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Slovo ředitele 
Naše společná loď Škola Brankovice, úspěšně proplula mořem školního roku 2013/2014, překonala všechny 
překážky a nástrahy a vplouvá do toho nejkrásnějšího přístavu se jménem Prázdniny. Dva měsíce máte na to 
abyste jej celý prozkoumali, objevili ta nejkrásnější místa a odpočinuli si po těžké práci, kterou máte za sebou. 
Vrátíte se na palubu odpočatí, spokojení a dobře připravení na plavbu mořem školního roku 2014/2015.  
                      Mgr. Jaroslav Hejný 
 

Projekt Podpora vzdělávání na vesnické ZŠ v roce  2 

Projekt byl zahájen 1. 1. 2013, a přestože bude ukončen až 
v prosinci tohoto roku, výstupy projektu jsou již postupně 
začleňovány do školního vzdělávacího programu. V březnu 
na dnu otevřených dveří byly návštěvníkům předvedeny 
různé typy robotů ovládaných počítačem, návštěvníci viděli 

praktické použití tabletů ve vyučování a zhlédli výstavku výrobků vytvořených v kroužku technických prací. 
Jednotlivé klíčové aktivity rozvíjíme i dalšími akcemi, do nichž se zapojuje doslova „celá škola“ – třídění odpadu, 
soutěž ve sběru papíru, DO-RE-MI, dětský den, malování na chodníku a další. 
O prázdninách se sice do školy nepodíváte, ale za školou můžete vidět místo připravené pro ekohřbitov a u 
vchodu jsou instalovány panely k prezentaci výukových materiálů zaměřených na historii, školství, podniky, 
přírodu a volný čas – to vše v rámci aktivity Moje Brankovice. Aktuální informace o projektu Podpora vzdělávání 
na vesnické ZŠ jsou na adrese http://www.eu-brankovice.cz. 

 

 

 

A Day With English 

20 August 2014 

Wednesday 

8.30 – 12.15 

Dopoledne s angličtinou ve středu 20. srpna od 8.30 do 12.15,   

pro zájemce nejen ze ZŠ a MŠ Brankovice.  

Nebojte se a přijďte. 

Do Londýna? 

Letos ne. Snad příště. 

 O poznávací zájezd do Londýna projevilo 

předběžný zájem jen 7 žáků, takže další 

jednání neproběhla. Přesto chceme 

nabídku v příštím roce zopakovat. 

 

 

Školní den žáka první třídy: ve třídě (Č), ve třídě (M), na školním hřišti (Tv), ve venkovní učebně (Čt), 

v interaktivní učebně (ŠD), o přestávce na hřišti.  

Školní den žáka deváté třídy: v jazykové učebně (A), ve třídě (Č), v multimediální učebně (Vz), v učebně 

F-CH (Z), ve třídě (M), v multifunkční učebně (Sp), konec vyučování v kuchyňce (Do); přestávka na terase. 

Ostatní žáci to mají 

podobně. Podtržené učebny 
byly vybudovány a vybaveny 
v rámci projektu Komplexní modernizace vybavení ZŠ Brankovice v návaznosti na realizaci školního 
vzdělávacího programu. Jsou využívány pravidelně, hodně a rády. Rodičům a návštěvníkům se jimi 
chlubíme při dnech otevřených dveří, divadelních představeních, třídních schůzkách a rádi. 
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Soutěže   Soutěže   Soutěže 

 

 Krajské kolo 
Hledáme nejlepšího chemika    32. místo Ladislav Nagy 
McDonalds Cup  4.-5.třída    5. místo  
 

 Okresní kolo 
Matematická olympiáda  9. třída  3. Veronika Kazimírová – úspěšná řešitelka, 7. Ladislav Nagy, 

14. Jan Kulíšek 
Olympiáda v českém jazyce   19. Veronika Kazimírová, 25. Petra Slezáčková 
Dějepisná olympiáda    22. Jiří Honzák, 30. Jana Slováková 
Fyzikální olympiáda    7. Ladislav Nagy – úspěšná řešitelka 
Anglická konverzační soutěž   4. Veronika Kazimírová 
Pythagoriáda    6. třída  3. Anna Facková – úspěšná řešitelka, 10. Jan Hoždora 
    8. třída  8. Kateřina Černá 
    7. třída  3. Petr Nagy – úspěšný řešitel 
Zazpívej, slavíčku   1.-3. třída 2. Barbora Paulíková, 3. Klára Paulíková 
          4.-5. třída 1. Vilém Rybníkář 
    Duet  3. Klára Paulíková a Barbora Paulíková 
Minikopaná    2. stupeň 5. ZŠ a MŠ Brankovice 
Stolní tenis  hoši 8.-9. třída  5. ZŠ a MŠ Brankovice 
   hoši 6.-7. třída  7. ZŠ a MŠ Brankovice 
McDonalds Cup    4.-5.třída 1. ZŠ a MŠ Brankovice  
McDonalds Cup    1.-3.třída 4. ZŠ a MŠ Brankovice 
Soutěž mladých zdravotníků   4. ZŠ a MŠ Brankovice  
I. stupeň ZŠ     5. ZŠ a MŠ Brankovice 

7. ZŠ a MŠ Brankovice  
 

 Okrskové kolo 
Zazpívej, slavíčku  1.-3. třída 1. Klára Paulíková, 2. Barbora Paulíková 
    4.-5. třída 1. Vilém Rybníkář 
    6.-9. třída 1. Máša Mazuchová 
    Duet  2. Klára a Barbora Paulíkovy, 3.  Máša Mazuchová a Klára Májková 
Orion florbal cup dívky 6.-7. třída  3. ZŠ a MŠ Brankovice 
   dívky 8.-9. třída  3. ZŠ a MŠ Brankovice 
   hoši 8.-9. třída  5. ZŠ a MŠ Brankovice 
   hoši 7.-6. třída  3. ZŠ a MŠ Brankovice 
Minikopaná     1. ZŠ a MŠ Brankovice 
McDonalds cup   1.-3.  třída 1. ZŠ a MŠ Brankovice 

4.-5. třída 1. ZŠ a MŠ Brankovice 
Finanční gramotnost    2. stupeň 4. ZŠ a MŠ Brankovice 
 

 

Od 1. 9. 2014 je zvýšena kapacita mateřské školy o 2 děti. Zájemci najdou žádost o přijetí 
k předškolnímu vzdělávání na webových stránkách školy (Pro rodiče – Formuláře – Přijetí MŠ); 
vyplněnou a podepsanou žádost odevzdejte do 22. 8. Při větším počtu žádostí se bude rozhodovat 
podle stejných kritérií jako při zápisu v dubnu. 

 
 
 

 

 
 

 

 

Vyučování skončí v pátek 27. června, 

vycházející žáci se rozloučí v 8 hodin v obecním dvoře. 

Provoz mateřské školy bude do pátku 11. července. 

Školní rok 2014/15 zahájíme v pondělí 1. září. 

Průkazky budeme potvrzovat od 25. srpna. 


