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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, MBA 

 

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  :  600 131 815 

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 

mailto:zs.bridlicna@seznam.cz
http://www.skolabridlicna.cz/
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              ŠJ 102 868 123 školní jídelna, kapacita plánovaná 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 1: Počty žáků a tříd k 30. 6. 2021 

 

 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků 
Průměrný počet 

žáků na třídu 

1. stupeň 7 5 126 18,00 

2. stupeň 5 4 105           21,00 

Celkem 12 9 231 19,25 

  
 

Tabulka č. 2: Vzdělávací programy 

 

Název zvoleného 

vzdělávacího programu 
Číslo jednací V ročníku 

Základní škola ŠVP 109/2017-ZŠ 1. – 9. 

 

 

Tabulka č. 3: Typ jídelny 

 

Typ jídelny-dle výkazu  

Z 17-01 
Počet 

Počet strávníků 

Děti a žáci 

Zaměstnanci 

školy a 

důchodci 

Ostatní- 

cizí 

strávníci 

 ŠJ-úplná 224 183 41 0 

 

 

Tabulka č. 4: Školní družina 

 

ŠD Počet oddělení ŠD Počet dětí v ŠD Počet vychovatelů ŠD 

celkem 3 63          3 / přepoč.1,897 
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Tabulka č. 5: Počet žáků a tříd za období 2019–20 a období 2020-21 

 

 

 

 

 

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 231 žáků. Některé ročníky jsou po dvou třídách. Vnitřní vybavení 

sloužící k naplňování základního vzdělání je na dobré úrovni. Třídy jsou rozděleny na 

kmenové a odborné učebny. V některých odborných učebnách jsou instalovány interaktivní 

tabule nebo projektory s keramickou tabulí, jinde jen projektory s plátnem.  

Veškeré interaktivní vybavení je více jak 9 let v provozu a zaslouží si postupnou obnovu.  

Pořídili jsme Activ Panel Cobalt 65 do tří kmenových tříd na 1. stupni. Z prostředků MŠMT 

bylo zakoupeno 20 notebooků, zařízení pro přenos výuky na dálku – kameru, ozvučení 

prostoru v hodnotě 343 636,- Kč. Navýšili jsme interaktivní konektivitu ve třídách. Škola 

disponuje velmi dobrým zázemím pro polytechnickou výuku.  

Údaje matriky zpracováváme v elektronickém prostředí Bakalář včetně elektronické 

žákovské knížky. Velmi dobrým pomocníkem pro sdělování informací rodičům se osvědčil 

formát Komens-Bakaláři. 

Významnou prioritou je spolupráce se Studentským klubem, který je zaměřen na 

přírodovědu a environmentální vzdělávání. Pod vedením Mgr. Děrdové žáci dosahují velmi 

dobrých výsledků i v národních kolech. 

Postupně vybavujeme školu novým moderním mobiliářem. Realizaci venkovního areálu pro 

činnost školní družiny se nepodařilo prosadit ve výzvě Nadace ČEZ Oranžové hřiště. 

Hledáme další možnosti, jak získat finance pro úspěšnou realizaci projektu, například 

z prostředků IROPU.  

 

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 činil 35 žáků. S doporučením ŠPZ dle znevýhodnění pracujeme s 25 žáky s přiznanými 

podpůrnými opatřeními. Všichni jsou integrováni v běžných třídách, někteří pracují dle 

individuálního vzdělávacího plánu. Do procesu vzdělávání je zapojeno 6 asistentů pedagoga 

a 1 školní asistent (nepedagogický pracovník, hrazeno z projektu). 

 

 

 

Školní 

rok 

Počet tříd/skupin Celkový počet žáků Počet žáků na třídu 

2019-20 2020-21 2019-20 2020-21 2019-20 

 

2020-21 

 

ZŠ 12 12 243 231 20,25 19,25 

ŠD 2 3 64 63 32 21 

ŠJ x x 183 183 x x 
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Hlavním 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 jazyk 

němčinu. 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 

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 224 strávníků. 

K evidenci strávníků slouží čip.  

Moderní tělocvična s lezeckou stěnou i sportovní hřiště jsou zpřístupněny i veřejnosti. 

 

 

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 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 na 

velmi dobré úrovni. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro inkluzivní 

vzdělávání.  

 

1.4.1 Organizace školy – funkční rozdělení ve školním roce 2020/21 

 
ředitel školy: Mgr. Miroslav Šimůnek, od 1. 8. 2016 

zástupce ředitele školy: Mgr. Markéta Barschová, MBA 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 

koordinátor ŠVP: Mgr., Bc. Marcela Kůdelová 

vychovatelka ŠD: Lýdie Mihálová 

vychovatelka ŠD: Marcela Mísařová 

vychovatelka ŠD: Lubomíra Petříková, Dis. 

vedoucí školní jídelny: Anežka Chudá 

účetní a PAM: Bc. Alena Hanušová 

http://www.skolabridlicna.cz/
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správce budovy a školník: Karel Kupka 

třídní učitelé viz. tabulka č. 8 

další vyučující pan Soldán, PhDr, Mgr. Hanuš, Mgr. Josefíková, Mgr. Oravská (zastupující 

za Mgr. Josefíkovou), Mgr.,Bc. Ujfaluši 

asistentky pedagoga Kubincová, Linhartová, Ondrušková, Mísařová, Petříková,Dis., 

Hamplová 

Paní učitelka Jarmila Křenková v průběhu letních prázdnin odešla do důchodu. 

 

 

 

 

 

1.4.2 Počty pracovníků: přepočtení na plné úvazky 

 
Tabulka č. 6: 

 

 

 

    2018-2019 

 

    2019-2020 

 

    2020-2021 

Pedagogů celkem (přepočteno): 20,50 21,30 23,305 

    - z toho učitelů 15,41 17,18 17,226 

                 vychovatelů 2,62 1,53 1,873 

                 asistent pedagoga 2,0 2,78 4,025 

Ostatní celkem: 8,30 8,74 9,675 

    - z toho správní a THP 5,07 5,40 6,335 

                 pracovnice ŠJ 3,23 3,34 3,340 

Zaměstnanců celkem: 28,08 30,04 32,799 

 

 

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

 

Zápis proběhl dne 15. 4. 2021 on-line, z důvodu epidemické situace. 

K zápisu se sešlo celkem 42 žádostí o přijetí do 1. ročníku, z toho 5 žádostí o odklad 

povinné školní docházky. 

Do 1. ročníku nastoupí 37 žáků do dvou tříd, z čehož 2 žáci se budou vzdělávat v zahraničí. 

Uzavření spisů a vydání rozhodnutí o přijetí komplikovalo zdržení šetření školní zralosti  

u žádostí o odklad docházky.  

 

 

Tabulka č. 7: Zápis do 1. ročníku 

 

Zápis do 1. ročníků  2018-19 2019-20 2020-21 

Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 30 38 42 

 

Počet dětí s loňským odkladem celkem 8. 

Počet dětí s letošním odkladem celkem 5. 
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1.6 Údaje o ukončení základního vzdělávání  

 

V letošním školním roce ukončilo základní vzdělání 22 žáků.  

 

Rozmístění žáků podle typu škol 

Typ střední školy dívky chlapci 

maturitní obory  7 8 

učební obory 4 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Letošní slavnostní rozloučení s žáky devátých tříd proběhlo ve školní jídelně za přítomnosti    

všech vyučujících a hostů z vedení města.  

 

 

1.7 Údaje o počtech žáků a výsledcích vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacím 

programem 

 

 

Tabulka č. 8: Počty žáků podle tříd - 1. pololetí 2020/2021 

 

třída 1. 9. 2020 31. 1. 2021 přibylo ubylo třídní učitel 

I.A 15 15 0 0 Mgr. Dostálová Dana 

I.B 16 15 0 1 Mgr. Zapletálková Renata 

Rozmístění do měst dívky chlapci 

Bruntál 0 6 

Rýmařov 3 1 

Jeseník 2 0 

Krnov 3 0 

Kroměříž 0 1 

Opava 0 1 

Ostrava 0 1 

Karviná 0 1 

Hranice 1 0 

Olomouc 0 1 

Šumperk 1 0 

Rozmístění podle 

oborů   

Technické obory 0 6 

Humanitní obory 3 4 

Obchod, služby 8 1 
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II.A 20 20 0 0 Křenková Jarmila 

III.A 20 20 0 0 Mgr. Gardoňová Jarmila 

IV.A 25 25 0 0 Mgr. Dobrozemská Hana 

V.A 15 15 0 0 Mgr. Janáčová Jana 

V.B 16 16 0 0 Hampl Marek 

VI.A 18 18 0 0 Mgr. Györgyová Bronislava 

VI.B 17 16 0 1 Mgr. Kupková Pavla 

VII.A 26 26 0 0 Mgr. Pilárová Barbora 

VIII.A 25 25 0 0 Mgr. Děrdová Květa 

IX.. A 20 20 0 0 Mgr. Kůdelová Marcela 

cekem 233 231 0 0 

  

 

Tabulka č. 9: Počty žáků podle tříd – 2. pololetí 2020/21 

třída 1. 2. 2020 30. 6. 2020 přibylo ubylo třídní učitel 

I.A 15 15 0 0 Mgr. Dostálová Dana 

I.B 15 15 0 0 Mgr. Zapletálková Renata 

II.A 20 20 0 0 Křenková Jarmila 

III.A 20 20 0 0 Mgr. Gardoňová Jarmila 

IV.A 25 25 0 0 Mgr. Dobrozemská Hana 

V.A 15 15 0 0 Mgr. Janáčová Jana 

V.B 16 16 0 0 Hampl Marek 

VI.A 18 18 0 0 Mgr. Györgyová Bronislava 

VI.B 16 16 0 0 Mgr. Kupková Pavla 

VII.A 26 26 0 0 Mgr. Pilárová Barbora 

VIII.A 25 25 0 0 Mgr. Děrdová Květa 

IX.A 20 20 0 0 Mgr. Kůdelová Marcela 

cekem 231 231 0 0 

  

 

Ve třídách I. A, I. B, III. A, IV. A, V. A, V. B spolupracuje s třídním učitelem asistentka 

pedagoga. 

 

Na začátku školního roku jsme pozornost soustředili na dopady vzdělávání ve druhém 

pololetí uplynulého školního roku. 

Hodnocení výsledků vzdělávání a výchovy bylo přizpůsobeno doporučení MŠMT. 

Vycházelo se z výsledků práce žáků do doby uzavření školy a přihlédlo se k výsledkům 

práce v době distančního vzdělávání. Validita hodnocení byla zkreslena různými 

podmínkami domácího prostředí či vybavením pro práci s počítačem.  

Učitelé přizpůsobili nejen vzdělávací plán, ale i kritéria hodnocení. Ze strany rodičů nepřišel 

žádný negativní podnět k závěrečnému hodnocení, se kterým byli seznámeni ještě před 

vydáním vysvědčení. 

Ani tento rok se neobešel bez opatření, která nám všem ztížila běžný školní život. Distanční 

výuka byla vystřídána střídavou výukou na 2. stupni. Byla pozastavena mimoškolní činnost. 
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To vše s sebou neslo velké nároky také na naše žáky. Významnou roli při této formě výuky 

sehráli rodiče žáků. Jejich role byla nezastupitelná.  

Kdo z žáků se aktivně vzdělával, naučil se zodpovědnosti, samostatnosti a také plánování 

pracovní doby. 

Bylo nutné připravit dokument s pravidly pro návrat do školy (květen 2021). 

Tento dokument obsahoval:    

 Pravidla a postupy adaptačního období 

 Komunikace s rodiči 

 První týden po návratu do školy 

 Úpravy vzdělávacího obsahu ŠVP 

 Poskytování pedagogické intervence 

 Celkové hodnocení na konci školního roku 

 

Rok byl poznamenán průběžným omezováním výuky ve škole.  

 15. 9. 2020 byly zavedeny pro všechny žáky a zaměstnance školy roušky. Byl 

zakázán vstup do budovy školy třetím osobám. 

 14. 10. byla škola zcela uzavřena, výuka probíhala distančně. 

 26. 10. až 30. 10. byly prodlouženy Podzimní prázdniny.  

 18. 11. se škola otevřela pro žáky prvních a druhých ročníků a ostatní ročníky 

pracovaly ve střídavém režimu.  

 30. 11. se do školy vrátili žáci prvního stupně, žáci druhého stupně přešli na rotační 

výuku. Od 4. 1. 2021 se prezenčně učili opět jen žáci prvního stupně, ostatní formou 

distanční výuky.  

 12. 4. se do školy vrátili žáci prvního stupně s povinností testování dvakrát týdně.  

 10. 5. se do školy vrátili všichni žáci s povinností testování jedenkrát týdně. 
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Tabulka č. 10: Přehled prospěchu školy v 1. pololetí 2020/21 
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Tabulka č. 11: Přehled prospěchu školy ve 2. pololetí 2020/2021 

 

 

 

Ve školním roce 2020-2021 probíhala výuka ve všech třídách naší školy podle ŠVP 

vypracovaného podle upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání, platného od 1. 9. 2016. Školní vzdělávací plán pro základní vzdělávání, od 1. 9. 

2017, č. j. 169/2017 – ZŠ. 
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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. 

 

 

V důsledku opatření v souvislosti s šířením koronaviru se průběžně střídala forma 

vzdělávání žáků. Proces výuky přešel na distanční a střídavé vyučování ve škole a doma 

s využíváním digitálních technologií. Byla přijata opatření na zadávání úkolů žákům a 

současně na hodnocení jejich domácí práce včetně závěrečného hodnocení školního roku. 

Pro distanční výuku jsme preferovali možnosti Bakaláře a nástroj Microsoft Teams. Práci 

ztěžovalo nedostatečné technické vybavení pro výuku v domácím prostředí. Po přijetí 

finanční dotace na vybavení počítači jsme zakoupili a zapůjčili notebooky žákům 

s nedostatečným vybavením. Problém se vyskytoval s připojováním internetu v 

domácnostech. Učitelé se zdokonalili v používání IT techniky. Hledali různé metody, 

pomůcky, aktivity, které pomohly ozvláštnit a zatraktivnit domácí výuku. 

Plánované kontrolní testy „Společnost pro kvalitu školy“ jsme museli odložit na následující 

školní rok. 

Součástí ŠVP je základní plavecký výcvik žáků, který byl rovněž přerušen a bude ještě 

dobíhat v následujícím školním roce 2021/2022. Kurz probíhal pod vedením instruktorů 

Plavecké školy Bruntál v městském bazénu v Břidličné. Další aktivity, jako lyžařský kurz či 

exkurze se neuskutečnily. 

 

  
V úvodu 1. pololetí, ve dnech 3. a 4. září 2020 se zúčastnily třídy 6. A a 6. B pod vedením 

třídních učitelek adaptačního kurzu. Byli jsme ubytováni na chatě Kazmarka v Karlově pod 

Pradědem. Účelem kurzu bylo poznat žáky, seznámit se a adaptovat se po dlouhé odmlce….  

Počasí nám přálo, byly krásné slunečné dny, takže jsme mohli i na procházky. Program byl 

jednak uvnitř v klubovně – hry i úkoly zaměřené na sebepoznávání, představování i na 

seznámení se s pravidly. Venku jsme využili místní hřiště, kdo chtěl, hrál míčové hry, využil 

posilovací stroje nebo si jen tak povídal s kamarády. Vydali jsme se i na procházku do Malé 

Morávky. Tam jsme opět ovládli místní hřiště. 

Žáci si kurz užili, doufejme, že načerpali síly a budou na kurz dlouho vzpomínat. 

 Finanční prostředky jsme získali z grantu města Břidličná. Děkujeme. 

Mgr. Bronislava Györgyová a Mgr. Pavla Kupková – třídní učitelky 

 
Uveřejněno: Městské info, 5/2020 

 
 
V závěru 2. pololetí se již situace stabilizovala a mohli jsme některé školní akce realizovat a 

také prezentovat výsledky práce v různých soutěžích od okresních kol až po národní finále. 
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1.8 Přehled volnočasových aktivit (kroužky) 

 

Mimoškolní aktivity byly vlivem pandemie pozastaveny. 

Uvádím seznam zahájených kroužků. 

 

Keramicko-výtvarný pod vedením Mgr. Renaty Zapletálkové. Žáci se podíleli na celkové 

výzdobě školních prostor, na výrobě upomínkových předmětů a cen k soutěžím.  

škole.  
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. Probíhal na sportovní hale v Ryžovišti. 

Pěvecký sbor pod vedením Mgr. Jarmily Gardoňové a paní Bernardiny Mereďové. Příprava 

na vystupování při různých společenských událostech ve spolupráci s městem. 

Rybářský kroužek pod vedením pana Jaromíra Krečmera a pana Bajgra připravoval 

budoucí držitele rybářského lístku. 

Ve škole aktivně  pracuje Studentský klub pod vedením Mgr. Květy Děrdové. Děti se 

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 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. Letos, i přes těžkosti s organizací soutěží a přípravou, získali mnoho ocenění 

a významně se podíleli na propagaci školní práce a města. 

 

 

Uskutečněné akce školní rok 2020/2021 

 ZŠ + SK ASK ČR Břidličná  

 

Zeměpis  

 

ZO školní kolo, okresní kolo (on line): kategorie A 3. místo Praslička, 

kategorie B 1. místo Zhánělová, 5. místo Hricová   

 

Zapojení do 5. ročníku celorepublikové Mapové soutěže, pořádá ČKS 

 

Přírodopis + EVVO 

 

BIO (online) krajské kolo kategorie D účast Volek, Loukota 43. a 44. místo z 83 

soutěžících, kategorie C 12. místo Miroslav Loukota, 21. místo Bartozelová a 28. Místo Oliš 

z 83 soutěžících 

 

Geologická olympiáda (on line) okres   1. místo Petr Oliš, 2. místo v krajském kole 

             2. místo Kateřina Bartozelová   

             3. místo Miroslav Loukota, 3. místo v kraji  

                                                                   4. místo Jan Repáň 

                                                                   5. místo Mateo Cios 
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Zlatý list krajské kolo (online), pořadatel SK ASK Břidličná 

Kat. M 

1. místo Loukota Jan, Repáň Václav, Mateo Cios, Hana Černošková, Martin Volek 

2. místo Aneta Jurášová, Nikola Prstková, Tereza Bršťáková, Tomáš Praslička, Tomáš 

Kůdela 

Kat. S 

1. místo Petr Oliš, Miroslav Loukota, Jan Repáň, Kateřina Bartozelová 

 

YPEF krajské kolo mezinárodní soutěže pořádané Lesy ČR a.s. (online) 

3. místo Winklerová, Natálie Pinďáková, Hana Koniarzová 

 

Olympiáda mladých chovatelů, republikové kolo, srpen 2021 –  

Kategorie Hlodavci 1. místo Viktorie Miková, 2. místo Ema Bajgrová,  

5. místo Kateřina Bartozelová 

Kategorie Kočky 2. místo Tomáš Kůdela 

Kategorie Exoti 4. místo Petra Volková 

Kategorie Akvaristika 2. místo Martin Volek, 3. místo Jan Loukota 

Kategorie Teraristika 1. místo Isabell Olejárová, 2. místo Miroslav Loukota, 3. místo Jakub          

Hošek 

Kategorie Drůbež 3. místo Natálie Pinďáková 

Přírodovědný klokan, celostátní online testování pro žáky 8. a 9. třídy v oblasti přírodních 

věd.  

Festival vědy 2020 - společný projekt vysokých škol a volnočasových institucí ČR. Žáci 

v online prostředí soutěžili o titul Chytrá hlava. 15 našich žáků získalo titul. 

Krajská přírodovědná korespondenční soutěž 1. místo Petra Volková 
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Živá zahrada, prosinec 2020 a květen 2021 

 

Korespondenční soutěže v časopise CHOVATEL 

 

Recyklohraní, školní recyklační program pod záštitou MŠMT ČR. Nejlepší škola v  

každém kraji ve sběru baterií. Naše škola obsadila 2. místo. 

Les ve škole, celorepublikový program sdružení Tereza Praha, využívaný ve výuce  

přírodopisu 5, 6 a 7 i v přírodovědných kroužcích.  Jako ocenění za dobrou práci škola 

získala Certifikát Lesní třídy. 

Jaro ožívá, evropský program zaměřený na pozorování vybraných druhů tažných ptáků.                    

Využití ve výuce EVVO a přírodopisu. 

 

Chemie 

Hledáme nejlepšího mladého chemika, účast v online krajském kole, 13. místo Petr  Oliš,   

22. místo Kateřina Bartozelová ze 117 soutěžících.  

 

 
Další aktivity SK Břidličná                
             

Otevření Zahrady Pohoda, září 2020, zábavné odpoledne 

 

Netopýří noc, 19. 9. 2020, program s Mgr. Evženem Tošenovským 

 

Den boje proti rakovině, 30. 9. 2020, 24. ročník celorepublikové akce 

 

Přání pro seniory, spolupráce s Mě Ú Břidličná 

 

Myslivecká neděle, 13. 6. 2021, přírodovědně zaměřené aktivity 

 

4. ročník Letní badatelské školy, prázdninové setkání s odborníky, pořadatel SK Břidličná 

 

1. ročník Chovatelského kempu, prázdninové setkání s odborníky 

 

Prázdninový vzdělávací kemp, pro žáky 5. a 6. tříd  

 

Adopce klokánka a hrabáče v ZOO Olomouc – financováno ze sběru papíru. 

 

 

Ředitel školy ocenil soutěžící věcnými cenami a Pochvalou ředitele školy. 
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1.9 Činnost školní družiny 

 

Během školního roku školní družina provozovala 3 oddělení pro více jak 89 dětí, některé 

byly zapsány na pravidelnou činnost po dobu celého týdne, některé jen na dobu omezenou. I 

činnost jednotlivých oddělení byla poznamenána nařízením MŠMT. 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 byli informováni o plánovaných akcích a 

činnostech, a pokud to dovolil omezený režim ze strany ministerstev školství a 

zdravotnictví, mohli se rodiče účastnit i společných dílen. 

. 

 

 

 

1.10 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

        Výchovné problémy, prevence  

         Metodik prevence 
Školní rok proběhl bez vážnějších výchovných problémů.  

 

Školní, třídní aktivity: 

 

 Pravidelné aktivity podle preventivního plánu v jednotlivých ročnících v souladu 

s ŠVP. 

 Adaptační pobyt pro žáky 6. třídy zaměřen na utváření pozitivních vztahů v třídním 

kolektivu. 

 Přednáška (ve spolupráci MAP Rýmařovsko) E-bezpečí pro žáky 7. a 8. tříd na téma 

Kyberšikana byla přeložena na budoucí školní rok. 

 Třídnické hodiny, práce se třídou při řešení aktuálních témat a problémů. 

 Na 1. stupni jsme rozšířili technické vybavení pro interaktivní výuku o tři dotykové 

panely a novou barevnou tiskárnu. 

 Pro žáky jsme zřídili samoobslužnou kopírku v prostoru u hlavního vchodu, kde mají 

možnost si opatřit kopírováním studijní materiály. 

 

Spolupráce s organizacemi 

  

Při řešení problémových situací, organizování preventivních akcí pravidelně spolupracujeme  

s OSPOD Rýmařov, Policie ČR, PPP Bruntál, SPC Bruntál, SVP Bruntál, MAP 

Rýmařovsko a dalšími. 

Spolupráce s NZDM (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Břidličné) se uskutečnila 

v únoru, kdy proběhlo poskytnutí podpory při výuce některým žákům ze sociálně 

znevýhodněného prostředí.  

  

 

 

1.11 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 

Další vzdělávání se realizovalo podle plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků 

sestaveného ředitelem školy.  
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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, digitální formy výuky, formativní hodnocení. Pro asistentskou praxi 

jsme zvolili školení KVIC Opava Asistenti asistentům. 

 

Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších metodických aktivit 

 

Mgr. Dobrozemská vede krajský metodický kabinet Předškolní a Prvostupňové vzdělávání, 

vede projekt Síťování čtenářské gramotnosti. 

Mgr., Bc. Ujfaluši absolvovala Možnosti motivačních aktivit v Českém jazyce, Co by mohli 

číst čtenáři ve věku 2. stupně, Česká moderna, Skandální literatura, Digitální technologie ve 

výuce cizích jazyků, Woca Bee, Praktické tipy na distanční výuku cizích jazyků, Studium 

specializace výchovného poradenství, spolutvůrce Síťování čtenářské gramotnosti. 

Mgr., Bc. Kůdelová účast na webinářích Klubu koordinátorů ŠVP. 

Mgr. Kupková absolvovala školení Formativní hodnocení v praxi, Matematická gramotnost, 

pravidelně se účastnila na setkání fyziků – Elixír, Role písmen v matematice, Pojmy obsah a 

obvod, objem a povrch v učivu na 1. stupni. 

Mgr. Děrdová vede krajský metodický kabinet pro přírodovědné vzdělávání. Účastnila se 

Kolokvia Národního kabinetu Přírodovědné vzdělávání. Absolvovala školení Klíčové 

kompetence v přírodních vědách, Bádáme v lese a o lese, Učební úlohy ve výuce chemie. 

Mgr. Šimůnek, seminář Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2021. Účastní se 

jednání předsedů krajského metodického kabinetu Přírodovědné vzdělávání. 

PhDr., Mgr. Hanuš se účastnil akce Digitální technologie ve výuce vzdělávací oblasti 

Člověk a společnost. 

Richard Soldán průběžně studuje problematiku elektronické evidence Bakalář. 

Mgr. Pilárová ukončila specializované studium Koordinátor ICT. 

Mgr. Barschová se účastnila konference o matematické gramotnosti, Praktické tipy pro 

výuku zeměpisu, Matematika na 1. stupni. 

Ukázku práce s kostkami ABAKU absolvovali Kupková, Janáčová, Gardoňová, 

Václavíková. 

Školení z oblasti znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví pro pracovníky ve šk. 

stravování absolvovaly Chudá, Hamplová, Zemanová, Horská. 

 

    

 

  

 

1.12 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

 

 Knihovnické lekce v městské knihovně 

 Divadelní představení Rýmařov 

 Vitamínový den – z projektu Ovoce do škol 

 

 

 Síťování čtenářské gramotnosti 

 Školní plavecké závody 

 Můj první gól, náborová akce 

 Účast na výstavě Kulturní dědictví na zámku v Janovicích 

 Návštěva ZOO Ostrava 

 Exkurze do oblastí Dolní Morava 
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 Schůzka rodičů budoucích prvňáčků 

 Závěrečné posezení a rozloučení se školním rokem pro zaměstnance školy 

 Letní tábor pro žáky 5. a 6. ročníku 

 Webové stránky školy 

 Městské info, Rýmařovský horizont 

 

 

 

 

1.13 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Krajskou hygienickou stanicí 

Moravskoslezského kraje či jinými institucemi  

  

 Krajská hygienická stanice, pracoviště Bruntál provedla kontrolu zavedených 

hygienických pravidel spojených s pandemií. Bez výhrad. 

 ČŠI Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20, Ostrava, předmětem inspekční 

činnosti bylo Získávání a analyzování informací dle §174 odst. 2 písmeno a) 

školského zákona, 1. 6. 2021. Výsledek šetření byl zobecněn a použit v obecných 

zprávách ČŠI. Bez výhrad.   

 

Ve školním roce 2020/21 neproběhlo výběrové kontrolní testování žáků INSPIS ČŠI. 

Přeloženo do příštího školního roku 2021/22. 

 

 

 

 

1.14 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

 zdrojů 

 

Projekt Šablony II. OPVVV MŠMT s názvem „Jdeme společnou cestou“ měl být ukončen 

31. 8. 2021. Bylo nutné požádat o prodloužení platnosti do 31. 12. 2021.  

Navazující projekt Šablony III „Kluci a holky, pojďte s námi!“ bude zahájen 1. 9. 2021 a 

ukončen 30. 6. 2023. Jde o finanční podporu ve výši 545 140,- Kč. 

 

TAČR „Vývoj systému podpory implementace inovativní koncepce technického     

vzdělávání na základních školách“. Naše role v projektu je aplikační garant. Aplikační  

garant bude zapojen formou testování a ověřování výstupů projektu. Vedení projektu spadá 

pod UP Olomouc, Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta.   

 

Ovoce a mléko do škol. Dodávky ovoce, zeleniny a mléka zajišťuje smluvní strana MK 

Fruit, s. r. o., Brno Mendlovo náměstí 17. 

 

Sportuj ve škole – finanční podpora sportovních aktivit v odpoledních hodinách z prostředků 

MŠMT. 

 

Dotace města Břidličná byla poskytnuta na adaptační pobyt žáků 6. ročníku a letní tábor dětí 

5. a 6. ročníku ve výši 29 000,-Kč. 
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1.15 Údaje o spolupráci s místní odborovou organizací při základní škole 

 

Vedení školy předložilo návrh čerpání finančních prostředků z FKSP na rok 2021.      

S ohledem na stav fondu bylo čerpání v jednotlivých oblastech fondu včetně příspěvku na 

penzijní pojištění zaměstnanců upraveno. Návrh čerpání z FKSP byl přijat a je realizován. 

Předsedkyni místní odborové organizace vykonává Mgr. Květa Děrdová.  

 

 

 

 

2. Závěr 

 

Děkuji všem zaměstnancům školy za pracovní úsilí během celého školního roku a 

posilování kladného vztahu ke škole. 

 

Děkuji za spolupráci zřizovateli Městu Břidličná, rodičům žáků a členům školské rady, 

všem partnerům, dodavatelům, sponzorům, se kterými jsme v roce 2020/2021 naplňovali 

vzdělávací i výchovné cíle.  

 

 

Mgr. Miroslav Šimůnek 

Ředitel školy 
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