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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     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 
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 
školy: 390 žáků v základní škole, 75 žáků ve školní družině, 390 žáků ve školním klubu, 44 dětí v mateřské škole, 
290 strávníků ve školní kuchyni. Škola je spádovou školou pro žáky z okolních obcí Kožušice, Malínky, Hvězdlice, 
Chvalkovice, Nemochovice, Dobročkovice, Nemotice, Snovídky, Nesovice, Milonice a Uhřice. Hlavní školní budovu 
projektoval ve čtyřicátých letech minulého století akademický architekt Ing. Bohuslav Fuchs, představitel českého 
funkcionalismu, výuka v ní byla zahájena v roce 1950. 
 

 Charakteristika pedagogického sboru 
Pedagogický sbor je kvalifikovaný, takže všechny předměty vyučují kvalifikovaní učitelé. Pedagogičtí pracovníci 
mají zájem o zvyšování kvalifikace – semináře, dlouhodobé kurzy, e-learnig, … V některých třídách pomáhají 
vyučujícím asistenti pedagoga, ve škole pracuje na plný úvazek speciální pedagožka. 
 

 Umístění školy 
Škola se nachází v klidném a tichém prostředí na okraji městyse Brankovice. Maximální bezpečnost dojíždějících 
žáků je zaručena nejen dostatečnou vzdáleností od frekventované silnice Brno-Uherské Hradiště, ale i tím, že 
všechny „školní“ autobusy ráno i odpoledne zajíždějí ke škole. 
  

 Charakteristika žáků 
Většina našich žáků je z okolních obcí. Vzděláváme děti z rozdílných sociálních prostředí, s cizí státní příslušností i 
různých náboženských vyznání. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků s vývojovými poruchami učení, ale i dětí 
s jiným zdravotním postižením. Nadaní žáci mají možnost vyniknout v oboru, pro který mají předpoklad.  
 
 
 

 

mailto:zs.brankovice@iol.cz
http://www.zsbrankovice.cz/
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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, 
dodatek čj.  494/2013  
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Personální zabezpečení činnosti školy  
 
K 1. 9. 2012      Fyzický počet   Přepočtený počet 
Učitelé základní školy     17 (6 M, 11 Ž)  16,363 
Vychovatelky školní družiny    3   1,460 
Vychovatelky školního klubu    2   0,457 
Učitelky mateřské školy     3   3,0 
Asistenti pedagoga     5 (1 M, 4 Ž)  2,5 
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. 2012 – 31. 7. 2013) 
27. 8. 2012  Přijetí do pracovního poměru: 1 učitel ZŠ 
3. 9. 2012  Přijetí do pracovního poměru: 5 asistentů pedagoga 
9. 10. 2012 Přijetí do pracovního poměru: 1 uklízečka 
31. 10. 2012 Ukončení pracovního poměru – 1 asistentka pedagoga 
1. 11. 2012  Přijetí do pracovního poměru – 1 asistent pedagoga 
19. 11. 2012 Ukončení pracovního poměru: 1 uklízečka (úmrtí) 
9. 1. 2013 Přijetí do pracovního poměru – 1 asistentka pedagoga 
30. 6. 2013 Ukončení pracovního poměru: 3 asistenti pedagoga, 1 učitel základní školy 
 

Zástupy za dlouhodobě nemocné  
3. 1. 2012 – 31. 10. 2012 kuchařka 
20. 3. 2013 – dosud   kuchařka 
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IV.    Výkon státní správy, počet žáků  
       Počet      Odvolání 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku  0  0 
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku  0  0 
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2013    14  0 
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2013    9  0 
 
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v průběhu školního roku   5  0 
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v 1. ročníku od 1. 9. 2013   21  0 
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky      0  0 
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve 2. – 9. ročníku od 1. 9. 2013  14  0  
 
Rozhodnutí o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu ve školním roce 15  0 
Rozhodnutí o pokračování v základním vzdělávání od 1. 9. 2013    0  0 
 

 
Počet žáků k 1. 9. 2012      Změny v průběhu školního roku 
1. stupeň ZŠ   125 žáků 6 tříd   přijati 3  odhlášeni 4 
2. stupeň ZŠ   115 žáků 5 tříd   přijati 2  odhlášeni 1 
Mateřská škola  40 dětí  2 třídy   přijati 0  odhlášeni 0 
 
Školní družina  75 dětí   3 oddělení 
Školní klub k 31. 10.   253 dětí 16 zájmových útvarů  
 
Stravování k 31. 10. žáci ZŠ 197 žáci MŠ 60 (20 MŠ Nemochovice) dospělí 42 celkem 299 
 

 
 
 

V.  Výsledky vzdělávání žáků  
 

 

 

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

Počet k 31. 1. 25 28 26 15 15 17 24 28 31 17 16 242 

Počet k 28. 6. 25 27 27 14 15 17 24 28 31 17 16 241 

Vyznamenání    
25 25 24 6 12 12 5 7 8 6 5 135 

25 25 23 7 8 9 3 5 8 4 3 120 

Riziko školního 
neúsp. (Č, M, A) 

- - - - - 1 - 2 7 3 3 16 

- - - - - - - 6 7 5 3 21 

Odložená 
klasifikace 

- - 1 - - - 1 - 1 - - 3 

- - - - - - - - - - - 0 

Neprosp.  31. 1. 
Neprosp.  30. 6. 

- - - - - - - 1 3 - - 4 

- - - - - - - 1 - - - 1 

Uspokojivé 
chování (2)   

- - - - - - - - 1 - - 1 

- - - - - - - - 1 - 1 2 

Neuspokojivé 
chování (3)  

- - - - - - - - 1 - - 1 

- - - - - - - - - - - 0 

Žáci s IVP 
2 1 - 4 2 1 1 4 1 - - 16 

2 1 - 4 2 1 1 4 1 - - 16 

Zameškané 
hodiny 

783 1126 1170 758 584 508 925 1539 1402 993 1282 11 070 

1188 1258 1372 716 747 1027 1380 1952 1689 1519 1374 14 222 

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  33  1  1 
přijatých po 1. kole          33  0  1 
přijatých po 2. kole   0  1  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  
Krajské kolo 
Matematická olympiáda 9. ročník  15. David Kopřiva 
McDonald´s Cup 1. – 3. ročník   3. ZŠ a MŠ Brankovice 
Okresní kolo 
Pythagoriáda 6. ročník    5. Petr Nagy – úspěšný řešitel 
Pythagoriáda 7. ročník    7. Jindřich Zachrla 
Pythagoriáda 8. ročník    2. Veronika Kazimírová, úspěšná řešitelka, 3. Ladislav Nagy  
Matematická olympiáda 9. ročník  5. David Kopřiva, úspěšný řešitel, 11. Ondřej Machač 
Matematická olympiáda 8. ročník  6. Ladislav Nagy, úspěšný řešitel 
Matematická olympiáda 6. ročník  13. Petr Nagy, 15. Jaroslav Potočiar 
Olympiáda český jazyk    28. Kristýna Procházková  
Dějepisná olympiáda    15. Alena Trenzová 
Finanční gramotnost    4.  David Kopřiva, Marek Baláš, Radek Šmak 
Mladý Demosthenes 6. – 7. ročník  1. Veronika Pištěláková 
Mladý Demosthenes 8. – 9. ročník  1. Veronika Zajíčková 
Zazpívej slavíčku 1. – 3. ročník   1. Vilém Rybnikář 
Zazpívej slavíčku 6. – 9. ročník   1. Barbora Mašková 
Zazpívej slavíčku duet    3. Máša Mazuchová, Klára Májková 
Coca - cola cup fotbal    4. ZŠ a MŠ Brankovice 
Zdravotní hlídky I. stupeň   2. Plačková, Proniuková, Mrázková, Kutilová, Křenová 
Zdravotní hlídky II. stupeň   2. Novozámská, Urbanová, Pavézková, I. Vyhňáková 
Přebor škol družstev – šachy   6. ZŠ a MŠ Brankovice 
Přebor jednotlivců – šachy, kategorie U8 4. Jakub Králík, 8. Erika Žáková 
Přebor jednotlivců – šachy, kategorie U10 15. Helena Moulisová, 17. Marie Obdržálková 
Přebor jednotlivců – šachy, kategorie U12 9. David Drašar, 13. Eliška Králíková 
Stolní tenis dívky    5. ZŠ a MŠ Brankovice 
Stolní tenis hoši     4. ZŠ a MŠ Brankovice 
McDonald´s Cup 1. – 3. ročník   1. ZŠ a MŠ Brankovice 
Florbal D3     2. ZŠ a MŠ Brankovice 
Uhřické kolečko    1. Petra Křenová, 3. Martina Křenová, Adam Bárta 
Běhání se svíčkou (Vyškov)   3. Erika Žáková 
Běh městem Židlochovice   2. Erika Žáková, Adam Bárta, 3. Jakub Králík, Petra Křenová 
Běžecký závod Tučapská desítka  2. Erika Žáková, 3. Jakub Králík, Kateřina Kiliánová 
Běh kolem Mohyly míru   1. Apolena Žáková 
Běžecký závod Lulečský preclík   1. Erika Žáková, 2. Petra Křenová, 3. Adam Bárta 
Okrskové kolo 
Zazpívej slavíčku 1. – 3. ročník   1. Vilém Rybnikář, 3. Klára Paulíková 
Zazpívej slavíčku 4. – 5. ročník   3. Adéla Mrázková 
Zazpívej slavíčku 6. – 9. ročník   1. Barbora Mašková, 2. Máša Mazuchová 
Zazpívej slavíčku duet  1. M. Mazuchová, K. Májková, 2. B. Mašková, M. Jílková 
McDonald´s Cup 1. – 3. ročník   1. ZŠ a MŠ Brankovice 
Florbal cup dívky starší    3. ZŠ a MŠ Brankovice 
Florbal cup hoši starší    6. ZŠ a MŠ Brankovice 
Florbal cup hoši mladší    6. ZŠ a MŠ Brankovice 
Coca - cola cup fotbal    1. ZŠ a MŠ Brankovice 
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VI. Zájmové vzdělávání ve školním klubu  
 

Zájmový útvar   Vedoucí      Počet dětí 
 
1 Redakce   E. Bodečková, J. Polesová 7 
2 Angličtina pro dyslektiky J. Fialová   4 
3 Seminář ČJ   J. Polesová   14 
4 Impuls    V. Vrbacká   26 
5 Impuls A   V. Vrbacká   16 
6 Šachy    S. Lánský   20 
7 Dramatický   M. Paulíková   15 
8 Angličtina   M. Paulíková   14 
9 Polonéza   J. Posolda   32 
10 Plavání    E. Bártová   16 
11 Logopedický   J. Fialová   13 
12 Stolní hokej   J. Fiala    18 
13 Zdravotní   V. Vrbacká   18 
14 Peer program   L. Mazuchová   8 
15 Atletika    M. Bílková   23 
16 Šachy    H. Čermáková   9  

Celkem        253 
 
 
 
 

VII.   Prevence sociálně patologických jevů (Hodnocení minimálního preventivního 
programu za rok 2012/2013) 
Zpracovala Lenka Mazuchová, výchovná poradkyně a metodička prevence  

 
 Poslední dobou mi připadá, že ze všech stran slýchám, jak naši společnosti vládne arogance, vulgarita a 
násilí. Chování dětí je odrazem společnosti, takže i jejich chování hrubne – jsou prý vulgárnější, arogantnější, 
bezohlednější k sobě navzájem. Jako učitel i jako rodič s tímto tvrzením nemohu souhlasit. Vím, že většina dětí v 
naší škole je slušných a dobře vychovaných. Najdou se sice případy, kdy musíme chování žáka ve spolupráci 
s rodiči, popř. s příslušnými institucemi, korigovat, ale je jich podstatně méně a často jde o ty samé osoby. 
 Našim dlouhodobým cílem je vytvořit ve škole klima, ve kterém se mohou žáci rozvíjet duševně i fyzicky. 
Proto se snažíme žákům naslouchat, zajímat se o jejich problémy, názory, postoje, poskytnout jim co nejvíce 
informací o  problematice všech rizikových jevů přiměřeně jejich věku, mluvit s nimi na tato témata i na 
neformální úrovni a nabídnout kvalitní volnočasové aktivity. 
 Velkou roli zde hraje osobnost třídních učitelů. To, že jsme vesnická škola s nižším počtem žáků a že 
většina zaměstnanců bydlí v místě školy nebo v jejím nejbližším okolí, je dobrým předpokladem pro bližší poznání 
žáků, jejich schopností, dovedností a vlastností. Letos byly navíc zavedeny jednou za čtrnáct dnů třídnické hodiny 
(od 5. - 9. ročníku), jejichž cílem byla práce s třídním kolektivem (utužení vztahů, řešení problémů, posouzení 
klimatu třídy, plánování třídních akcí, atd.). Třídní učitelé měli tak více prostoru věnovat se problémům, které 
dříve museli řešit na úkor výuky. V nižších ročnících (1. - 4. ročník) si žáci zavedli portfolia svých prací, jejichž 
účelem bylo naučit je sebehodnocení a seberealizaci. 
 Dalším cílem, který se nám bohužel již několik let nedaří plnit, je prohloubení spolupráce s rodiči. Účast na 
třídních schůzkách či na konzultacích, kam se přijdou hlavně informovat o prospěchu svého dítěte, není pro nás 
uspokojující. Často totiž rodiče problémových žáků se školou komunikují minimálně. V rámci prevence jsme letos 
uspořádali pro rodiče přednášku o kyberšikaně, problému, který je z těch novějších, a troufám si říci, že o něm 
rodiče ví pramálo. Na tuto přednášku, o které byli všichni rodiče včas informováni, kterou jsme kvůli nim 
uspořádali v době před konzultacemi (abychom jim ušetřili čas a cestu do školy), kterou vedli odborníci z Policie 
ČR a OPPP Vyškov, přišli tři rodiče. Zbytek publika tvořili učitelé. Podobné zkušenosti máme i z minulých let, kdy 
jsme uspořádali přednášky na téma šikana či drogy. Je smutné, že ti, kteří by měli mít největší zájem na získání rad 
přímo od odborníků, případně na prohloubení svých znalostí, řeknou – ale my s tím problém nemáme, a mnohdy 
jsou překvapeni, když pak problém nastane. Přesto tuto snahu nevzdáváme a i nadále budeme hledat způsoby, jak 
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motivovat rodiče k další spolupráci se školou. O dění ve škole jsou žáci, rodiče i veřejnost jsou informováni pomocí 
školních webových stránek, časopisů (Zvonek, Redakce a Broučci a Sluníčka) a školních nástěnek. Na začátku 
školního roku jsou rodiče písemně upozorněni na možnost seznámení se se  školním řádem a minimálním 
preventivním programem.  
 Přestože je v nedalekých Bučovicích Dům dětí a mládeže a Základní umělecká škola, snažíme se i my 
nabídkou mnoha zájmových kroužků zkvalitnit trávení volného času našich žáků. Přesto slýcháme dosti často 
názory rodičů, že postrádají více kroužků orientovaných na mladší děti. K tomu snad jen toto - základní škola není 
povinna nabízet zájmové kroužky. Přesto jich v loňském roce bylo otevřeno 16, celkem v nich bylo zapsáno 253 
žáků.  
 Materiální vybavení, a tím zkvalitnění výuky, je zajištěno také díky projektům, do kterých je naše škola 
zapojena.  
 Letos opět proběhla řada jednorázových aktivit, které mají zpestřit školní život a přiblížit rodičům i 
veřejnosti školní práci. Např. slavnostní uvítání dětí do prvních třídy s účastí starostů okolních obcí, seznamovací 
pobyt žáků 6. ročníku, dobročinné sbírky pro Hippocentrum Chrpa Rokytno a fond Sidus, Uspávání broučků, Rej 
čertů, Den otevřených dveří, Mikulášská besídka pro žáky školy, předvánoční dopoledne pro I.st., vánoční turnaje 
v ringu, v šachu a stolním hokeji, školní ples s polonézou žáků osmých a devátých tříd, lyžařský výcvik pro žáky 7. 
ročníku, Den úsměvů – Den učitelů, pálení čarodějnic, Expedice Karakoram, divadelní představení S čerty nejsou 
žerty, Borec třídy - sportovní dopoledne ke Dni dětí, slavnostní rozloučení s žáky devátých tříd, školní výlety všech 
tříd …) 
 
Specifická prevence 
            Ke zjištění současného stavu výskytu rizikových jevů ve škole využívají pedagogové vlastní pozorování, 
dotazníky, ankety, připomínky žáků ze schránky důvěry, informace získané od žáků v třídnických hodinách. Dále 
vycházíme z hodnocení úspěšnosti všech preventivních akcí. 
 
Činnost metodičky prevence: 
 Výskyt různých rizikových jevů se metodička prevence snaží zjistit rozhovorem s dětmi, při hodnocení 
zpracovaných projektů, dotazníkovým šetřením, dle vzkazů ve schránce důvěry, z postřehů pedagogů a rodičů. O 
daném stavu jsou informováni pedagogové, rodiče i žáci, metodička prevence pak na daná zjištění reaguje 
(diskuze s dětmi, zvýšení informovanosti o dané problematice, projekt, popř. spolupráce s jinými institucemi). 
 
1. Provádí pravidelné mapování – užívání alkoholu, cigaret a jiných drog mezi žáky 6. - 9. tříd a dodržování pravidel 
bezpečnosti při práci s internetem, v 6. roč. také mapování vztahů v třídním kolektivu. 
V porovnání s výsledky z minulých let ani letos neměla anketa o užívání alkoholu a cigaret příznivý výsledek. Žáci ve 
všech ročnících II. stupně mají opakované zkušenosti s alkoholem, v 8. a 9. třídě uvádí i zkušenosti s opilostí. Téměř 
85% žáků II. stupně má za sebou experiment s cigaretou, v každém ročníku je několik pravidelných kuřáků. Někteří 
mají také zkušenosti s vodní dýmkou, o které si myslí, že méně škodí. Hodně žáků pije energetické nápoje, aniž si 
také uvědomují jejich rizika. Přesto se škole daří tyto jevy alespoň „vytlačit“ ze školy. V loňském roce jsme řešili 
pouze 3 případy kouření ve škole (žáci 8. ročníku).  
2. Pravidelně informuje pedagogy o novinkách v oblasti prevence. 
3. Spravuje příruční knihovničku s propagačními materiály, odbornou literaturou, beletrií, videotékou, která je k 
dispozici učitelům, žákům i rodičům, shromažďuje aktuální informace o institucích, organizacích a odbornících 
z oblasti prevence. 
4. Spravuje nástěnku prevence, na které jsou aktuální informace, návod na pomoc při řešení problémů 
dospívajících a seznam subjektů participujících v oblasti protidrogové prevence, včetně jejich adres a telefonního 
spojení. 
5. Úzce spolupracuje s PPP Vyškov, Policií ČR a sociálním úřadem MěÚ Bučovice, Poradenským centrem pro 
drogové a jiné závislosti Brno, Centrem adiktologie Praha.  
6. Organizuje seznamovací pobyt.  
Osvědčené adaptační kurzy jsme letos vyměnili za seznamovací pobyt ve škole. Cíle a náplň zůstaly stejné, jen žáci 
netráví tyto dny mimo školu, ale přímo ve škole, kde i přespávají. Výhodou je nižší finanční náročnost pro rodiče i 
školu, možnost využití prostor a vybavení školy (hřiště, tělocvična, kuchyňka, specializované třídy atd.), a lepší 
poznání školy nově příchozích žáků z Nesovic.  
7. Vyučuje výchovu ke zdraví, v rámci které probíhá většina primárních preventivní aktivity na druhém stupni.  
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 
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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. 
8. Organizuje činnost peer aktivistů. 
V letech 2011-2012 probíhal na naší škole projekt dotovaný MŠMT nazvaný Peer program, jehož cílem bylo 
vytvořit skupinku dobrovolníků - vrstevníků, kteří by aktivně působili v oblasti primární prevence. Peer programy 
jsou považovány za jednu z nejvhodnějších alternativ prevence nežádoucích jevů mezi dospívající mládeží, 
zejména proto, že mládež přebírá informace od svých vrstevníků radši než od dospělých, a že je vykonávána pro 
děti zajímavým, netradičním způsobem a aktivní formou. Cíl projektu se nám podařilo splnit, bohužel dotaci pro 
další roky jsme nezískali. Přesto metodička prevence i nadále vede výcvik peer aktivistů, hlavně protože se tato 
forma spolupráce pedagog – peer velmi osvědčila. Peeři se stali velmi cennými spolupracovníky metodičky 
prevence i ostatních pedagogů, když se aktivně podíleli na organizaci a realizaci seznamovacího pobytu 6. ročníku, 
nocování tříd, předvánočního dopoledne pro I. stupeň a dalších aktivit metodika prevence). Pravidelné informace 
o své práci prezentovali rodičům a veřejnosti na vlastní nástěnce. Ti zkušenější se zúčastnili semináře Výměna 
zkušeností s realizací projektů v Brně. Důležitým mezníkem v jejich práci byla realizace čtyřhodinového programu 
pro žáky 6. třídy, zaměřeného na prevenci kouření, který peeři připravovali sami. Teoretická příprava a jejich 
znalosti byly na velmi dobré úrovni, drobné chyby se vyskytly v práci s třídním kolektivem, což je ale přirozené, 
protože jim chybí zkušenosti. Žáci šesté třídy hodnotili program jako zajímavý a přínosný.  
Z dotace byl ještě uhrazen 28. 11. kurz společenského chování Etiketa, aneb co s chlebíčkem spadlým na zem. 
Poznatky z tohoto kurzu uplatní v dalším roce, kdy by měli vytvořit vlastní preventivní program zaměřený na 
slušné chování ve společnosti. Peeři se snaží stále vylepšovat i vztahy mezi sebou, k čemuž slouží také společné 
akce, např. nocování ve škole, výlety do Brna (návštěva kina, tanečního kurzu, vánočních trhů…) či červnový 
víkendový pobyt. 
Peeři se také pravidelně zapojují do charitativních projektů, pořádají sbírky pro Hippocentrum Chrpa a Fond Sidus.  
9. Zajišťuje preventivní programy.  
Programy střediska primární prevence Resocia o.s. V rámci inkluzivního vzdělávání proběhl program primární 
prevence se zaměřením na prevenci šikany, třídní klima, vztahy mezi žáky a učiteli, komunikaci a se zaměřením 
na společné zájmy žáků. Časová dotace pro jednotlivé třídy byla 16 hodin pro 6. - 8. ročník a 8 hodin pro 9. třídy. 
Jednotlivá setkání proběhla ve čtrnáctidenních odstupech. Hlavním cílem bylo zjistit, jakým způsobem funguje 
třídní kolektiv, na jaké úrovni funguje vztah třídní učitel – žák, zda a do jaké míry se ve třídě vyskytuje sociální 
patologie či rizikové chování, jak dokážou žáci komunikovat, jak fungují jednotlivé třídy z hlediska schopnosti 
pracovat, spolupracovat, soustředit se, jak jsou jednotlivé třídní kolektivy zdravé a tedy vhodné pro zdravý sociální 
vývoj jednotlivých žáků. Ze závěrečné zprávy plyne, že v žádné třídě na druhém stupni nebyly zaznamenány 
projevy sociální patologie, třídní kolektivy byly shledány vhodnými pro sociální a společenský vývoj jednotlivých 
žáků. Doporučení pro další práci se třídou se týkala hlavně vylepšení komunikace, ukázněnosti žáků, udržení jejich 
pozornosti, dodržování pravidel, popř. postupů práce s problémovými žáky. Lektoři velmi ocenili prostředí a klima 
školy, které žákům poskytuje pocit bezpečí, a proto je většina žáků otevřená, komunikativní a ve škole spokojená.  
 
Bezpečně na internetu – dvouhodinový program OPPP Vyškov a Policie ČR, který absolvovaly 7. a 8. ročník ve 
škole, 9. ročník v OPPP Vyškov. Programy byly zdarma, autobus do Vyškova byl hrazen z projektu Peer program. 
22. 10. realizátoři tohoto programu připravili ještě přednášku pro učitele a rodiče, bohužel s velmi malou účastí. 
 
10. Spolupráce s dalšími institucemi: OPPP Vyškov, MěÚ Bučovice (komise SPOD), Policie ČR, Poradenské 
centrum Brno (Podané ruce, o.s.), DDM Vyškov, ZUŠ Bučovice,  
 
Závěr:  
 V loňském roce se nevyskytl závažnější problém, který bychom nevyřešili vlastními silami, popř. ve 
spolupráci s jinými institucemi. Základem tohoto úspěchu je naše snaha problémům předcházet (učitelé se o 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). Daří se nám také většinu problémů zachytit v zárodku, kdy je 
větší šance na úspěšné vyřešení a minimalizaci škod. O všem vždy informujeme rodiče a snažíme se společně 
hledat účinná řešení.  
 Nejlépe vychováváme tím, že budeme dětem vzorem. A tím bychom se měli řídit všichni, nejen my učitelé, 
ale hlavně rodiče a celá společnost.  
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VIII.    Další vzdělávání pracovníků (1. 8. 2012 – 31. 7. 2013) 
 
Oblast – téma         Počet akcí      Počet zapojených pracovníků 
Vedoucí pracovníci   2  2 
Výchovné poradenství   1  1 
Učitelé základní školy 
 Anglický jazyk   8  11 (v tom 4 pracovníci z EU peníze školám) 
 Chemie    1  1 
 První stupeň   1  1 
 Třídnická hodina  1  1 
Učitelky mateřské školy   1  1 
 
Ekonomka    5  
Hospodářka a stravování  2  2  
 
 
 

IX.   Aktivity a prezentace školy na veřejnosti  
 
22. 10. 2012  Přednáška o kyberšikaně pro rodiče a veřejnost 
15. 11. 2012  Uspávání broučků 
4. 12. 2012  Čertí rej 
9. 12. 2012  Den otevřených dveří 
1. 2. 2013  Školní ples, polonéza žáků devátého a osmého ročníku  
30. 4. 2013  Pálení čarodějnic 
7. 6. 2013  Divadelní představení S čerty nejsou žerty 
28. 6. 2013  Loučení deváťáků v obecním dvoře 
 
Více o uvedených akcích ve školních periodikách Zvonek, Redakce, Broučci a Sluníčka. 
  
 
 
 

X. Spolupráce s dalšími subjekty 
 
CKP Chrpa Rokyto – účast na veřejné sbírce pro hypocentrum 
Domov Hvězda Nové Hvězdlice – vystoupení žáků, spolupráce se seniory 
Fond Sidus – účast na veřejné sbírce ve prospěch dětí s onkologickým onemocněním 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 sociálně právní ochrana dětí (SPOD) 
Pedagogicko-psychologická poradna Brno – preventivní programy pro žáky 
Policie ČR – beseda se žáky 
Resocia o.s. – preventivní programy pro 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 
 
 
 
 

XI.   Výsledky inspekce provedené Českou školní inspekcí 
 
Ve sledovaném období Česká školní inspekce inspekci neprovedla. 
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Část XII.    Základní údaje o hospodaření školy k 31. 12. 2012 

 
Příjmy v Kč 

Příspěvek ze státního rozpočtu poskytovaný Jm krajem 12 345 200 

Provozní dotace z rozpočtu zřizovatele 2 150 000 

Úroky z běžného účtu 282,21 

Příspěvek na provoz mateřské školy (platby od zákonných zástupců) 35 1000 

Příspěvek na provoz školní družiny (platby od zákonných zástupců) 21 900 

Příspěvek na provoz školního klubu (platby od zákonných zástupců) 26 970 

Příjmy VHČ (pronájmy) 91 390 

Některé výdaje v Kč 

Učebnice, učební pomůcky – základní škola (z příspěvku ze státního rozpočtu) 30 504 

Pomůcky – mateřská škola (z plateb od zákonných zástupců) 2 140 

Pomůcky – školní družina a školní klub (z plateb od zákonných zástupců) 1 020 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2012 (včetně cestového) 8 519 

„Vyšší“ výdaje na pořízení majetku a na údržbu v Kč 

Oprava a montáž žaluzií 30 385 

Malování 54 546 

Oprava linolea pod umývadly a tabulemi 22 560 

Oprava dlažby (WC na přístavbě) 18 060 

Počítač (stravování) 12 799 

Židle do počítačové učebny 39 513 

Koberce do mateřské školy a družiny 24 198 

Stavebnice dom mateřské školy 13 325 

Licence Škola za školou 10 549 

Nádobí do školní kuchyně 14 997 

Skříňky do kabinetu prvního stupně 18 800 

Oprava oken 15 864 

 
 
 
 

XIII.  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. 
 
 
 
 

XIV. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

 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.  
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 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. 
 

 Ekoškola 
Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a  svého 
jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Program je realizován od roku 2009 – v rámci 
programu mj. třídíme odpad, pořádáme soutěže ve sběru papíru. 
 

 Najdi si cestu k technice 
Projekt probíhá od září 2012, je zaměřen na elektrotechniku a strojírenství. Projekt z prostředků ESF a státního 
rozpočtu České republiky realizuje Integrovaná střední škola Sokolnice. V rámci tohoto projektu by měli být 
proškoleni naši učitelé v ovládání nejmodernější interaktivní tabule, žáci se zúčastňují různých exkurzí. 
 

 Moje volba – moje budoucnost 
Projekt z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky realizovala v letech 2010 – 2012 Integrovaná střední 
škola Sokolnice. V rámci projektu se žáci osmého a devátého ročníku zúčastňovali besed, oborových dnů a exkurzí. 
Tyto aktivity byly zaměřeny na 8 oblastí techniky a řemesel: stavebnictví, strojírenství, potravinářství, dřevovýroba 
a nábytkářství, elektrotechnika, autodoprava, gastro, oděvní průmysl. Všechny aktivity byly poskytnuty zdarma. 
Škola získala materiály k výuce: katalog řemesel, motivační film a metodiku aktivit.. 
 

 V současné době škola hledá partnery k mezinárodní spolupráci.  
 
 
 

XV.  Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 
 

 Podpora vzdělávání na vesnické ZŠ 
Realizace v období: leden 2013 – prosinec 2014 
Celková výše dotace: 2 832 435 Kč  
Poskytovatel dotace: JmK – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Příjemce dotace: ZŠ a MŠ Brankovice 
Realizátor: pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ Brankovice 
 

 Přírodní učebna 
Realizace v období: 13. 2. 2013 – 31. 8. 2013 
Celková výše dotace: 69 997 Kč   
Poskytovatel dotace: Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí 
Příjemce dotace: ZŠ a MŠ Brankovice 
Realizátor: Mgr. S. Štůsková 
 

 Litter Less – pořízení venkovních odpadkových košů 
Realizace v období: prosinec 2013 – květen 2013 
Celková výše dotace: 9 706,50 Kč   
Poskytovatel dotace: Sdružení Tereza 
Příjemce dotace: ZŠ a MŠ Brankovice 
Realizátor: Mgr. S. Štůsková 
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 Škola pro děti (šablony) 
Realizace v období: 1. 3. 2011 – 31. 8. 2013 
Celková výše dotace: 1 336 260 Kč  
Poskytovatel dotace: MŠMT  
Příjemce dotace: ZŠ a MŠ Brankovice 
Realizátor: učitelé základní školy 
 

 Peer program 
Realizace v období: 2011 – 2012 
Celková výše dotace: 2011: 73 000 Kč, 2012: 61 320 Kč  
Poskytovatel dotace: MŠMT 
Příjemce dotace: ZŠ a MŠ Brankovice 
Realizátor: Mgr. L. Mazuchová  
 

 Dětské hřiště mateřské školy 
Realizace v období: červenec – srpen 2012  
Celková výše dotace: 299 700 Kč  
Poskytovatel dotace: Státní intervenční zemědělský fond 
Příjemce dotace: městys Brankovice 
Realizátor: ZŠ a MŠ Brankovice  
 

 Mámo, táto, pojďte si hrát (dětské hřiště mateřské školy) 
Realizace v období: červenec 2011  
Celková výše dotace: 290 378 Kč  
Poskytovatel dotace: Státní intervenční zemědělský fond 
Příjemce dotace: městys Brankovice 
Realizátor: ZŠ a MŠ Brankovice  
 

 Komplexní modernizace vybavení ZŠ Brankovice v návaznosti na realizaci školního vzdělávacího 
programu  

Realizace v období: září 2008 – srpen 2011 
Celková výše dotace: 9 524 745 Kč  
Poskytovatel dotace: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod 
Příjemce dotace: městys Brankovice 
Realizátor: ZŠ a MŠ Brankovice 

 
 
 

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.  
 


