570 189,00 

Zúčtování fondů 35 426,50 

Ostatní příjmy 55 175,00 

 

2. Výdaje 
neinvestiční – placeny ze státního rozpočtu 

 

1. náklady na platy pracovníků školy, dočasná PN 5 229 864,00 

    z toho OPPP 13 000,00 

2. zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění  1 757 619,00 

3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  0,00 

    z toho prostředky DVPP   0,00 

    SIP + ICT + vázané prostředky 0,00 

4. výdaje na učebnice a učební pomůcky 46 683,00 

5. ostatní provozní výdaje 1 200,00 

6. Kooperativa, odvod náhradních plnění ZPS 20 628,00 

7. tvorba FKSP 104 595,00 

8. plavání    34 100,00 

CELKEM VÝDAJE - SR 7 194 689,00 

 

Daňové přiznání za rok 2019 bylo schváleno auditorem a daňovým poradcem paní Ing. 

Annou Martinů.  

 

                                                                                                              Mgr. Jana Vojtková 

                                                                                                                  ředitelka školy 

 

Zlín, 1. března 202 



Rozbor hospodaření  k  31.  prosinci  2019 

Obecní  rozpočet  
 

Výnosy Kč   

Obec - dotace 1 295 000,00 

Úřad práce - dotace 0,00 

Úplata MŠ, školné ŠD 107 100,00 

Příjem z hospodářské činnosti 0,00 

Stravné  570 189,00 

Zúčtování fondů 35 426,50 

Úroky 951,27 

Ostatní příjmy 55 175,00 

Celkem výnosy 2019 2 063 841,77 

Náklady Kč 

Nákup materiálu 0,00 

Učebnice a učební pomůcky 96 499,00 

Odpis DDHM + majetek evidovaný v OE 281 598,89 

Spotřeba potravin 540 354,68 

Energie 419 551,00 

Energie v hospodářské činnosti 0,00 

Spotřeba potravin v hospodářské činnosti 0,00 

    

Celkem 1 338 003,57 

    

Mzdové náklady v hospodářské činnosti 0,00 

Mzdové náklady z obce (HM + odvody + FKSP) 82 681,00 

Vzdělávání zaměstnanců + preventivní prohlídky 4 060,00 

    

Oprava a udržování 55 442,70 

Služby + cestovné 376 063,51 

Odpisy DDNM 59 825,90 

    

Celkem  491 332,11 

    

Ostatní + odpisy DHM 62 962,71 

  0,00 

Celkem náklady 2019 1 979 039,39 

 
 

Zisk roku 2019 84 802,38 



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 2019/2020nebyla Českou školní inspekcí provedena 

inspekce.  
 

 Kontrola hospodaření příspěvkové organizace s veřejnými prostředky 

poskytovaných obcí Březnice proběhla v dubnu2019. Bylo zjištěno, že 

čerpání finančních prostředků za rok 2019a 2020 je v souladu s 

rozpočtovými pravidly a závaznými ukazateli. 

 

 Kontrola KHS Zlínského kraje – 29. 5. 2020 Byla provedena kontrola ve 

školní kuchyni -  % soli obsažené v pokrmech.  Nebyly zjištěny žádné 

nedostatky. 

  Kontrola OSSZ – Nebyly zjištěny žádné nedostatky 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovanýchz cizích zdrojů 
Škola nepředložila 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 velmi specifický a náročný. Vzhledem k tomu, že od 11. 3. 2020 byly  

 

uzavřeny školy v rámci koronavirové pandemie, nemohly se uskutečnit plánované akce typu  

 

škola v přírodě, spaní ve škole, kulturní a společenské akce. Probíhala  domácí výuka,  která  

 

byla náročná jak pro žáky a rodiče, tak i pro pedagogické pracovníky.  Všichni společně  

 

museli zvládnout nelehký úkol- probrat v rámci možností učivo dané osnovami a Školním  

 

vzdělávacím programem. Většina žáků a rodičů přistupovala k této situaci velmi zodpovědně.  

 

Našli se však i takoví, kteří zpočátku prožívali prázdniny. Nicméně velká pochvala patří  

 

pedagogům, kteří v této náročné době nezklamali a pracovali s velkým vypětím.  

 

Především od 25. 5. 2020, kdy byly znovu otevřeny školy a nástup do škol byl dobrovolný.  

 

Učitelé tak museli pracovat ve škole i připravovat práci pro domácí výuku. Nicméně máme to  

 

všichni za sebou a doufejme, že se tato situace nebude již opakovat. 

 

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

 

vzdělávání žáků 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. 

 

Všichni pracovníci školy  plnili běžné pracovní povinnosti, vyplývající z pracovního řádu a  

 

Zákoníku práce.  

 

Učitelé  ve výuce  používali  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), Využíváme počítačové  

 



vybavení v počítačové třídě, takže každý žák, který naši školu opouští, ovládá základy práce  

na PC.  Součástí práce s počítači a internetem je také výchova k bezpečnému užívání  

 

internetu.  

 

Vedli jsme  žáky ke zdravému způsobu života, k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany  

 

zdraví, a to nejen ve škole. 

 

I v tomto školním roce jsme se zapojili do dlouhodobého projektu „ZDRAVÉ ZUBY“. Školní 

 

 rok 2019/2020 byl sedmnáctým rokem jeho realizace. Projekt spadá do vzdělávací oblasti  

 

„Člověk a jeho svět“ a je realizován na 1. stupni naší školy v předmětech prvouka a  

 

přírodověda. Jde o komplexní výukový program péče o chrup, který je primárně určen pro  

 

prevenci zubního kazu u dětí na 1. stupni ZŠ. Žáci v jednotlivých ročnících pracují se  

 

speciálními pracovními listy, které jsou přizpůsobeny věkovým zvláštnostem žáků a jejich  

 

potřebám v problematice zubního zdraví. Žáci tak mají možnost vytvářet si během pěti let na  

 

prvním stupni ZŠ žádoucí dovednosti a postoje.  

 

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 pokračujeme v projektu  Recyklohraní, 

 

Díky Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin. 

Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží  

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

dosahování dobrých výsledků v projektu.  Opět jsme spolupracovali  s ČSČK Březnice.  

Věnovali jsme všechny vršky od pet lahví, které jsme nasbírali. 

Pokračovali jsme v projektu podporujícím zdraví s názvem ŠKOLNÍ MLÉKO A OVOCE DO  

 

ŠKOL,  kterého se účastní  všichni žáci. 

 

 

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

 

našeho ŠVP pro ZV. Již  třetím rokem jsme se zapojili do projektu Podpora výuky plavání  

 



VI. etapy, kdy z projektu  mělo být  všem žákům hrazeno cestovné  ve 100 % výši.  Ovšem  

plavecký výcvik byl kvůli koronaviru přerušen a bude probíhat až na podzim. 

 

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 žáků (srovnávací písemné práce a testy) 

 

Na základě dosažených výsledků lze konstatovat, že školní rok 2019/2020 byl pro Základní 

školu a Mateřskou školu Březnice, příspěvkovou organizaci úspěšný. Žáci dosáhli velmi 

dobrých výsledků, o školu je mezi veřejností v Březnici zájem a počet žáků výrazně vzrostl.  

 Zájem veřejnosti přihlásit dítě do naší školy je nejen díky zmodernizované škole, ale také 

díky fundovaně odváděné práci kvalitního a stabilizovaného kolektivu pedagogických i 

správních zaměstnanců . 

Ředitelka školy děkuje všem institucím, jednotlivcům, pracovníkům školy i spolupracujícím 

rodičům, kteří se podíleli na úspěšném průběhu uplynulého školního roku. Zvláštní 

poděkování patří zřizovateli školy, zvláště pak panu starostovi Josefu Hutěčkovi a panu 

místostarostovi Tomáši Vlkovi  za výraznou podporu při modernizaci školy a za vstřícnost při 

řešení provozních i finančních záležitostí.  

 

 

 
Datum zpracování zprávy: 28. srpna 2020   

 

Datum projednání v pedagogické radě: 26. srpna 2020 

 

Datum projednání v radě školy:.28.srpna 2020 

 

Podpis ředitele a razítko školy:  

 

 



 

 


