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I. Základní údaje o škole, charakteristika školy  
 
Název školy    Základní škola a mateřská škola Brankovice, příspěvková organizace 
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 Marie Pelková 
 
Školská rada    zřízena zastupitelstvem obce 25. 6. 2005  
Volba členů školské rady  duben 2018 
Složení školské rady    Andrea Machalová (za zřizovatele) 

Mgr. Eva Bártová (za pedagogické pracovníky)   
 Ing. Kamila Koutná (za rodiče nezletilých žáků) 

 
Telefon     517 369 724 
E-mail     reditel@zsbrankovice.cz  
Webové stránky   www.zsbrankovice.cz  
 
 
 

 Charakteristika 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 zařízení: základní škola: 390, školní družina: 120, školní klub: 390, mateřská škola: 52, školní stravování: 
290. Škola je spádovou školou pro žáky z okolních obcí Kožušice, Malínky, Hvězdlice, Chvalkovice, Nemochovice, 
Dobročkovice, Nemotice, Snovídky, Nesovice, Milonice a Uhřice.  
 
Pedagogičtí pracovníci splňují kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků. Ve školním 
roce bylo celkem 13 tříd základní školy (7 tříd na prvním stupni, 6 tříd na druhém stupni), 4 oddělení školní 
družiny, 1 oddělení školního klubu, 2 třídy mateřské školy. V 9 třídách základní školy pracovaly asistentky 
pedagoga.  
 
 
 

II.    Přehled oborů vzdělávání – školní vzdělávací programy 
 
1. Základní vzdělávání  
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Brankovice, č. j. 540/2007, 
dodatek čj.  494/2013  

 
2. Zájmové vzdělávání  
Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školní družině Základní školy a mateřské školy Brankovice 
Člověk a jeho svět, č. j. 571/2008 
Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Základní školy a mateřské školy Brankovice U 
nás v klubu, č. j. 564/2008 
 
3. Předškolní vzdělávání  
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávaní Základní školy a mateřské školy Brankovice Pohádkový svět, 
č. j. 565/2008 
 
 
 

mailto:reditel@zsbrankovice.cz
http://www.zsbrankovice.cz/
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III. Personální zabezpečení hlavního účelu a předmětu činnosti (dle zřizovací listiny)  
 
K 30. 9. 2018      Fyzický počet   Přepočtený počet 
Učitelé základní školy     20 (7 M, 13 Ž)  18,954 
Vychovatelky      4    2, 326 
Učitelky mateřské školy     4    4,0 
Asistenti pedagoga     9 (9 Ž)   6,75 
Stravování      5   4,5 
Ostatní provozní zaměstnanci    7   6,625 
  

 
Personální změny v průběhu školního roku 
 
Učitelé základní školy  přijetí do pracovního poměru:  0 
    ukončení pracovního poměru: 1 
 
Vychovatelky    přijetí do pracovního poměru:  1 
    ukončení pracovního poměru: 0  
 
Asistenti pedagoga  přijetí do pracovního poměru: 2 
    ukončení pracovního poměru: 2 
 
 
 

IV.    Výkon státní správy, počet žáků (údaje o přijímacím řízení)  
 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2018   22   
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2018   8  
 
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2018 (1. ročník)  18  
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky     5   
 
Souhlas s přestupem žáka do ZŠ a MŠ Brankovice v průběhu školního roku 6  
Souhlas s přestupem žáka do ZŠ a MŠ Brankovice od 1. 9. 2017   13     

 
 
Počet žáků k 30. 9. 2018       
1. stupeň ZŠ   124 žáků 7 tříd 
2. stupeň ZŠ   125 žáků 6 tříd  
Mateřská škola  52 dětí  2 třídy  
Školní družina   91 dětí  4 oddělení 
Školní klub k 31. 10.  165 dětí 12 zájmových útvarů  
 
Stravování k 31. 10. žáci ZŠ   206  

žáci MŠ  106 Brankovice 52, Nemochovice 22, Snovídky 17, Mouchnice 15 
   dospělí  57   
   celkem   369 
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V.  Výsledky vzdělávání žáků  
 

 

 
Úspěšnost v přijímacím řízení ke studiu na střední škole  

           
Žáci hlásící se ke vzdělávání v SŠ 9. ročník: 27 8. ročník: 1 5. ročník: 1 

přijatí   9. ročník: 27 8. ročník: 1 5. ročník: 1 
nepřijatí 9. ročník: 0 8. ročník: 0 5. ročník: 0 

 
Žáci 9. ročníku, kteří nepodali přihlášku ke studiu na střední škole:  0 
 
 

Umístění v soutěžích  
 
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 Paulíkovy 
 

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

Počet k 31. 1. 17 15 16 18 18 25 16 27 15 18 16 19 27 247 

Počet k 30. 6. 17 16 16 18 18 24 17 28 15 18 16 19 27 249 

Uspokojivé 
chování (2)   

    1    1  1  3 6 

   1          1 

Neuspokojivé 
chování (3)  

             0 

   1     1  1   3 

Vyznamenání    
17 12 16 9 7 17 6 8 5 2 2 5 5 111 

17 14 16 8 3 14 7 6 3 5 1 6 9 109 

Neprosp. 1. pol.     1   1 1 1   3 7 

Nehodn. 1. pol.        1      1 

Komis. zk. 2. pol             3 3 

Opak. ročníku     1         1 
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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 
        
 
 

VI. Zájmové vzdělávání ve školním klubu  
 
Zájmový útvar  Vedoucí   Počet dětí 
Angličtina  M. Sutorová   8 
DO-RE-MI  M. Paulíková, J. Polesová 15 
Dramatický  M. Paulíková   21 
Flétna   M. Paulíková   3 
Keramický 1  K. Kubíčková   12 
Keramický 2  L. Matoušková   6 
Kytara   M. Paulíková   4 
Plavání   E. Bártová   14 
Polonéza  J. Posolda   28 
Redakce  E. Bodečková, J. Polesová 7 
Robotika  E. Bodečková   8 
Zdravotní   V. Vrbacká   17 
 
Celkem       143 
 
 
 

VII.   Prevence sociálně patologických jevů (Hodnocení minimálního preventivního 
programu) 
Vypracovala: Mgr. Soňa Štůsková 

 
Minimální preventivní program (MPP) je součástí výchovy a vzdělávání žáků po celou dobu jejich školní 

docházky. Vychází z dlouhodobé preventivní strategie školy. Naším cílem je vytvářet na škole příjemné, podnětné, 
vstřícné a zdravé pracovní prostředí pro žáky i učitele, učit se vzájemně komunikovat, respektovat, být věcně 
kritický, umět kritiku přijímat a pracovat s ní. Žáky chceme vést k tomu, aby si vážili svého zdraví a chovali se 
ohleduplně k sobě i ostatním. Budeme je varovat před následky zneužívání návykových látek a nabídneme jim 
alternativu trávení volného času.  

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči rizikovým jevům (šikana, záškoláctví, 
kriminalita, užívání návykových látek, násilí, atd.). Důraz je kladen na utváření celé osobnosti člověka, tedy nejen 
na znalosti, ale i na dovednosti a životní postoje. Z našeho pohledu pedagogů je důležité zahájit  primární prevenci 
právě v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o  problematice všech rizikových 
jevů přiměřeně jejich věku  a na toto téma s nimi mluvit i na neformální úrovni. Program je zaměřen na všechny 
věkové kategorie žáků. 

Našim dlouhodobým cílem je vést žáky ke zdravému životnímu stylu, rozvíjet a podporovat jejich zdravé 
sebevědomí, správné sebehodnocení, podporovat sociální dovednosti žáků vůči tlaku vrstevnické skupiny, učit je 
zvládat stres, řešit problémy bez pomoci násilí, léků a jiných návykových látek, umět si stanovit reálné životní cíle, 
poznávat sebe sama. K splnění těchto cílů je nutné optimální, systematické a nenásilné působení pedagogických 
pracovníků na žáky i jejich rodiče. Proto se neustále snažíme informovat nejen rodiče, ale i širší veřejnost o 
činnosti školy a hledáme nové formy spolupráce s rodiči. 

Do realizace cílů MPP jsou zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci školy v rámci výuky jednotlivých 
předmětů. Důležitý je pro nás jednotný postoj ze strany rodičů, pedagogů i vedení školy při řešení krizových 
situací. Školní metodik prevence spolupracuje s vedením školy a výchovným poradcem.  Mgr. Eva Bodečková a 
Mgr. Radka Celnarová jsou vyučující Informatiky, se žáky 2. stupně probírají problematiku kyberšikany.  



6 
 

Největší odpovědnost za splnění cílů mají třídní učitelé zejména na 1. stupni, kteří jsou s dětmi 
v každodenním kontaktu. Na 2. stupni se žáci pravidelně schází jednou za měsíc se svými třídními učiteli na 
třídnických hodinách. Jsou však soustavně ujišťováni o možnosti obrátit se na svého třídního učitele kdykoli a 
s jakýmkoli problémem. 

 
Realizace cílů na 1. stupni  
Žáci si osvojují dovednosti a postoje, které jim pomáhají s jejich začleněním do kolektivu, vedou ke správné 
komunikaci mezi žáky, přispějí k jejich sebepoznání a posílení jejich sebevědomí, učí se mít na věci svůj názor a 
vhodně jej prezentovat, což je základem pozdějšího odmítání negativního vlivu jiné osoby či skupiny. 

 komunikace (omluva, poděkování, spolupráce, pomoc, důležitá telefonní čísla, samostatnost, 
sebekontrola, odpovědnost, ohleduplnost) – český jazyk a literatura, matematika 

 hygienické zásady, první pomoc při úrazu – výtvarná výchova, svět práce 
 dodržování školních pravidel, zásady zdravé výživy, základní hygienické návyky, využívání volného času, 

prevence kouření a užívání alkoholu - prvouka 
 dopravní výchova (bezpečnost silničního provozu, chodec a cyklista) – prvouka, tělesná výchova 
 prevence rizikových jevů (čas strávený u médií – televize, počítač, mobilní telefon; nikotin, alkohol, jiné 

návykové látky, šikana) – český jazyk a literatura, matematika, prvouka 
 
Realizace cílů na 2. stupni  
Starší žáci za pomoci učitelů a probíraných témat rozvíjí své rozhodovací dovednosti, pracují na budování vlastní 
sebeúcty, váži si názoru a práce druhých, umí si vybrat vhodné aktivity, pečují o své tělo a utvrzují své postoje vůči 
okolí. Umí přijímat rady dospělých, neodsuzují odlišnosti, mají stanoven žebříček hodnot, cení si vlastního těla a 
hlavně si uvědomují odpovědnost za své činy. 
Největší prostor pro nespecifickou prevenci je ve výuce výchovy ke zdraví a občanské výchově, kde jsou probírána 
tato témata:  

 zdravý životní styl (pohyb, využití volného času, sport, výživa, poruchy příjmu potravy, relaxace, ochrana 
zdraví, osobní hygiena a předcházení nemocem), 

 komunikace (zásady slušného chování, výchova odpovědnosti za své jednání, výchova ke kamarádství a 
vzájemné pomoci),  

 rodina (vztahy členů v rodině, komunikace, vzájemná pomoc, manželství, role matky a otce, řešení 
konfliktů v rodině, náhradní rodičovská péče, rozpad manželství), 

 naše škola (práva a povinnosti žáků, školní řád, způsoby obrany vůči projevům šikany a agrese),  
 prevence užívání návykových látek (účinky návykových látek, zdravotní rizika, způsoby odmítnutí, 

posilování žádoucích postojů, legislativa, protidrogová centra),  
 ochrana člověka za mimořádných událostí (první pomoc, tísňová volání), 
 dopravní výchova (chodec a cyklista, bezpečnost v silničním provozu), 
 sexuální výchova (pohlavní dospívání, plánované rodičovství, interrupce, antikoncepce, pohlavní nemoci, 

AIDS, prevence pohlavních chorob, lidská sexualita) 
 lidé kolem nás (podobnost a odlišnost lidí, rozdíly v prožívání, myšlení a jednání, rovnost mezi lidmi, 

dokumenty upravující lidská práva a svobody, práva občanů a národnostních menšin, práva dětí, 
tolerance, soužití národů a národností v jedné zemi, rasismus, xenofobie, mír, válka, lidé s handicapem, 
prostředky masové komunikace, masmédia).  

 člověk a city (chování, temperament, city a prožívání, nálada, citové stavy, altruismus, agrese, týrání). 
 právo, společnost, právní řád (právní řád ČR, nástroje práva - zákony, sankce, soudy, Ústava ČR, Listina 

základních práv a svobod). 
 globální problémy naší doby (rasové a náboženské problémy, konzumní společnost, nebezpečí reklamy, 

zábavný průmysl). 
 
Preventivní programy realizované 2018/2019 

- Dopravní výchova a Bezpečnost dětí  
- Klima třídy, Popletené pohádky, Poruchy příjmu potravy     
- Preventivní programy – bezpečnost na internetu, správné mytí rukou, prevence šikany                                      
- Podané ruce – besedy na téma Drogy v ČR a Drogy mládeže, Kouření, 

              Alkohol, Vztahy ve třídě, Závislost na mobilu, Prevence šikany, Kyberšikana 
 
Ostatní prostředky primární prevence 

- Schránka důvěry – je umístěna v přízemí školy vedle ředitelny 
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- Časopis Zvonek – aktuální informace o škole 
- E-mailové adresy – jsou uvedeny na webu školy 

 
Konzultační hodiny školního metodika prevence nejsou přesně stanoveny; vycházíme z předpokladu, že dítě či 
rodič nejdříve kontaktuje třídního či jiného učitele a dohodnou se na termínu konzultace 
problémy žáků řešíme neodkladně. 
 
Spolupráce s rodiči 

- komunikace na třídních schůzkách, individuální konzultace 
- kdykoli po předchozí domluvě, mohou se obrátit na výchovného poradce, metodika prevence i ředitele 

školy                
 
Pobytové akce        

- Adaptační pobyt pro žáky 6. Ročníku (hrazeno z dotací JMK) 
- Školní výlety    
- Lyžařský kurz                

 
Jednorázové aktivity 

- Den dětí – sportovní dopoledne, které vede ke stmelování kolektivu 
- Exkurze  - Kostelany, Kamenačky, Technické muzeum, Hvězdárna, Planetárium, Skanzen, Archeoskanzen 

Modrá 
- Sněhuláci pro radost – tvořivá dílna v Domově důchodců hvězda,  
- Sportovní akce – fotbalový turnaj, výstup na Praděd, pexesománie, vánoční kapřík,  hřiště ve Vyškově (IV.) 
- Hudební akce – Zazpívej, slavíčku, DO-RE-MI, Divadelní představení Betlém 
- Stmelování kolektivu – Barevný týden, Nocování II.A, II.B, III.B, VII.A ve škole, Piškvorky, Pečení perníčků, 

Podzimní opékaní s keramickým kroužkem, Drakiáda, Dýňobraní, Světový den úsměvů, Pasování na 
čtenáře 

- Dobročinná akce – Krabice od bot (dárky do Brna) 
       
 

 
VIII.    Další vzdělávání pedagogických pracovníků (1. 8. 2018 – 31. 7. 2019) 
 
Oblast               Akcí      Zapojených pracovníků 
Řízení, management    1  1 
Školní poradenství   3  2 
Základní vzdělávání 
 Cizí jazyky   1  1 
 Informatika   2  1 
 První stupeň   4  5 
Předškolní vzdělávání   1  2 
 
 
 

IX.   Prezentace školy na veřejnosti ve školním roce 2018/2019 
 
2. 10. 2018  Dýňobraní v Domově Hvězda 
25. 10. 2018  Sázení lípy k 100. výročí vzniku samostatného státu 
18. 11. 2018  Den otevřených dveří ke 100. výročí vzniku samostatného státu  
1. 12. 2018  Rozsvěcení vánočního stromu v Brankovicích 
4. 12. 2018  Akce pro rodiče Mamánek, nebo odvážný školák? 
18. 12. 2018  Divadelní přestavení Betlém 
1. 2. 2019  Školní ples, polonéza žáků devátého a osmého ročníku  
7. 2. 2019  Čtení v Domově Hvězda 
31. 3. 2019  Soutěž DO-RE-MI 
16. 4. 2019  Velikonoční dílna v Domově Hvězda 
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30. 4. 2019  Po stopách malé čarodějnice – vycházka do Kožušic 
11. 5. 2019  Vystoupení na setkání maminek a seniorů  
22. 5. 2019  Divadelní přestavení Zlatovláska 
25. 6. 2019  Divadelní přestavení Brněnské pověsti 
28. 6. 2019  Loučení deváťáků v obecním dvoře 
 
Více o uvedených akcích ve školních e-periodikách Zvonek a Redakce. 
 
 
 

X. Spolupráce s dalšími subjekty 
 
Centrum prevence Brno (Podané ruce) – preventivní programy pro žáky 
Domov Hvězda Nové Hvězdlice – vystoupení žáků, spolupráce se seniory 
Člověk v tísni, o.p.s. – spolupráce v rámci projektu Škola pro všechny: Inkluze jako cesta pro efektivní vzdělávání 
všech žáků 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – spolupráce v rámci projektu Škola pro všechny: Inkluze 
jako cesta pro efektivní vzdělávání všech žáků 
Knihovna Brankovice – exkurze a besedy se žáky, pasování prvňáků na čtenáře 
Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov – exkurze a besedy se žáky 
Lékárna U Svatého Mikuláše Brankovice – exkurze a besedy žáků s Dr. Odrazilovou 
Městský úřad Bučovice – účast výchovné poradkyně v komisi sociálně právní ochrana dětí (SPOD) 
Policie ČR – beseda se 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 Vyškovsko – účast v soutěžích, exkurze, čerpání dotací 
MAS Slavkovské bojiště – tvorba MAP I, MAP II 
 
Spolupráce se středními školami v rámci kariérovém poradenství  

 Integrovaná střední škola Slavkov u Brna 
 Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov 
 Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice 
 Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov 
 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov 
 Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy 

 
 
 

XI.   Výsledky inspekce provedené Českou školní inspekcí 
 
Inspekce Českou školní inspekcí nebyla ve školním roce provedena.  
4.- 5. 3. 2019 se uskutečnila tematická inspekční činnost zaměřená na získávání informací o podpoře rozvoje, 
dosažené úrovni a výsledcích vzdělávání žáků v oblasti jazykové gramotnosti (výuka anglického jazyka na prvním 
stupni). Závěr šetření bude zahrnut do výroční zprávy České školní inspekce. 
 
 
 

XII.    Základní údaje o hospodaření školy k 31. 12. 2018 

 
Příjmy v Kč  

Příspěvek ze státního rozpočtu poskytovaný Jm krajem 20 187 273 

Refundace mzdy z úřadu práce 162 534 

Projekt Zdravé klima 70 000 

Provozní dotace z rozpočtu zřizovatele 3 000 000 

Příspěvek na provoz mateřské školy (platby od zákonných zástupců) 55 870 

Příspěvek na provoz školní družiny (platby od zákonných zástupců) 68 264 
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Příspěvek na provoz školního klubu (platby od zákonných zástupců)   26 352 

Příjmy VHČ (pronájmy) 75 450 

Dotace „Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání (OP VVV)“ 

544 221 

Významné výdaje na vzdělávání v Kč  

Učebnice, učební pomůcky – základní škola (z příspěvku ze státního rozpočtu) 107 782 

Pomůcky – mateřská škola (z plateb od zákonných zástupců) 5 036 

Pomůcky – školní družina a školní klub (z plateb od zákonných zástupců) 6 304 

Vzdělávání pedagogických pracovníků (včetně cestového) 55 406 

Významné výdaje na pořízení majetku a na údržbu v Kč  

Stůl k myčce v MŠ 16 605 

Počítače (4 ks) 53 288 

Příslušenství k mycímu stroji 11 634 

Smažicí pánev 340 643 

Čerpadlo na cirkulaci užitkové vody 26 905 

Právní ochrana 28 000 

Vysavač  15 515 

Lavičky do venkovní učebny 43 999 

Nábytek do kanceláře ZŘŠ 30 154 

Povlečení do MŠ 26 605 

Odhlučnění školní jídelny 95 323 

Odhlučnění školní družiny 30 427 

Výměna světel ve třídách a kabinetech (hlavní budova) 58 847 

Malování  105 139 

Nábytek – ředitelna, kabinet školní psycholožky 49 684 

Antivir  58 685 

Switch, router 36 300 

Nádobí do školní kuchyně 18 436 

Wifi, switch 43 575 

Nábytek do mateřské školy 121 294 

Malování MŠ 92 486 

Koberec do MŠ 20 908 

Malování, vinylová podlaha v MŠ 10 677 

Pláště, ochranné brýle pro žáky 10 268 

Věšákové skříňky do MŠ 36 602 

Počítače 7 ks 90 069 

Škola za školou 11 011 

Chladnička do MŠ 4 919 

Pračka ZŠ 6 432 

Instalace a konfigurace PC 17 000 

Telefony do MŠ 8 186 

 
 
 

XIII.  Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
Studium pro výchovné poradce  1 pracovník 
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XIV. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
Škola pro všechny (UJEP) 
Poskytovatel dotace:   iROP 
Realizátor:   Universita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
Datum zahájení: 1. 1. 2018 
Datum ukončení: 31. 7. 2029 
Cílem projektu je vytvoření podmínek pro poskytování služeb školního poradenského pracoviště. V rámci projektu 
spolupracujeme s Masarykovou univerzitou Brno a Karlovou universitou v Praze. ZŠ a MŠ Brankovice je partnerem 
v tomto projektu. Díky projektu jsme mohli přijmout koordinátora inkluze, školního psychologa, speciálního 
pedagoga, školního asistenta a koordinátora inkluzivního týmu. Ve školním roce jsme realizovali semináře pro 
rodiče a vzdělávání učitelů. 
 
 
 

XV.  Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 
 
Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018 – Zdravé klima ZŠ Brankovice 
Realizátor:   ZŠ a MŠ Brankovice 
Datum zahájení: 1. 1. 2018 
Datum ukončení: 31. 12. 2018 
Celková dotace:  70 000 Kč 
Cílem projektu je vést žáky ke zdravému životnímu stylu, rozvíjet a podporovat jejich zdravé sebevědomí, správné 
sebehodnocení, podporovat sociální dovednosti žáků vůči tlaku vrstevnické skupiny, učit je zvládat stres, řešit 
problémy bez pomoci násilí, léků a jiných návykových látek, umět si stanovit reálné životní cíle, poznávat sebe 
sama.  
 
Ovoce do škol 
Poskytovatel dotace:   SZIF 
Realizátor:   ZŠ a MŠ Brankovice 
Datum zahájení: 1. 9. 2018 
Datum ukončení: 30. 6. 20190 
Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Tento 
projekt je určen všem žákům základních škol. Roční limit na žáka byl stanoven na 290,- Kč na školní rok. Závoz byl 
dvakrát za měsíc. 
 
Školní mléko 
Poskytovatel dotace:   SZIF 
Realizátor:   ZŠ a MŠ Brankovice 
Datum zahájení: 1. 9. 2018 
Datum ukončení: 30. 6. 20190 
Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento 
projekt je určen žákům všem základních škol. Roční limit na žáka byl stanoven na 285 Kč na školní rok. Závoz byl 
dvakrát za měsíc. 
 
Šablony: Škola pro všechny 
Poskytovatel dotace:   MSMT 
Realizátor:   ZŠ a MŠ Brankovice 
Datum zahájení: 1. 9. 2017 
Datum ukončení: 31. 8. 2019 
Celková částka:  974 992,- Kč  
Projekt byl zaměřen na osobnostně sociální rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí v MŠ a žáků v ZŠ. V rámci 
tohoto projektu pracovali u nás ve škole speciální pedagog, a školní psycholog. 
 
Vytvoření pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací – pracovník údržby budov (vrátná) 
Realizátor:   ZŠ a MŠ Brankovice 
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Datum zahájení: 18. 3. 2019 
Datum ukončení: 31. 12. 2019 
Celková částka:  150 000,- Kč  
 
PolyGram 
Poskytovatel dotace:   MŠMT 
Realizátor:   Jihomoravský kraj 
Datum zahájení: 1. 1. 2018 
Datum ukončení: 30. 11. 2020 
Projekt je zaměřen na podporu polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v 
Jihomoravském kraji. Cílem projektu je zvýšení matematické a čtenářské gramotnosti prostřednictvím poskytnutí 
podpory pedagogických pracovníků škol. ZŠ a MŠ Brankovice je partnerem v tomto projektu. Mgr. Jaroslav Hejný 
je jedním z pěti odborných garantů. Šest naši žáků učitelka se zúčastnilo o prázdninách matematického tábora. 
Jeden žák se zúčastnil matematického soustředění pro talentované žáky. 25 žáků sedmých tříd z Jihomoravského 
kraje bylo vybráno na základě výsledků v matematických soutěžích. V rámci projektu se žáci a učitelé zapojí do 
matematických dílen a exkurzí. 
 
 
 

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.  
 


