
1 
 

 
Základní škola a mateřská škola Brankovice 

 
Výroční zpráva o činnosti školy 

 
Školní rok 2013/2014 

 

 
 
 
 
I. Základní údaje o škole  

Charakteristika školy  

2 

2 

II.    Přehled oborů vzdělávání – školní vzdělávací programy 3 

III.    Personální zabezpečení hlavního účelu a předmětu činnosti (dle zřizovací listiny)  3 

IV.   Výkon státní správy, počet žáků 4 

V.    Výsledky vzdělávání žáků  

Úspěšnost v přijímacím řízení  

Umístění v soutěžích  

4 

5 

5 

VI. Zájmové vzdělávání ve školním klubu 6 

VII.    Prevence sociálně patologických jevů 6 

VIII.    Další vzdělávání pracovníků 9 

IX.    Prezentace školy na veřejnosti 9 

X.    Spolupráce s dalšími subjekty Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 9 

XI.     Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10 

XII. Základní údaje o hospodaření školy 10 

XIII. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 10 

XIV. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 11 

XV. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 12 

XVI. Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 13 

 

 

V Brankovicích 9. 10. 2014 

 

        Mgr. Jaroslav Hejný 

 
 
 
 



2 
 

I. Základní údaje o škole 
 
Název školy    Základní škola a mateřská škola Brankovice 
Adresa školy    Tasova 272, Brankovice 683 33 
 
Zřizovatel školy    Městys Brankovice 
 
Ředitel     Mgr. Jaroslav Hejný 
Statutární zástupce ředitele školy Jiří Posolda 
Vedoucí vychovatelka   Věra Hanáková 
Vedoucí učitelka mateřské školy Martina Staňková 
 
Školská rada    zřízena zastupitelstvem obce 25. 6. 2005  
Volba členů školské rady  leden 2012 
Složení školské rady    Mgr. Patrik Kabátník, PhD. (za zřizovatele) 

Mgr. Eva Bártová (za pedagogické pracovníky)   
 Ing. Jiří Žák (za rodiče nezletilých žáků) 

 
telefon      517 369 724 
fax      517 369 063 
e-mail     reditel@zsbrankovice.cz  
webové stránky    www.zsbrankovice.cz  
 
 
 

Charakteristika školy  
 

 Úplnost a velikost školy 
Základní škola a mateřská škola Brankovice je plně organizovaná škola s prvním i druhým stupněm. Škola 
poskytuje základní vzdělávání a zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu a předškolní vzdělávání 
v mateřské škole. Stravování žáků zajišťuje školní kuchyně. Zřizovatelem školy je městys Brankovice. Kapacita 
školy: 390 žáků v základní škole, 75 žáků ve školní družině, 390 žáků ve školním klubu, 44 dětí v mateřské škole, 
290 strávníků ve školní kuchyni. Škola je spádovou školou pro žáky z okolních obcí Kožušice, Malínky, Hvězdlice, 
Chvalkovice, Nemochovice, Dobročkovice, Nemotice, Snovídky, Nesovice, Milonice a Uhřice. Hlavní školní budovu 
projektoval ve čtyřicátých letech minulého století akademický architekt Ing. Bohuslav Fuchs, představitel českého 
funkcionalismu, výuka v ní byla zahájena v roce 1950. 
 

 Charakteristika pedagogického sboru 
Všichni učitelé základní školy, vychovatelky a učitelky mateřské školy splňují kvalifikační předpoklady pro výkon 
činnosti pedagogických pracovníků. Pedagogičtí pracovníci mají zájem o zvyšování kvalifikace – semináře, 
dlouhodobé kurzy, e-learnig, … V některých třídách pomáhají vyučujícím asistenti pedagoga. Ve škole pracuje 
speciální pedagožka, do 30. 5. 2014 v rámci projektu  RAMS-VIP-III (viz část XIV), od 1. 6. 2014 je zaměstnancem 
školy. 
 

 Umístění školy 
Škola se nachází v klidném a tichém prostředí na okraji městyse Brankovice. Maximální bezpečnost dojíždějících 
žáků je zaručena nejen dostatečnou vzdáleností od frekventované silnice Brno-Uherské Hradiště, ale i tím, že 
všechny „školní“ autobusy ráno i odpoledne zajíždějí ke škole. 
  

 Charakteristika žáků 
Většina našich žáků je z okolních obcí. Vzděláváme děti z rozdílných sociálních prostředí, s cizí státní příslušností i 
různých náboženských vyznání. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků s vývojovými poruchami učení, ale i dětí 
s jiným zdravotním postižením. Nadaní žáci mají možnost vyniknout v oboru, pro který mají předpoklad. 
 
 
 

mailto:reditel@zsbrankovice.cz
http://www.zsbrankovice.cz/
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II.    Přehled oborů vzdělávání – školní vzdělávací programy 
 
1. Základní škola  
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Brankovice, č. j. 540/2007, 
dodatek čj.  494/2013  
2. Školní družina   
Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školní družině Základní školy a mateřské školy Brankovice 
Člověk a jeho svět, č. j. 571/2008 
3. Školní klub 
Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Základní školy a mateřské školy Brankovice U 
nás v klubu, č. j. 564/2008 
4. Mateřská škola  
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávaní Základní školy a mateřské školy Brankovice Pohádkový svět, 
č. j. 565/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Personální zabezpečení hlavního účelu a předmětu činnosti (dle zřizovací listiny)  
 
K 30. 9. 2013      Fyzický počet   Přepočtený počet 
Učitelé základní školy     17 (6 M, 11 Ž)  15,6818 
Vychovatelky školní družiny    3   1,460 
Vychovatelky školního klubu    2   0,457 
Učitelky mateřské školy     4   3,0645 
Asistenti pedagoga     6 (1 M, 5 Ž)  3,0 
Stravování      4   4,0 
Ostatní provozní zaměstnanci    7   6,525 
Mateřská a rodičovská dovolená   1 
Speciální pedagožka (do 31. 5. 2014 nebyla zaměstnancem školy) 1 0, 7 (od 1. 6. 2014)   

 
 
Personální změny v průběhu školního roku (1. 10. 2013 – 31. 7. 2014) 
 
28. 2. 2014 Ukončení – 1 asistentka pedagoga 
3. 3. 2014 Přijetí – 1 asistentka pedagoga 
1. 6. 2014 Přijetí – 1 speciální pedagožka 
30. 6. 2013 Ukončení – 4 asistenti pedagoga 
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IV.    Výkon státní správy, počet žáků  
       Počet      Odvolání 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku  0  0 
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku  0  0 
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2014    10  0 
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2013    5  0 
 
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v průběhu školního roku   1  0 
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v 1. ročníku od 1. 9. 2014   16  0 
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky      7  0 
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve 2. – 9. ročníku od 1. 9. 2014  27  0  
 
Rozhodnutí o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu ve školním roce 18  0 
Rozhodnutí o pokračování v základním vzdělávání od 1. 9. 2014    2  0 

 
 
Počet žáků k 1. 9. 2013      Změny v průběhu školního roku 
1. stupeň ZŠ   128 žáků 6 tříd   přijati 1  odhlášeni 2 
2. stupeň ZŠ   109 žáků 4 třídy   přijati 3  odhlášeni 0 
Mateřská škola  44 dětí  2 třídy   přijati 0  odhlášeni 0 
 
Školní družina  75 dětí   3 oddělení 
Školní klub k 31. 10. 2013  268 dětí 17 zájmových útvarů  
 
Stravování k 31. 10. žáci ZŠ 202 žáci MŠ 67 dospělí 40 celkem 309 
     MŠ Brankovice 44, MŠ Nemochovice 23 

 
 
 

V.  Výsledky vzdělávání žáků  
 

 

 

 I.  II. III.  IV. V. A V. B VI. VII. VIII  IX.  Celk. 

Počet k 31. 1. 20 25 26 27 14 15 27 27 28 30 239 

Počet k 28. 6. 20 25 26 27 14 15 27 27 28 30 239 

Vyznamenání    
19 16 20 16 8 11 6 6 7 10 119 

19 16 18 17 7 8 8 4 5 9 111 

Riziko školního 
neúsp. (Č, A, M) 

- - - - - - 1 2 2 7 12 

- - - - - - 4 3 6 8 21 

Odložená 
klasifikace 

- - 1 - - - 1 - 1 - 3 

- - - 1 - - - - 2 - 3 

Neprosp.  31. 1. 
Neprosp.  30. 6. 

- - - - - - - - - - 0 

- - - - - - - - - - 0 

Uspokojivé 
chování (2)   

- - - - - - - - - - 0 

- - - - - - - - 1 - 1 

Neuspokojivé 
chování (3)  

- - - - - - - - - - 0 

- - - - - - - - - - 0 

IVP k 31. 1. 
IVP k 30. 6 

- 3 1 - 4 2 2 1 4 1 18 

- 3 1 - 4 3 2 1 4 1 19 

Zameškané 
hodiny 

788 961 872 1379 900 964 1306 1562 1831 1496 11 789 

889 1088 1114 1534 873 555 1670 1380 2030 2316 13 449 

Neomluvené 
hodiny    

- - - - - - - - - - 0 

- - - - - - - - - - 0 
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Úspěšnost v přijímacím řízení  
       9. ročník      8. ročník      5. ročník 

Žáků hlásících se ke vzdělávání v SŠ  30  1  1 
přijatých po 1. kole          30  0  0 
přijatých po 2. kole   0  0  x 
nepřijatých k 30. 6.   0  x  x   

Počet žáků devátého ročníku, kteří k 15. 3. nepodali přihlášku ke studiu na střední škole: 0. 
 
 
 

Umístění v soutěžích 2013/2014 
 

 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 – úspěšný řešitel 
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 
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VI. Zájmové vzdělávání ve školním klubu  
 

Zájmový útvar  Vedoucí   Počet dětí 
 
Atletika    M. Bílková   27 
Žákovský parlament  P. Venhudová   13 
Taneční kroužek  L. Mazuchová   13 
Peer program   L. Mazuchová   8 
Šachy    H. Čermáková   16 
Dramatický   M. Paulíková   20 
DO-RE-MI   M. Paulíková, J. Polesová 17 
Šachy    S. Lánský   7 
Stolní hokej   J. Fiala    15 
Redakce   E. Bodečková, J. Polesová 9 
Logopedický 1, 2  J. Fialová   14 
Plavání    E. Bártová   16 
Zdravotní   V. Vrbacká   16 
Impuls    V. Vrbacká   21 
Polonéza   J. Posolda   24 
Využití počítače v praxi  E. Bodečková   17 
Technické práce  V. Loucký   15 
 
Celkem        268 
 
 
 

VII.   Prevence sociálně patologických jevů (Hodnocení minimálního preventivního 
programu za rok 2013/2014) 
Zpracovala Lenka Mazuchová, výchovná poradkyně a metodička prevence  

 

 Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému 
nežádoucímu jevu. V naší škole to znamená, že se snažíme žákům naslouchat, zajímat se o jejich 
problémy, názory, postoje, poskytnout jim co nejvíce informací o problematice všech rizikových jevů 
přiměřeně jejich věku, mluvit s nimi na tato témata i na neformální úrovni a nabídnout kvalitní 
volnočasové aktivity. Ve spolupráci s rodiči, s výchovnou poradkyní, speciální pedagožkou, popř. dalšími 
odborníky se pokoušíme možné problémy zachytit v zárodku, kdy je větší šance na jejich úspěšné 
vyřešení a minimalizaci škod. Věříme, že takto lze vytvořit ve škole klima, ve kterém se mohou žáci 
rozvíjet duševně i fyzicky.  
 Velkou roli při prevenci hraje osobnost třídních učitelů, kteří dobře znají schopnosti, dovednosti, 
vlastnosti i rodinné zázemí svých žáků, což je nutný předpoklad pro efektivní práci s nimi. Prostor pro 
řešení problémů celého třídního kolektivu, pro posouzení klimatu třídy či pro plánování třídních akcí 
mají učitelé v třídnických hodinách (5. - 9. ročník). V nižších ročnících (1. - 4. ročník) si žáci zavedli 
portfolia svých prací, jejichž účelem bylo naučit je sebehodnocení a seberealizaci. 
 O dění ve škole jsou žáci, rodiče i veřejnost informováni pomocí školních webových stránek, 
časopisů (Zvonek, Redakce a Broučci a Sluníčka) a školních nástěnek. Na začátku školního roku byli 
rodiče písemně upozorněni na možnost seznámení se se školním řádem a minimálním preventivním 
programem. 
 Letos mohli žáci navštěvovat 17 zájmových kroužků. Většinu z nich vedou učitelé, kteří se při 
zaměření kroužků řídí poptávkou dětí a zájmy školy.  
 Materiální vybavení, a tím i zkvalitnění výuky, je zajištěno také díky projektům, do kterých je 
naše škola zapojena – viz výroční zpráva.   
 V letošním roce začal na naší škole fungovat Žákovský parlament. Pod vedením Ing. P. 
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Venhudové se pravidelně scházeli žáci, kteří byli zvoleni jako zástupci svých třídních kolektivů.  
Hlavní cíle Žákovského parlamentu byly:  
1. předávat žákům odpovědnost v oblastech, které nepřesahují jejich kompetence, 
2. předávat informace mezi třídami a vedením školy a učiteli (třecí plochy, společné cíle), 
3. realizace vlastních projektů vedoucích ke změně klimatu školy, 
4. interní zlepšení dovedností členů parlamentu (konstruktivní diskuze, aktivní naslouchání, dělení úkolů, 
prezentační dovednosti).  
První akce, do které zapojili naši školu, byla ekologická soutěž „Nakrmte plastožrouta“, v níž naši žáci 
nasbírali 178 kg plastových vršků. V prosinci připravili členové parlamentu pro žáky I. stupně 
předvánoční dopoledne, pro žáky II. stupně předvánoční diskotéku. Dále uspořádali aprílovou akci 
Vyučování naruby a turnaj v piškvorkách. 
Asi nejlépe se tedy dařilo plnit cíl uvedený v bodu 3. Ostatní cíle jsou časově mnohem náročnější, 
vyžadují dlouhodobou práci a získání zkušeností. 
 Zpestřit školní život a přiblížit rodičům i veřejnosti školní práci byl cíl mnoha jednorázových 
akcí, např. slavnostní uvítání dětí do prvních třídy, Uspávání broučků, Rej čertů, divadelní představení 
Anděl Páně, Mikulášská besídka pro žáky školy, vánoční turnaje v ringu a v šachu, jarní Den otevřených 
dveří, školní ples s polonézou žáků deváté třídy, Den úsměvů. Více viz část Aktivity a prezentace školy na 
veřejnosti. 
 
Specifická prevence 
            Ke zjištění současného stavu výskytu rizikových jevů ve škole využívají pedagogové vlastní 
pozorování, dotazníky, ankety, připomínky žáků ze schránky důvěry, informace získané od žáků v 
třídnických hodinách. Dále vycházíme z hodnocení úspěšnosti všech preventivních akcí. 
 
Činnost metodičky prevence: 
 Výskyt různých rizikových jevů se metodička prevence snaží zjistit rozhovorem s dětmi, při 
hodnocení zpracovaných projektů, dotazníkovým šetřením, dle vzkazů ve schránce důvěry, z postřehů 
pedagogů a rodičů. O daném stavu jsou informováni pedagogové, rodiče i žáci, metodička prevence pak 
na daná zjištění reaguje (diskuze s dětmi, zvýšení informovanosti o dané problematice, projekt, popř. 
spolupráce s jinými institucemi). 
1. Provádí pravidelné mapování  - užívání alkoholu, cigaret a jiných drog mezi žáky 6. - 9. tříd a 
dodržování pravidel bezpečnosti při práci s internetem, v 6. roč. také mapování vztahů v třídním 
kolektivu. 
Ani letos neměla anketa o užívání alkoholu a cigaret příznivý výsledek. Žáci ve všech ročnících II. stupně 
mají opakované zkušenosti s alkoholem, někteří i s opilostí. 70% žáků II. stupně má za sebou experiment s 
cigaretou, a v jejich řadách se vyskytují bohužel i pravidelní kuřáci (dle dotazníku 11 %). Někteří mají také 
zkušenosti s vodní dýmkou a marihuanou. Vzhledem k tomu, že jsme v loňském roce řešili pouze dva 
případy kouření na školní akci, můžeme konstatovat, že se nám daří tyto jevy v naší škole eliminovat. 
Nepovažujeme to za výjimečný úspěch, ale odpovědnost za užívání alkoholu a kouření nezletilých musí 
přebrat především rodiče.     
2. Pravidelně informuje pedagogy o novinkách v oblasti prevence. 
3. Spravuje příruční knihovničku s propagačními materiály, odbornou literaturou, beletrií, videotékou, 
která je k dispozici učitelům, žákům i rodičům, shromažďuje aktuální informace o institucích, 
organizacích a odbornících z oblasti prevence. 
4. Spravuje nástěnku prevence, na které jsou aktuální informace, návod na pomoc při řešení problémů 
dospívajících a seznam subjektů participujících v oblasti protidrogové prevence, včetně jejich adres a 
telefonního spojení. 
5. Úzce spolupracuje s OPPP Vyškov a sociálním úřadem MěÚ Bučovice, dále s Policií ČR, Poradenským 
centrem pro drogové a jiné závislosti Brno, Centrem adiktologie Praha, PPP Břeclav, SZÚ Praha.  
6. Organizuje adaptační kurz pro žáky 6. ročníku.  
Podruhé jsme adaptační kurz pořádali ve škole, tentokráte byl třídenní. Během spousty aktivit se mohli 
žáci lépe poznat mezi sebou i s třídní učitelkou, naučit se základní pravidla efektivní spolupráce, připravit 
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si chutná jídla a zároveň se i dobře bavit. Práci nám výrazně zjednodušila spolupráce s peery a možnost 
využít prostory a vybavení školy, čímž se snížily i náklady na organizaci.  
7. Vyučuje výchovu ke zdraví, v rámci které probíhá většina primárních preventivní aktivity na druhém 
stupni.  
Stěžejním tématem tohoto předmětu je zdraví, na které je pohlíženo z různých úhlů (zdravá výživa, 
volnočasové aktivity, zneužívání návykových látek, vztahy ve třídě – šikana, kyberšikana, sexuální 
výchova, první pomoc…). Žáci zpracovávají různé projekty na výše uvedená témata (plakáty, prezentace, 
reklamy,…), otevřeně hovoří o svých problémech a hledají jejich efektivní řešení, učí se jednat asertivně 
a zodpovědně k sobě i ostatním. 
8. Organizuje činnost peer aktivistů. 
Na setkáních se starší peeři pokoušeli předávat mladším své zkušenosti při plánování akcí pro třídní 
kolektivy (seznamovací pobyt 6. ročníku, nocování tříd) i při organizaci pravidelných charitativních sbírek 
(pro centrum Chrpa to bylo 575,- Kč, pro Fond Sidus 1287,-). Ke zkvalitnění vztahů mezi peery sloužily 
tyto akce - nocování ve škole, výlet do Brna (návštěva kina a vánočních trhů) a červnový víkendový 
pobyt, na kterém mezi sebou přivítali nové zájemce o peer výcvik z 6. ročníků.  
Bohužel musím konstatovat, že cíle, které jsme si vytyčili pro rok 2013/2014 – ukončit výcvik nových 
peerů a vytvořit nový preventivní program - nebyly splněny, hlavně z časových důvodů. V příštím roce 
bude výcvik probíhat intenzivněji, zvláště proto, že je nutné vytvořit novou základnu peer aktivistů. U 
žáků je o tento výcvik zájem a spolupráce mezi učiteli a peery se osvědčila. Pravidelné informace o své 
činnosti prezentovali peeři rodičům a veřejnosti na vlastní nástěnce.  
9. Zajišťuje preventivní programy.  
Letos to byly osvědčené programy Hrou proti AIDS pro 8. a 9. ročník (ČZÚ Praha) a Příběh z obrázků pro 
6. a 7. třídu (Podané ruce Brno), které na naší škole proběhly již několikrát a s jejich kvalitou byli 
spokojeni žáci i pedagogové. 
10. Spolupracuje s dalšími institucemi: OPPP Vyškov, MěÚ Bučovice (komise SPOD), Policie ČR, 
Poradenské centrum Brno (Podané ruce, o.s.), DDM Vyškov, ZUŠ Bučovice, Domov Hvězda. 
 
Závěrem: 
Často slýcháme od dospělých povzdech, že děti jsou líné, nezodpovědné, ničeho si neváží, nebo „to by se 
za nás nemohlo stát“. Ještě lepší je slyšet z úst rodičů: „To je dobře, že prázdniny končí a děti půjdou do 
školy. Není s nimi doma k vydržení.“ 
V takových chvílích si připomínám Sokratův povzdech nad „dnešní“ mládeží, který je starý zhruba 2400 
let - „…milují okázale rozmařilý život, mají špatné způsoby chování, opovrhují autoritou, nerespektují 
dospělé. Tráví čas tím, že se poflakují a žvaní spolu. Odporují svým rodičům, nenasytně jedí a tyranizují 
své učitele…“  
Děti se nezměnily a nezměnil se ani pohled na ně. Někdo je vidí podobně jako Sokrates a někdo jako 
úžasné bytosti, se kterými je legrace, které jsou zvídavé, originální, schopné a které touží po tom, aby je 
někdo měl rád.  
Pro mě jsou děti pravdivá zrcadla, jež nám jasně ukazují, jak se chovají lidé kolem nich. Měli bychom si 
častěji uvědomovat, co všechno můžeme v takových zrcadlech vidět.  
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VIII.    Další vzdělávání pracovníků (1. 8. 2013 – 31. 7. 2014) 
 
Oblast – téma         Počet akcí      Počet zapojených pracovníků 
Vedoucí pracovníci   2  2 
Výchovné poradenství, prevence 3  1 
Volba povolání    1  1 
Učitelé základní školy 
 Anglický jazyk   6  3 
 Matematika   3   2  
 Chemie    1  1 
 První stupeň   3  3 
 Třídnická hodina  1  1 
 Finanční gramotnost  1  1 
 Čtenářská gramotnost  1  1 
Asistenti pedagoga   1  2 
Učitelky mateřské školy   4  3 
 
Ekonomka    3  
Hospodářka a stravování  5  9  
 
 
 

IX.   Prezentace školy na veřejnosti  
 
19. 11. 2013  Uspávání broučků 
4. 12. 2013  Čertí rej 
13. 12. 2013  Představení Anděl Páně 
8. 2. 2014  Školní ples, polonéza žáků devátého a osmého ročníku  
16. 3. 2004   Den otevřených dveří 
4. 4. 2014  Soutěž DO-RE-MI 
30. 4. 2014  Pálení čarodějnic 
12. 5. 2014  Sportovní odpoledne pro maminky v MŠ 
5. 6. 2014   Taneční vystoupení v Domově Hvězda 
27. 6. 2014  Loučení deváťáků v obecním dvoře 
 
Více o uvedených akcích ve školních periodikách Zvonek, Redakce, Broučci a Sluníčka. 
  
 
 

X. Spolupráce s dalšími subjekty 
 
CKP Chrpa Rokyto – účast na veřejné sbírce pro hypocentrum 
Domov Hvězda Nové Hvězdlice – vystoupení žáků, spolupráce se seniory 
Fond Sidus – účast na veřejné sbírce ve prospěch dětí s onkologickým onemocněním a v předtransplantační a 
potransplantační péči 
Knihovna Brankovice – exkurze a besedy se žáky 
Lékárna U Svatého Mikuláše Brankovice – exkurze a beseda žáků s Dr. Odrazilovou 
Městský úřad Bučovice – účast výchovné poradkyně v komisi sociálně právní ochrana dětí (SPOD) 
Pedagogicko-psychologická poradna Brno – preventivní programy pro žáky 
Policie ČR – beseda se žáky 
Resocia o.s. – preventivní programy pro žáky 
Úřad práce Vyškov – exkurze a besedy se žáky; veletrh vzdělávání 
Úřad městyse Brankovice – exkurze, beseda žáků (matrika, obřadní síň), vystoupení pro ženy a seniory 
MAS Společná cesta – účast v soutěžích, exkurze, čerpání dotací 
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XI.   Výsledky inspekce provedené Českou školní inspekcí 
 
Ve sledovaném období Česká školní inspekce inspekci neprovedla. 
 
 
 
 
 

Část XII.    Základní údaje o hospodaření školy k 31. 12. 2012 

 
Příjmy v Kč 

Příspěvek ze státního rozpočtu poskytovaný Jm krajem 12 302 000 

Provozní dotace z rozpočtu zřizovatele 2 360 000 

Úroky z běžného účtu 295,76 

Příspěvek na provoz mateřské školy (platby od zákonných zástupců) 46 200 

Příspěvek na provoz školní družiny (platby od zákonných zástupců) 37 050 

Příspěvek na provoz školního klubu (platby od zákonných zástupců) 18 405 

Příjmy VHČ (pronájmy) 108 820 

Některé výdaje na vzdělávání v Kč 

Učebnice, učební pomůcky – základní škola (z příspěvku ze státního rozpočtu) 129 399 

Pomůcky – mateřská škola (z plateb od zákonných zástupců) 20 316 

Pomůcky – školní družina a školní klub (z plateb od zákonných zástupců) 19 672 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2012 (včetně cestového) 33 645 

Některé výdaje na pořízení majetku a na údržbu v Kč 

Robot do školní jídelny 30 621 

Oprava podlah (chodba před bazénem, učebna F-Ch, velká třída v MŠ) 70 471 

Antivirový program 24 951 

Malování  18 144 

Plastová stěna v MŠ 48 037 

Sociální zařízení v MŠ 56 853 

Stavební práce v MŠ 86 516 

Tabule 2 ks 39 760 

Žákovské lavice (30 ks) a židle (60 ks) 85 922 

Oprava hromosvodu 49 165 

Regály do skladu a archivu učebnic 18 402 

Kamerový systém 19 809 

Notebooky 2 ks 28 447 

 
 
 
 
 

XIII.  Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
Rozšiřující studium anglického jazyka na druhý stupeň základní školy (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity) 
– 1 učitelka základní školy. 
Studium pro asistenty pedagoga (Středisko služeb školám Brno) – 1 asistentka pedagoga 
Absolvování programu celoživotního vzdělávání – pedagogické studium (Evropský polytechnický institut, s.r.o., 
Kunovice) – 1 asistentka pedagoga 
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XIV. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

 RAMS-VIP-III 
Realizátorem projektu je Institut pedagogicko-psychologického poradenství Praha, poskytovatelem dotace OPVK 
(EU). Cílem projektu je realizace informační a informačně metodické podpory kariérového poradenství a 
vzdělávání, vybudování a činnost školních poradenských pracovišť, zkvalitnění integrovaného diagnosticko-
informačního a poradenského systému pro volbu školy a povolání.  
Z prostředků IPPP jsou hrazeny veškeré náklady na kvalifikovaného speciálního pedagoga, úvazek 1,0. Náplní 
práce speciálního pedagoga byla individuální práce s žáky (diagnostika, jednorázové konzultace i opakovaná 
intervenční činnost), skupinová práce se žáky a komunikace s rodiči. V rámci školského poradenského pracoviště 
spolupracuje především s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence, třídními učiteli, asistentkami pedagoga i 
ostatními pedagogickými pracovníky školy. Práce speciálního pedagoga byla velkým přínosem především pro 
integrované žáky, ale i pro žáky u nichž byly diagnostikovány poruchy učení.  
 

 Ovoce do škol 
„Ovoce do škol“ byl nový program Evropské unie a České republiky, který byl zahájen na jaře 2010. Cílem projektu 
je zvýšit u dětí oblibu ovoce a zeleniny, přispět ke změně jejich stravovacích návyků, tím bojovat proti dětské 
obezitě, a tak zlepšit zdravotní stav mladé populace. Dodavatelem ovoce do naší školy byla firma OVOCENTRUM 
V+V s.r.o. z Valašského Meziříčí. Všichni žáci 1. až 5. ročník dostávali jedenkrát za dva týdny zdarma čerstvé ovoce 
a zeleninu. 
 

 Ekoškola 
Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého 
jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Program je realizován od roku 2009 – v rámci 
programu mj. třídíme odpad, pořádáme soutěže ve sběru papíru. 
 

 Najdi si cestu k technice 
Projekt probíhá od září 2012, je zaměřen na elektrotechniku a strojírenství. Projekt z prostředků ESF a státního 
rozpočtu České republiky realizuje Integrovaná střední škola Sokolnice. V rámci tohoto projektu by měli být 
proškoleni naši učitelé v ovládání nejmodernější interaktivní tabule, žáci se zúčastňují různých exkurzí. 
 

 Moje volba – moje budoucnost 
Projekt z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky realizovala v letech 2010 – 2012 Integrovaná střední 
škola Sokolnice. V rámci projektu se žáci osmého a devátého ročníku zúčastňovali besed, oborových dnů a exkurzí. 
Tyto aktivity byly zaměřeny na 8 oblastí techniky a řemesel: stavebnictví, strojírenství, potravinářství, dřevovýroba 
a nábytkářství, elektrotechnika, autodoprava, gastro, oděvní průmysl. Všechny aktivity byly poskytnuty zdarma. 
Škola získala materiály k výuce: katalog řemesel, motivační film a metodiku aktivit. 
 

 Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením 
 

 Moderní pohybové aktivity  
Zdravý životní styl – cvičení na relaxačních míčích v MŠ. 
 

 Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti 
Tvorba a ověřování … metod 
 

 V současné době škola hledá partnery k mezinárodní spolupráci.  
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XV.  Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 
 
Probíhající projekty 
 
 

 Mluvíme spolu 
Realizace v období: leden 2014 – prosinec 2014 
Celková výše dotace: 25 000 Kč   
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Příjemce dotace: ZŠ a MŠ Brankovice 
Realizátor: M. Pelková, M. Staňkvoá, K. Zajíčková 
 

 Litter Less – v rámci programu Ekoškola 
Realizace v období: leden 2014 – prosinec 2014 
Celková výše dotace: 8 500 Kč   
Poskytovatel dotace: Sdružení Tereza 
Příjemce dotace: ZŠ a MŠ Brankovice 
Realizátor: Mgr. S. Štůsková 
 

 Podpora vzdělávání na vesnické ZŠ 
Realizace v období: leden 2013 – prosinec 2014 
Celková výše dotace: 2 832 435 Kč  
Poskytovatel dotace: JmK – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Příjemce dotace: ZŠ a MŠ Brankovice 
Realizátor: pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ Brankovice 
 
 
Ukončené projekty 
 

 Přírodní učebna 
Realizace v období: 13. 2. 2013 – 31. 8. 2013 
Celková výše dotace: 69 997 Kč   
Poskytovatel dotace: Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí 
Příjemce dotace: ZŠ a MŠ Brankovice 
Realizátor: Mgr. S. Štůsková 
 

 Litter Less – pořízení venkovních odpadkových košů 
Realizace v období: prosinec 2012 – květen 2013 
Celková výše dotace: 9 706,50 Kč   
Poskytovatel dotace: Sdružení Tereza 
Příjemce dotace: ZŠ a MŠ Brankovice 
Realizátor: Mgr. S. Štůsková 
 

 Škola pro děti (šablony) 
Realizace v období: 1. 3. 2011 – 31. 8. 2013 
Celková výše dotace: 1 336 260 Kč  
Poskytovatel dotace: MŠMT  
Příjemce dotace: ZŠ a MŠ Brankovice 
Realizátor: učitelé základní školy 
 

 Peer program 
Realizace v období: 2011 – 2012 
Celková výše dotace: 2011: 73 000 Kč, 2012: 61 320 Kč  
Poskytovatel dotace: MŠMT 
Příjemce dotace: ZŠ a MŠ Brankovice 
Realizátor: Mgr. L. Mazuchová  
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 Dětské hřiště mateřské školy 
Realizace v období: červenec – srpen 2012  
Celková výše dotace: 299 700 Kč  
Poskytovatel dotace: Státní intervenční zemědělský fond 
Příjemce dotace: městys Brankovice 
Realizátor: ZŠ a MŠ Brankovice  
 

 Mámo, táto, pojďte si hrát (dětské hřiště mateřské školy) 
Realizace v období: červenec 2011  
Celková výše dotace: 290 378 Kč  
Poskytovatel dotace: Státní intervenční zemědělský fond 
Příjemce dotace: městys Brankovice 
Realizátor: ZŠ a MŠ Brankovice  
 

 Komplexní modernizace vybavení ZŠ Brankovice v návaznosti na realizaci školního vzdělávacího 
programu  

Realizace v období: září 2008 – srpen 2011 
Celková výše dotace: 9 524 745 Kč  
Poskytovatel dotace: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod 
Příjemce dotace: městys Brankovice 
Realizátor: ZŠ a MŠ Brankovice 

 
 
 
 
 
 
 

XVI. Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů 
 ve vzdělávání 
 
Spolupráce s odborovými organizacemi 
Ve škole působí dvě odborové organizace – základní organizace Českomoravského odborového svazu a základní 
organizace Odborového svazu nepedagogických pracovníků školství České republiky. Vedení školy projednalo 
s odborovými organizacemi dodatky kolektivní smlouvy, průběžně je informovalo o financování školy a 
personálním zabezpečení činnosti školy. 
 
Spolupráce s klubem přátel školy 
Jednání s Klubem přátel školy se uskutečnila třikrát v průběhu školního roku. Jednání měla informativní charakter 
– informace o vzdělávacím programu, projektech, školních a mimoškolních akcích a případné finanční spoluúčasti 
Klubu přátel školy, příprava školního plesu.   
 
Spolupráce se školskou radou  
Školské radě jsou předkládány požadované dokumenty. Školská rada projednala a schválila výroční zprávu o 
činnosti školy a školní vzdělávací program.  
 


