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Část I.  Základní údaje o škole 
 

Název školy    Základní škola a mateřská škola Brankovice 

Adresa školy    Tasova 272, Brankovice 683 33 

 

Zřizovatel školy   Městys Brankovice 

 

Ředitel školy    Mgr. Jaroslav Hejný 

Statutární zástupce ředitele školy Jiří Posolda 

Vedoucí vychovatelka  Věra Hanáková 

Vedoucí učitelka mateřské školy Martina Staňková 

 

Školská rada    zřízena zastupitelstvem obce 25. 6. 2005  

Volba členů školské rady  leden 2012 

Složení školské rady    Mgr. Patrik Kabátník, PhD. (za zřizovatele) 

Mgr. Eva Bártová (za pedagogické pracovníky)   

 Ing. Jiří Žák (za rodiče nezletilých žáků) 

 

telefon     517 369 724 

fax      517 369 063 

e-mail     zs.brankovice@iol.cz 

webové stránky   www.zsbrankovice.cz  

 

 

 

Charakteristika školy  
 

Úplnost a velikost školy 

ZŠ a MŠ Brankovice je úplná škola (první – devátý ročník). Na prvním stupni základní školy je 

zpravidla jedna třída v ročníku, na druhém stupni je jedna nebo dvě třídy v ročníku. Hlavní školní 

budova má mnohaletou školní tradici, vyučování v ní bylo zahájeno v roce 1950. V roce 2003 se stala 

součástí školy mateřská škola. Školní budovu projektoval akademický architekt Ing. Bohuslav Fuchs, 

významný představitel českého funkcionalismu.  

Mateřská škola byla otevřena dne 1. dubna 1948 výnosem zemské školní rady v Brně. Škola měla 

jedno oddělení a byla umístěna v budově měšťanské školy. Výnosem zemského rady v Brně ze dne 12. 

4. 1948 bylo povoleno druhé oddělení, které se nacházelo v jiné budově. Přes prázdniny byla v této 

budově upravena druhá místnost a od 1. 9. 1948 byla v ní umístěna obě oddělení. 

Budovy školy jsou stavěny pro 390 žáků v základní škole a 40 žáků v mateřské škole. K 30. 9. 2011 

měla škola 292 žáků (základní škola 252, mateřská škola 40). Součástí školy je školní družina 

s kapacitou 75 žáků ve 3 odděleních, školní klub s kapacitou 390 žáků a školní jídelna pro 290 

strávníků. Škola je spádovou pro žáky z Brankovic, Kožušic, Malínek, Hvězdlic, Chvalkovic, 

Nemochovic, Dobročkovic, Nemotic, Snovídek, Nesovic, Milonic a Uhřic. 

 

Vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické) 

 

Materiální a prostorové vybavení základní školy  
je standardní, moderní učebnice a nové učební pomůcky lze pořizovat jen v omezeném rozsahu 

z prostředků přidělených Jihomoravským krajem; na nákupu materiálu (výtvarná výchova, svět práce 

aj.) a pracovních sešitů se podílí zákonní zástupci žáků. 

Výhodou základní školy je, že všechna zařízení jsou umístěna v jednom objektu. Ve škole je celkem 

26 učeben: 

- na přístavbě 4 třídy prvního stupně, bazén s posuvným dnem, v kabinetu speciální pedagogiky 

probíhá individuální a skupinová výuka pro nápravu specifických poruch učení, 

mailto:zs.brankovice@iol.cz
http://www.zsbrankovice.cz/
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- tělocvična, 

- v přízemí školní dílna a 2 místnosti školní družiny, z toho 1 místnost je vybavena jako učebna 

výtvarné výchovy a jazyková učebna pro první stupeň,  

- v prvním patře hlavní budovy 9 učeben, z toho 4 specializované (počítačová, multimediální, 

výtvarná, keramická dílna, jazyková), 

- ve druhém patře hlavní budovy 8 učeben, z toho 6 specializovaných (multifunkční – knihovna, 

kuchyňka, stolovna, dějepis, přírodopis, fyzika-chemie).  

V přízemí jsou umístěny šatní skříňky. Volný prostor u šaten má využití při výuce a slouží jako galerie 

pro prezentaci žákovských prací, stejně jako chodby a ostatní prostory školy. Na výzdobě školy se 

podílejí žáci i pedagogové. Venkovní učebny slouží od září 2010 k výuce i zájmové činnosti.  

 

Technické vybavení 

Výuka všech předmětů podle školního vzdělávacího programu má dobré vybavení, některé učebny 

jsou nadstandardní. Technické vybavení má podporovat rozvoj čtenářské, cizojazyčné a informační 

gramotnosti: interaktivní tabule, počítačové vybavení a přístup k internetu. K rozvoji zvláště 

pracovních kompetencí a tradičního pojetí praktických dovedností přispívá výuka ve školní dílně, 

cvičné kuchyňce, učebně výtvarné výchovy a keramické dílně.  

 

Hygienické vybavení  
je na velmi dobré úrovni – rekonstruované sociální zařízení v hlavní školní budově, většina učeben je 

již vybavena výškově stavitelnými lavicemi a židlemi, pitný režim je zajištěn fontánami na chodbách, 

teplá strava je poskytována ve školní jídelně; školní kuchyně byla rekonstruována v roce 2004. 

 

Materiální a prostorové vybavení mateřské školy 

Mateřská škola má dvě herny, které zároveň slouží jako ložnice. Prostorově větší třída jsou Sluníčka, 

menší Broučci. Vybavení pomůckami, hračkami, materiálem a doplňky odpovídá počtu dětí a jejich 

věku, obměňováno a doplňováno je dle finančních možností – především manipulační hračky, 

stavebnice, hračky pro rozvoj grafomotoriky, nutná bude také výměna polykarpovy stavebnice. 

 

Větší třída (Sluníčka) byla v roce 2007 vybavena novým nábytkem, podstatná část hraček je uložena 

na viditelném místě, tak aby si je děti mohly samostatně brát. V roce 2008 byl v obou třídách vyměněn 

učitelský stůl, ve třídě Sluníčka byl doplněn stolek na pitný režim a stolek na výtvarné potřeby a do 

třídy Broučci byly dodány nové dětské stolky a židličky. Rozmístěním nábytku ve třídě Sluníčka bylo 

vytvořeno několik hracích koutků (kuchyňský, odpočinkový, výtvarný, pracovní, opravárna, 

kadeřnictví a jiné), takže děti mají možnost nerušené hry, výtvarného a pracovního tvoření apod. 

V roce 2009 byl ve třídě Broučci zbývající starý nábytek nahrazen novým vybavením a třída byla 

vymalována. Děti mají k dispozici kuchyňský kout, do budoucna plánujeme vytvořit odpočinkový kout 

a třídu vybavit relaxačním bazénem s míčky. 

Hygienické zařízení odpovídá počtu dětí, skříňky v šatnách pro děti jsou staré, prozatím vyhovující. 

Na chodbě byly skleněné vitríny nahrazeny plochou na výstavu dětských prací. Prostory se snažíme 

ladit do teplých, hřejivých barev, zdobit ji dětskými pracemi a výrobky tak, aby se zde děti cítily co 

nejlépe. Školní dvorek byl v červenci 2011 vybaven novými herními prvky, školní zahrada byla 

rekonstruovaná v létě 2012. 

 

Dlouhodobé projekty 

K úspěšným dlouhodobým projektům patří například adaptační pobyt pro žáky šestých tříd, Mikuláš a 

vánoční besídky, lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku, školní ples, dětský karneval, 

edukativně stimulační skupinky pro předškoláky, den her ke Dni dětí na začátku června, společné akce 

se ZŠ Nesovice. Významně se podílíme na naplňování volného času dětí – po vyučování mohou žáci 

využít nabídku zájmových útvarů. Pro žáky organizujeme vědomostní soutěže (olympiády, 

Pythagoriáda, Klokan), během školního roku pořádáme exkurze a na závěr školního roku výlety. 

Snažíme se, aby všechny naše aktivity a snahy vedly ke zkvalitnění vzdělávání, ke zlepšování prostředí 
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školy a k tomu, aby se děti ve škole cítily dobře. Staráme se o to, aby děti mohly aktivně trávit svůj 

volný čas, a podporujeme rozvoj dítěte ve všech oblastech. 

 

Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty 

Snažíme se rozvíjet spolupráci s rodiči. Vydáváme školní časopis Zvonek, žáci tvoří internetový 

časopis Redakce, v mateřské škole vychází dvouměsíčník Broučci a Sluníčka. Informujeme také 

pomocí www stránek školy, pravidelně organizujeme konzultace pro rodiče a dny otevřených dveří, 

dvakrát ročně jsou třídní schůzky. Některé třídy pořádají třídní besídky pro rodiče. Rodiče předškoláků 

mají možnost účastnit se práce edukativně stimulačních skupin a informativní schůzky s budoucím 

učitelem první třídy. Rodiče mohou kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícími navštívit výuku. 

 

Při škole pracuje Klub přátel školy (finanční podíl na různých akcích) a šachový klub (zúčastní se 

mnoha soutěží a pořádá turnaj mládeže O brankovického krále). Spolupracujeme s obcemi, ze kterých 

k nám chodí žáci, s MÚ Bučovice, s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Vyškově, s domy dětí 

a mládeže ve Vyškově a Bučovicích, Policií ČR, farním úřadem, Responem (sběr papíru, exkurze), 

Domovem Hvězda Nové Hvězdlice, s firmami Patvag a Agrola Kožušice.  

V oblasti volby povolání spolupracujeme s Úřadem práce Vyškov a se středními školami. V prostorách 

naší školy působí pobočka ZUŠ Bučovice. V rámci vzdělávání pedagogických pracovníků 

spolupracujeme s různými vzdělávacími institucemi. 

 

Organizujeme mnoho kulturních a sportovních akcí pro veřejnost nebo se jich účastníme (vítání 

občánků, obecní hody, besedy s důchodci, příležitostné oslavy, turnaje v kopané, stolním tenisu, 

florbalu, šachách atd.). Spolupracujeme se společenskými organizacemi – Sokol, hasiči. 

 

Umístění školy, charakteristika žáků 

Naše škola je umístěna v klidném prostředí na konci obce. Po dokončení úpravy bývalé terasy před 

školou a vybudování venkovních učeben v roce 2011 může za příznivého počasí probíhat vzdělávání 

také na školních hřištích a v krytých učebnách. 

Jsme školou spádovou pro okolní obce. Většina žáků je z okolních obcí, tito žáci využívají především 

autobusové spojení. Pro zajištění jejich bezpečnosti máme autobusovou zastávku přímo před budovou 

školy. Při vzdělávání a ve volném čase je nám k dispozici sportovní areál obce. Součástí školy je i 

mateřská škola s velkou zahradou a hřištěm. 

Vzděláváme děti z rozdílných sociálních prostředí, máme dobré zkušenosti s integrací žáků 

s vývojovými poruchami učení, i dětí s jiným zdravotním postižením – v tomto jsou vyučujícím 

neocenitelnými pomocníky asistenti pedagoga. Nadaní žáci mají možnost vyniknout v oboru, pro který 

mají předpoklad.  
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Část II.    Přehled oborů vzdělávání – školní vzdělávací programy 
 

1. Základní škola  

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Brankovice, č. j. 

540/2007   

2. Školní družina   

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školní družině Základní školy a mateřské školy 

Brankovice Člověk a jeho svět, č. j. 571/2008 

3. Školní klub 

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Základní školy a mateřské školy 

Brankovice U nás v klubu, č. j. 564/2008 

4. Mateřská škola  

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávaní Základní školy a mateřské školy Brankovice 

Pohádkový svět, č. j. 565/2008 

 

 

 

 

Část III. Personální zabezpečení činnosti školy  
 

K 1. 9. 2011       Fyzický počet  Přepočtený počet 

Učitelé základní školy     19 (6 M, 13 Ž) 18,363 

Vychovatelky školní družiny     3   1,460 

Vychovatelky školního klubu    2   0,457 

Učitelky mateřské školy     3   3,0 

Asistenti pedagoga      4   2,0 

Stravování       4   3,81 

Ostatní provozní zaměstnanci    7   6,525 

Mateřská a rodičovská dovolená    1 

Speciální pedagog (není zaměstnancem školy)  1  

 

 

Personální změny v průběhu školního roku (1. 8. 2011 – 31. 7. 2012) 

25. 8. 2012  Přijetí do pracovního poměru – 2 učitelé ZŠ 

26. 8. 2011 Ukončení pracovního poměru – 1 učitel ZŠ  

30. 8. 2011  Přijetí do pracovního poměru – 1 učitel ZŠ 

1. 9. 2012  Přijetí do pracovního poměru – 3 asistenti pedagoga 

12. 9. 2012  Přijetí do pracovního poměru – 1 asistent pedagoga 

22. 9. 2011 Ukončení pracovního poměru – 1 asistent pedagoga  

1. 10. 2011  Přijetí do pracovního poměru – 1 učitel ZŠ 

10. 2. 2012 Ukončení pracovního poměru – 1 asistent pedagoga 

1. 3. 2012  Přijetí do pracovního poměru – 1 asistent pedagoga 

30. 6. 2012 Ukončení pracovního poměru – 4 asistentky pedagoga, 1 učitel základní školy 

31. 7. 2012 Ukončení pracovního poměru – 2 učitelé základní školy  

 

 

Zástupy za dlouhodobě nemocné  

22. 11. 2011 – 15. 5. 2012  uklízečka 

3. 1. 2012 – dosud   kuchařka 

27. 2. 2012 – 31. 3. 2012  uklízečka 
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Část IV.    Výkon státní správy, počet žáků  
 

       Počet      Odvolání 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku  2  0 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku 1  0 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2012   14  0 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2012   7  0 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v průběhu školního roku  4  0 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v 1. ročníku od 1. 9. 2012  25  0 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky     3  0 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve 2. – 9. ročníku od 1. 9. 2012 7  0  

 

Rozhodnutí o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu  15  0 

Rozhodnutí o pokračování v základním vzdělávání od 1. 9. 2012   2  0 

 

 

Počet žáků k 1. 9. 2011     Změny v průběhu školního roku 

1. stupeň ZŠ   124 žáků 7 tříd   přijati 1  odhlášeni 7 

2. stupeň ZŠ   128 žáků 6 tříd   přijati 3  odhlášeni 3 

Mateřská škola 40 dětí  2 třídy   přijati 2  odhlášeni 2 

 

Školní družina  75 dětí  3 oddělení 

Školní klub k 31. 10. 203 dětí 15 zájmových útvarů  

 

Stravování k 31. 10. žáci ZŠ 193 žáci MŠ 40 dospělí 47 celkem 280 

 

 

Část V.  Výsledky vzdělávání žáků  
 

 

 

 I. A I. B II. III. 

A 

III. 

B 

IV. V. VI. VII. VIII 

A 

VIII 

B 

IX. 

A 

IX. 

B 

C. 

Počet k 31.1. 15 14 23 15 15 18 20 27 29 17 16 17 19 245 

Počet k 30.6. 15 14 23 16 14 17 19 27 31 17 16 18 19 246 

Vyznamenání    
14 14 22 9 12 12 8 9 11 5 7 6 5 134 

14 13 22 11 9 10 6 7 11 5 3 5 6 122 

Riziko školního 

neúsp. (Č,M,A) 

      1 3 4 4 2 3 1 18 

      1 3 6 3 3 2 2 20 

Odložená 

klasifikace 

             0 

             0 

Neprosp.  31.1. 

Neprosp.  30.6. 

       3  3    6 

1             1 

Uspokojivé 

chování – 2   

        1   1  2 

        2     2 

Neuspokojivé 

chování – 3  

             0 

             0 

Žáci se SVP    2 2 1 1 4 1 1  1 2 15 

Zameškané 

hodiny 

518 583 945 835 527 617 985 1588 1294 807 695 863 839 11096 

668 716 954 857 533 810 1343 2406 1408 1065 909 1435 952 14056 

Neomluvené 

hodiny    

             0 

             0 
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Úspěšnost v přijímacím řízení  
     9. ročník      8. ročník      5. ročník 

Žáků hlásících se ke vzdělávání v SŠ  36  0  0 

přijatých po 1. kole          35  0  0 

přijatých po 2. kole    1  0  0 

nepřijatých k 30. 6.    0  0  0   

 

Počet žáků devátého ročníku, kteří k 15. 3. nepodali přihlášku ke studiu na střední škole: 0. 

 

 

Umístění v soutěžích  
 

 Celostátní kolo 
Hraj o zemi     7. ZŠ a MŠ Brankovice 

 

 Krajské kolo 
Matematická olympiáda 9.ročník  15. Radek Pištělák 

Olympiáda český jazyk   6. Lucie Jedličková 

Šachy "O BRANKOVICKÉHO KRÁLE" 14. Helena Moulisová, 16. Marie Obdržálková 

Coca - cola cup fotbal    3. ZŠ a MŠ Brankovice 

Svatováclavský běh Blažovice  7. Ivana Bílková 

Běh Velká Morava  Mikulčice  1. Petra Křenová, 2. Erika Žáková 

Běh kolem Mohyly míru – Šaratice  1. Ondřej Škarek, 2. Ivana Bílková 

 

 Okresní kolo 
Pythagoriáda 6.  ročník   7. Kateřina Černá - úspěšná řešitelka 

Pythagoriáda 8.  ročník   2. David Kopřiva úspěšný řešitel 

Matematická olympiáda 9. ročník  4. Radek Pištělák úspěšný řešitel, 11. Ondřej Machač 

Matematická olympiáda 8. ročník  6. David Kopřiva 

Matematická olympiáda 7. ročník  6. Ladislav Nagy - úspěšný řešitel 

Matematická olympiáda 8. ročník  8. Kateřina Černá, 11. Jindřich Zachrla, 15. Dominik 

Kubánek 

Olympiáda český jazyk   2. Lucie Jedličková, 17. Radek Pištělák 

Olympiáda anglický jazyk   8. Kristýna Procházková, 12. David Kopřiva 

Finanční gramotnost    4.  Radek Potočiar, Denisa Pinterová, Marcela Křišťálová 

Zazpívej slavíčku    3. Andrea Chadrabová 

Stolní tenis dívky    4. ZŠ a MŠ Brankovice 

Coca - cola cup fotbal    1. ZŠ a MŠ Brankovice 

Zdravotní hlídky I. stupeň   2. ZŠ a MŠ Brankovice 

Zdravotní hlídky I. stupeň   2. ZŠ a MŠ Brankovice 

Šachy      7. ZŠ a MŠ Brankovice 

 

 Okrskové  kolo 

Zazpívej slavíčku 4.-5. třída   2. Miriam Povázsaiová, 3. Andrea Chadrabová 

Zazpívej slavíčku 6.-9. třída   3. Barbora Mašková 

Malá kopaná     1. ZŠ a MŠ Brankovice 

Florbal cup dívky starší   5. ZŠ a MŠ Brankovice 

Florbal cup hoši starší   5. ZŠ a MŠ Brankovice 

Florbal cup hoši mladší   7. ZŠ a MŠ Brankovice 

Florbal cup dívky mladší   3. ZŠ a MŠ Brankovice 

Coca - cola cup fotbal    1. ZŠ a MŠ Brankovice 
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Zájmové vzdělávání – zájmové útvary školního klubu 
 

Název   Vedoucí      Počet dětí 

1 Angličtina  L. Kalová   8 

2 Stolní hokej  J. Fiala    20 

3 Seminář ČJ  J. Polesová   12 

4 Šachy   H. Čermáková   7 

5 Redakce  E. Bodečková, J. Polesová 9 

6 Dyslektický  J. Fialová   7 

7 Logopedický  J. Fialová   6 

8 Florbal   P. Venhudová   19 

9 Angličtina  E. Bártová   9 

10 Šachy   S. Lánský   8 

11 Polonéza  J. Posolda   32 

12 Atletika  M. Bílková   23 

13 Zdravotní  V. Vrbacká   10 

14 Impuls   V. Vrbacká   27 

15 Angličtina  M. Paulíková   11 

 

Celkem      203 

 

 

 

 

Část VI.    Prevence sociálně patologických jevů (Hodnocení minimálního 

preventivního programu za rok 2010/2011) 
  Zpracovala Lenka Mazuchová, výchovná poradkyně a metodička prevence  

 

Škola: ZŠ a MŠ Brankovice 

Ředitel: Mgr. J. Hejný 

Výchovná poradkyně a metodička prevence: Mgr. L. Mazuchová 

 

Počet žáků školy k 30. 9. 2011: 252  

 

Cíle MMP pro školní rok 2011/2012:  

1 budování pozitivního klimatu školy 

2 zlepšení spolupráce s rodiči 

3 kvalitní trávení volného času 

4 tvorba projektů (námět - nežádoucí jevy) 

5 změna fungování schránky důvěry 

 

1. Aktivity pro žáky 

 

Ve výuce:  

 Primární preventivní aktivity jsou hlavní náplní předmětu Výchova ke zdraví, jejímž 

vyučujícím je metodik prevence. Stěžejním tématem tohoto předmětu je zdraví, na které je pohlíženo z 

různých úhlů (zdravá výživa, volnočasové aktivity, zneužívání návykových látek, vztahy ve třídě – 

šikana, kyberšikana, sexuální výchova, první pomoc…). Žáci zpracovávají různé projekty na výše 

uvedená témata (plakáty, prezentace, reklamy,…), otevřeně hovoří o svých problémech a hledají jejich 

efektivní řešení, učí se jednat asertivně a zodpovědně k sobě i ostatním. 

 Od loňského května na naší škole probíhá projekt dotovaný MŠMT nazvaný Peer program. 

Slovo peer pochází z angličtiny, jedním z jeho významů je vrstevník. Peer program je tedy vrstevnický 



 9 

program, jehož cílem je vytvořit skupiny dobrovolníků, kteří by aktivně působili v oblasti primární 

prevence (např. vytvářením a realizací preventivních programů pro třídní kolektivy, organizací 

různých akcí). Výzkumy potvrzují, že mládež přebírá informace od svých vrstevníků radši než od 

dospělých.  

Peer program:  

- jsou považovány za jednu z nejvhodnějších alternativ prevence nežádoucích jevů mezi dospívající 

mládeží, zejména také proto, že je vykonávána pro děti zajímavým, netradičním způsobem a 

především aktivní formou; používá se psychologických her, prožitkových technik, hraní rolí, relaxace, 

výtvarných technik, dramatizace, muzikoterapie apod., a neformálních, spontánních diskusí.  

- zahrnují i techniky na vytvoření týmové soudržnosti, na uvědomění si vlastních pocitů a hodnoty 

zdraví jako celku, na rozvíjení neverbální komunikace, tvořivosti, schopnosti řešení problémů a učení 

správně argumentovat. 

 Úkolem metodika prevence bylo vést výcvik peer aktivistů. Pravidelné schůzky byly zaměřeny 

na osvojení teoretických poznatků o návykových látkách, praktické zkoušení různých technik a her a 

na vytváření preventivních programů pro žáky prvního stupně na téma kouření a alkohol. Kromě toho 

se vzdělávali díky náslechům na preventivních programech, které vedli profesionální lektoři, exkurzím 

(Poradenské centrum Brno, OPPP Vyškov) a vlastní práci s třídními kolektivy (organizace nocování, 

předvánočního dopoledne). Peeři program prezentovali rodičům a veřejnosti na Dni otevřených dveří. 

Výcvik byl završen na červnovém víkendovém pobytu v Jedovnici, kde peeři kromě jiného 

prokazovali svou způsobilost vést v příštím roce samostatně preventivní programy pro žáky prvního 

stupně.  

 I v letošním roce byl realizován projekt EUDAP pro žáky 6. ročníku. 

 Pro nově vytvořený kolektiv šestého ročníku jsme v září opět zorganizovali adaptační kurz. 

Jeho cílem byl rozvoj spolupráce, komunikace, vzájemné důvěry a řešení krizových situací v rámci 

třídního kolektivu. Náplní adaptačního kurzu byly aktivity a činnosti, které vedou ke stmelení třídního 

kolektivu, k  vytváření vzájemného respektu a důvěry a k vzájemnému  poznávání se v různých 

situacích. Díky několikaleté praxi můžeme tvrdit, že zážitky a poznání získané během jediného kurzu 

se několikanásobně odráží v následujících letech, kdy kolektiv společně sdílí jednu třídu. 

 Výskyt různých rizikových jevů se metodik prevence snaží zjistit rozhovorem s dětmi, při 

hodnocení zpracovaných projektů, dotazníkovým šetřením (letos bylo zaměřeno na užívání alkoholu a 

bezpečné chování na internetu), dle vzkazů ve schránce důvěry, z postřehů pedagogů a rodičů. O 

daném stavu jsou informováni pedagogové, rodiče i žáci, metodik prevence pak na daná zjištění 

reaguje (diskuze s dětmi, zvýšení informovanosti o dané problematice, projekt, popř. spolupráce 

s jinými institucemi). 

 Třídní učitelé mají možnost pracovat se svými třídami každé pondělí první vyučovací hodinu. 

 

2. Aktivity pro pedagogy 

Vzdělávání pedagogů, poskytování informací: 

26.10. 2011  Hodnocení chování v pedagogice, lektor Mgr. P. Spurný (SVP Resocia Přerov)  

27.2.2012  Práce s dětmi se syndromem ADHD, lektor Mgr. D. Krajáčová (OPPP Vyškov) a Mgr. I. 

Hoždorová (spec. pedagog)  

Metodik prevence předává informace pedagogům na poradách, nové metodické materiály jsou jim 

k dispozici ve složce ve sborovně, škola odebírá časopis Prevence. Metodik prevence spravuje 

knihovnu s odbornými publikacemi týkající se prevence. 

 

3. Spolupráce s rodiči 

 Spolupráce s rodiči je velmi těžká, stále se pokoušíme nalézat nové možnosti, jak rodiče do 

aktivit školy zapojit, a tak je informovat o tom, co se ve škole děje. Bohužel jen mizivé procento 

rodičů s námi dlouhodobě spolupracuje, spíše převažuje zájem o prospěch dítěte, ne o práci pedagogů 

či dění ve škole. 

  Zapojení rodičů do aktivit: Spolupráce při projektových dnech, Den otevřených dveří, 

Předvánoční dopoledne (pomoc při organizaci, možnost účastnit se s dětmi). 

  Jiné aktivity: konzultace, edukativně stimulační skupinky pro předškoláky, třídní schůzky, 
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spolupráce se speciálním pedagogem. 

Informovanost rodičů: Rodiče jsou o všech akcích škol informováni na internetových stránkách 

školy, ve školním časopisu Zvonek, místním rozhlasem, zápisy v žákovských knížkách, případně 

lístečky o jednotlivých akcích. 

 

4. Spolupráce s dalšími institucemi: OPPP Vyškov, MěÚ Bučovice (komise SPOD), Policie ČR, 

Poradenské centrum Brno (Podané ruce, o.s.), DDM Vyškov 

 

5. Aktivity nespecifické primární prevence (volnočasové aktivity, kroužky, sportovní akce, 

kulturní akce)  

Škola nabízela ve školním roce 2011/2012 patnáct zájmových kroužků, svůj volný čas mohli 

žáci trávit každý den ve školním klubu nebo na volně přístupném hřišti za školou. 

Další akce: 

- soutěž Karakoram – Lanové centrum Proud (žáci 8. a 9.tříd), 

- různě zaměřené víkendové výlety do Brna (kino, bowling, lanové centrum, Technické muzeum)  

- Den úsměvů, Den otevřených dveří  

- nocování některých tříd ve škole (1.B, 3.A,B, 6.tř.) 

- Uspávání broučků (spolupráce starších žáků s MŠ) 

- sportovní odpoledne – turnaje ve florbalu, vybíjené, ringu a přehazované 

- projektové dny – Ochrana člověka za mimořádných okolností  

- dobročinné sbírky pro Hippocentrum Chrpa Rokytno a fond Sidus, adopce na dálku (9.A) 

- školní výlety všech tříd (červen) 

 

6. Závěr:  

Splnění – nesplnění cílů:  

 Myslím, že se nám daří vytvořit pozitivní klima školy, žáci znají dobře školní řád, chápou 

nutnost dodržování pravidel, ví, jakým způsobem je jeho porušení trestáno. Problémům se snažíme 

předcházet (třídní učitelé se o své žáky zajímají, snaží se jim pomoci nejen při výuce, ale i s jinými 

problémy, konzultují je s rodiči, s výchovnou poradkyní, speciálním pedagogem, popř. dalšími 

odborníky), či je řešit v zárodku.  

Obtíže s plněním cílů:  

 I nadále je největším problémem spolupráce s rodiči. Pokud rodiče do školy přijdou, zajímají se 

většinou pouze o prospěch svého dítěte, ale o chodu školy toho moc neví. Každým rokem se snažíme 

vymýšlet různé akce, do nichž by se mohli rodiče aktivně zapojit. Je to ale velmi těžké, časově i 

finančně náročné. 

Závěrem:  

 Plnění cílů, které se týkají práce s dětmi, není tak obtížné jako práce s rodiči, popř. pedagogy. 

Zatímco u rodičů je hlavním problémem nezájem, u pedagogů jde spíše o zaneprázdněnost, příp. 

neznalost. Úkolem metodika prevence pro další roky by tedy mělo být také zajištění dalšího vzdělání 

pro učitele (zvláště v oblasti práce s třídními kolektivy) a zvýšení informovanosti o preventivních 

aktivitách (hlavně mezi I. a II.st.). 
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Část VII.    Další vzdělávání pracovníků (1. 8. 2011 – 31. 7. 2012) 
 

    Počet vzdělávacích akcí Počet zúčastněných pracovníků 

EU Peníze školám   5    22 

Management    4    4 

Sborovna     2    33 

Výchovná poradkyně   2    2 

Anglický jazyk   5    5 

Chemie    1    1 

První stupeň    1    1 

Doškolení zdravotníků  1    2 

Mateřská škola   2    2 

 

Ekonomka    2    2 

Hospodářka a stravování  5    8     

 

 

 

Část VIII.    Aktivity a prezentace školy na veřejnosti  
 

18. 2. 2012  Školní ples, polonéza žáků devátého a osmého ročníku  

18. 3. 2012  Den otevřených dveří 

13. 5. 2012  Den matek – vystoupení mateřské školy, III. B a roztleskávaček 

Květen – červen otevření zahrady mateřské školy pro veřejnost 

 

Více o uvedených akcích ve školních periodikách Zvonek, Redakce, Broučci a Sluníčka. 

  

 

 

Spolupráce s dalšími subjekty 
 

CKP Chrpa Rokyto  

 Účast na veřejné sbírce pro hypocentrum. 

Domov Hvězda Nové Hvězdlice 

 Vystoupení žáků, spolupráce se seniory 

Farní úřad Milonice 

 Účast žáků na živém betlému 

Fond Sidus  

 Účast na veřejné sbírce ve prospěch dětí s onkologickým onemocnění a v předtransplantační a 

 potransplantační péči 

Knihovna Brankovice 

 Exkurze a besedy se žáky 

Lékárna U Svatého Mikuláše Brankovice 

 Exkurze a beseda žáků s Dr. Odrazilovou 

Městský úřad Bučovice 

 Účast výchovné poradkyně v komisi SPOD (sociálně právní ochrana dětí). 

Pedagogicko-psychologická poradna Brno 

 Preventivní programy pro žáky 

Policie ČR 

 Beseda se žáky 

Poradenské centrum Brno (Podané ruce o.s.) 

 Preventivní programy pro žáky 

Úřad práce Vyškov 
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 Exkurze a besedy se žáky 

 Veletrh vzdělávání 

Úřad městyse Brankovice 

 Exkurze a beseda žáků (matrika, obřadní síň) 

 Kulturní vystoupení pro ženy a seniory 

 

 

 

Část IX.   Výsledky inspekce provedené Českou školní inspekcí 
 

Ve sledovaném období Česká školní inspekce inspekci neprovedla. 
 

 

 

Část X.    Základní údaje o hospodaření školy k 31. 12. 2011 

 

Příjmy v Kč 

Příspěvek ze státního rozpočtu poskytovaný Jm krajem 12.900.859 

Provozní dotace z rozpočtu zřizovatele 2.000.000 

Úroky z běžného účtu 501.94 

Za poškozené zařízení školy, správní poplatky 18.920 

Příspěvek na provoz mateřské školy (platby od zákonných zástupců) 30.160 

Příspěvek na provoz školní družiny (platby od zákonných zástupců) 21.840 

Příspěvek na provoz školního klubu (platby od zákonných zástupců) 32.670 

Příjmy VHČ (pronájmy) 60.110 

Některé výdaje v Kč 

Učebnice; bez pracovních sešitů (z příspěvku ze státního rozpočtu) 28.369 

Pomůcky – základní škola (z příspěvku ze státního rozpočtu) 30.900 

Pomůcky – mateřská škola (z plateb od zákonných zástupců) 14.895 

Pomůcky – školní družina a školní klub (z plateb od zákonných zástupců) 15.937,40 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2011 (včetně cestového) 55.071 

„Vyšší“ výdaje na pořízení majetku a na údržbu 

Nábytek do kabinetu prvního stupně  49.350 

Malířské a podlahářské práce (kabinet na přístavbě) 44.588 

PC včetně příslušenství 24.784 

Oprava topení na přístavbě 107.280,72 

Oprava vody 31.321 

Nářezový stroj do školní kuchyně 9.128,40 

Oprava žaluzií 13.126 

Malování o prázdninách 23.928 

Revize a oprava tělocvičného nářadí 11.762,40 

Licence Škola za školou 17.094 

Revize hořáků 11.024 

Revize tlakových nádob 6.979 
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Část XI.  Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

 Škola pro děti (Šablony) 

Program EU peníze školám má za úkol zjednodušit základním školám získávání evropských dotací 

z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem je podpořit rozvoj vybraných 

oblastí se zaměřením na individualizaci výuky, vytváření nových vzdělávacích materiálů a vzdělávání 

pedagogických pracovníků.  

Učitelé ZŠ zpracovali projekt Škola pro děti, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1499, jehož 

realizace byla zahájena 1. 3. 2011, ukončen bude 31. 8. 2013. Přiznaná dotace je 1.336.260 Kč (100% 

nákladů).  

 

 V současné době škola hledá partnery k mezinárodní spolupráci.  

 

 

 

Část XII.  Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

Rozšiřující studium anglického jazyka na druhý stupeň základní školy (Pedagogická fakulta 

Masarykovy univerzity) – 1 učitelka základní školy 

 

 

 

Část XIII.    Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 
 

 Moje volba – moje budoucnost, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.02/02.0088 

Realizátorem je Integrovaná střední škola Sokolnice u Brna, partneři projektu jsou Svaz průmyslu ČR 

a ESB elektrické stroje a.s., operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt chce 

dosáhnout zvýšeného povědomí o technických a řemeslných oborech a představit je jako perspektivní 

volbu povolání. Projektu se účastní ZŠ a MŠ Jihomoravského kraje (vždy pět škol z okresu). Akce: 

besedy s odborníky na základních školách, exkurze do výrobních podniků, oborové dny na středních 

školách. 

Naši žáci se od prosince 2010 do června 2011 zúčastnili těchto akcí: Oborový den v ISŠ-COP Brno, 

Olomoucká ul., exkurze ve firmách Magmum Parket a Rostex Vyškov, beseda o automobilovém 

průmyslu, exkurze ve firmách FenStar Hodějice a EMP Slavkov. 

 

 RAMS-VIP-III 

Realizátorem projektu je Institut pedagogicko-psychologického poradenství Praha, poskytovatelem 

dotace OPVK (EU). Cílem projektu je realizace informační a informačně metodické podpory 

kariérového poradenství a vzdělávání, vybudování a činnost školních poradenských pracovišť, 

zkvalitnění integrovaného diagnosticko-informačního a poradenského systému pro volbu školy a 

povolání.  

Z prostředků IPPP jsou hrazeny veškeré náklady na kvalifikovaného speciálního pedagoga, úvazek 

1,0. Náplní práce speciálního pedagoga byla individuální práce s žáky (diagnostika, jednorázové 

konzultace i opakovaná intervenční činnost), skupinová práce se žáky a komunikace s rodiči. V rámci 

školského poradenského pracoviště spolupracuje především s výchovnou poradkyní a metodičkou 

prevence, třídními učiteli, asistentkami pedagoga i ostatními pedagogickými pracovníky školy. Práce 

speciálního pedagoga byla velkým přínosem především pro integrované žáky, ale i pro žáky u nichž 

byly diagnostikovány poruchy učení.  

 

 Mámo, táto, pojďte si hrát, Dětské hřiště mateřské školy 

Dva projekty, díky nimž budou přední dvorek a zadní zahrada mateřské školy vybaveny novými 

herními prvky. Žadatelem dotace je u obou projektů městys Brankovice, projekty byly kompletně 
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zpracovány ve škole. Poskytovatelem dotace je Státní zemědělský intervenční fond prostřednictvím 

MAS Společná cesta. 

Projekt Mámo, táto, pojďte si hrát byl realizován v červenci 2011, celkové výdaje byly 395.600 Kč, 

přiznaná dotace 299.700 Kč.   

Dotace na dětské hřiště mateřské školy byla přiznaná v březnu 2011, v červenci byla podepsána 

smlouva se SZIF, projekt bude realizováno v roce 2012. Celkové výdaje budou 386.384 Kč, přiznaná 

dotace 290.387 Kč.   

 

 Ovoce do škol 

„Ovoce do škol“ byl nový program Evropské unie a České republiky, který byl zahájen na jaře 

2010. Cílem projektu je zvýšit u dětí oblibu ovoce a zeleniny, přispět ke změně jejich stravovacích 

návyků, tím bojovat proti dětské obezitě, a tak zlepšit zdravotní stav mladé populace. Dodavatelem 

ovoce do naší školy byla firma OVOCENTRUM V+V s.r.o. z Valašského Meziříčí. Všichni žáci 1. až 5. 

ročník dostávali jedenkrát za dva týdny zdarma čerstvé ovoce a zeleninu. 

 

 Peer program 

Jedná se o program dotovaný MŠMT, realizátorem je výchovná poradkyně Mgr. Lenka Mazuchová. 

V rámci projektu jsou realizovány aktivity v oblasti prevence rizikového chování. Celkové náklady 

projektu jsou 84.500 Kč, dotace činí 61.320 Kč.  

 

 Kompetence pro život 

V rámci projektu absolvovalo sedm učitelů dva dvoudenní semináře zaměřené na nové trendy ve 

vzdělávání, získali také několik sad zajímavých materiálů. Veškeré náklady byly hrazeny z prostředků 

EU. 
 

 

 

Část XIV. 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  
V říjnu 2011 školská rada projednala a schválila předložené dokumenty – výroční zprávu o činnosti 

školy a školní vzdělávací program. V lednu 2012 se uskutečnila volba členů školské rady a školská 

rada byla obměněna na základě výsledků volby zástupců pedagogických pracovníků a zákonných 

zástupců žáků a jmenování člena školské rady – zástupce zřizovatele. Vyžádané dokumenty byly 

školské radě předloženy. 

 

 

 


