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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

Zástupce ředitele školy:

Mgr. Markéta Barschová

Adresa

:

Komenského 360, Břidličná, PSČ 793 51

Právní forma

:

příspěvková organizace

Vzdělávací program:

ŠVP pro základní vzdělávání, od 1. 9. 2017, č.j. 169/2017-ZŠ

IČ

:

45 234 604

DIČ

:

CZ 45234604 (škola není plátce)

REDIZO

:

601 131 815

Datová schránka

:

xr5fgh

E-mail školy

:

zs.bridlicna@seznam.cz

Web školy

:

http://www.skolabridlicna.cz

Zřizovatel

:

Město Břidličná

Adresa

:

Nábřežní 452, Břidličná, PSČ 793 51

Právní forma

:

obec

IČ

:

00 295 906

Součástí školy (IZO) :

ZŠ 102 008 299 základní škola, kapacita plánovaná 630
ŠD 119 500 043 školní družina, kapacita plánovaná 96
ŠJ 102 868 123 školní jídelna, kapacita plánovaná 600
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Tabulka č. 1: Počty žáků a tříd k 30. 6. 2018

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

7
5
12

5
4
9

139
98
237

Průměrný počet
žáků na třídu
19,86
19,6
19,75

Tabulka č. 2: Vzdělávací programy
Název zvoleného
vzdělávacího programu
Základní škola

Číslo jednací

V ročníku

ŠVP 109/2017-ZŠ

1. – 9.

Zařízení školního stravování
Tabulka č. 3: Typ jídelny

Typ jídelny- dle výkazu Z
17-01
ŠJ - úplná

Počet strávníků
Zaměstnanci
Děti a žáci
školy a
důchodci
167
31

Počet
249

Ostatnícizí
strávníci
82

Tabulka č. 4: Školní družina
ŠD
celkem

Počet oddělení ŠD
3

Počet dětí v ŠD
84

Počet vychovatelů ŠD
fyz. 3 / přepoč.1,892

Tabulka č. 5: Počet žáků a tříd za období 2016 – 17 a období 2017 – 18.
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Školní rok

Počet tříd/skupin
2016-17 2017-18

Celkový počet žáků
2016-17 2017-18

Počet žáků na třídu
2016-17 2017-18

ZŠ

12

12

237

237

19,75

19,75

ŠD

3

3

76

84

25,33

28.0

ŠJ

x

x

164

167

x

x

1.2 Charakteristika školy
Základní škola v Břidličné je plně organizovanou školou, tedy školou s 1. i 2.
stupněm. Dobrá dopravní dostupnost z okolních obcí, rozvíjející se spolupráce
s mateřskými školami a neúplnou školou v Ryžovišti patří mezi silné stránky této
školy.
Školu navštěvuje cca 240 žáků. Některé ročníky jsou po dvou třídách. Vnitřní
vybavení sloužící k naplňování základního vzdělání je na velmi dobré úrovni. Třídy
jsou rozděleny na kmenové a odborné učebny, které jsou vybaveny interaktivní
technikou, škola disponuje velmi dobrým zázemím pro polytechnickou výuku.
Údaje Matriky zpracováváme v elektronickém prostředí Bakalář včetně elektronické
žákovské knížky.
Významnou prioritou je spolupráce se Studentským klubem se zaměřením na
přírodovědu a environmentální vzdělávání.
Budova školy prošla výraznou rekonstrukcí, včetně tělocvičny a venkovního
sportovního areálu. Postupně vybavujeme školu novým moderním mobiliářem. Zbývá
vybudovat venkovní areál pro činnost školní družiny.
1. stupeň základní školy je převážně umístěn v pavilonu, který má vchod z Nerudovy
ulice. Pavilon je součástí hlavního areálu školy a nachází se v něm také školní družina
a školní jídelna. Třídy
2. stupně jsou umístěny v 1. patře horního pavilonu na ulici Komenského. Škola nemá
žádné specializované zaměření. Počet žáků s podpůrnými opatřeními pro výkaz R44
byl k 30. 9. 2017 činil šest žáků. S doporučením ŠPZ dle znevýhodnění pracujeme
s počtem 15 žáků. Na škole jsou žáci se specifickou poruchou učení v počtu 86 (stav
k 30. 6. 2018), všichni tito žáci jsou integrováni v běžných třídách, někteří mají
zpracovány své individuální vzdělávací plány, podle nichž se učí.
Základním úkolem školy zůstává poskytování základního vzdělání a osvojení si všech
potřebných poznatků, dovedností a postojů, potřebných pro další vývoj dětí.
Od 3. třídy se všechny děti učí povinně anglický jazyk a od 7. ročníku druhý cizí
jazyk- německý jazyk. Žáci mají možnost navštěvovat zájmové kroužky.
Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. ŠD není
pokračováním školního vyučování ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je
zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a
odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti. Do všech učeben
školy je rozveden internet a telefonické spojení.
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Rodiče jsou informováni o výsledcích vzdělávání žáků a chování prostřednictvím
elektronické žákovské knížky. Rodiče i veřejnost informujeme o životě ve škole na
školních stránkách www. skolabridlicna.cz.
Šatny jsou provozovány formou samostatných uzamykatelných šatnových skříněk.
Škola má svou vlastní kuchyň s jídelnou, kde se v současné době stravuje asi 150
strávníků. Poskytujeme stravování i cizím strávníkům. K evidenci strávníku slouží čip.
Moderní tělocvična s lezeckou stěnou i sportovní hřiště jsou zpřístupněny i veřejnosti.
Škola poskytuje veškerou logopedickou péči, kterou zajišťuje externí odborně
způsobilý pracovník.
1.3 Údaje o školské radě
Školská rada pracuje od roku 2004. V současné době má 6 členů. Jsou to: za pedagogy
Mgr. Květa Děrdová, Mgr. Hana Dobrozemská, za rodičovskou veřejnost Bc. Jarmila
Fréharová a Jana Horská, za zřizovatele školy Bc. Ferdinand György a Pavel Černošek.
Zápisy ze zasedání a usnesení jsou zveřejňovány na stránkách školy.
1.4 Personální zabezpečení činnosti školy
Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově je pestrý. Odborná způsobilost je 97%.
Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro inkluzivní vzdělávání.

1.4.1 Organizace školy – funkční rozdělení ve školním roce 2017 - 18
ředitel školy: Mgr. Miroslav Šimůnek, od 1. 8. 2016
zástupce ředitele školy: Mgr. Markéta Barschová, od 1. 8. 2017
výchovná poradkyně: Bc. Klára Ujfaluši
asistent primární prevence: Bc Klára Ujfaluši
koordinátor pro volbu povolání: Bc Klára Ujfaluši
správce počítačové sítě a vedení www stránek školy: Mgr. Barbora Pilárová
správce elektronického systému Bakalář: Richard Soldán
koordinátor EVVO: Mgr. Květa Děrdová
vychovatelka ŠD: Petra Lambelin
vychovatelka ŠD: Lýdie Mihálová
vychovatelka ŠD: Marcela Mísařová
vedoucí školní jídelny: Anežka Chudá
účetní a PAM: Bc. Alena Hanušová
údržbář a topič: Josef Šustr
1.4.2 Počty pracovníků: přepočtení na plné úvazky
Tabulka č. 6:
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Pedagogů celkem (přepočteno):
- z toho učitelů
vychovatelů
asistent pedagoga
Ostatní celkem:
- z toho správní a THP
pracovnice ŠJ
Zaměstnanců celkem:

2015-2016
18,1
16,2
2,0
0,5
8,57
5,62
2,95
26,17

2016 - 2017
18,6
15,6
2,0
1,5

2017 - 2018
20,4
16,501
1,89
2,0
8,795
5,62
3,175
29,195

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

V letošním školním roce posiluje pedagogický sbor Mgr. Markéta Barschová, současně
zastává funkci zástupce ředitele školy. Ze ŠD odešla vedoucí školní družiny Alena
Smelíková a vystřídala ji Marcela Mísařová. Z organizačních důvodů rušíme funkci vedoucí
vychovatelky. Ve školní jídelně došlo také ke změnám. Odešla Renata Durcová a na její
místo kuchařky nastoupila Jitka Hamplová.
Studium pro získání odborné kvalifikace studují dvě pedagogické pracovnice. Asistentky
pedagoga absolvovaly kvalifikační kurzy.

1.5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následné přijetí do školy
Zápis proběhl ve třídách 1. stupně standartní metodou zjišťováním školní zralosti.
Převážná část dětí přišla z MŠ Břidličná.
Tabulka č. 7: Zápis do 1. ročníku
2015-16
Zápis do 1. ročníků
Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu
40

2016-17
29

2017-18
21

Poznámka: 30. 8. 2016 byla zrušena přípravná třída.

Počet dětí s loňským odkladem celkem 5.
Počet dětí s letošním odkladem celkem 3.

1.5.1 Údaje o ukončení základního vzdělávání
Školu opustilo k 30. 6. 2018 celkem 19 žáků z 9. ročníku, 1 žák z 8. ročníku a 3 žáci
přestoupili po 5. ročníku na víceleté gymnázium. Na střední průmyslovou školu bylo přijato
12 žáků, na střední odbornou školu celkem 7 žáků a 1 na gymnázium. Významným
tradičním aktem je rozloučení s žáky 9. ročníku na městském úřadě, kde jim představitelé
obce popřejí úspěch na dalším stupni životního vzdělávání a ocení ty nejlepší, kteří
reprezentovali školu a obec v různých soutěžích.
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Jednotná přijímací zkouška 2018. Výsledková sestava. CERMAT
Tabulka č. 8:
MATEMATIKA
PŘIHLÁŠENI

63303
5120
18838
20
17
3

KONALI

62235
5073
18631
19
16
3

PRŮMĚRNÉ
PERCENTIL.
UMÍSTĚNÍ

% SKÓR
CELKEM

51,5
51,4
51,4
30,1
19,4

35,8
46,7
41,7
22,3
22,0

1. kvartil

2. kvartil

20,0
32,0
26,0
12,0
-

34,0
46,0
40,0
20,0
-

3. kvartil MAXIMUM

48,0
60,0
56,0
24,0
-

100,0
100,0
100,0
54,0
-

Tabulka č. 9:
ČESKÝ JAZYK
PŘIHLÁŠENI

63069
5116
18832
20
17
3

KONALI

62014
5070
18621
19
16
3

PRŮMĚRNÉ
PERCENTIL.
UMÍSTĚNÍ CELKEM

51,5
51,6
51,4
39,9
54,6

62,4
60,3
53,5
55,4
55,3
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% SKÓR
1. kvartil

2. kvartil

48,0
48,0
40,0
46,0
-

64,0
62,0
54,0
50,0
-

3. kvartil MAXIMUM

76,0
74,0
68,0
68,0
-

100,0
100,0
100,0
82,0
-
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Pozn: Celá ČR v černých číslech, naše škola v modrých číslech.

1.6 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacím
programem.

Tabulka č. 11: Počty žáků podle tříd - 1. pololetí 2017/2018
třída
1. A
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
5. A
6. A
7. A
7. B
8. A
9. A

1. 9. 2017
21
14
16
15
18
27
27
23
21
19
20
19

31. 1. 2018
23
15
15
16
18
27
26
24
21
15
20
19

přibylo
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1

ubylo
0
0
1
0
0
0
1
0
0
4
1
1

třídní učitel
Mgr. Dobrozemská H.
Mgr. Janáčová J.
Křenková J.
Mgr. Dostálová D.
Mgr. Zapletálková R.
Mgr. Gardoňová J.
Mgr. Václavíková I.
Mgr., Bc. Kůdelová M.
Mgr. Györgyová B.
Mgr. Králová J.
Soldán R.
Mgr. Děrdová K.

Tabulka č. 12: Počty žáků podle tříd – 2. pololetí 2017/2018
třída

1. 2. 2018

30. 6. 2018

přibylo

1. A

23

23

0

0

Mgr. Dobrozemská H.

2. A

15

15

0

0

Mgr. Janáčová J.

2. B

15

15

0

1

Křenková J.

3. A

16

16

0

0

Mgr. Dostálová D.

3. B

18

18

0

0

Mgr. Zapletálková R.

4. A

25

26

1

0

Mgr. Gardoňová J.

ubylo
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5. A

26

26

0

0

Mgr. Václavíková I.

6. A

24

24

0

0

Mgr., Bc. Kůdelová M.

7. A

21

21

0

0

Mgr. Györgyová B.

7. B

14

15

1

1

Mgr. Králová J.

8. A

19

19

0

1

Soldán R.

9. A

19

19

0

0

Mgr. Děrdová K.

Ve třídách 2. A, 2. B, 3. B spolupracují se třídní učitelkou asistentky pedagoga.
Tabulka č. 13: Přehled prospěchu školy v 1. pololetí 2017/2018
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Tabulka č. 14: Souhrnná statistika tříd v 1. pololetí 2017/2018
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Tabulka č. 15: Přehled prospěchu školy ve 2. pololetí 2017/2018
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Tabulka č. 16: Souhrnná statistika tříd ve 2. pololetí 2017/2018
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Ve školním roce 2017/18 probíhala výuka ve všech třídách naší školy podle ŠVP
vypracovaného podle upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání, platného od 1. 9. 2016.
Klíčové kompetence byly v průběhu školního roku rozvíjeny podle plánů. Stanovené cíle
respektují věkové a vývojové zvláštnosti dětí a jejich osobní tempo, některým žákům ve
spolupráci s PPP vytváříme individuální vzdělávací plán. Učitelé s dětmi pracují skupinově i
individuálně. Kvalitu výchovně- vzdělávací práce příznivě ovlivňuje laskavý a vstřícný
přístup učitelů.
Výsledek pedagogické práce jsme v průběhu roku konfrontovali s okolím několika způsoby.
Kontrolní testy žáků 5. a 9. ročníku provedla Společnost pro kvalitu školy dne 31. 5. až 5. 6.
2018. Aktivně se zapojujme do výběrového testování žáků prováděno ČŠI a také
porovnáváme úspěšnost dětí v naukových soutěžích. Školního kola Klokan, matematická
soutěž, se účastní všichni žáci školy.
Ze zprávy z testování 5. ročníků ZŠ vyplývá, že testování se zúčastnilo 1485 žáků pátých
ročníků celé ČR.
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Tabulka č. 17: Celkové vyhodnocení naší školy, 5. ročník
Předmět

Úspěšnost
školy %

Percentil
školy

Český jazyk

62,6

22

Matematika

62,2

13

Anglický jazyk

55,4

29

Člověk a jeho svět

70

36

Tabulka č. 18: Ze zprávy z testování žáků 9. ročníků ZŠ vyplývá, že testování se zúčastnilo
884 žáků devátých ročníků celé ČR.

Předmět

Úspěšnost
školy %

Percentil
školy

Český jazyk

64,1

48

Matematika

33,5

4

Anglický jazyk

58,7

7

Chemie

48

56

Fyzika

50,2

4

Biologie

56,4

11

Součástí ŠVP je plavecký výcvik žáků, který proběhl podle harmonogramu na plaveckém
bazénu v Břidličné pod vedením instruktoru Plavecké školy Bruntál.
Sněhové podmínky letošní zimy byly natolik dobré, že jsme mohli uskutečnit výcvik
základního lyžování a snowboardingu nejen pro děti 1. stupně, ale i pro žáky 7. ročníku,
doplněného o zájemce z ostatních tříd. Lyžařský výcvik se konal 19. – 23. 2. 2018 v areálu
Stará Ves – Žďárský potok.
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1.6.1 Přehled volnočasových aktivit (kroužky)
Keramicko- výtvarný pod vedením Mgr. Renaty Zapletálkové. Žáci se podíleli na celkové
výzdobě školních prostor, na výrobě upomínkových předmětů a cen k soutěžím, vystavovali
na zámku v Janovicích.
Florbal – mladší žáci pod vedením paní Mgr. Jarmily Gardoňové. Účast v celoroční soutěži
a 1. místo v celkovém pořadí ligy v okrese
Florbal – starší žáci pod vedením Mgr. Miroslava Šimůnka. Účast v celoroční soutěži a 3.
Místo v celkovém pořadí ligy v okrese.
Základy gymnastiky a aerobiku pod vedením paní Lýdie Mihálové. Vystupování na
různých kulturních i sportovních akcích.
Horolezecký pod vedením Mgr. A. Továrkové. Využití vlastní lezecké stěny a příprava na
zdolávání horolezeckých terénů.
Badminton pod vedením Mgr. Hany Dobrozemské. Základy hry a příprava na soutěže.
Literárně - hudební pod vedením Mgr. Bronislavy Györgyové. Příprava žáků na
společenské vystoupení při různých akcích.
Pěvecký sbor pod vedením Mgr. Jarmily Gardoňové a paní Bernardiny Mereďové. Příprava
na vystupování při různých společenských událostech ve spolupráci s městem.
Angličtina pro nejmenší pod vedením Petry Lambelin, Lucie Janáčové, Mgr. Dany
Dostálové. Hravou formou se děti seznamovali s jazykem a kulturou.
Rybářský kroužek pod vedením pana Jaromíra Krečmera připravoval nové držitele
rybářského lístku.
Při škole velmi úspěšně pracuje Studentský klub pod vedením Mgr. Květy Děrdové, ve
kterém se děti věnují chovatelské činnosti ve vlastní chovatelské stanici. Seznamují se
hravou formou s mysliveckou tématikou, řeší otázky environmentální, rozvíjejí badatelskou
činnost. Současně načerpané znalosti a informace využívají v mnoha aktivitách a soutěžích
od okresních a až po republikové. Tento klub úzce spolupracuje s množstvím institucí, např.
Ornitologická společnost, Český svaz ochránců přírody, ale také s katedrami vysokých škol.

1.6.2 Činnost školní družiny
Během školního roku zabezpečovala školní družina provoz ve 3 odděleních pro více jak 85
dětí, některé byly zapsány na pravidelnou činnost po dobu celého týdne, některé jen dobu
omezenou. Poplatek za školní družinu stále činí 50,- Kč za jeden měsíc, placen ve dvou
splátkách v měsíci září a lednu. Činnost školní družiny byla plánovaná a koordinovaná
s činností školy a dalšími volnočasovými aktivitami. Využívala veškeré možnosti školy,
hřiště, tělocvičnu i přilehlé okolí školy s pěkným lesem. Žáci i rodiče jsou informováni o
plánovaných akcích a činnostech. Rovněž se rodiče zapojovali do některých společných
aktivit, zvláště v období Adventu a Velikonoc. Činnosti odpočinkové, zájmové, rekreační,
relaxační a příprava na vyučování vytvářely celoroční komplex výchovně vzdělávacích
činností školní družiny.
Ze společných akcí všech oddělení družiny bych připomněl drakiádu, Vánoční a
Velikonoční tvoření společně s rodiči dětí, Den s dopravní policií, Den Země, opékání na
zahradě a další.
1.7 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
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Výchovné problémy, prevence.
I v tomto školním roce jsme se zabývali nejrůznějšími výchovnými problémy. Je ale
příjemné konstatovat, že jsme tentokrát nemuseli řešit nic závažného.
Nejčastěji jsme řešili nejrůznější konflikty mezi spolužáky. V těchto případech se nám
osvědčilo jednání s oběma stranami, nastavení pravidel a kontrola jejich dodržování.
V případě zjištění počáteční šikany jsme požádali o spolupráci okresního metodika prevence
Mgr. Stanislava Tomana a také organizaci Open House Bruntál o. p. s. Následně proběhl
program věnovaný primární prevenci rizikového chování pod vedením Mgr. Veroniky
Žákové.
Velkým problémem i nadále zůstává absence. Neomluvenou absenci v posledních letech
vystřídalo tzv. skryté záškoláctví, kdy rodiče z nejrůznějších důvodů nechávají dítě doma.
Velké množství zameškaných hodin se pak samozřejmě projeví na prospěchu dítěte. Tyto
situace jsme se snažili řešit s rodiči (zákonnými zástupci). V některých případech jsme
museli požádat o spolupráci OSPOD v Rýmařově. U jednoho žáka došlo vzhledem k velmi
vysoké neomluvené absenci dokonce k soudnímu jednání.
Při řešení všech závažných problémů spolupracujeme s oddělením sociálně právní ochrany
dětí Městského úřadu v Rýmařově, s PPP Bruntál a s Policií Rýmařov.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.
Úzce spolupracujeme s PPP Bruntál. Na základě jejichž doporučení následně provádíme
pedagogickou intervenci či speciálně pedagogickou péči určenou pro jednotlivé žáky. Na
škole pracují také 3 asistenti pedagoga.
Díky šablonám na podporu čtenářské gramotnosti se nám daří zlepšovat připravenost žáků
do výuky a zvyšovat jejich zájem o český jazyk – zejména čtením.
Vypracovala Bc. Klára Ujfaluši
1.8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání se realizovalo podle plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků
sestaveného ředitelem školy po dohodě s pracovníky na základě jejich konkrétních podnětů.
V oblasti studia ke splnění kvalifikačních předpokladů pokračují ve studiu dva pedagogové.
Ředitel školy absolvoval funkční studium podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.
Zástupce ředitele školy se zúčastnila školení pro práci zástupce ředitele.
Na doporučení metodického sdružení a předmětové rady se studium k prohlubování odborné
kvalifikace zaměřilo zejména na nové poznatky v obecné pedagogice a školní psychologii.
Školení na téma Inkluze v rozsahu 16 hodin bylo financováno z prostředků projektu
Výzkum, vývoj a vzdělávání a zúčastnili se všichni pedagogičtí pracovníci. Z tohoto
projektu jsme financovali vzdělávání v mentorských dovednostech vybrané adeptky, která
měla předpoklady pro podporu rozvoje kolegiální spolupráce, včetně osobnostních i
profesních předpokladů pro práci mentora.
Významnou formou vzdělávání tří pedagogických pracovníků nabízí projekt Vítr z hor,
který je zaměřený především na zdokonalování se v oblasti badatelského vzdělávání žáků.
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Výchovná poradkyně absolvovala seminář Gramotnost a výchova k sexuálně reprodukčnímu
zdraví pořádané Pedagogickou fakultou UP Olomouc a školení k problematice prevence
patologických jevů.
Významnou událostí v oblasti dalšího vzdělávání byla účast Mgr. Hany Dobrozemské na
celostátní přehlídce digitálních výukových objektů DOMINO, kde získala celkové prvenství
a cenu vítěze za kreativní a tvůrčí zpracování mezioborové didaktické hry. Soutěž uspořádal
Národní institut pro další vzdělávání.
1.9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti.
 Uspořádání Okresního kola v přespolním běhu pro základní a střední školy
 Uspořádání biologických soutěží Zelený lísteček (okresní kolo) a Zlatý list (krajské
kolo)
 Uspořádání pěvecké soutěže jednotlivců Májová notička (okresní soutěž)
 Den deskových her
 Knihovnické lekce v městské knihovně
 Pasování na mladého čtenáře
 Besedy se spisovateli, autorské čtení
 Divadelní představení, divadlo Opava, Rýmařov
 Filmová představení – kino Rýmařov a kino Bruntál
 Projekt jsem čtenář, knihovna města
 Mikulášský běh – 1. stupeň
 Vánoční dílny v knihovně
 Strašidelné spaní ve škole
 Soutěž hledáme nejlepšího mladého chemika, SPŠ chemická akad. Hejrovského
Ostrava
 Pořádání akcí pro mateřské školky z okolí ve školním prostředí
 Vitamínový den – z projektu Ovoce do škol
 Besedy s tématikou křesťanských Vánoc a Velikonoc, spolupráce s Mgr. Romanem
Hotou

1.9.1 Účast žáků školy v soutěžích a dosažené úspěchy
Přehled soutěží zveřejněných ve věstníku školy MŠMT zařazených do hodnocení
EXELENCE s naší účastí:
 Zlatý list krajské kolo
 Olympiáda v českém jazyce, krajské kolo
 Biologická olympiáda, krajské kolo
 Studentská konference mladých přírodovědců, soutěž Věda je zábava, se žáci
z přírodovědného kroužku umístili na 1. místě v prezentaci a na 2. místě v kategorii
vědecká práce.
 Projekt České zemědělské univerzity Praha – Ptáci online u nás ve škole.
 Výtvarná soutěž Živá zahrada vyhlašovaná ČSOP Praha – umístění na 2. a 3. místě.
 Oblastní kolo soutěže YPEV, Hranice, umístění na 7. místě.
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Biologická olympiáda, okresní kolo, umístění 1., 3., 9. a 10. místo.
Pythagoriáda – 10 úspěšných řešitelů a 3. místo v okresním kole.
Výtvarná soutěž Mé toulky za zvěří – 1. místo v kategorii dětí 9 – 12 let.
Literární soutěž Mé toulky za zvěří - 1. a 2. místo.
Okrskové kolo a okresní kolo ve vybíjené žáků 4. a 5. tříd.
Národní kolo přírodovědné soutěže Zlatý list, výborné 3. místo.
Celostátní přehlídka dětských recitátorů, okresní kolo, účast.
Olympiáda v Českém jazyce, okresní kolo, 1. místo.
10. ročník Evropa kolem nás, družstvo se umístilo na 7. místě z 29 družstev.
Ekologická soutěž pod názvem „Evvoluce“, účast dvou družstev, 3. místo a 1. místo.
Okrskové kolo Přeskoky přes švihadlo, umístění 3 x 1. místo 2 x 2. místo a 1 x 3
místo.
Pohár rozhlasu, okresní kolo – starší žáci, 1. místo ve skoku do dálky a do výšky.
Školní plavecké závody pro 1. i 2. stupeň.
Turnaj v Kin-ballu.
Účast našich žákyň na Olympiádě dětí a mládeže.

1.10 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Předmětem inspekční činnosti v termínu 13. – 16. 11. 2017 bylo zjišťování a hodnocení
podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou a školní družinou
podle příslušných školních vzdělávacích programů v souladu s § 174 odst. 2 písm. b).
Zjišťování a hodnocení naplnění ŠVP a jejich souladu s právními předpisy a příslušnými
rámcovými vzdělávacími programy podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.
Vedoucím kontrolního týmu byla školní inspektorka Mgr. Jana Franková
z Moravskoslezského inspektorátu, Matiční 20, Ostrava.

1. 11. Údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2017
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Tabulka č. 19:
Položky
Školní potřeby
Učebnice provoz
Met. pokyny, publikace, časopisy ZŠ
Předměty od 500,- Kč ZŠ
Předměty od 500,- Kč ŠJ
Kancelářský materiál ZŠ
Čisticí prostředky ZŠ
Čisticí prostředky ŠJ
Provozní materiál ZŠ
Provozní materiál ŠJ
Hračky ŠD
Voda ŠJ
Voda ZŠ
Teplo
Plyn ZŠ
Plyn ŠJ
El. energie ZŠ
El. energie ŠJ
Opravy a údržby
Cestovné ostatní
Cestovné – Zlatý list
Zlatý list - soutěž
Služby /BOZP/
Poštovné
Poplatek za internet
Údržba VT
Poplatek za tel ZŠ
Likvidace odpadů ZŠ
Likvidace odpadů ŠJ
Čištění odpadů a jímky
Vema licence
Přepravné
Plavání
Revize ZŠ
Praní prádla ŠJ
Licence ostatní
Ostatní služby /antivir, doprava….
Poplatky bance ZŠ
Poplatky bance ŠJ
Mzdové náklady
Příslušné odvody

Rozpočet
2017
40000
2000
12000
80000
10000
50000
50000
35000
110000
20000
7000
40000
45000
550000
110000
150000
210000
190000
170000
20000
5000
0
34000
3500
20000
40000
40000
34000
34000
5000
60000
15000
40000
50000
35000
80000
25000
8000
12000
50000
17500
20

Čerpání Hospodářský
2017
výsledek
25020
0
13110
266724,5
4544
44002
40285
18488,5
107579,6
5375,5
34384
55279
57785
496498
129126,65
129126,64
92410
179128
221094,5
13236
5000
4400
38341
4119
14671
18513
18185,18
33880
33880
13820
39513,76
14502
88119
55818,5
43762
96993,77
23020,6
7816
13674
50000
36816,5
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Mzdy FO
Mzdy učnice
Mzdové náklady /hřiště, lezecká stěna,
semináře pro seniory/
Školení
Ochranné oděvy ZŠ
Ochranné oděvy ŠJ
Odpisy
Ostatní náklady z činnosti
Rekonstrukce sborovny
Lyžařský kurz
Rohože vchod
Čipy ŠJ
Májová notička
potraviny
Potraviny cizí str.
Mzdy HČ
Výnosy školné
stravné
stravné cizí str.
byt
tělocvična
Použití FO
úroky ZŠ
úroky ŠJ
jiné ostatní výnosy
pronájem neb. Prostor
Celkem

0
0

41273
2985

70000
20000
7000
5000
61000
50000
355000
0
0
0
3000
0
0
0

43373
11707,55
3937
1841
61004
56483,25
265410
28238
4218,06
4491,79
3233,4
868210,96
85639,51
55930

33450
869523
186675
15288
49900
41273
569,73
30,44
15040
5000
4296749,17 4126017,72
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Tabulka č. 20: Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace k 31. 12. 2017

Vypracovala Bc. Alena Hanušová, účetní školy
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1.11.2 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů

 Projekt Čerstvý vítr z hor
Projekt OP VVV – Čerstvý vítr z hor je spolufinancován Evropskou unií. Výzva
budování kapacit pro rozvoj škol I. Tento projekt spoluvytváříme s partnerskou
Základní školou Trutnov, Komenského 399 a dalšími 13 školami v ČR. Začátek
projektu byl 1. ledna 2017. Doba trvání projektu je 36 měsíců, bez finanční spoluúčasti.
Celková výše rozpočtu pro školu - CKP (centrum kolegiální podpory) je 597 030,- Kč.
Hlavní zaměření projektu:

přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka

Podpora čtenářské a matematické gramotnosti

Podpora kreativity žáků a tvorby žákovských výrobků

Podpora informatického myšlení

Podpora práce se zahraničními partnery
Co škole projekt přinese?

Vybavení pro školu

materiály pro inspiraci

vzdělávání pedagogů

Odborná a technická podpora

Exkurze a stáže

Sdílení zkušeností mezi školami

prestiž a propagace školy

Finanční prostředky pro aktivní pedagogy
 Projekt OPVVV Jdeme společnou cestou
Jde o tři oblasti: Personální podpora – školní asistent, Osobnostně sociální a profesní
rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP a mentoring,
extrakulární rozvojové aktivity ZŠ – Čtenářský klub. Celková výše podpory je 721 400,Kč . V tomto školním roce čerpáno 110 354,- Kč.
 Krajská dotace Odboru životního prostředí – Příroda pod lupou, 53 000,- Kč
 Městská dotace Májová notička, 3500, Ovoce a mléko do škol. Dodávky ovoce, zeleniny a mléka zajišťuje smluvní strana
MK Fruit, s. r. o., Brno Mendlovo náměstí 17.
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1.12 Údaje o spolupráci s místní odborovou organizací při základní škole
Vedení školy předložilo návrh čerpání finančních prostředků z FKSP na rok 2018.
S ohledem na stav fondu bylo povýšeno čerpání v jednotlivých oblastech fondu včetně
příspěvku na penzijní pojištění zaměstnanců. Návrh čerpání z FKSP byl přijat a je
realizován.
Během školního roku došlo ke změně ve vedení místní odborové organizace. Současnou
předsedkyní je Mgr. Květa Děrdová. V červnu 2018 byla kolektivním vyjednáváním
vytvořena a potvrzena nová kolektivní smlouva.

2.0 Závěr
Děkuji celému pedagogickému sboru a dalším zaměstnancům školy za dobře odvedenou
práci. Dále bych chtěl poděkovat za přípravu žáků na různé soutěže, ve kterých naši žáci
dosáhli výborných výsledků v konkurenci velkých škol a za posilování kladného vztahu ke
škole.
Děkuji za spolupráci zřizovateli Městu Břidličná, rodičům žáků a dalším institucím, PPP a
SPC Bruntál, všem partnerům, se kterými jsme spolupracovali v tomto školním roce.

.
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