Základní škola Břidličná, okres Bruntál
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2015/ 2016

Zpracovala: Mgr. Ivana Václavíková, zástupkyně ředitele, z podkladů vedoucích
předmětových komisí a metodického sdružení a dalších pracovníků školy.

1

OBSAH:
1. Základní údaje o škole
2. Přehled oborů vzdělání
3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
6. Údaje o výsledcích inspekční činnosti
7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
8. Údaje o spolupráci
9. Základní údaje o hospodaření školy
10. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání
13. Údaje o předložených projektech
14. Spolupráce s ASK Břidličná
15. Údaje o pohybu žáků během školního roku

2

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
1. 1 Název, sídlo, zřizovatel, právní forma, charakteristika školy, forma
hospodaření, IZO, IČ, údaje o školské radě
Název školy
: Základní škola Břidličná, okres Bruntál
Statutární zástupce : Mgr. Miroslav Šimůnek, ředitel školy
Adresa
: Komenského 360, Břidličná, PSČ 793 51
Právní forma
: příspěvková organizace
Vzdělávací program: ŠVP pro základní vzdělávání, ZŠ Břidličná
IČ
: 45 234 604
DIČ
: CZ 45234604 (škola není plátce)
REDIZO
: 601 131 815
E-mail školy
: zs.bridlicna@tiscali.cz
Web školy
: http://www.skolabridlicna.cz
Zřizovatel
Adresa
Právní forma
IČ

: Město Břidličná
: Nábřežní 452, Břidličná, PSČ 793 51
: obec
: 00 295 906

Údaje o Školské radě: vznik 15. 12. 2004, počet členů 6

1.2. Charakteristika školy
Základní škola Břidličná, okres Bruntál je plně organizovaná. Na 1. stupni bylo ve
školním roce 2015/2016 7 tříd, na 2. stupni 4 třídy. V přípravné třídě bylo 12 dětí.
Celkový počet žáků k 30. 6. byl 230.
Organizace školy ve školním roce 2015/2016
Ředitel školy: Ing. Miroslav Glacner do 30. 9., od 1. 10. byla řízením školy pověřena
zástupkyně ředitele Mgr. Ivana Václavíková
Statutární zástupce ředitele: Mgr. Ivana Václavíková
Širší vedení školy: Mgr. Hana Dobrozemská, Mgr. Květa Děrdová
Výchovný poradce: Bc. Klára Ujfaluši
Vedoucí vychovatelka: Radmila Jarmarová
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Třída

Učitel/učitelka

1. A
1 .B
2. A
3. A
4. A
5. A
5 .B
6. A
7. A
8. A
9. A
Přípravná
třída

Mgr. Dana Dostálová
Mgr. Renáta Zapletálková
Mgr. Jarmila Gardoňová
Mgr. Hana Dobrozemská
Mgr. Jarmila Křenková
Mgr. Bronislava Györgyová
Mgr. Barbora Pilárová
Mgr. Jana Králová
Mgr. Květa Děrdová
Bc. Klára Ujfaluši
Mgr. Karel Krečmer

Počet
žáků
18
18
26
20
24
21
17
23
24
24
15

Mgr. Jana Janáčová

12

Chlapců

Dívek

11
11
12
7
12
11
10
15
12
13
11

7
7
14
13
12
10
7
8
12
11
4

7

5

Bez třídnictví: Mgr. Václavíková Ivana, Ing. Glacner Miroslav, Mgr. Kůdelová Marcela,
Soldán Richard, Smeliková Alena, rodilý mluvčí z USA Paul Bushey.

Školní družina

Počet dětí v oddělení:

Radmila Jarmarová – vedoucí vychovatelka
Alena Smeliková
Lýdie Mihálová
Celkem dětí:

25
25
25
75

Správní zaměstnanci:
Školník

Josef Šustr

Ekonomka
Uklízečky

Bc. Alena Hanušová
Miroslava Kočvarová
Eva Szumilasová
Simona Ptáčková
Naděžda Nemethová
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Školní jídelna:
Vedoucí
Kuchařky

Umístění tříd:

Anežka Chudá
Jana Horská
Renata Durcová

vchod z Nerudovy ulice - tř. 1. A, 1. B, a 2. A, přípravná třída
vchod z Komenského ulice - 3. - 9. třídy

2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU
SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU
Obory vzdělání podle klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací
programy:
79-01-C/ 001 Základní škola
studium denní, délka studia 9 let
Ve všech ročnících se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání, ZŠ Břidličná.

3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
3. 1 Pracovníci školy – pedagogové
Na 1. stupni pracovalo 7 třídních učitelů. Na 2. stupni 4 třídní učitelé, bez třídnictví
bylo 5 učitelů.
3. 2 Odborná a pedagogická způsobilost:
Počet učitelů

Dosažené vzdělání
Vysokoškolské magisterské
bakalářské
Středoškolské
pedagogické
nepedagogické
Celkem

15
1
1
0
17
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3. 3 Ostatní zaměstnanci
Ostatní zaměstnance (9) tvoří správní a THP pracovníci a pracovnice školní jídelny.

3. 4 Počty pracovníků: přepočtení na plné úvazky

2014/ 2015

2015/2016

17,6
16,1
1,5

18,1
16,2
2,0
0,5
8,57
5,62
2,95
27,17

Pedagogů celkem:
- z toho učitelů
vychovatelů
asistent pedagoga
Ostatní celkem:
- z toho správní a THP
pracovnice ŠJ
Zaměstnanců celkem:

8,57
5,62
2,95
26,17

Úvazky se proti školnímu roku 2014/2015 zvedly o 0,5 ve školní družině a 0,5
asistenta pedagoga.
3. 5 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání probíhalo na základě potřeb školy a studijních zájmů pedagogických
pracovníků.

4. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM
PŘIJETÍ DO ŠKOLY
4.1 Počet nově zapsaných žáků do 1. tříd
Zápis do 1. ročníků pro škol. rok 2016/ 2017
Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu

celkem
40

Počet dětí, které měly zápis na jiné škole

3

Počet žádostí o odklad školní docházky
doporučeno:
SPC

10
10

lékař

6
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Zástupkyně ředitele školy vydala celkem 33 rozhodnutí o přijetí a 10 rozhodnutí o
odkladu školní docházky.

5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Tabulky o výsledcích vzdělávání jsou přílohou č. 1 této zprávy.
Z výchovných opatření bylo uděleno:
Napomenutí tř. učitele: 29 – většinou za neplnění školních povinností a vyrušování v
hodinách.
Důtka třídního učitele:13– většinou za porušování školního řádu
Důtka ředitele školy: 4 – většinou za hrubé a drzé chování.
Druhý stupeň z chování: 6– za neomluvené hodiny.hrubé chování
Třetí stupeň z chování: 3 – za neomluvené hodiny, hrubé chování
V porovnání z loňským rokem nedošlo k výraznějším změnám.

Pochvaly:
Pochvaly třídního učitele: 118– většinou za různé aktivity a úspěchy.
Pochvaly ředitele školy: 36 – za umístění do 3. místa v okresních sportovních a do 5.
místa v naukových soutěžích a postupy do krajských kol.
Podle školního vzdělávacího programu se vzdělávají i žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami. Pro ně jsou učební osnovy realizovaného vzdělávacího programu
rozpracovány učitelkami, které vedou reedukační péči, do individuálních plánů.
V letošním školním roce evidovala škola 36 žáků se SVP. Reedukační péče probíhá ve
dvou skupinách pod vedením proškolených dyslektických asistentek, a to v době mimo
vyučování. Dalším žákům, kteří nebyli zařazeni do reedukační péče mimo vyučování, je
věnována individuální pozornost během vyučování.

6. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI
V letošním školním roce proběhla kontrola ze strany ČŠI. Inspekce byla tematická a
týkala se organizace zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání. Nebyly
shledány žádné nedostatky. Naopak paní inspektorka pochválila učitelky z 1. stupně za
netradiční a pro děti zajímavý a motivující zápis.
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7. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
V tomto školním roce jsme pokračovali ve spolupráci s SVČ Rýmařov, SK Břidličná a se
Studiem sportu a zdraví Rýmařov.

Seznam kroužků:
Zapletálková
Janáčová
Janáčová Lucie
Děrdová
Děrdová
Trančík
Šustr
Gardoňová
Gardoňová
Gardoňová
Mihálová
Továrková

Výtvarně keramický
Florbal st.
Angličtina pro nejmenší
Chovatelský
Přírodovědný
Rybářský
Bubenický
Florbal ml.
Angličtina
Dramatický
Aerobik
Horolezecký
7.1. Tvorba školních projektů

Na 1. i 2. stupni probíhá projektové vyučování. Na 1. stupni probíhá častěji v rámci
prohlubování mezipředmětových vztahů v jednotlivých třídách, na 2. stupni probíhají
projektové dny, do kterých se zapojují všechny třídy. Např. projekt Dny pro záchranu
života – Zdravotníci s.r.o. - praktická výuka pro žáky naší školy. (finanční podpora SK
Břidličná)Dále jsme byli zapojeni do programu Den s vitamíny.

Přehled akcí na I. stupni ZŠ ve školním roce 2015 –2016






Září
spolupráce tříd s městskou lidovou knihovnou po celý školní rok
kulturní vystoupení na vítání občánků MěÚ (celoročně)
plavecký výcvik II. tříd (10 lekcí)
přespolní běh (školní kolo)






Říjen
přebor školy ve skocích přes švihadlo
pouštění draků aneb podzim v přírodě
keramická dílna
přespolní běh (okrskové, okresní kolo)
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Listopad
exkurze do hvězdárny – IV. a V. třída
exkurze na MěÚ, beseda se starostou města – III. třída
Prosinec
Mikuláš – „Starší mladším“
Mikulášský florbalový turnaj družstev IV. a V. třídy
Mikulášský běh
vystoupení při rozsvěcování vánočního stromu
výroba přáníček pro důchodce
vánoční týden plný překvapení (krmení lesní zvěře, přebor školy ve šplhu,
vánoční besídky, výroba vánočních dárků, vánoční pečení, společný zpěv koled
na I. stupni,…)





Leden
karneval v tělocvičně (při vydávání vysvědčení)
okrskové kolo ve skocích přes švihadlo
bobování dle sněhových podmínek





Únor
zápis do I. tříd
školní kolo recitační soutěže
bruslení dle povětrnostních podmínek








Březen
okresní kolo rec. soutěže, 2 x postup do krajského kola
besedy v knihovně
Hasík – besedy s hasiči – II. třída
matematická soutěž – Cvrček, Klokánek, Benjamin
vybíjená – školní, okrskové a okresní kolo
plavecký výcvik I. a III. třídy (10 lekcí)




Duben
projekt – Den Země ( třídění odpadu, exkurze do rybářské líhně, úklid kolem
školy, ekologická soutěž, besedy, sázení stromků...)
školní kolo Májové notičky
zahájení kurzu dopravní výchovy ve IV. třídě




Květen
okresní kolo Májové notičky
účast na atletických závodech




Červen
spaní ve škole
atletika
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Den Žížaliček
„Pasování na čtenáře“ – I. třída
divadelní představení ke Dni dětí
zakončení kurzu dopravní výchovy, jízda zručnosti, cyklistický průkaz
školní výlety
vystoupení pro vycházející žáky

Přehled akcí na II. stupni ZŠ



Září
školní kolo přespolního běhu







Říjen
1. kolo Okresní florbalové ligy
okresní kolo přespolního běhu - organizování závodu
krajské kolo přespolního běhu – organizování závodu
Liberec - IQ park
týden knihoven






Listopad
2. kolo Okresní florbalové ligy
Uspávání broučků
Česká balada – beseda
Veletrh řemesel








Prosinec
3. kolo Okresní florbalové ligy
školní kolo ČJ olympiády
Vánoční dílna
Mikuláš
zpívání Diakonie
vánoční přání pro seniory




Leden
kurzy první pomoci
školní kolo Bio olympiády







Únor
lyžařský kurz Stará Ves u Rýmařova
4. kolo Okresní florbalové ligy
Pythagoriáda
podávání přihlášek na střední školy
beseda o přírodě Afriky
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Březen
Matematický klokan
okresní kolo Ze olympiády
žákovská ekokonference v Ostravě
zahájení soutěže Evropa kolem nás





Duben
okresní kolo Bio olympiády, krajské kolo bio olympiády
Velikonoční dílna
Probouzení broučků





Květen
Pohár rozhlasu v atletice
5. kolo Okresní florbalové ligy
Zlatý list-pořádání krajského kola






Červen
6. kolo Okresní florbalové ligy
ukončení soutěže Evropa kolem nás
slavnostní vyřazení žáků 9. tříd
Zlatý list - celostátní kolo

7. 2 Sběrové a sbírkové akce







PET vršky – pomoc na sbírkové akci pro nemocnici Krnov a chlapce Lukáška z
Olomouce
Recyklohraní – vybité baterie, nefunkční elektrospotřebiče,
Papír – 2 x během roku
Pomerančová kůra + bylinky
Květinový den – boj proti rakovině

Ze sběru žáci dotují klokánka v ZOO Olomouc a podpořili kampaň Zvíře v nouzi.

7. 3 Soutěže a EVVO







školní kolo olympiády v ČJ
Matematický klokan pro žáky 6. – 9. tříd
Přírodovědný klokan – žáci 8. a 9. třídy
bio – okres kategorie C, D – 4. místo, postup do kraje, získán titul úspěšný řešitel
Mezinárodní noc pro netopýry - organizátoři ČESON, katedra zoologie PřF UP
Olomouc, SK Břidličná a ZŠ Břidličná
Noc vědců – UP Olomouc – žáci z přírodovědného kroužku (finanční podpora SK
Břidličná)
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Výukový program v ZOO Olomouc – výukový program Letem světem ZOO - pro
žáky z přírodovědného a program Na slovíčko s ošetřovatelem pro žáky z
chovatelského kroužku SK Břidličná (finanční podpora SK Břidličná)
Exkurze na rybník Katlov – beseda s Jakubem Vágnerem
Pevnost poznání – 2x – výukový program Voda a Plazi pro žáky z
přírodovědného a chovatelského kroužku SK Břidličná
Rys v ČR – beseda s odborníkem na šelmy Jiřím Benešem – 6. třída + žáci z
přírodovědného a chovatelského kroužku SK Břidličná (finanční podpora SK
Břidličná)
Recyklohraní – školní recyklační program pod záštitou MŠMT ČR. Cílem je
prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů, zpětného odběru
baterií a použitých elektrozařízení. Za získané body byly zakoupeny pálky na
ping-pong, mini pétanque a hra do ŠD.

7. 4 Ocenění


Ekologická škola Moravskoslezského kraje – získání titulu



biologická olympiáda kategorie C – 4. místo v okresním kole, postup do
krajského kola a získán titul úspěšný řešitel



Živá zahrada – 2. a 3. místo




mezikrajská soutěž Evropa kolem nás - 5. místo
Zlatý list – krajské kolo – SK Břidličná – organizátor, 52 družstev z 21 škol, 2. místo
v kategorii N, 1. místo a 3. místo v kategorii M, 3. místo v kategorii S
- postup do Národního kola v kategorii M – 9. místo z 15 (postupuje vítěz z
každého kraje)
Věda je zábava – 10. ročník celorepublikové soutěže pořádané PřF UP Olomouc,
1. místo - Chemická analýza vody v Břidličné a okolí Bylinné přípravky a
ektoparazité - finanční podpora SK Břidličná.
Labyrint - 10. ročník celorepubliková soutěž pořádané PřF UP Olomouc – 3.
místo
Májová notička - okresní kolo – 2 x Zlaté pásmo
Recitační soutěž – 2. místo v okrese, postup do kraje





Sport






Okresní florbalová liga starších žáků: 5. místo
Cena fair play – za nejslušnější florbalové družstvo
Atletika – 4 x 1. místo v okrese - Pohár rozhlasu – (60m, skok vysoký a daleký,
štafeta) celkové vítězství v družstvech, dva rekordy školy a postup do kraje v
kategorii chlapců 6. a 7. tříd,
2. a3. místo v kraji (dálka, výška)
Přespolní běh – okresní kolo - 1. místo dívky - jednotlivci 6. - 7. tř.
- 1. místo hoši – družstva 6. – 7. tř., postup do kraje
- 2. místo dívky – družstva 4. - 5. tř.
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Další informace můžete získat na našich webových stránkách: www.skolabridlicna.cz,
kde si můžete prohlédnout i fotografie.

8. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI,
ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI
PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁNÍ.
Při ZŠ existuje odborová organizace.
Další partneři:
-

MěÚ Břidličná
MěÚ Rýmařov
PPP Bruntál
Hasiči Břidličná
Úřad práce Bruntál
Tělovýchovná jednota Kovohutě Břidličná
Městská knihovna Břidličná
Policie Bruntál
Klub biatlonu Břidličná
MŠ Břidličná
SK Břidličná
SVČ Rýmařov
Studio sport a zdraví Rýmařov
Základní škola Rýžoviště

Místní klub důchodců navštěvoval u nás ve škole již čtvrtým rokem kurzy informatiky a
třetím rokem angličtinu pod vedením našich pedagogů. Pokračovali jsme ve spolupráci
se Základní školou v Rýžovišti. Každý měsíc se u nás opět scházeli bývalí učitelé ve
svém klubu. V červnu 2016 jsme přijali pozvání z partnerské školy v polském Ujazdu
na společný projektový den.

9. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Přehled hospodaření školy je přílohou č. 2 této zprávy.
Rekonstrukce a opravy 2015/2016
Plánovaná oprava prostoru před hlavním vchodem byla přesunuta na další rok. V červenci jsme
v prostoru mezi pavilony postavili dva skleníky.
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10. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Minimální preventivní program školní rok 2015/2016
Garant programu: Bc. Klára Ujfaluši

I. Organizace
1)
2)
3)
4)

Seznámení ředitele školy s programem
Seznámení pedagogického sboru s programem
Spolupráce s kurátorem a pracovníky PPP
Účast na akcích týkajících se problematiky
sociálně patologických jevů v rámci DVPP

září
první PR
dle potřeby
dle nabídky

II. Cíl programu
-

Poskytnout žákům, učitelům a rodičům informace o sociálně patologických jevech
(spolupracovat přitom s odborníky).
Snažit se o zapojení žáků do školních i mimoškolních aktivit. Zapojit žáky do jejich
organizace.
Spolupracovat s třídními učiteli, aktivně se zapojit do řešení problémů
Spolupracovat s rodiči.
Využít prostory školy k trávení volného času - nabídnout práci v zájmových
útvarech.
Zlepšit vztah žáků ke škole.
Poskytnout informace prostřednictvím webových stránek

III. Metodické pomůcky, informace, kontakty

-

-

doplňování videotéky a knihovny
shromáždění všech dostupných informací o institucích, organizacích
a odbornících, kteří v oblasti protidrogové prevence působí na okrese - sborovna,
nástěnka
informovat rodiče na třídních schůzkách o dané problematice
okamžitě řešit vzniklý problém (žák, škola, rodiče)
kroužky a zájmové útvary ve škole - informace
aktualizovat nástěnku „Zdraví" s propagačními materiály a adresami
spolupráce s Policií ČR
aktualizace postupu při podezření z neužití návykových a omamných látek ve škole
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11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH
PROGRAMŮ
Zapojili jsme se do výzvy 56 – Rozvoj čtenářství a cizích jazyků a do výzvy 57- Rozvoj
technického vzdělávání.

12. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI
CELOŽIVOTHÍHO UČENÍ
Do dalšího vzdělávání jsou zapojeni jak pedagogičtí pracovníci (viz bod 3.5), tak i
někteří THP pracovníci.

13. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ
Žáci osmých a devátých ročníků po celý školní rok navštěvovali jednou za 14 dní
Střední průmyslovou školu v Bruntále. Zde byli seznamováni s různými typy
pracovních strojů a s prací na nich. Závěr projektu byl dvoudenní zájezd pro všechny
žáky 2. stupně do Liberce do IQ parku a IQ Landie.

14. SPOLUPRÁCE S SK BŘIDLIČNÁ
Studentský klub (SK) je samostatným klubem zaštítěný Asociací středoškolských klubů
ČR, o. s. (ASK ČR).
Se ZŠ Břidličná spolupracuje již 10. rokem. Hlavní náplní klubu je podpora a pořádání
volnočasových aktivit pro děti, mládež, ale i celé rodiny.
V průběhu let jsou pořádány již tradiční odpolední akce, odpolední kroužky, ale i
pravidelné víkendové pobyty pro žáky. Mezi další aktivity patří i pořádání letního
tábora.
V rámci samotné činnosti školy je činnost klubu zaměřena na podporu badatelské a
výtvarné činnosti žáků, dále finanční podporu exkurzí, besed, výletů za poznáním.
Další aktivity SK Břidličná:




Výlet pro sběrače – Nejmenší opičky světa
Uspávání Broučků
Vánoční koncert pro Domov seniorů Dolní Moravice
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Přání pro seniory
Probouzení broučků
Velikonoční dílna
Víkendovka – Den outloňů
Víkendovka - Pevnost poznání – Noc čarodějů

15. ÚDAJE O POHYBU ŽÁKŮ BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU 2015/ 2016
K 30. 9. 2015 byl počet žáků 234. K 30. 6. 2016 byl počet žáků 230.
Z 5. ročníku odešli k 31. 8. 2016 tři žáci na víceleté gymnázium do Bruntálu a jedna
žákyně přestoupila z 5. ročníku na základní školu do Bruntálu.

Děkuji všem zaměstnancům a partnerům školy za spolupráci v uplynulém školním
roce.

V Břidličné dne 14. 10. 2016

Mgr. Ivana Václavíková
zástupkyně ředitele školy

Seznam příloh:
1. Hodnocení prospěchu a chování ve školním roce 2015/2016
2. Zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015
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