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Číslo 2 – léto, 21. 6. 2019    

ZŠ a MŠ Brankovice 28. ročník, školní rok 2018/2019    

 

 
 

Žákovskou knížku už nikdy nezapomenou 

a nové technologie berou jako běžnou součást práce a života. My to máme stejně. Ve škole nám už dva roky 

pomáhá systém EduPage, ve kterém například vedeme školní matriku (evidence žáků), elektronickou třídní 

knihu s docházkou žáků, tiskneme vysvědčení a přihlášky na střední školu. Dalším krokem, který spolu 

s rodiči uděláme na začátku příštího školního roku, je používání internetové žákovské knížky.  

Internetová žákovská knížka vám mimo jiné umožní:  

- vidět známku hned, jak ji vyučující zapíše,  

- podepisovat známky, 

- mít přehled o docházce svého dítěte od začátku školního roku, 

- zjistit probrané učivo,  

- vidět rozvrh hodin. 

Přihlašovací údaje do systému EduPage a přístup do internetové žákovské knížky dostanete na mail, který 

jste uvedli do školní matriky, tato mailová adresa bude také vaším přihlašovacím jménem. Přihlásit se 

můžete v počítači, nebo vyzkoušejte mobilní aplikaci EduPage (a nebudete se s ní chtít rozloučit).  

 

 

Výše úplat od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 

1. Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání ve třídě s celodenním provozem je 300 Kč 

za kalendářní měsíc. 

2. Základní částka úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině je 100 Kč za kalendářní měsíc. 

3. Základní částka úplaty za zájmové vzdělávání ve školním klubu je 70 Kč za kalendářní měsíc. 

 

 

Stravování 

Strávníkům, kteří přejdou od 1. září do první třídy z mateřské školy Brankovice, Mouchnice, Snovídky, 

Nemochovice, zůstanou stejné variabilní symboly pro platbu stravného.  

Od září 2019 budou zvýšeny ceny obědů pro některé kategorie strávníků. 

 

Rozlučka  
Žáci 9. ročníku zvou na rozlučku se základní školou v pátek 28. června v 8.00 v obecním dvoře 

v Brankovicích. 

 

Vysvědčení 

Vysvědčení budou vydána v pátek 28. června, třídnické hodiny skončí v 9.30 a po nich se žáci rozejdou na 

prázdniny. Družina bude do 11 hodin.  

 

 

Vysvědčení, která si žáci nevyzvednou na konci školního roku, vydáme v úterý 2. července nebo 

v úterý 9. července od 9.00 do 9.30. 



VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ 

V letošním školním roce dosáhli naši žáci celé řady vynikající výsledků v soutěžích vyhlašovaných MŠMT. 

Soutěže jsou společné pro základní školy a víceletá gymnázia. Dařilo se nám především v matematické 

olympiádě a Pythagoriádě. Největšího úspěch dosáhl žák deváté třídy David Bárta, který zvítězil v okresním 

kole matematické olympiády a postoupil do krajského kola. Tam se mezi 82 účastníky neztratil a stal se 

úspěšným řešitelem MO. U okrskových soutěží uvádíme pouze medailová umístění. U okresních a 

krajských kol je uvedeno i další pořadí. Všem úspěšným soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou 

reprezentaci školy. Poděkování patří také vyučujícím, kteří žáky připravovali.   Mgr. Jaroslav Hejný 

 

Mistrovství ČR 

Šachy     dívky D10 10. Zuzana Stará 

Krajské kolo: 

Matematická olympiáda:        30. David Bárta (3. Místo mezi žáky ZŠ) 

Fyzikální olympiáda:    28. David Bárta 

Okresní kolo 

Olympiáda v českém jazyce:  6. - 9. třída 6. Magdaléna Učňová  

Dětská scéna recitace: 6. – 7. třída 2. Barbora Paulíková   

Matematická olympiáda: 9. třída  1. David Bárta 

8. třída  2. Erik Drašar 

6. třída  12. Barbora Paulíková 

  13. Kamil Černý 

5. třída  5. Antonín Kalfas 

  8. Marek Učeň 

Soutěž v anglickém jazyce: 8. – 9. třída 10.David Bárta 

Pythagoriáda:  8. třída  2. Erik Drašar 

    6. třída  5. Barbora Paulíková 

    5. třída  1. Marek Učeň 

      3. Kristýna Machalová 

Fyzikální olympiáda: 9. třída  2. David Bárta 

      7. Jakub Doležal 

    8. třída  2. Erik Drašar 

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

Soutěž mladých zdravotníků II. stupeň:  4. ZŠ a MŠ Brankovice 

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

Zazpívej slavíčku:   4. – 5. třída    2. Dominik Křížka 

     6. - 9. třída     3. Barbora Paulíková 

     dueta  1. Barbora a Klára Paulíkovi 

okrsková kola 

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

McDonald´s Cup:  4. – 5. třída  3. ZŠ a MŠ Brankovice 

Zazpívej slavíčku:  1. – 3. třída 1. Ema Půčková 

      2. Karolína Pešlová 

4. – 5. třída    1. Dominik Křížka 

    6. - 9. třída      1. Barbora Paulíková 

      2. Klára Paulíková 

      3. Anna Křížková 

     dueta  1. Barbora a Klára Paulíkovy 

        

 

Milí žáci, vážení rodiče, prarodiče, zaměstnanci školy. V pátek 28. 6. vydáním vysvědčení společně 

ukončíme školní rok 2018-2019. Vyplnili jsme jej pilnou školní prací, cestováním po krásách naší vlasti i 

bohatým kulturním a sportovním životem. Věřím, že většině žáků se ve škole dařilo a jsou se svými 

výsledky i zážitky spokojeni.  Čekají nás zasloužené dny volna a odpočinku o prázdninách a dovolených. 

Všem přeji pohodové letní měsíce plné sluníčka, zábavy, klidu i času na relaxaci. Rodičům, pedagogům i 

správním zaměstnancům děkuji za spolupráci a přízeň a budu se těšit opět po prázdninách na milá setkání a 

příjemnou spolupráci.   Mgr. Jaroslav Hejný 


