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Srdečný pozdrav od Evy a Edy 

Projekt S Evou a Edou zdravě a bezpečně skončil před dvěma lety a pomůcky, které 
škola díky zapojení do projektu získala, se při výuce stále používají. Nyní jsme 
umístili do prostoru kolem školního hřiště dopravní značky a zůstanou tam i po 
dobu letních prázdnin. Děti si tak mohou vytvořit vlastní dopravní hřiště a zabavit se 
ve volných chvílích. Připomínáme, že cílem projektu bylo nejen zvýšit pohybovou 
zdatnost dětí, ale zároveň dbát na bezpečnost. Eva a Eda přejí aktivní a bezpečné 
prázdniny. 
 

Končí další školní rok.  

V pondělí 26. června se bude vyučovat podle rozvrhu hodin. Od úterý 27. do čtvrtku 29. června bude vyučování 
zkráceno: 1. – 5. ročník do 11.30, 6. – 9. ročník do 12.25. 

Poslední školní den, pátek 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.   

Stále není rozhodnuto, zda se uskuteční dostavba mateřské školy – nabídky se podávají do 22. 6. 2017. Pokud se 
stavět nebude, provoz mateřské školy skončí v pátek 14. července. Termín zaplacení školkovného 85 Kč a stravného 
(8 x 33 nebo 37 Kč) je 28. června.   

Potvrzování průkazek: od 28. srpna. 

 

 
 

  Společné vzdělávání, rok jedna   1  

Už před rokem jedna jsme měli individuální vzdělávací plány, pedagogicko-psychologické poradny 
a speciální pedagogy. Máme je stále a navíc jsme starší o první oficielní rok takzvaného 
společného vzdělávání – o němž se loni hodně psalo a málo vědělo a vůbec… Byl to rok novinek a 
lejster a pokusů a omylů, které nám (= pedagogům, rodičům, žákům) ukázaly, jak k inkluzi 
přistupovat, co od ní můžeme čekat a co pro ni musíme dělat a udělat. A jsme zpátky 
u individuálních vzdělávacích plánů, při jejichž vytváření je součinnost s rodiči zásadní. 
Předkládáme vám proto stručný postup, který je třeba dodržet –  

individuální vzdělávací plán v šesti krocích:  

1. Pedagogicko-psychologická poradna žáka vyšetří a zjistí, zda se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími 
potřebami; vydá zprávu z vyšetření a doporučení pro vzdělávání. 

2. Zákonný zástupce žáka požádá ředitele školy o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 
(žádost je na webových stránkách školy). 

3. Ředitel vydá rozhodnutí o vzdělávání žáka podle individuálního vzdělávacího plánu. 

4. Třídní učitel nebo koordinátor inkluze projedná se zákonným zástupcem žáka informativní souhlas a poté 
vypracuje individuální vzdělávací plán (podmínkou jsou tedy tři dokumenty: žádost o povolení vzdělávání, rozhodnutí 
ředitele a informativní souhlas). 

5. Všichni zúčastnění (zákonný zástupce, třídní učitel, vyučující předmětů, žák) individuální vzdělávací plán 
prodiskutují a podepíší. 

6. Všichni zúčastnění (zákonný zástupce, třídní učitel, vyučující předmětů, žák) se podílejí na vzdělávání podle 
individuálního vzdělávacího plánu a nejméně jednou za rok hodnotí jeho plnění. 



Soutěže   Soutěže   Soutěže 

 

 Krajské kolo 
McDonalds Cup (4.-5.třída)  4. místo ZŠ a MŠ Brankovice 
Zdravotní hlídky II. stupeň   2. místa ZŠ a MŠ Brankovice 
Olympiáda v českém jazyce  20. místo Adéla Mazuchová 

 

 Okresní kolo 
Matematická olympiáda  9. třída 7.  Anna Facková úspěšná řešitelka 

8. třída  5.  Adéla Mazuchová úspěšná řešitelka 
    10.Eliška Králíková 

     7. třída  6.  David Bárta   úspěšný řešitel 
  6. třída  3.  Erik Drašar      úspěšný řešitel 

 
Olympiáda v českém jazyce  1. Adéla Mazuchová 
Fyzikální olympiáda   kategorie F 9. Jan Hřebíček 
Finanční gramotnost   2. Místo ZŠ a MŠ Brankovice 
Pythagoriáda:    6. třída  2. Erik Drašar 

7. třída  4. David Bárta   
Zazpívej slavíčku  4. – 5. třída   1. místo  Anna Křížková 
Stolní tenis    hoši 8. a 9. třída 7. místo ZŠ a MŠ Brankovice 
Zdravotní hlídky     I. stupeň ZŠ 3. místo ZŠ a MŠ Brankovice 

  II. stupeň ZŠ 1. místo ZŠ a MŠ Brankovice  
McDonalds cup 1.-3. třída  3. místo ZŠ a MŠ Brankovice 

4.-5. třída 1. místo ZŠ a MŠ Brankovice 
Coca cola Cup    3. místo ZŠ a MŠ Brankovice 
Šachy přebor škol   1.-5. třída 2. místo ZŠ a MŠ Brankovice  

6.- 9. třída 3. místo ZŠ a MŠ Brankovice 
Orion florbal cup    dívky 8 a 9. třída 4. místo ZŠ a MŠ Brankovice 
Atletika 
Štafetový  pohár    3. místo ZŠ a MŠ Brankovice  
 

 Okrskové kolo 
Zazpívej slavíčku    1.-5. třída 1. místo Anna Křížková  

6.- 9. třída 2. místo Vilém Rybníkář 
  Duet  2. Klára Paulíková a Barbora Paulíková 

       3. Marek Učeň a Michaela Křížková 
Orion florbal cup okrskové kolo  dívky 8 a 9. třída 1. místo ZŠ a MŠ Brankovice 
     hoši 8. a 9. třída 3. místo ZŠ a MŠ Brankovice  
McDonalds cup    1.-3. třída 1. místo ZŠ a MŠ Brankovice 

  4.-5. třída 1. místo ZŠ a MŠ Brankovice 

 

 

Výše úplat od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 

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 70 Kč za kalendářní měsíc. 

 
 

Vážení kolegové, milí žáci, rodiče, příznivci školy 

Kolo dějin se otočilo o 10 měsíců a nemilosrdně ukončí školní rok 2016/2017. Vše co se událo během 

posledních 10 měsíců, se stalo nezbytnou součástí našeho života. Věřím, že příjemné vzpomínky převažují a 

časem překryjí všechny ostatní. Konečně, můžeme si říci všichni, na které dopadají sluneční paprsky 

začínajících prázdnin. Sluníčko nám dodává sílu a energie, všem je nám hned veseleji. Proto mi dovolte, 

abych vám popřál pohodové prázdniny, krásné zážitky a zasloužený odpočinek.        Mgr. Jaroslav Hejný 


