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ZŠ a MŠ Brankovice 27. ročník, školní rok 2017/2018    

  

 

 

V říjnu uplyne sto let od vzniku Československa. Na jaře jsme 

tomuto výročí věnovali několik akcí, další budou po prázdninách 

 během barevného týdne v dubnu jsme se oblékli do bílé, modré a červené, 

 olympiáda pořádaná ke dni dětí dostala označení „česká“, protože připomněla 

některé naše úspěšné olympioniky z posledních sto let, 

 v červnu jsme se v rámci projektového dne zabývali politikou, obchodem, školstvím, filmem, 

sportem, módou, kuchyní, hudbou, vědou, průmyslem, zdravím a uměním v letech 1918 – 2018, 

a oslavy stoletého výročí zakončíme dnem otevřených dveří 18. listopadu. 

 

 

 

 

Džídýpíár  

není revoluce 
 

Tématem letošního jara je nejen ve školství ochrana osobních údajů. Zaměstnanci školy se snaží, aby 

nenastala situace odporující obecnému nařízení na ochranu osobních údajů, a také čtenáři Zvonku určitě 

mají s GDPR zkušenosti, přesto je dobré si připomenout, že: 

- škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje žáků, zákonných zástupců, případně dalších osob, 

které potřebuje k plnění právní povinnosti v souladu se školským zákonem – na většinu 

zpracovaných údajů proto nepotřebujeme souhlas; 

- obecně se předpokládá, že zákonný zástupce (rodič) jedná se souhlasem druhého rodiče – souhlas 

jednoho zákonného zástupce je dostačující;   

- souhlas „po dobu docházky“ znamená, že v případě vycházejících žáků musíme zlikvidovat 

zpracovávané už 30. června, u odstěhovaných žáků toto nastane i v průběhu roku v den ukončení 

docházky – pálení mostů je možná zbytečně silný výraz;  

- fotografovat není totéž jako zpracovávat fotografie – fotit tedy můžeme, ani s vystavením fotek ve 

škole není problém, ostatní záleží na posouzení a na souhlasu (opravdu je nutné od 25. května 

vyčleňovat děti v situacích, které do té doby byly zcela běžné?); 

- i v případě fotografií, které slouží k prezentaci školní činnosti, můžete požádat o „nezpracování“, 

tedy odstranění; 

- nesouhlasit se zpracováním výsledků vzdělávací činnosti znamená nesouhlasit například 

s vystavením výkresu na nástěnce – skutečně nejde o zveřejňování známek. 

Důležité upozornění na závěr: Na školních akcích mohou kromě pořadatele pořizovat a následně 

zpracovávat obrazové a zvukové záznamy i účastníci akcí (tj. může vás vyfotit i někdo jiný a my 

mu to nemůžeme a nechceme zakázat). Nejbližší takovou akcí bude ukončení školního roku a 

loučení vycházejících žáků příští pátek ve dvoře úřadu městyse. Jste srdečně zváni. 



Na konci prázdnin budou   

v podkroví mateřské školy dvě nové odpočívárny se sociálním zařízením a nová sborovna. Do 

podkroví povede schodiště ze stávající kanceláře. Kvůli stavebním pracím začnou prázdniny 

v mateřské škole o týden dřív. 

Stavební úpravy umožní navýšit kapacitu mateřské školy o deset dětí, na začátku září se proto 

uskuteční nový zápis k předškolnímu vzdělávání a věříme, že většině zájemců (nebo dokonce 

všem) vyhovíme.  

V současné době nelze odhadnout, kolik času zaberou administrativní záležitosti spojené s kolaudací a 

navýšením kapacity. Předpokládáme, že nově přijaté děti zahájí docházku 24. září 2018.  

 

Výsledky soutěží 

U okrskových a okresních soutěží uvádíme pouze medailová umístění. U krajských kol je uvedeno i další 

pořadí. V olympiádě v českém jazyce postoupila Adéla Mazuchová až do celostátního kola, kterého se 

bohužel z důvodu nemoci nemohla zúčastnit. Přesto se jedná o jeden z nejlepších výsledků v historii 

školy.  

Krajské kolo  

Olympiáda v českém jazyce:        2. místo Adéla Mazuchová 

McDonald´s Cup kategorie 4. – 5. třída  4. místo   ZŠ a MŠ Brankovice  

Okresní kolo 

Matematická olympiáda:      3. místo   David Bárta, úspěšný řešitel 

Soutěž mladých zdravotníků I. stupeň:  2. místo:  ZŠ a MŠ Brankovice 

Soutěž mladých zdravotníků II. stupeň:  2. místo:  ZŠ a MŠ Brankovice 

McDonald´s Cup kategorie 1. – 3. třída  3. místo   ZŠ a MŠ Brankovice 

McDonald´s Cup kategorie 4. – 5. třída  1. místo   ZŠ a MŠ Brankovice  

Olympiáda v českém jazyce:        1. místo   Adéla Mazuchová 

Malá kopaná:          3. místo   ZŠ a MŠ Brankovice         

Okrskové kolo 

McDonald´s Cup kategorie 1. – 3. třída  1. místo   ZŠ a MŠ Brankovice 

McDonald´s Cup kategorie 4. – 5. třída  1. místo   ZŠ a MŠ Brankovice 

Malá kopaná          1. místo   ZŠ a MŠ Brankovice  

Všem úspěšným soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Mgr. Jaroslav Hejný 

 
 

Výše úplat od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 

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 

 Čas nezastavíš. Nemilosrdně odpočítává vteřiny, minuty, hodiny a dny školního roku. Co se v září 

zdálo být v nedohlednu, je pomalu a jistě tady. Předposlední červnový den se pro žáky a učitele na dva 

měsíce uzavřou dveře základní a mateřské školy. Začnou nám prázdniny. Radujme se z nich, jsou to dva 

měsíce pohody, klidu, odpočinku a nabírání sil a energie na další školní roky. Čas nezastavíš ani o 

prázdninách. Začátkem září se sejdeme opět v plné síle a s chutí do dalšího školního roku. Těším se se 

všemi v září na shledanou. Teď si však užijme prázdniny. Mgr. Jaroslav Hejný 


