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Škola byla zřízena 1. 9. 1977, k     1.1.2003 jako příspěvková organizace  
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  Školní výdejna    IZO: 150 073 526  kapacita: 85

mailto:zsbreznice@zlinedu.cz


Výroční zpráva o činnosti školy informuje o práci ZŠ a MŠ Březnice
ve školním roce 2021/2022

Výroční zpráva o činnosti  školy informuje o práci  ZŠ a MŠ Březnice,  o
jejích úspěších i problémech ve školním roce 2021/2022. 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 čtyřech 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. 

Analýza současného stavu - Kde jsme nyní?

Základní  škola  má  v současné  době  69  žáků  1.  až  5.  ročníku,  6  pedagogů  a  2  správní

zaměstnance.  Mateřskou  školu  navštěvuje  56  dětí.  Pečuje  o  ně  6  učitelek  a  2  správní

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

Ředitelka školy je současně třídní učitelkou III. třídy.

Všichni  pedagogičtí  pracovníci  mají  požadované  vzdělání.  Vychovatelka  ŠD  doučuje

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.
Přestože  již  nemáme  z této  činnosti  žádné  finanční  prostředky  ani  upomínkové  dárky,
pokračovali  jsme  ve  sběru  baterií,  vršků  od  PET  lahví,  vysloužilých  elektrospotřebičů  a
cartridge.

2.  Dát dítěti dostatek podpory, péče a lásky.

3.  Respektovat individuální potřeby každého dítěte.

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



5.   Zavádění  moderních  výukových  metod,  využívat  projektové  vyučování  a  žákovská

portfolia.

6.  Rozvíjet znalosti a dovednosti žáků v oblasti přírodních věd, technické výchovy a výuky

technicky zaměřených okruhů. Více využívat sebehodnocení žáků ve výuce.

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

8. Úzká spolupráce se ZŠ a MŠ Bohuslavice

9. Zaměřit se na etickou výchovu – zdravení ve škole i mimo školu.

10.  Pokračovat  ve  zdokonalování  estetického  vzhledu  vnitřních  prostor  základní  školy  i
mateřské školy.

11.  Spolupráce  s místní  knihovnou-soutěže,  výtvarné  vyjádření  čteného  projevu,  výstavky
výkresů, kvízy.

12. Zajistit kulturní vystoupení pro obec-Vítání občánků, senioři, Den státnosti, Advent…

Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2021/2022 :

Počet tříd
/skupin

Počet
žáků,dětí

Počet žáků na
třídu /skupinu

Přepočtený počet
ped.prac.
Prac.ŠJ /

Počet žáků
na ped.úvazek

1. stupeň 4 69 17,25 4,77 14,46
2. stupeň 0 0 0 0 0
Školní družina 1 30 30 0,8 37,5
Školní klub* 0 0 0 0 0
Mateřská škola 3 56 18,66 5,4 10,37
Školní jídelna x 124 x 2,35 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.

SRPŠ se   opět aktivně zapojilo do činnosti školy a připravilo pro žáky různé akce. 32 000,- 
Kč bylo použito na nákup učebních a školních potřeb, kytary a vzdělávacích projektů (canis 
terapie, 1. pomoc pro žáky a učitele, příspěvek na autobus na plavání a výlety ZŠ a MŠ). 
Vzhledem ke koronavirové situaci nebylo opět možné uskutečnit některé tradiční akce, na 
které SRPŠ přispívá. 



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

vzdělávací program č.j.MŠMT školní rok 2021/2022
v ročnících Počet žáků

RVP  pro ZV ŠVP pro ZV 1.,2.,3.,4.,5. 68
Zvláštní škola 0 0 0

• Ve škole byl vyučován nepovinný předmět Náboženství.

V rámci  mimoškolních  aktivit  byly  zajištěny  na  škole  dva kroužky,  vedené  pracovníky
organizace Kroužky Zlín:  anglický jazyk, na který se přihlásilo 8 dětí  ,  kroužek šikovné
ručičky , který navštěvovalo 5 žáků. 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022:

Počet fyzických
osob

Přepočtené
úvazky 

Interní pracovníci 13 (6 ZŠ, 7 MŠ) 5,5 ZŠ; 5,9 MŠ
Externí pracovníci 0 0

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2021/2022

Ped. pracovníci
- poř.číslo

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání,
obor, aprobace

Roků ped.
praxe

1 Ředitelka školy 1,0 Učitelství I. stupně ZŠ 21
2 Učitelka ZŠ 1,0 Učitelství I. stupně ZŠ 21
3 Učitelka ZŠ 1,0 Učitelství I. stupně ZŠ 4
4 Učitelka ZŠ 1,0 Učitelství I. stupně ZŠ 9
5 Učitelka ZŠ 0,5 Učitelství I. stupně ZŠ 28
6 Vychovatelka 0,8 a

0,27
Vychovatelství
Učitelství I. stupně ZŠ

32

7 Učitelka MŠ 1,0 Učitelka MŠ 10
8 Učitelka MŠ 0,4 Učitelka MŠ 44
9 Učitelka MŠ 1,0 Učitelka MŠ 19

10 Učitelka MŠ 1,0 Učitelka MŠ 15



11 Učitelka MŠ 1,0 Učitelka MŠ 4
12 Učitelka MŠ 1,0 Učitelka MŠ 16
13 Asistentka pedagoga 0,5 Kurz asistenta pedagoga 0

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 výchovy. 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 dvě
učitelky do nově přistavené třídy a také asistentku pedagoga pro chlapečka s PO3 Průměrný věk činí
46,25 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. Polách.

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022:

Počet fyzických
osob

Přepočtené 
úvazky

Interní pracovníci 7 5,7
Externí pracovníci 1 0,05

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2021/2022 :

Ostatní pracovníci
- poř.číslo

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor

1 Školnice 1,0 Střední odborné
2 Kuchařka 0,30 Střední odborné
3 Školnice 1,0 Střední odborné
4 Kuchařka 1,0 Střední s maturitou
5 Kuchařka 1,0 Střední odborné, s maturitou
6 Uklízečka 1,0 Střední odborné s maturitou
7 Provozářka školní jídelny 0,3 Střední s maturitou
8 Uklízečka 0,125 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 2021/2022

Zapsaní do 1. tříd
2021

Počet žádostí 
o odklad

Nastoupili do 
1. třídy 2021

Zapsaní do 1. tříd
2022

Počet žádostí 
o odklad

Nastoupí do 
1. třídy 2022

20 3 17 31 3 24

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  podle cílů stanovených školním 
vzdělávacím programem

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2021/2022

Ročník Počet žáků
celkem

Prospělo
s vyznamenáním

Prospělo Neprospělo Hodnoceno
slovně

1.
17 17 0 0 0

2. 15 15 0 0 0
3. 13 11 2 0 0
4. 11 7 4 0 0
5. 12 10 2 0 0
Celkem 1.stupeň 68 60 8 0 0
6.
7.
8.
9.
Celkem 2. stupeň
Škola celkem 68 60 8 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 Jarmila Hájková a od 2. pololetí  paní učitelka
Hešová, která má kvalifikační studium pro metodiky prevence. Paní učitelka Hájková byla od
druhého  pololetí  pověřena  funkcí  školního  zdravotníka,  splnila  kvalifikaci  (Zdravotník
zotavovacích akcí u  ČČK Zlín). 

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, Drobné náznaky, které se vyřešily.

 S problémy rasové nesnášenlivosti a problémy s hraním na výherních automatech jsme se v 
tomto školním roce nesetkali.

Po celou dobu školní docházky je „Minimální preventivní program“ součástí výchovy 
a vzdělávání žáků. Účastní se ho učitelé, žáci, rodiče i odborníci. Hlavním cílem našeho 
preventivního programu prevence rizikového chování je dítě odpovědné za vlastní chování 
a způsob života přiměřený jeho věku. 
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. 

Vzhledem k mimořádné situaci koronavirových opatření spojených s karanténou 
obyvatelstva a uzavřením škol jsme nemohli využívat semináře organizované jinými 
organizacemi. Museli jsme se spoléhat jen na stálý pedagogický sbor a práci preventisty naší 
školy. I přes tato omezení jsme zorganizovali několik základních seminářů, které přispěly 
k větší informovanosti žáků a k utváření jejich postojů a podpory zdravého životního stylu. 

Pro první až pátou třídu to byly přednášky s besedou na téma „SPOLUŽÁK JE MŮJ 
KAMARÁD!“ A pro první třídu s tématem „Bezpečná cesta do školy a ze školy.“

V září 2020 jsme absolvovali besedu BESIP o dopravních značkách. Na tuto besedu 
jsme v červnu, po individuálním opakování v jednotlivých třídách, navázali návštěvou na 
dopravním hřišti. Zde si žáci čtvrté páté třídy splnili podmínky k získání cyklořidičského 
průkazu.

V měsíci červnu také všechny třídy absolvovaly besedu na téma ZDRAVÉ ZUBY a 
ZÁSADY SPRÁVNÉHO STOLOVÁNÍ.
            V rámci školní družiny děti trávily spoustu času venku na přilehlém školním hřišti, 
školní zahradě a na vycházkách po okol. Při nepříznivém počasí si četly, hrály stolní hry a 



výtvarně tvořily z různých materiálů. Na podzim 2020 vyhlásila firma DOMESTOS novou 
soutěž,v které jsme byli opět úspěšní a získali jsme tak certifikát hygienické školy.  Od ledna 
do června pak ve školní družině probíhala speciální olympiáda, která se skládala z deseti 
disciplín, které bylo možné plnit v místnosti.

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 rámci mimořádných opatření 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  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.  Z toho důvodu byl  školní  rok 2020/2021 hlavně ve svém
závěru  pro  žáky  a  jejich  pedagogy  velmi  náročný  a  my  doufáme,  že  v dalším  roce  vše
nedokončené úspěšně zvládneme. Jedná se například o spaní ve škole a školu v přírodě.

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, nebyla marná. 

Mgr. Jarmila Hájková, Mgr. Martina Hešová

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 2021/2022:

Počet % ze všech zameškaných hodin
1. pololetí 0 0
2. pololetí 0 0
za školní rok 0 0

Pochvaly na vysvědčení  ve školním roce 2021/2022

1. pololetí 0



2. pololetí 6

celkem 6

Údaje o integrovaných žácích :

Inkluzivní vzdělávání ve třídách ve školním roce 2021/2022

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  1.,2.,4.,5. 5
Poruchy autistického spektra . 0

1 žák má podpůrná opatření 1.stupně bez IVP a bez zvýšené finanční náročnosti.
4 žáci mají 2.stupeň PO bez IVP.



Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2021/2022:         

Vlivem koronavirové situace a díky uzavření škol se nekonala spousta naplánovaných aktivit a
soutěží.  Žáci  1.-5.  ročníku  využívali  doučování,  ke  zmírnění  dopadů  koronavirové  krize  na
vzdělávání.

Počty účastníků :
Název soutěže, přehlídky Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo

Recitační 30 - - -

Pěvecká - - - -

Výtvarná
- - - -

Sportovní
60 - - -

Ekologie
32 - - -

Matematika
50 - - -

Přírodověda
- - - -

Družinová olympiáda
28 - - -

Recyklohraní
28 - - -

Vlastivědná
- - - -

Domestos
20 - - -

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 3 0

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0



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

22 0

O přijetí k základnímu vzdělávání dle § 165, odst. 2 e 24 0

              Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

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, informatická gramotnost, inkluze, 
Ve školní jídelně – nové trendy ve stravování, hygienické minimum pro ŠJ

Výčet, kurzů, seminářů                                    Počet účastníků  

Sestavování školních jídelníčků           2

Interaktivní vyučováním s Taktikem 2

ŠJ – doba pandemická                                                           3

Nová informatika v RVP ZV 1

Kvalifikační studium pro ředitele škol 1

Výuka v Microsoft TEAMS 1

Active Brain webinář 1

Taktik interaktivita 2

Hygienické minimum pro neped. zaměstnance             6

Logopedická prevence          2

Zdravotnický kurz – první pomoc                                       12
       
Zdravotník zotavovacích akcí                                                 1

Celkem 34

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, ČČK, 

V letošním školním roce jsme do výuky opět  zařadily  několik projektů – Jablíčkový den,
Vánoce, Olympijský týden, Zdravá pětka, Zachraň kamaráda
Tradiční akce byly zrušeny v rámci Mimořádného opatření - koronavirová situace.
SRPŠ uspořádalo-Drakiádu, Mikulášskou besídku s nadílkou, Dětský den a další plánované
akce se nekonaly kvůli mimořádnému opatření.

Spolupráce školy s     rodiči  

 nové webové stránky s přehlednými informacemi pro rodiče a žáky

 písemné informace pro rodiče

 třídní schůzky s rodiči, konzultace

 Pasování na čtenáře bez třetích osob

 individuální konzultace s rodiči-online

Spolupráce se zřizovatelem

 návštěvy zástupců zřizovatele na zahájení a ukončení školního roku a při různých 
důležitých akcí – závěr školního roku

 pravidelná jednání se starostou obce Březnice

 operativní pomoc starosty obce Březnice při provozních problémech

 zajišťování kulturních vystoupení, Vítání občánků, Den státnosti… 

Škola i školka se zviditelňuje na webových stránkách školy, které spravuje ředitelka školy,
paní  učitelka  Mihalová  a  paní  učitelka  Gajdošíková.  Z většiny  akcí  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. V letošním školním
roce akcí méně kvůli koronavirové krizi.

Hodnocení školního roku 2021 / 2022

Velkou prioritou  naší  školy  je  zvyšování  odolnosti  dětí  vůči  patologickým jevům,
které  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. 

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 navštívili místní knihovnu, kde se seznámili s jejím provozem
a možnosti výběru knížek.    

                            
Besedy proběhly pod vedením metodika prevence z KPPP ve Zlíně i  pod vedením

primárního preventisty naší školy. Pro první ročník na téma Bezpečná cesta do školy a ze
školy  a  pro  třetí  ročník  beseda  Kdo  je  můj  kamarád.  Ve  třetím  ročníku  se  preventisté
zaměřovali hlavně na budování vztahů mezi žáky, na toleranci a přizpůsobení.

 
Celoročně  byla  nabídnuta  žákům možnost  zapojit  se  do  vybraných  kroužků,  které

zajišťovala organizace KROUŽKY.CZ. Byly to kroužek Angličtiny a Šikovných rukou. 

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, Spaní ve škole a program ZDRAVÉ ZUBY, Albertova zdravá pětka a Zachraň
kamaráda.

Rozvíjíme  také  vztahy mezi  dětmi  ze  spřátelené  ZŠ Bohuslavice.  Kromě společné
výuky plavání jsme se setkali na Myslivecké chatě v Bohuslavicích a prožili hezký Den dětí. 

Žáci pátého ročníku navštívili v rámci projektu Digitální gramotnosti  úplnou ZŠ ve
Velkém Ořechově. Kromě aktivit na PC si mohli také prohlédnout budovu školy a seznámit se
s fungováním úplné ZŠ. Také tato akce by jim mohla pomoci při přechodu na druhý stupeň
ZŠ.

Po celý rok jsme také připravovali kulturní vystoupení pro občany Březnice. Byly to
kulturní  programy  u  příležitosti  vítání  občánků,  rozsvěcování  vánočního  stromu  nebo  u
příležitosti pietního aktu v obci. 

Školní  rok  žáci  ZŠ  i  předškoláci  z MŠ  zakončili  vydařeným  výletem  na  Ranč
Kostelany,  kde  pro  naše  děti  měli  připraveno  spousty  westernových  aktivit,  divadelní
představení, skvělý oběd a obchůdek se suvenýry, takže málokdo z nás přijel bez klobouku,
luku nebo dřevěné pistolky.

Akce a projekty ve školním roce 2021/2022

14.9. Dopravní hřiště



20.9. 3D Kino
22.9. Bezpečná cesta do školy, beseda pro 1.tř.
27.9. Jablíčkový den
13.10. Kdo je kamarád, beseda pro 3.tř
21.10.  Sportovní den  
22.10.  Dýňování
1.11. KPPP – Vztahy ve třídě, 5.tř.
12.11. KPPP – Vztahy ve třídě, 2.tř a 4.tř.
15.11. KPPP – Vztahy ve třídě, 3.tř.
19.11. Vítání občánků obce Březnice
23.11. Pasování prvňáčků na čtenáře v místní knihovně
26.11. KPPP – Vztahy ve třídě, 3.tř.
27.11. Rozsvěcování vánočního stromečku
3.12. Mikulášská besídka
11.1. Dopravní výchova
1. – 3. 2. Olympijský projekt
22. 4.  Den Země
28. 4.  Exkurze do místního kravína
 2. 5.   KPPP – Vztahy ve třídě, 3.roč
 3. 5.   Divadelní představení, 1. roč.
 8. 5.   Kulturní vystoupení na pietním aktu v obci Březnice 
10. 5.  Albertova zdravá pětka – zdravověda, 1. – 4. roč.
13. 5.  Dopravní hřiště, 3. a 4. roč.
18. 5.  Veselé zoubky – zdravotní prevence, 1. roč.
20. 5.  Beseda s knihovnicí
24. 5.  Projekt – Digitální gramotnost, 5. roč. ZŠ Velký Ořechov
  9. 6.   Školní výlet – Praha, 5. roč. společně se ZŠ Hřivínův Újezd 
10. 6.   Návštěva předškoláků ve třídě žáků 1. roč.
14. 6.   Zachraň kamaráda – zdravotní prevence 2. – 5. roč.   
17. 6.   Dětský den – Myslivecká chata Bohuslavice
21. 6.   Školní výlet – Ranč Kostelany 

Jsme zapojeni do projektů:

 Internetové online testy proskoly.cz

 KPPP – metodik prevence Mgr. Plaček – vztahy ve třídě, kyberšikana

 Naše škola je zapojena do celostátních projektů  - Klokan (matematika)

 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)

 Zdravá pětka – zdravá výživa, dravý životní styl

 Zachraň kamaráda-bezpečnostně preventivní program 1. pomoc



 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
Pro svou celoroční činnost Školní družina využívá jednu prostornou třídu s kabinetem.

Ve třídě probíhají veškeré činnosti a kabinet se používá jako odpočinkový koutek. Dále má 
školní družina k dispozici velkou školní zahradu s pískovištěm, průlezkami, kolotočem a 
hracími prvky. V odpoledních hodinách je také plně využíváno školní hřiště s košem na 
basketbal.

Kapacita školní družiny je třicet žáků z první až třetí třídy. Školní družinu navštěvují 
žáci velmi rádi.

Přihlášené děti:
Školní družinu ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo v prvním i ve druhém pololetí 30 
dětí.

Úplata za zájmové vzdělání:
Úplatu za zájmové vzdělání 80,- Kč za měsíc zaplatily všechny přihlášené 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. Při práci ve školní družině vychováváme 
žáky nejen k práci v kolektivu, ale i k samostatnému smysluplnému využívání volného času. 
Širší škále aktivit bylo zabráněno mimořádným opatřením z důvodu koronavirové infekce. 
Protože největší pozornost je ve školní družině kladena na tělovýchovnou činnost, tráví zde 
žáci nejvíce času na školním hřišti, na zahradě nebo na vycházkách do okolí školy. Další 
velmi oblíbenou činností jsou stavby z lega a zimní družinové olympiády.

Zpráva o činnosti MŠ

Hodnocení školního roku 2021 / 2022

Školní rok začal ve středu 1.9.2021. Nastoupilo celkem 42 dětí do dvou tříd. V horní

třídě Mravenečků bylo 28 dětí, z toho 12 děvčat a 16 chlapců. Ve spodní třídě Berušek bylo



14 dětí, z toho 9 děvčat a 6 chlapců. Opět zde vyučují paní učitelky: Veronika Gajdošíková,

Helena Malaníková, Gabriela Hnilicová a Hana Plocová.

V polovině  měsíce  září  byly uspořádány informační  třídní  schůzky pro rodiče  pod

vedením  paní  učitelky  Hnilicové.  Ke  konci  měsíce  proběhl  společně  se  základní  školou

projektový den – „Jablíčkový den“. Akce se uskutečnila na hřišti pod školou. Předškoláci také

letos poprvé absolvovali  vystoupení před veřejností  na místní sokolovně a to k příležitosti

svátku k svatému Václavu. V říjnu se pravidelně konal „Barevný týden“, který děti mají moc

rády.  Opět  začalo  vyučování  angličtiny  pro předškolní  děti.  Bylo  zde  přihlášeno 12 dětí.

Začátkem měsíce listopadu proběhl „Halloween“ a soutěže v maskách. Nastal prosinec a děti

si  nazdobily  vánoční  stromeček  a  připravovaly  se  na  příchod  Mikuláše.  Ten  přišel  opět

s andílkem  a  čertem  a  přinesl  nadílku.  Za  zpěvu  koled  jsme  si  s dětmi  upekli  perníčky.

V polovině měsíce vystoupila školka v sobotu před kostelem s programem vánočních koled.

Poté jsme si ve školce rozdali dárečky a těšili se Vánoce doma s rodinou. Od 23.12.2021 do

1.1.2022 byla mateřská škola uzavřena z důvodu vánočních prázdnin.

Začátkem nového roku 2022 byla zahájena lyžařská školička. Ta probíhala formou 4

lekcí na lyžařském svahu ve Zlíně a bylo zde přihlášeno 6 dětí.  Koncem ledna přijelo do

školky  divadelní  představní,  na  které  se  děti  moc  těšily.  Poslední  den  v lednu  proběhl

maškarní  rej.  Děti  udělaly  promenádu  v maskách,  soutěžily  a  tančily.  Za  to  si  odnesly

odměny.

Od  1.února  2022  se  otevřela  nová  třída  –  Motýlci,  do  které  nastoupily  dvě  paní

učitelky  Zuzana  Hegerová  a  Lenka  Kaňová.  V březnu  se  k nim  přidala  ještě  asistentka

pedagoga paní Veronika Podhajská. Ve třídě Mravenečků tak zůstali pouze předškoláci. Starší

děti ze třídy Berušek přestoupily do Motýlků a zbylý počet byl doplněn novými dětmi. Od

února bylo rozdělení  tříd:  Berušky – nejmenší  děti  -  celkem 15, Motýlci  – střední děti  –

celkem 20 a Mravenečci – předškoláci – celkem 21 dětí.

V březnu přijelo do školky loutkové divadlo se svou pohádkou „O pyšné princezně“ a

také měly děti možnost nechat se vyfotit na jarní téma. Měsíc duben přinesl spoustu akcí.

5. dubna byl zápis dětí do základní školy. Zde se přihlásili všichni předškoláci. Dále proběhla

na  sále  obecního  domu  pro  rodiče  „Tvořivá  velikonoční  dílna“.  Zde  si  vyzdobili  tašku

s jarním motivem, vyzkoušeli si zdobení vyfouklých vajíček voskem a namalovali odlitek ze

sádry. Ve Březnici proběhla výstava panenek, kde si děvčátka mohla obléknout princeznovské

šaty. Den Země jsme oslavili pod vedením paní Hnilicové a to exkurzí do kravína. Kravičkám

jsme přinesli tvrdé pečivo, ovoce a zeleninu. Mohli jsme si sednout i do traktorů a jiných

zemědělských vozidel.  Dále  v dubnu proběhl  projekt  Albertovy zdravé  pětky a  také  Den



otevřených dveří, kterého se zúčastnilo mnoho rodičů s dětmi. Měsíc květen byl opět plný

aktivit. 2. května proběhl zápis dětí do MŠ, třída Berušek a Motýlků oslavila 23.5.2022 Den

želv,  kdy  se  děti  vydaly  na  procházku  k paní  učitelce  Kaňové  a  dozvěděly  se  důležité

informace o životě želv. Proběhlo závěrečné focení tříd mateřské školy a zaměstnanců. Také

začátkem měsíce května nastoupila na 4 týdny praktikantka 3. ročníku Zuzana Kolářová.  Od

druhé poloviny měsíce nastoupila další praktikantka, na 14 dní žákyně prvního ročníku Adéla

Žůrková. Děti si obě praktikantky oblíbily a rády s nimi pracovaly. Na konci května jsme se

mohli  s dětmi  zúčastnit  stavby  hliněného  domku  na  naší  zahradě  mateřské  školy.  Nastal

poslední školní měsíc červen. Jako první jsme s dětmi oslavili Dětský den, který probíhal celé

dopoledne  na  fotbalovém  hřišti.  Pro  děti  byly  připraveny  stanoviště  s úkoly,  malováním,

skákáním a průlezky. Akce byla vydařená a děti nadšené. Dále nás přijeli navštívit Hasiči ze

Zlína se svým vozem a ukázali,  co se k čemu používá.  Děti  si  mohly prohlédnout  auto i

zevnitř.  Na školní zahradě proběhla canisterapie se dvěma pejsky, při které se děti dozvěděly

něco o životě pejsků,  jak se k nim chovat,  co pejsci  potřebují  a co je to  Agility.  Děti  za

odměnu dostaly brožurku s různými úkoly a fotografiemi pejsků. V polovině měsíce se paní

učitelky  Hnilicová  a  Plocová  rozloučily  s předškoláky.  Děti  si  ráno  přinesly  aktovky  a

ukázaly co vše v nich už mají přichystané do školy. Pak se všichni vydali na návštěvu do

základní  školy,  za  dětmi  do  první  třídy,  aby  věděli,  co  je  od  září  čeká.  Tady  si  také

vyzkoušeli,  jaké  to  je  sedět  v lavici,  plnili  úkoly  u  tabule,  pracovali  pod  vedením  paní

učitelky. Na závěr přednesli básničku a zazpívali písničku. V tento den se předškoláci vrátili

do školky ještě jednou a to na „Tajemnou noc“. Přinesli si spacáky a čekalo je přespání ve

školce bez rodičů. Na zahradě opět proběhly soutěže, pak si děti opekly špekáčky. Když se

setmělo, vydali se na stezku odvahy se svou baterkou. I když bylo pár slziček, všichni stezku

zvládli. Před spaním se děti podívaly na pohádku a únavou usnuly. Ráno si je rodiče zase

vyzvedli.  Závěrem celá  školka  uspořádala  besídku  pro  rodiče  na  obecním sále.  Proběhlo

pásmo písní, básní, tanečků a dramatizace pohádky „O Budulínkovi“. Předposlední pondělí

měsíce června měly děti poslední kroužek anglického jazyka. Celá školka si taky na závěr

roku užila školní výlety. Mravenečci společně se základní školou se vydali na celodenní výlet

na Ranč v Kostelanech. Berušky se jely podívat na zvířátka do Zoo Zlín a Motýlci se vydali

ochutnat lázeňský oplatek do Luhačovic. Byla to taková pěkná tečka na závěr školního roku.

Letošní školní rok nám přinesl spoustu změn. Na začátku školního roku nastoupila

nová paní ředitelka Mgr. Jana Strnadová, od měsíce října nám paní kuchařky začaly vařit

v nově  zrekonstruované  školní  kuchyni.  Ve  druhé  polovině  roku,  konkrétně  v únoru  se

otevřela nová třídy Motýlků, do které nastoupily dvě paní učitelky Lenka Kaňová a Zuzana



Hegerová spolu s asistentkou pedagoga paní Veronikou Podhajskou, přišla k nám také paní

uklízečka Monika Lichovníková a paní kuchařka Věra Říhová.

Od  1.7.  2022  do  15.8.2022  je  MŠ  uzavřena  z důvodu  čerpání  řádné  dovolené  a

malování třídy Mravenečků.

Akce MŠ 2021/2022
1.9.2021 – začátek školního roku
27.9.2021 – jablíčkový den v ZŠ spolu se ZŠ 
28.9.2021 – koncert ke svatému Václavu
11.10. – 15.10.2021 – barevný týden v MŠ 
11.10.2021 – první hodina angličtiny
25.10 – 29.10.2021 – omezen provoz v MŠ (27.10, 29.10 2021 – podzimní prázdniny)
2.11.2021 – halloween v MŠ 
21. 11 – 26.11.2021 – zápis dětí do MŠ 
29.11.2021 – zdobení vánočních stromečků v obou třídách 
3.12.2021 – Mikulášská nadílka v MŠ 
17.12.2021 – pečení vánočních perníčků s oběma třídami 
18.12.2021 – vystoupení na vánočním jarmarku 
20.12.2021 – rozdávání vánočních dárků v MŠ 
MŠ uzavřena od 23.12.2021 – 31.12.2021 – vánoční prázdniny
6.1.2022 –14.1.2022 - lyžařská školička na svahu ve Zlíně, 4 lekce - Mravenečci
20.1.2022 – divadlo Šikulka – série tří pohádek
28.1.2022 – maškarní rej v MŠ 
1.2.2022 – v MŠ otevřena nová třída Motýlci
24.2.2022 – masopustní karneval u Motýlků
8.3.2022 – loutkové divadlo – série tří pohádek
22. 3. 2022 - jarní focení
5.4.2022 – zápis dětí do ZŠ
7.4.2022 – velikonoční dílna na sále obecního domu od 15.00 hod
21.4.2022 – výstava panenek na sále obecního domu 
22.4.2022 – exkurze na kravíně 
26.4.2022 – projekt Albertova zdravá pětka
                   - den otevřených dveří v MŠ od 15.00 hod 
29.4.2022 – čarodějnický rej v MŠ 
2.5.2022 – zápis dětí do MŠ 
2.5.2022 – nástup praktikantky do třídy Mravenečků – Zuzana Kolářová
12.5.2022 – focení k MDM a ke konci školního roku
16.5.2022 – nástup praktikantky do třídy Mravenečků – Adéla Žůrková
23.5. 2022 - Světový den želv – návštěva domácích mazlíčků paní učitelky Lenky Kaňové – 
Berušky a Motýlci
25. a 26. 5.2022 - stavba hliněného domečku na zahradě MŠ s dětmi a rodiči
1.6.2022 – oslava dne dětí na fotbalovém hřišti formou      soutěží 
2.6.2022 – hasiči v MŠ



9.6.2022 – canisterapie
10.6.2022 – rozloučení s našimi předškoláky (dopoledne)     
                     spojená s předvedením aktovek předškoláků                               
                   - vycházka do ZŠ, předvedení aktovek 
                   - spaní v MŠ – pouze Mravenečci 
16.6.2022- besídka k MDM a Dni otců od 15.30 hod na sále obecního domu 
20.6.2022 – poslední hodina angličtiny
21.6.2022 – školní výlet Mravenečků na ranč v Kostelanech
22.6.2022 – školní výlet Berušek do Zoo Zlín
23.6.2022 – školní výlet Motýlků do Luhačovic
1.7 2022 – 12.8.2022 – MŠ uzavřena z důvodů čerpání řádné dovolené a malovaní 
15.8. – 31.8.2022 - prázdninový provoz MŠ

Základní  škola a Mateřská škola Březnice,
okres Zlín,  příspěvková organizace

o  hospodaření  za  rok 2021  

dle zákona 561/2004 Sb.,     o předškolním,  
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

předpisů  



                                                                                                              Mgr. Jana Strnadová
                                                                                                                  ředitelka školy

1. Příjmy

Celkové příjmy 10 978 396,48

Dotace celkem 9 918 958,00

z toho:   

            - dotace ze státního rozpočtu 8 718 958,00

            - dotace obec 1 200 000,00

            - dotace Úřad práce         

Tržby z prodeje služeb - školné mš, šd  98 360,00

Úroky 164,42

Stravné děti + zaměstnanci  510 500,00

Zúčtování fondů 396 192,00

Ostatní příjmy 54 222,06

2. Výdaje

neinvestiční – placeny ze státního rozpočtu

1. náklady na platy pracovníků školy, dočasná PN 6 263 624,00

    z toho OPPP 26 892,00

2. zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění + PN 2 160 593,00

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 124 749,00

5. ostatní provozní výdaje 0,00



6. Kooperativa, odvod náhradních plnění ZPS 26 225,00

7. tvorba FKSP 125 521,00

8. plavání   18 246,00

CELKEM VÝDAJE - státní rozpočet 2021 8 718 958,00

Daňové  přiznání  za  rok  2021  bylo  schváleno  auditorem  a  daňovým  poradcem  paní  
Ing. Annou Martinů. 

Zlín, 2. března 2022                                                                              Mgr. Jana Strnadová
                                                                                                                   ředitelka školy

Rozbor hospodaření  k             31.  prosinci  2021  
Obecní  rozpočet

Výnosy Kč  
Obec - dotace 1 200 000,00
Úřad práce - dotace 0,00
Úplata MŠ, školné ŠD 98 360,00
Příjem z hospodářské činnosti 0,00
Stravné 510 500,00
Zúčtování fondů 396 192,00
Úroky 164,42
Ostatní příjmy 54 222,06

Celkem výnosy 2021 2 259 438,48

Náklady Kč
Nákup materiálu 353 156,02
Učebnice a učební pomůcky 56 830,99
Odpis DDHM + majetek evidovaný v OE 345 956,58
Spotřeba potravin 493 769,89
Energie 338 975,00
Energie v hospodářské činnosti 0,00
Spotřeba potravin v hospodářské činnosti 0,00
  
Celkem 1 588 688,48
  
Mzdové náklady v hospodářské činnosti 0,00
Mzdové  náklady  z obce  (HM  +  odvody  +
FKSP+FO)

146 701,00

Vzdělávání, preventivní prohlídky, COVID-19 69 743,23
  
Oprava a udržování 52 884,47
Služby + cestovné 334 439,85
Odpisy DDNM 34 524,28



  
Celkem 421 848,60
  
Ostatní + odpisy DHM 31 837,07

 0,00

Celkem náklady 2021 2 258 818,38

Zisk roku 2021 620,10

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

 Ve  školním  roce  2021/2022  nebyla  ČŠI  provedena  žádná  inspekční
činnost. 

 Kontrola hospodaření příspěvkové organizace s veřejnými prostředky 
poskytovaných obcí Březnice proběhla v dubnu 2022 a v srpnu 2022. 
Bylo zjištěno, že čerpání finančních prostředků za rok 2021 a 2022 je v 
souladu s rozpočtovými pravidly a závaznými ukazateli.

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 financovaných 
z     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

Školní rok 2021/2022 byl velmi náročným rokem, který začal změnou. Do vedení ZŠ a MŠ 

Březnice byla jmenována nová ředitelka Mgr. Jana Strnadová, ta vystřídala ve funkci paní 

ředitelku Mgr. Janu Vojtkovou, která odešla na zasloužený důchodový odpočinek. 

Funkční období nové ředitelky začalo řešením zajištění stravování dětí a žáků, jelikož se 

dokončení rekonstrukce školní jídelny se zpozdilo. Tento problém nám pomohla vyřešit 

školní jídelna ZŠ Okružní. Druhý týden v říjnu už však byla rekonstrukce jídelny dokončena a

paní kuchařky, tak začaly vařit. Od tohoto školního roku přibyla v naší základní škole další 

samostatná třída, byl učitelský sbor rozšířen kromě nové paní ředitelky ještě o paní učitelku, 

která pracuje na celý úvazek a další, která pracuje na poloviční úvazek. Dále také pokračovala

přístavba nové třídy MŠ, aby bylo možné uspokojit zájem o předškolní vzdělávání v naší 

obci. V listopadu jsme proto organizovali mimořádný zápis dětí do mateřské školy, které 

nastoupily do nově vybudované třídy Motýlků od 1.2.2022 spolu s novými paní učitelkami a 

také novou paní uklízečkou, s tím samozřejmě souviselo i navýšení kapacity MŠ ze 43 na 71 

dětí. V březnu do našeho týmu přibyla i nová paní kuchařka a asistentka pedagoga v MŠ. 

V dubnu proběhl zápis do ZŠ s nebývalým zájmem 31 uchazečů, z čehož byla vydána 3 

odložení školní docházky a 4 uchazeči se rozhodli pro základní školu ve Zlíně, proto do 

následujícího školního roku přijímáme 24 budoucích žáků. Aby toto bylo možné, musela 

ředitelka školy navýšit maximální kapacitu žáků ZŠ ze 75 na 85 žáků. Vzhledem k nárustu 

žáků bylo logickým následujícím krokem zřízení druhého oddělení školní družiny, aby bylo 

možné uspokojit všechny žáky budoucí první, druhé a částečně i třetí třídy. A jako poslední 

krok samozřejmě také navýšení školní jídelny – výdejny, která byla v tomto roce vybavena 

také novým nábytkem. Dveře učeben, sborovny, ředitelny i školní družiny byly vybaveny 

krásnými polepy pro lepší orientaci žáků. Počítačová učebna, která je zároveň kmenovou 

třídou, byla vybavena interaktivní dotykovou tabulí, dvěma notebooky a čtyřmi repasovanými



počítači, pro kvalitnější výuku informatiky. Na chodbě vznikl prostor s botníky a skříňkami 

pro učitele a v šatně žáků prostor s novými skříněmi pro nepedagogické pracovnice. Velkou 

část školního roku nás provázela velmi přísná hygienická opatření proti koronavirové 

pandemii, testování, trasování, nošení respirátorů a s tím souvisejících omezení, které 

znemožňovali přirozené sdružování žáků, učitelů i rodičů, jak je jinak běžné, naštěstí se od 

dubna podařilo obnovit akce i společenský život, a tak jsme ještě stihli zažít spousty hezkých 

akcí a zážitků, které jsou pro zdravý vývoj dětí moc důležité.

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.

V rámci školního vzdělávacího programu jsme věnovali pozornost tématům dopravní 

výchovy. Úzce jsme spolupracovali s Dopravním hřištěm v Malenovicích. Dvakrát jsme 

navštívili dopravní hřiště v Malenovicích. Pan Dřevojánek také navštívil po Vánocích naši 



školu a proškoloval děti v oblasti dopravní výchovy.

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.  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., 3. i 4. ročníku, aby dohnali o výuku plavání, která

byla v loňském roce zrušena kvůli koronavirové pandemii. 

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 výletu na 

mysliveckou chatu. 

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

vzdělávání i základní vzdělávání. 

Na základě dosažených výsledků lze konstatovat, že školní rok 2021/2022 byl pro Základní 

školu a Mateřskou školu Březnice, příspěvkovou organizaci velmi náročný, jak pro žáky, tak 

pro pedagogy a také zákonné zástupce. Žáci přesto dosáhli velmi dobrých výsledků.

 O školu je mezi veřejností v Březnici zájem a počet žáků výrazně vzrůstá. 

 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 pracovníkům školy, zřizovateli školy i spolupracujícím rodičům,

kteří se podíleli na úspěšném průběhu uplynulého školního roku. Přestože má za sebou teprve 

první rok ve vedení školy, dokázala, že je připravená udělat z MŠ a ZŠ místo, kde se budou 

děti, žáci, zaměstnanci i rodiče cítit dobře, bezpečně a kreativně.



Datum zpracování zprávy: 27. 8. 2022

Datum projednání v pedagogické radě: 31.8 2022

Datum projednání v radě školy: 31.8.2022

Podpis ředitele a razítko školy: Mgr. Jana Strnadová
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