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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

:

i5×ehdz

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. 2019

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

8
5
13

5
4
9

131
104
235

Průměrný počet
žáků na třídu
16,375
20,8
18,076

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
169
31

Počet
200

Ostatnícizí
strávníci
82

Tabulka č. 4: Školní družina
ŠD
celkem

Počet oddělení ŠD
3

Počet dětí v ŠD
90

4

Počet vychovatelů ŠD
fyz. 3 / přepoč.1,892
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Tabulka č. 5: Počet žáků a tříd za období 2017 – 18 a období 18 - 19

Školní rok

Počet tříd/skupin
2017-18 2018-19

Celkový počet žáků
2017-18 2018-19

Počet žáků na třídu
2017-18
2018-19

ZŠ

12

13

237

235

19,75

18,07

ŠD

3

3

84

90

28.0

30

ŠJ

x

x

167

169

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. V odborných učebnách jsou instalovány interaktivní tabule
nebo projektory s keramickou tabulí. Toto interaktivní vybavení je více jak 8 let v provozu.
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. 2018 činil 14 žáků. S doporučením ŠPZ dle znevýhodnění pracujeme
s počtem 17 žáků. Na škole jsou žáci se specifickou poruchou učení v počtu 38 (stav k 30. 6.
2018), všichni tito žáci jsou integrováni v běžných třídách, někteří mají zpracovány své
individuální vzdělávací plány.
Základním úkolem školy zůstává poskytování základního vzdělání a osvojení si všech
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 jazykněmecký jazyk. Žáci mají možnost navštěvovat zájmové kroužky.
Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Hlavním posláním
je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a
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odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti. Do všech učeben školy
je rozveden internet a telefonické spojení.
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. a v městském tisku – Městské info.
Šatny jsou provozovány formou samostatných uzamykatelných šatnových skříněk.
Škola má svou vlastní kuchyň s jídelnou, kde se v současné době stravuje 200 strávníků.
Poskytujeme stravování i cizím strávníkům. K evidenci strávníku slouží čip. V závěru
školního roku jsme museli stravování cizích strávníků přerušit z důvodu malého a
kolísavého počtu zájemců o tuto službu. V případě většího zájmu o tuto doplňkovou činnost
budeme v příštím školním roce tuto službu občanům poskytovat.
Školní bufet byl zajišťován firmou. Z důvodu tzv. Pamlskové vyhlášky firma poskytování
této služby vypověděla. Do budoucna budeme hledat nového provozovatele.
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
8. ledna 2019 proběhly doplňující volby do školské rady. Zákonné zástupce žáků školy
zastupuje paní Jana Horská (stávající člen ŠR) a nově zvolená paní Ing. Libuše Kováříková.
Zřizovatel jmenoval pana Dalibora Bajgra a Ing. Štěpána Vitáska. Pedagogické pracovníky
zastupuje Mgr. Květa Děrdová, která byla předsedkyní a Mgr. Bronislava Györgyová.
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 2018 - 19
ředitel školy: Mgr. Miroslav Šimůnek, od 1. 8. 2016
zástupce ředitele školy: Mgr. Markéta Barschová, od 1. 8. 2017
výchovná poradkyně: Mgr. Bc. Klára Ujfaluši
asistent primární prevence: Mgr. Bc. Klára Ujfaluši
koordinátor pro volbu povolání: Mgr. 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
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1.4.2 Počty pracovníků: přepočtení na plné úvazky
Tabulka č. 6:

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

2016 - 2017
18,6
15,6
2,0
1,5
8,57
5,62
2,95
26,17

2017 - 2018
20,4
16,501
1,89
2,0

2018 - 2019
20,50
15,41
2,62
2,0

8,795
5,62
3,175
29,195

8,30
5,07
3,23
28,08

V průběhu školního roku odešel do důchodu pan učitel Karel Krečmer a nastoupila paní
Mgr. Pavla Kupková.
Studium pro získání odborné kvalifikace studují 3 pedagogické pracovnice.

1.5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následné přijetí do školy

Dne 11. dubna 2019 proběhl na Základní škole Břidličná, okres Bruntál, Komenského 360,
793 51 Břidličná – „Zápis do 1. tříd“.
K zápisu se dostavilo 30 předškoláků, do 1. třídy školního roku 2019/2020 bylo přijato 20
žáků, 10 žáků mělo žádost o odklad povinné školní docházky, kterou doložili vyjádřením
pediatra a doporučením školského poradenského zařízení PPP.
Tabulka č. 7: Zápis do 1. ročníku
Zápis do 1. ročníků
2016-17 2017-18 2018-19
21
Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu
29
30
Počet dětí s loňským odkladem celkem 5.
Počet dětí s letošním odkladem celkem 10.

1.5.1 Údaje o ukončení základního vzdělávání
Školu opustilo k 30. 6. 2019 celkem 18 žáků z 9. ročníku, 2 žáci z 8. ročníku a 3 žáci
přestoupili po 5. ročníku na víceleté gymnázium. Na maturitní obory bylo přijato 9 žáků, na
střední odbornou školu celkem 11 žáků. Již tradičně proběhlo vyřazení žáků 9. ročníku na
7
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městském úřadě, kde jim představitelé obce popřáli úspěch na dalším stupni životního
vzdělávání.

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

Tabulka č. 8 : Počty žáků podle tříd - 1. pololetí 2018/2019
třída
1. 9. 2018 31. 1. 2019 přibylo ubylo
třídní učitel
19
19
0
0
Mgr.
Gardoňová
J.
1. A
24
23
0
1
Mgr. Dobrozemská H.
2. A
15
15
0
0
Mgr. Janáčová J.
3. A
15
14
0
1
Křenková J.
3. B
17
16
0
1
Mgr. Dostálová D.
4. A
17
15
0
2
Mgr. Zapletálková R.
4. B
16
16
0
0
Mgr.Václavíková I.
5. A
16
14
0
1
Mgr. et Mgr. Hanuš M.
5. B
25
24
0
1
Mgr. Děrdová K.
6. A
23
23
0
0
Mgr. Bc. Kůdelová M.
7. A
20
20
0
0
Mgr. Györgyová B.
8. A
17
17
0
0
Mgr. Kupková P.
8. B
18
18
0
0
Soldán R.
9. A
cekem
242
236
0
6
Tabulka č. 9: Počty žáků podle tříd – 2. pololetí 2018/2019
třída
1. A
2. A
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
5. B
6. A
7. A
8. A
8. B
9. A
cekem

1. 2. 2019
19
23
15
15
16
15
16
14
24
23
20
17
18
232

30. 6. 2019
19
23
15
15
16
15
16
14
24
23
21
18
18
235

přibylo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
3

8

ubylo
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
3

třídní učitel
Mgr. Gardoňová J.
Mgr. Dobrozemská H.
Mgr. Janáčová J.
Křenková J.
Mgr. Dostálová D.
Mgr. Zapletálková R.
Mgr.Václavíková I.
Mgr. et Mgr. Hanuš M.
Mgr. Děrdová K.
Mgr. Bc. Kůdelová M.
Mgr. Györgyová B.
Mgr. Kupková P.
Soldán R.
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Ve třídách 2. A, 3. A, 3. B spolupracují s třídní učitelkou asistentky pedagoga.

Tabulka č. 10: Přehled prospěchu školy v 1. pololetí 2018/2019
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Tabulka č. 11: Souhrnná statistika tříd v 1. pololetí 2018/2019

10

Základní škola Břidličná, okres Bruntál
Výroční zpráva

Tabulka č. 12: Přehled prospěchu školy ve 2. pololetí 2018/2019
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Tabulka č. 13: Souhrnná statistika tříd ve 2. pololetí 2018/2019

Ve školním roce 2018/19 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 plánu ŠVP. 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., 7. a 9. ročníku provedla Společnost pro kvalitu školy dne 25. 3.
2019 až 15. 5. 2019. Zprávy z jednotlivých testování ročníků jsou uloženy na ředitelství
školy. Pedagogický sbor byl seznámen s výsledky testování.
Aktivně se zapojujme do výběrového testování žáků prováděno ČŠI a také porovnáváme
úspěšnost dětí v naukových soutěžích a olympiádách. Velmi dobré výsledky byly dosaženy
v soutěžích Matematický a Přírodopisný klokan.
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Výsledky z testování žáků 5. ročníku. Testování prováděla Společnost pro kvalitu školy

Výsledky testování žáků 7. ročníku. Testování prováděla Společnost pro kvalitu školy
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Výsledky testování žáků 9. ročníku. Testování prováděla Společnost pro kvalitu školy
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Vysvětlivky k tabulkám:
Ú = úspěšnost = harmonizovaný poměr správných - špatných odpovědí žáka transformovaný
na procenta. Vyšší procento znamená více správně zodpovězených otázek. V případě třídy
a školy se jedná o aritmetický průměr úspěšnosti žáků třídy/školy.

P= percentil = ke každému dosaženému počtu bodů je přiřazeno tzv. percentilové pořadí,
které udává, kolik procent žáků/tříd/škol ve vzorku dosáhlo horšího výkonu. To umožňuje
posoudit, jaké je postavení žáka/třídy/školy ve skupině (např. percentil 95 znamená, že 95 %
testovaných žáků/tříd/škol dané skupiny bylo horších a jen 5 % žáků/tříd škol lepších.

Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání výuky angličtiny ve školním roce 2018/2019
proběhlo ve čtvrtém ročníku
Zjišťování výsledků provedla ČŠI elektronicky v listopadu 2018.
Průměrná úspěšnost žáků školy dosáhla 92 %
vyhodnocení testů
celý test
Čtení s porozuměním
Slovní zásoba
Poslech s poruměním

4.A, 13 žáků 4.B,14 žáků
škola 27 žáků
91%
92%
92%
91%
98%
95%
90%
86%
88%
91%
95%
93%

Součástí ŠVP je plavecký výcvik žáků, který proběhl podle harmonogramu na plaveckém
bazénu v Břidličné pod vedením instruktorů Plavecké školy Bruntál.
Letošní zima byla bohatá na sníh, a proto jsme mohli uskutečnit výcvik základního lyžování
pro žáky 1. stupně. Lyžařský výcvik proběhl v areálu SKI Stará Ves. Pro žáky 7. ročníku,
kteří neprojevili dostatečný zájem o lyžování, jsme zorganizovali zimní vycházku v horách.

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, v celoroční soutěži 1.
místo v celkovém pořadí ligy v okrese.

15

Základní škola Břidličná, okres Bruntál
Výroční zpráva

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. V tomto roce proběhl 1. ročník soutěže Open
aerobic Břidličná.
Horolezecký pod vedením Mgr. A. Továrkové. Využití vlastní lezecké stěny a příprava na
zdolávání horolezeckých terénů.
Badminton pod vedením Mgr. Hany Dobrozemské a paní Musilové. Základy hry a příprava
na soutěže.
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 a pana Bajgra připravoval
budoucí 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 mnohými institucemi.
V popředí stojí za zmínku např. Ornitologická společnost, Český svaz ochránců přírody, ale
také katedry vysokých škol, nejužší spolupráce je s PřF UP Olomouc, ZOO Olomouc, ZOO
Ostrava, s Českým svazem chovatelů. Kromě účasti v soutěžích a olympiádách se činnost
klubu zaměřuje na pořádání různých přírodovědných soutěží. Organizují sběr elektroodpadu,
papíru i bylin. Za pracovní úspěchy byla škola vyhodnocena v Moravskoslezském kraji na
předních místech s udělením titulu EKOŠKOLA a současně obdržela finanční dar v hodnotě
35 000,- Kč.

1.6.2 Činnost školní družiny
Během školního roku zabezpečovala školní družina provoz ve 3 odděleních pro více jak 89
dětí, některé byly zapsány na pravidelnou činnost po dobu celého týdne, některé jen na 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, výstava výrobků na bruntálském zámku, Den
s dopravní policií, Den Země, opékání na zahradě a další.
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1.7 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
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. Aktivity probíhaly
v souladu preventivním plánem pro jednotlivé ročníky a v souladu s ŠVP.
Z realizovaných akcí jmenujme besedu „Trestní odpovědnost mládeže“ pro 7. až 9. ročník.
Ve spolupráci s městskou knihovnou proběhla řada akcí, např. scénické čtení Lukáše Hejlíka
zaměřené na dospívání a pubertu. V letošním roce jsme zahájili činnost Rady tříd. Smyslem
aktivity je participace žáků na organizaci chodu školy, užší spolupráce žáků všech ročníků a
učitelů. V příštím školním roce přejdeme na formu školního parlamentu.
V případě zjištění počáteční šikany jsme požádali o spolupráci okresního metodika prevence
Mgr. Stanislava Tomana.
Problém záškoláctví a neomluvené absence se oproti minulému roku výrazně zlepšil.
Neomluvenou absenci v posledních letech vystřídalo tzv. skryté záškoláctví, kdy rodiče z
nejrůznějších důvodů nechávají dítě doma. Situace řešíme s rodiči (zákonnými zástupci).
V některých případech jsme museli požádat o spolupráci OSPOD v Rýmařově.
Při řešení 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
Žáci, kteří mají vzdělávací problémy, jsou na základě posouzení učiteli zařazeni do 1. stupně
podpůrných opatření. Pokud problémy přetrvávají delší dobu, spolupracujeme s PPP
Bruntál, případně se SPC Kpt. Vajdy Ostrava-Zábřeh. Podle doporučení následně zařadíme
pedagogickou intervenci či speciálně pedagogickou péči určenou pro jednotlivé žáky.
Na této činnosti se podílejí i tři pedagogičtí asistenti a jeden školní asistent.
Učitelé nabízejí individuální konzultace a doučování pro všechny žáky v případě selhávání
v jednotlivých vyučovacích předmětech.
Pedagogičtí pracovníci absolvovali dvě školení v rámci projektu „Jdeme společnou cestou“
z OPVVV. První školení, v rozsahu 16 hodin bylo cíleno na problematiku „Společné
vzdělávání žáků se SVP“. Druhé školení, v rozsahu 8 hodin, bylo zaměřeno na hodnocení a
klasifikaci jako prvek pozitivní motivace, hodnocení žáka v souvislosti se společným –
inkluzivním vzděláváním. Bylo připomenuto formativní a sumativní hodnocení,
sebehodnocení, portfolio jako způsob hodnocení průběhu vzdělávání.

1.8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání se realizovalo podle plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků
sestaveného ředitelem školy.
V oblasti studia ke splnění kvalifikačních předpokladů pokračuje ve studiu jeden
pedagogog. Letos ukončila studium s titulem Mgr. jedna pracovnice. Zástupkyně ředitele
školy absolvovala funkční studium podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.
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Na doporučení metodického sdružení a předmětové komise se studium k prohlubování
odborné kvalifikace zaměřilo zejména na nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické
a školní psychologie. Úspěšné zakončení studia mentoringu Mgr. H. Dobrozemské přineslo
možnost využívání této odbornosti ve školní pedagogické praxi. Pro asistentskou praxi jsme
zvolili školení KVIC Opava Asistenti asistentům. Oblast digitálního vzdělávání jsme
podpořili školením a účastí Mgr. H. Dobrozemské na mezinárodní konferenci.
Studium pro výkon specializovaných činností - koordinátor pro aktualizaci a tvorbu ŠVP,
zahájila Mgr. et Bc. M. Kůdelová.
NIDV připravuje v programu SYPO pracovní týmy pro metodickou podporu a současně
připravuje budoucí metodiky. V tomto týmu máme také zastoupení pro výuku matematiky
Mgr. P. Kupkovou.
Pro celý pedagogický sbor byl zorganizován kurz první pomoci. Školení bylo přizpůsobeno
požadavkům zákona 262/2006 Sb. a zákoníku práce.
1.9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
 Příprava přednášek a akcí, které připomenou 100. výročí Československa
 Slavnostní zasazení Stromu svobody k 100 výročí Československa 25. 10. 2019
v areálu školy
 Výroční výstava na městském úřadu, výstava historických předmětů z doby 1.
Republiky
 Přednášky: Stoleté kořeny, Dny pro záchranu života – celoškolní projekt, Hasík,
Krajská vojenská správa – POKOS, Den s vojáky (k volbě povolání)
 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, Divadlo v knihovně Založení ČSR aneb
z deníku pradědečka, Čtenářská dílna – Ondřej Sekora, Komiksový workshop
 Divadelní představení, divadlo Opava, Rýmařov
 Filmová představení – kino Rýmařov a kino Bruntál
 Projekt jsem čtenář, knihovna města
 Vánoční dílny v knihovně
 Strašidelné spaní ve škole
 Pořádání akcí pro mateřské školky z okolí ve školním prostředí – divadélko ve třídě
 Vitamínový den – z projektu Ovoce do škol
 Besedy s tématikou křesťanských Vánoc a Velikonoc, spolupráce s Mgr. Romanem
Hotou
 Projekt Veselé zoubky – cenou za vítězství byla pozvánka žáků 1. třídy s paní Mgr.
J. Gardoňovou do Prahy návštěva Divadla Spejbla a Hurvínka
 Spolupráce – návštěvy třídních kolektivů na Diakonii v Rýmařově
 Přednáška pro 6. a 7. ročník Ornitologie a obojživelníci
 Přednáška – Základy geologie – Katedra geologie PřF UP Olomouc (výběr žáků)
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 Školní meziročníkový projektový den Den Země
 Den otevřených dveří
 Účast na akcích pořádaných MAS Rýmařovsko, soutěže, vzdělávací akce pro děti i
učitele
1.9.1 Účast žáků školy v soutěžích






















Zlatý list krajské kolo, národní kolo
Olympiáda v českém jazyce, školní kolo
Biologická olympiáda, krajské kolo ( 2x úspěšný řešitel)
Zeměpisná olympiáda – krajské kolo, 4. místo
Matematická olympiáda- okresní kolo
Pythagoriáda – okresní kolo
Soutěž YPEF - okres Bruntál, krajské kol Hranice
Ekologická soutěž – oblastní Bruntál
Přírodovědný klokan – celorepubliková soutěž
Přespolní běh – okresní kolo
Florbalová liga
ČEPS cup – florbal okresní přeborník
McDonald cup – okresní kolo
Ekologická soutěž – Evropa kolem nás
Soutěž Řemeslo má zlaté dno
Soutěž IPEF – krajské kolo
Věda je zábava – 13. Studentská konference mladých přírodovědců (1. místo v
kategorii vědecká práce – Klíčivost a růst rostlin a 3. místo v kategorii vědecká práce
Průchod UVA a UVB záření přes kůži
Soutěž Živá zahrada - ČSOP Praha
Literární soutěž Mé toulky za zvěří
Účast žáků na Olympiádě dětí a mládeže v Liberci
Okresní recitační soutěž

Všem soutěžícím, reprezentantům, ale také všem pedagogům, kteří žáky na soutěže
připravovali, patří poděkování za velmi dobrou reprezentaci školy a školního klubu
v okresních, krajských, ale i národních kolech. Výsledky hovoří o dobré práci s nadanými
žáky.
1.10 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Krajskou hygienickou stanicí
Moravskoslezského kraje
Kontrola dle zákona č. 255/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a podle § 88 zákona
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.) Spis číslo jednací KHSMS
04512/2019/BR/HDM
Termín kontroly: 29. 1. 2019. V rámci státního zdravotního dozoru byla provedena
namátková kontrola některých tříd na koncentraci CO2 monitorem T5000. Bez zjevných
závad a povinnosti k odstranění nedostatků.
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Kontrola školní jídelny
Termín kontroly 29. 1. 2019, číslo jednací 7077/2019/BR/HDM
Hodnocení pestrosti jídel na základě metodického doporučení „Nutriční doporučení ke
spotřebnímu koši“. Z výše uvedené kontroly vyplývá, že hodnocený jídelníček je v oblasti
obědů na velmi dobré úrovni. Další doporučení byla akceptována vedoucí školní jídelny

1. 11. 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. Projekt byl 30. 6. 2019 řádně ukončen
a vyhodnocen. Byla zahájena příprava k podání žádosti navazujícího projektu
Šablony II. OPVVV MŠMT s názvem Our Journey Together. Předpokládané datum
zahájení je 1. 9. 2019 a ukončení 31. 8. 2021. Dotace tohoto projektu z národních
veřejných zdrojů bude 1. 151 000,- Kč.
 Městská dotace činila celkem 23 000,- Kč
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 Ovoce a mléko do škol. Dodávky ovoce, zeleniny a mléka zajišťuje smluvní strana
MK Fruit, s. r. o., Brno Mendlovo náměstí 17.
1.1.1 Údaje o spolupráci s místní odborovou organizací při základní škole
Vedení školy předložilo návrh čerpání finančních prostředků z FKSP na rok 2019.
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. Současnou předsedkyní je Mgr. Květa Děrdová.

2.0 Závěr
Děkuji celému pedagogickému sboru a dalším zaměstnancům školy, kuchařkám, uklízečkám
za dobrou práci a posilování kladného vztahu ke škole.
Děkuji za spolupráci zřizovateli Městu Břidličná, rodičům žáků a dalším institucím, členům
školské rady, všem partnerům, dodavatelům, sponzorům, se kterými jsme v roce 2018/2019
naplňovali cíle vzdělávací i výchovné.
Mgr. Miroslav Šimůnek 10. 10. 2019
Ředitel školy
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3. Zpráva o hospodaření školy za rok 2018
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Vypracovala Bc. Alena Hanušová
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