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Končí další školní rok.  

Od pondělí 27. do středy 29. června bude kratší vyučování: 1. – 5. ročník do 11.30, 6. – 9. ročník do 11.25. 

Poslední školní den – čtvrtek 30. června: V 8 hodin se ve dvoře úřadu městyse Brankovice rozloučí žáci devátého 
ročníku, poté budou vydána vysvědčení a o půl desáté se žáci rozejdou na prázdniny. Družina bude do 11 hodin.   

Mateřská škola bude do 15. července, úhrada školkovného a stravného za prázdninový provoz do 24. června 
(směrnice o stanovení výše a podmínek úplaty za předškolní vzdělávání, čj. 334/2014). 

Potvrzování průkazek: od 25. srpna. 

 

Číslo, o které se nám sní: 27 
 
Tématem číslo jedna nejsou nadcházející prázdniny, ale to, co nastane po nich: inkluze nebo také společné 

vzdělávání nebo také integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do základních škol.  

Pravidla vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání žáků nadaných nově upravuje vyhláška 

č. 27/2016 Sb.  Obsahuje mimo jiné přehled podpůrných opatření (prvního až pátého stupně), stanovuje postup při 

poskytování podpůrných opatření a upravuje organizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními. 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podle vyhlášky 27 (stručná teoretická verze) 

 Má-li žák obtíže při vzdělávání, škola zpracuje plán pedagogické podpory žáka, který zahrnuje mj. popis obtíží 

a speciálních vzdělávacích potřeb žáka a podpůrná opatření prvního stupně; plán pedagogické podpory bude 

vyhodnocen nejpozději po třech měsících.  

 Nebude-li poskytování podpůrných opatření prvního stupně postačující, doporučí škola vyšetření žáka ve 

školském poradenském zařízení. Zprávu z vyšetření obdrží zákonní zástupci žáka, škola dostane doporučení a 

na jeho základě sestaví individuální vzdělávací plán, který obsahuje mj. podpůrná opatření druhého až 

pátého stupně (dle doporučení školského poradenského zařízení). 

 Nejsou-li podpůrná opatření dostačující, školské poradenské zařízení vydá doporučení stanovující jiná 

podpůrná opatření, případně stejná podpůrná opatření vyššího stupně.  

V praxi budeme úplnou podobu této „stručné teoretické verze“ ověřovat od 1. září 2016. 
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Karel IV. po sedmi stech letech 

Významnému výročí tohoto roku jsme se věnovali v týdnu od 30. května. Vyučující připravili řadu 
činností, v nichž žákům přiblížili nejen postavu českého a německého krále a římského císaře, ale i 
dobu, v níž žil, a odkaz, který po sobě zanechal.  

Během týdne Karla IV. jsme například psali dopis Karlu IV., vytvářeli živé obrazy, navrhovali cechovní 
erby, luštili šifrované zprávy a rébusy, rekonstruovali bitvu u Kresčaku, zpívali Lásko má, já stůňu, 
vyráběli královskou korunu a maketu středověkého hradu.  

Hodiny s Karlem IV. byly zajímavé, zábavné, poučné i akční a ukázaly, že Otec vlasti nepatří jen do dějepisu.  
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Soutěže   Soutěže   Soutěže 

 

 Krajské kolo 
McDonalds Cup  (1.-3.třída) 2. místo ZŠ a MŠ Brankovice 
Recitace   Lucie Pěnicová 
 

 Okresní kolo 
Matematická olympiáda  

9. třída   11. Nagy Petr, 12. Radek Vinklárek 
8. třída   4. Anna Facková, úspěšná řešitelka 
7. třída   11. Adéla Mazuchová, 12. Eliška Králíková, 17. Jan Hřebíček, Eva Pišanová 
6. třída   10. Jakub Doležal, úspěšný řešitel 

Olympiáda v českém jazyce 5. Adéla Mazuchová 
Recitace   2. Lucie Pěnicová 
Pythagoriáda   

6. třída  4. David Bárta, 8.  Jakub Novotný 
 7. třída  2. Jan Hřebíček, úspěšný řešitel 
 8. třída  8. Anna Facková, 10. Alžběta Vojtková 
Zazpívej slavíčku  1.-3. třída 1. Barbora Paulíková 

5.- 6. třída 2. Vilém Rybníkář 
   Duet  2. Klára Paulíková a Barbora Paulíková 
Stolní tenis hoši 8. a 9. třída 7. místo ZŠ a MŠ Brankovice 
  dívky 8. a 9. třída 2. místo ZŠ a MŠ Brankovice 
McDonalds Cup  (4.-5.třída)  1. místo ZŠ a MŠ Brankovice  
McDonalds Cup  (1.-3.třída)  4. místo ZŠ a MŠ Brankovice 
Soutěž mladých zdravotníků  I. stupeň ZŠ 2. místo ZŠ a MŠ Brankovice 

II. stupeň ZŠ 4. místo ZŠ a MŠ Brankovice  
McDonalds cup  1. místo ZŠ a MŠ Brankovice 
Coca cola Cup  4. místo ZŠ a MŠ Brankovice 
Šachy přebor škol 1.-5. třída 2. místo ZŠ a MŠ Brankovice 
   6.- 9. třída 5. místo ZŠ a MŠ Brankovice 
 

 Okrskové kolo 
Zazpívej slavíčku 1.-3. třída 2. Barbora Paulíková, 3. Anna Křížková 
   4.-5. třída 2. Klára Paulíková 
   6.-9. třída 1. Vilém Rybníkář 
   Duet  1. Klára Paulíková a Barbora Paulíková 
Orion florbal cup okrskové kolo  dívky 6 a 7. třída 5. místo ZŠ a MŠ Brankovice 
     dívky 8 a 9. třída 3. místo ZŠ a MŠ Brankovice 
     hoši 8. a 9. třída 3. místo ZŠ a MŠ Brankovice 
     hoši 7. a 6. třída 3. místo ZŠ a MŠ Brankovice   
McDonalds cup  1.-3. třída 2. místo ZŠ a MŠ Brankovice 

4.-5. třída 3. místo ZŠ a MŠ Brankovice 
 

 

Výše úplat od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 

1. Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání ve třídě s celodenním provozem je 200 Kč za kalendářní měsíc. 

2. Základní částka úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině je 70 Kč za kalendářní měsíc. 

3. Základní částka úplaty za zájmové vzdělávání ve školním klubu je 50 Kč za kalendářní měsíc. 

 
 

Přeji všem pohodové prázdniny, hodně sluníčka a spoustu suprových zážitků. Mgr. Jaroslav Hejný 


