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1. Úvod 
 

 

 

Základní údaje o škole 

 

Název: Základní škola Březová nad Svitavou, okres Svitavy, 

Právní forma: příspěvková organizace 

Sídlo: Moravské náměstí 15, 569 02 Březová nad Svitavou 

Identifikátor právnické osoby: 600100642 

IČO: 62032259 

DIČ: CZ62032259 

Charakteristika: úplná základní škola, jejíž součástí je školní družina  

 a školní jídelna 

Součásti organizace: 1. Základní škola – kapacita 240 žáků 

 IZO 046452745 

 2. Školní družina – kapacita 50 žáků 

 IZO 117800325 

 3. Školní jídelna – kapacita 300 stravovaných 

 IZO 181039281 

Zřizovatel školy: Město Březová nad Svitavou 

Ředitelka školy: Mgr. Bohuslava Zelená 

Telefon: 461 521 338, 736 629 435 

Fax: 461 723 785 

E-mail: reditel@zsbrezova.cz 

Www stránky: http://www.zsbrezova.cz 

Školská rada: zřízena 5. 12. 2005, předseda Mgr. Kateřina Macháňová 

 (6 členů) 

Obory vzdělání: 79 – 01 – C / 001 Základní škola 

  studium denní  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reditel@zsbrezova.cz
http://www.zsbrezova.cz/


2. Podmínky pro pedagogickou práci 
 

Školní budova je po generální rekonstrukci ve velmi dobrém technickém stavu. Vedle 

devíti kmenových učeben disponuje základní škola odbornou učebnou výpočetní techniky, 

jazykovou učebnou, žákovskou knihovnou, odbornou učebnou chemie a fyziky, odbornou 

učebnou hudební výchovy a odbornou učebnou výtvarné výchovy. K tělovýchovným 

aktivitám slouží vlastní tělocvična, posilovna a nedaleko hlavní budovy nové školní hřiště 

s umělým povrchem. V jazykové učebně, v odborné učebně fyziky a chemie a v učebnách 

č. 129, 130, 230 a 410 jsou vyučujícím k dispozici interaktivní tabule s příslušenstvím. Ke 

zkvalitnění ICT došlo v souvislosti s rozvodem internetu do všech učeben, školní družiny 

a tříd 1. stupně.  

 

Vedení školy se snaží, aby i vybavení učebnicemi a učebními pomůckami bylo dostatečné, 

bohužel je obtížné nakupovat učebnice a modernizovat pomůcky podle požadavků a potřeb 

učitelů se stávajícím rozpočtem školy. 

 

 

3. Testování znalostí žáků 
 

Škola prověřila znalosti žáků testy Scio v 5. třídě z obecných studijních předpokladů a 9. 

třídě z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů.  

 

5. třída 

Svými výsledky se naše škola řadí mezi průměrné školy. Předstihli jsme celkem 31% 

zapojených škol. 

 

9. třída 

Nejlepších výsledků dosáhli žáci 9. třídy v českém jazyce, kde předstihli 68% 

zúčastněných škol. 

 

Dále byli žáci 5. a 9. ročníku otestováni v rámci projektu „Diagnostika stavu znalostí 

a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj.“ Testování proběhlo online a přineslo další 

podklady pro vlastní hodnocení školy. Výsledky konstatovaly mírné zlepšení znalostí 

a dovedností v matematice a dobré výsledky v částech Člověk a jeho svět (5. ročník) a Člověk 

a příroda (9. ročník). 

 

Za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti byl škole opět 

udělen CERTIFIKÁT společnosti SCIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. DVPP 
DVPP září-prosinec 2012 

 

 

Jméno 
 

Aprobace 

 

Datum 

 

Akce 
 

Kursovné 

 
Cestovné 

Opršalová Eva, Ing. 
VŠZ, 

DPS  

3. 10. 

2012 

Vyhláška č. 50/1978 Sb., 

o odborné způsobilosti v 

elektrotechnice 

600,- 116,- 

Illová Jana, Mgr. Č – D 
17. 10. 

2012 

Rozvíjíme čtenářskou 

gramotnost III. – Co sdělují 

média. Nechám se ovlivnit? 

650,- 130,- 

Zelená Bohuslava, 

Mgr. 
Č – Ov 

18. 10. 

2012 

24 měsíců aneb změny 

v právních předpisech za 

poslední dva roky 

650,- 64,- 

Švancara Radim, 

Mgr. 
Č – N  

23. 10. 

2012 

Standardy českého jazyka a 

literatury v testových úlohách 
540,- 332,- 

Pařilová Ivana SPgŠ 
29. 10. 

2012 

Výtvarné proměny odpadových 

materiálů a přírodnin – Voda 

kolem nás 

600,- 0,- 

Macháňová Kateřina, 

Mgr. 
1. st. ZŠ 

1. 11. 

2012 

Alternativní metody při práci 

s prozaickými texty zlepšující 

čtenářskou gramotnost 

600,- 26,- 

Štoudková Oldřiška, 

Mgr. 
R – Tv 

13. 11. 

2012 

Tvorba digitálních učebních 

materiálů pro výuku cizích 

jazyků I. 

430,- 239,- 

 

Jazykové vzdělávání:                 430,-      239,-        

Celkem:               4 070,-      907,- 
 

Celkem na jazykové vzdělávání:     669,- 

Celkem na DVPP:              4 977,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



DVPP leden-červen 2013 
 

 

Jméno 
 

Aprobace 

 

Datum 

 

Akce 
 

Kursovné 

 
Cestovné 

Švancara Radim, 

Mgr. 
Č – N  

8. 1. 

2013 

Tvorba digitálních učebních 

materiálů pro výuku cizích 

jazyků II. 

430,- 341,- 

Štoudková Oldřiška, 

Mgr. 
R – Tv 

21. 2. 

2013 

Nástroje Lesson Activity 

Toolkit pro snadnou přípravu 

učitele na výuku  

680,- 241,- 

Zelená Bohuslava, 

Mgr. 
Č – Ov 

4. 3. 

2013 

Rozhodování ředitele školy ve 

správním řízení a mimo správní 

řízení 

700,- 251,- 

Kissová Lenka, Mgr. 1. st. ZŠ 
6. 3. 

2013 
Jarní a Velikonoční dílna 650,- 66,- 

Pařilová Ivana SPgŠ 
6. 3. 

2013 
Jarní a Velikonoční dílna 650,- 66,- 

Zelená Bohuslava, 

Mgr. 
Č – Ov 

7. – 8. 

3. 2013 

Seminář pro vedoucí pracovníky 

ve školství 
2 100,- 0,- 

Nečasová Lenka SPgŠ 
11. 3. 

2013 

Výtvarná dílna – Hrátky s 

papírem 
550,- 120,- 

Štoudková Oldřiška, 

Mgr. 
R – Tv 

12. 3. 

2013 
Jak učit sexuální výchovu I. 0,- 241,- 

Zelená Bohuslava, 

Mgr. 
Č – Ov 

12. 3. 

2013 

Zřizovatel – ředitel školy, 

vzájemný vztah, postavení a 

pravomoci 

520,- 251,- 

Drápelová Zdeňka, 

Mgr. 
1. st. ZŠ 

5. 4. 

2013 
Pohádka nás naučí … 850,- 66,- 

Jiráčková Jaroslava, 

Mgr. 
1. st. ZŠ 

29. 4. 

2013 

Motivační hry pro podporu a 

rozvoj čtenářství 
650,- 0,- 

Macháňová Kateřina, 

Mgr. 
1. st. ZŠ 

6. 5. 

2013 

Jak vyučovat pravopisné učivo 

na 1. stupni? 
700,- 56,- 

Opršalová Eva, Ing. 
VŠZ, 

DPS  

21. 5. 

2013 

Školní vzdělávací program – 

změny a realizace ve výuce 
200,- 241,- 

Jandlová Pavla, Mgr. 1. st. ZŠ 
27. 5. 

2013 

Jak porozumět a pracovat 

s dyskalkulií, hypokalkulií v ZŠ 
600,- 66,- 

Jazykové vzdělávání:                      0,-         0,-        

Celkem:                9 280,-  2 006,- 

 
Celkem na DVPP: 11 286,-    

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Zpráva o poskytování informací 
 

 

Při poskytování informací postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění. 

 

 

 

 

 

6. Výsledky kontrolní činnosti 

 
Ve školním roce 2012/2013 proběhly na základní škole následující kontroly: 

 

1. Finanční kontrola u vybraných úseků hospodaření s prostředky územního samosprávního 

celku – 10. 9. 2012. 

2. Kontrola dodržování povinností stanovených zákonem č. 258/2000 sb., o ochraně 

veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických 

požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 

epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů – 5. 9. 2012, 7. 11. 2012, 13. 6. 

2013. 

3. Finanční kontrola u vybraných úseků hospodaření s prostředky územního samosprávního 

celku – 24. 6. 2013. 

 

Při provádění kontrol nebyly zjištěny závažné nedostatky. Zápisy z kontrol jsou k dispozici 

v ředitelně školy.  

 

 

7. Údaje o realizovaných projektech 

 
1.  Škola byla zapojena do projektu společnosti Člověk v tísni s názvem Jeden svět na 

školách, který se věnuje tématice lidských práv, sociálního vyloučení a života s handicapem. 

Vrcholem spolupráce byla účast žáků 9. třídy na 15. ročníku Mezinárodního festivalu 

dokumentárních filmů o strastiplných lidských osudech Jeden svět 2013 konaného 11. 4. 2013 

ve svitavském multifunkčním centru Fabrika. 

 

2. Do projektu Technohrátky v Pardubickém kraji se zapojili žáci 7. a 8. třídy. Projekt se 

zaměřuje na technicky orientované obory. Exkurze do vybraných SŠ a SOU a podrobné 

seznámení s jejich provozem usnadňuje žákům výběr budoucího studijního oboru. v letošním 

školním roce jsme navštívili ISŠ Moravská Třebová a  SOU Svitavy. 

 

3. Projekt Ovoce do škol se vztahuje na žáky 1. – 5. ročníku. Ovoce je žákům dodáváno zcela 

zdarma. Podpora je poskytována na čerstvé ovoce a zeleninu, pokud neobsahují přidaný cukr, 

sůl, tuky a sladidla. 

 



4. Projekt E-DUR byl realizován žáky 1. – 9. ročníku. Vyvrcholením byl projektový den 

14. 6. 2013.  

 

5. Projekt OP VK s názvem Moderní škola je realizován v průběhu dvou let v celkové 

hodnotě 1 155 234,-Kč. Finanční prostředky jsou využívány na modernizaci výuky spojené 

s využíváním 6 nových interaktivních tabulí, dataprojektorů, notebooků a na nákup 

interaktivních programů, vytváření vlastních digitálních učebních materiálů, individualizaci 

výuky a na jednoroční jazykové kurzy. Rozsáhlý projekt bude ukončen 28. 2. 2014. 

 

 

8. Spolupráce se zahraničním partnerem 

 
Ve školním roce 2012/2013 pokračoval projekt výměnného pobytu žáků škol „Poznáváme 

své sousedy“. 

Cílovou skupinou výměnného pobytu byli především žáci obou partnerských škol, dále 

pedagogové obou škol, rodiče žáků a v neposlední řadě zastupitelé měst Březová nad 

Svitavou a Grossweikersdorf.  

Největším přínosem projektu byla pokračující komunikace v německém a anglickém 

jazyce. V časté komunikaci s pedagogy z Rakouska se podařilo efektivně a tvořivě 

spolupracovat a od pracovních vztahů přejít plynule i k pevným přátelským vazbám. 

Pedagogové zapojení do aktivit včetně ředitelů obou škol se navštěvují zcela spontánně 

i mimo stanovené termíny projektu. Společně strávený čas umožňuje další otevírání niter 

pedagogů a hlubší poznávání rodinných a kulturních tradic obou zemí. 

Projekt inspiroval žáky, aby se snažili získat co nejvíce informací o Rakousku, jeho 

přírodě, historii, umění, kuchyni a způsobu života. Novinové texty, školní zprávy 

a několikadenní výměnné pobyty ve společném rodinném a školním prostředí sloužily jako 

prostředek poznávání a porozumění našim rakouským partnerům. Obdivuhodný je totiž jejich 

vztah k hlavnímu městu Vídni. Naši žáci pochopili, že každá návštěva hlavního města 

Rakouska je jedinečná. Samo město nabízí nepřeberné množství historických klenotů.  

Žáci používali slovní zásobu v nových situacích. Pohybovali se společně s přáteli po 

ulicích Vídně a Grossweikersdorfu, nakupovali a stravovali  se v obchůdcích i velkých 

obchodních centrech.  

Během výměnného pobytu v délce tří dnů došlo k podrobnějšímu poznání rodinných 

tradic. Žáci se stali na čas součástí rakouské rodiny. Účastnili se setkávání s rodinnými 

přáteli, společných výletů, sportovních aktivit, podíleli se na přípravě jídel, absolvovali 

běžnou přípravu na vyučování. Jeden den prožili přímo ve škole. Byli přiděleni do tříd 

a zapojovali se dle svých možností do výuky. 

Projekt prohloubil spolupráci obou partnerských škol trvající již od roku 2008 a pokračoval 

v navázané spolupráci zástupců měst Březová nad Svitavou a Grossweikersdorf. 

 

 

 

 

 

 



9. Významné aktivity školy 

 
1. Ukázka výcviku psů Základní kynologické organizace  

Březová nad Svitavou - Brněnec 
 

Ve čtvrtek 27. září. 2012 uspořádala Základní kynologická organizace Březová nad 

Svitavou - Brněnec pro žáky školy ukázku sportovní a služební kynologie. 

Cvičitelé nejprve všechny přesvědčili o poslušnosti cvičených psů, kteří okamžitě 

a bezchybně reagovali na různé povely. Ani více než metrová překážka pro ně nebyla 

problém. A dobře vycvičený pes může třeba paničce přinést doma zapomenutou kabelku. 

Ve druhé části přehlídky se představil figurant s rukávem, na němž byly ukázány možnosti 

protiútoku v případě napadení a způsoby zadržení nepřítele. Úlohu figuranta si mohli žáci 

vyzkoušet. Na vlastní kůži poznali, že odolat ataku psa není legrace. 

Ve Březové se mohou fandové kynologie věnovat svému koníčku od jara letošního roku. 

Organizace pro svoji činnost využívá prostor za sokolským hřištěm. 

 

2. Vánoční besídka 
 

Zasloužený potlesk rodičů a prarodičů sklidili v podvečer 4. prosince 2012 v místním 

kulturním domě žáci naší základní školy. 

Na tradiční vánoční besídku si děti 1. – 5. třídy pod vedením svých třídních učitelek 

připravily krátká pěvecká, hudební, pohybová a dramatická vystoupení. 

Závěr zimního koncertu patřil děvčatům z 2. stupně a jejich pásmu známých písní a koled. 

Letošní besídka byla doprovázena prodejem žákovských výrobků, na kterých si žáci dali 

velmi záležet a které mohly dopomoci svátečně vyzdobit domácnosti či posloužit jako dárek 

pod stromeček. 

 
 

3. Projekt Poznáváme své sousedy 
 

I v letošním roce pokračujeme v rámci projektu Poznáváme své sousedy ve spolupráci 

s rakouskou školou IBHS Großweikersdorf. Ve dnech 5.-7. prosince 2012 se 15 žáků 

2. stupně vypravilo na návštěvu rakouských přátel. 

Plán programu byl jako vždy nabitý. V den příjezdu jsme absolvovali velmi zajímavou 

prohlídku muzea fosílií. Večerní bruslení ovšem překazil déšť. 

Druhý den jsme strávili ve Vídni. Zavítali jsme na vánoční trh před městskou radnicí 

a zhlédli sídlo Habsburků Schönbrunn. Nemohl chybět oběd v McDonalds. Zastávkou na 

zpáteční cestě do Großweikersdorfu bylo nákupní centrum G3 v Gerasdorfu. 

Poslední den návštěvy jsme se vydali procházkou do Heidelbergu, kde sídlí hřebčín 

a jezdecká škola lipicánů. Plemeno lipicánů je úzce spojeno se Španělskou jezdeckou školou 

ve Vídni. 

Domů jsme se vrátili, jako vždy, se spoustou nových zážitků. Kolegy a kamarády 

z Großweikersdorfu u nás přivítáme na jaře příštího roku. 

 

4. LVZ – Harrachov  

 
Lyžařský kurz žáků 7. třídy doplněný žáky  8. ročníku se konal společně se žáky Základní 

školy Brněnec-Moravská Chrastová od neděle 6. do soboty 12. ledna 2013 v lyžařském 



středisku v Harrachově v penzionu SUNSKI. Pod instruktorským vedením Mgr. Oldřišky 

Štoudkové, Mgr.  Karla Radimeckého a Michala Vybíhala probíhal lyžařský výcvik pro 

začátečníky ve ski areálu „Zákoutí“,  pro pokročilejší pak na červené sjezdovce na Čertově 

hoře. Někteří si zdokonalovali techniku jízdy na snowboardu. 

Každý večer probíhaly přednášky na rozmanitá témata, např. Bezpečnost na horách, 

Lyžařská výzbroj a výstroj, První pomoc. Ve středu se dostavil na zajímavou besedu o 

podceňování zimních nástrah člen Horské služby Harrachov pan Zakopal, který během 

poutavého povídání předvedl i část výbavy používané při zásazích v terénu. 

Ani letos nechyběly závody ve slalomu. Všichni zúčastnění byli odměněni diplomy, 

drobnými cenami a sladkostmi, na které mimo jiné přispěli pan Jedlinský, pan Jakal a MěÚ 

Březová nad Svitavou.  

Po týdnu plném dojmů, nových lyžařských zážitků a poznatků a bez žádného vážnějšího 

zranění se žáci s trochou smutku vrátili k běžným školním povinnostem.   

 

5. Zápis do 1. třídy 

 
V úterý 29. ledna 2013 zavítali do naší základní školy budoucí prvňáčci s rodiči. I přes 

vysokou nemocnost se k zápisu do 1. třídy dostavili téměř všichni předškoláci. 

Ti pod dohledem pedagogů z 1. stupně recitovali, zpívali a určováním počtu či  

poznáváním geometrických tvarů prokazovali své matematické schopnosti. Nechyběla však 

ani vyprávění vzniklá na základě předložených obrázků, kterými byla prověřena nejen úroveň 

verbálních schopností dětí, ale i jejich správná výslovnost. 

 

 

6. Africká Mozaika 

 
Dne 20. února 2013 zavítali žáci 6. a 7. třídy v rámci projektu Africká Mozaika – Afrika v 

kostce na černý kontinent, s nímž všechny posluchače a diváky seznámil pan Tomáš Kubeš, 

pražský novinář a cestovatel. 

Během netradiční výuky žáci pod jeho vedením navštívili 15 afrických zemí. Setkali se 

nejen s domorodými obyvateli, ale i s kouzelníky a vúdú.  

Dvouhodinová prezentace obohacená o autorovy zážitky a příběhy z cest zavedla diváky 

do místních škol, mezi africké sirotky i do zdejších domácností. 

Jak všichni přítomní zjistili, 3. největší kontinent na světě je destinací, která je sice krásná, 

ale i tajuplná a nebezpečná. 

 

 

7. Stříbrné pásmo Březováčku 
 

Ve dnech 20. a 21. března 2013 se v Chrudimi uskutečnilo Krajské kolo přehlídky školních 

dětských pěveckých sborů. První den se konala soutěž sborů ze ZŠ, druhý den soutěž sborů ze 

ZUŠ a ZŠ s rozšířenou hudební výchovou. Členy poroty byli Karel Štrégl, sbormistr 

pěveckého sboru Carmina v Rychnově nad Kněžnou, Jaroslava Macková, teoretička 

a dlouholetá poradkyně v oboru sborového zpěvu a Petr Lukáš, sbormistr Loučňáčku 

z Loučné nad Desnou.  

Pěvecký sbor Březováček  byl porotou velmi dobře ohodnocen. Zazpíval bezchybně a při 

závěrečném ceremoniálu převzal z rukou předsedy poroty stříbrné pásmo. Navíc dostal 

pochvalu za vynikající výběr repertoáru a obdivuhodné nadšení mladých členů souboru. 



Soutěžní vystoupení obsahovalo písně lidové Nestarej se, ženo má a Koupil jsem si kozu 

a skladby s názvy  Proč?, Bouřka, Barevný svět a Pět ježibab.  

Poděkování za nádherný úspěch patří  všem  členům Březováčku, sbormistru Mgr. Daně 

Pražákové a za hudební doprovod paní Marcele Černé. 

 

 

8. Noc s Andersenem 

 
V pondělí 25. března 2013 se žáci 6. třídy jako mávnutím vrbového proutku ocitli ve světě 

pohádek, kterým je provedl největší světový pohádkář, dánský prozaik Hans Christian 

Andersen. 

Všichni přítomní se na literární putování pečlivě připravovali. Nově nabyté vědomosti   

o životě tohoto velikána žáci prokazovali při vytváření básní či příběhů obsahujících 5 slov 

vztahujících se k životu citlivého Dána. 

Za vzniklé dojemné příběhy by se ani Andersen nemusel stydět… 

Po prezentaci svých literárních počinů se návštěvníci spisovatelova světa vžili do role 

novinářů, již perem dokončili mozaiku Andersenova života. 

Pro dokreslení tragického osudu H. Ch. Andersena nechyběla ani četba jeho pohádek, které 

uzavřely školní Noc s Andersenem.  

 

 

9. Lidské osudy 
 

Dne 11. dubna 2013 navštívili žáci 9. třídy ve svitavském muzeu dvě výstavy týkající se 

tragické minulosti Lidic a moravské obce Javoříčko ležící nedaleko hradu Bouzov. 

Vzdělávací programy pro školy Tragédie Lidic a Zapomenuté Javoříčko zapůjčené 

z Památníku v Lidicích umožnily žákům nahlédnout do životů obyčejných lidí, kteří se 

dennodenně potýkali s obtížemi té doby. 

Strastiplných lidských osudů se týkal také 15. ročník Mezinárodního festivalu 

dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 2013 konaný v multifunkčním centru 

Fabrika.   

 

10. Planeta Země 3000, „Madagaskar – příběh pradávné Lemurie“ 
 

Další díl multimediálního, populárně-naučného   zeměpisného    projektu  Planeta  Země 

3 000 nabídl 22. dubna 2013 žákům druhého stupně pohled na jedno z nejzajímavějších míst 

světa – ostrov Madagaskar. Madagaskar, to je podivuhodný svět zvířat a rostlin, tropických 

deštných lesů a savan, národních parků, skalních měst, tradic, zvyků a rituálů domorodých 

kmenů, místo snad nejhorších silnic na světě a místo, jehož nejpalčivějším ekologickým 

problémem je odlesňování. 

 
 

11. Den Země 
 

K příležitosti Dne Země se konají po celém světě nejrůznější akce na podporu ochrany 

životního prostředí. V tento den pomáhá základní škola již tradičně při úklidu některých částí 

obce. Letos se žáci druhého stupně postarali o vyčištění lesní cesty vedoucí k rozhledně, 

o prostory lanového parku a dětského hřiště na Špitálském poli. Několik pytlů odpadků, 



včetně některých neuvěřitelných věcí, svědčí o tom, že ne všichni návštěvníci odpočinkových 

zón dodržují stanovená pravidla. 

Popřejme si, aby naše záslužné úsilí nebylo marné a aby místa atraktivní nejen pro mladou 

generaci zářila čistotou. 

 

12. Ikaros 

 
Dne 9. května 2013 zavítal do naší školy pan Miroslav Hořák ze Stanice dravců a sov 

Ikaros, aby nám ve svém vzdělávacím a výchovném programu představil ptačí svěřence. 

Živočišná záchranná stanice byla založena v roce 1999 jako Stanice dravců a sov. Jejím 

cílem bylo a je pomáhat nalezeným nebo poraněným zvířatům z volné přírody. 

Díky dennodenní péči členů této stanice o opuštěné či zraněné opeřence jsme mohli na 

vlastní oči vidět a obdivovat raroha loveckého Andílka, orla skalního Mařenku, puštíka 

hnědého malajského Rozinku, sokola stěhovavého Beníčka, supa kapucínského Honzu, raroha 

velkého Princeznu, puštíka obecného Kaštánka, výra velkého Kubu, puštíka bělavého 

Buchtičku, puštíka argentinského Venouška, sovici sněžní Sněhulku a další. 

V péči pelhřimovské stanice jsou také cizokrajná zvířata, o něž se jejich majitelé 

nedokážou postarat nebo jim byla pro špatnou péči zabavena. O těch se něco víc dozvíme 

zase příště… 
 

13. Výlet do středověku 

 
V pátek 10. května 2013 podnikla 7. třída Výlet do středověku. 

Ten byl zahájen u modelu města Poličky, který znázorňoval podobu města ve 14. století. 

Mladí cestovatelé se během poutavého programu Centra Bohuslava Martinů - expozice 

Historie města Poličky seznamovali s historií královského věnného města od doby jeho 

založení až po současnost. 

Žáci si vyzkoušeli dobové šaty i část zbroje. Stali se ostrostřelci na střelnici či účastníky 

městského trhu, na němž se dozvěděli o platidlech a zboží té doby. 

Projekt Výlet do středověku byl zakončen procházkou po hradebním ochozu gotického 

opevnění města, po které následovala návštěva rodné světničky Bohuslava Martinů. 

 

 

 

14. Výměnný pobyt 
 

Ve dnech 22. – 24. května 2013 jsme přivítali kamarády z rakouské školy 

v Grossweikersdorfu. 

Po srdečném přivítání a bohatém kulturním programu jsme si prohlédli budovu školy 

a nově vybavenou jídelnu. Zakrátko následoval odjezd na hrad Svojanov. Tento malebný hrad 

založil v polovině 13. století český král Přemysl Otakar II. k ochraně zemské obchodní stezky 

spojující Litomyšl s Brnem. Prohlídka nové expozice, zejména nápaditě vybaveného dětského 

pokoje, válcové věže zvané hláska a upravených venkovních prostor v nás zanechala hluboký 

zážitek. 

Následující den jsme strávili v Brně. I přes nepříznivé počasí se plavba lodí po Brněnské 

přehradě přátelům velmi líbila. Procházkou jsme se poté vydali na hrad Veveří. Rozsáhlý 

hradní komplex, který zažíval největší slávu za vlády moravského markraběte Jana Jindřicha, 

je postupně renovován. V průběhu prohlídky jsme mohli bohužel pozorovat i některé nešetrné 

a neodborné zásahy, které způsobily spoustu nezvratných škod. Po zpáteční cestě lodí 



následovala vzdělávací část věnovaná problematice historie a současnosti vesmíru. 

V Přírodovědném exploratoriu jsme mohli zjistit, jaká je naše hmotnost na různých planetách 

a hvězdách, sledovat aktuální stav celosvětové letecké dopravy, pozorovat zatmění slunce 

a měsíce, sledovat a vyzkoušet si pohyb vesmírných těles, jež se otáčejí kolem vlastní osy. 

Nakonec si naši přátelé mohli vybrat a zakoupit drobné dárky v nákupním centru Vaňkovka. 

Večer probíhalo milé posezení s rodiči, učiteli a žáky obou škol. Zjistili jsme, že mladé 

i zralejší generace řeší v obou zemích podobné problémy. 

Poslední den jsme odjeli do Městského muzea Svitavy na prohlídku stálé expozice Hledání 

hvězdy Davidovy. Pan Radoslav Fikejz se ujal zajímavého tématu o rozporuplné postavě 

Oskara Schindlera. Přednáška byla prolínána bohatým obrazovým materiálem i pikantními 

příběhy z Schindlerova osobního života. 

Po návratu do Březové nad Svitavou jsme se podívali do vyučovacích hodin na druhém 

stupni, pokochali se výslednými výtvarnými díly, které vznikaly v rámci projektu Design 

očima dětí pod vedením akademického malíře Petera Schneidera, a společně připravovali 

program podzimního pobytu – tentokrát na půdě rakouských přátel. 

 

15. Atletický trojboj 

 
V pátek 14. června 2013 se na školním hřišti na Dlouhé konal IX. ročník  „Atletického 

trojboje“, kterého se zúčastnili žáci naší základní školy, žáci ZŠ Vítějeves  a ZŠ Moravská 

Chrastová. Závodilo se ve třech atletických disciplínách: v běhu na 50 nebo 60 m, ve skoku 

dalekém a v hodu kriketovým míčkem nebo granátem. Každou školu reprezentovalo 

16 nejlepších sportovců, vždy 2 chlapci a 2 dívky v jednotlivých kategoriích. 

 

Za naši školu startovali tito žáci :  

MLADŠÍ ŽÁCI I.: 1. – 3. třída 

 Krátká Natálie, Doležalová Lenka, Pelíšek Daniel a Karlík Jakub. Obsadili 1. místo. 

MLADŠÍ ŽÁCI II.:  4.– 5. třída 

 Pavlasová Viktorie, Leksová Kateřina, Svoboda Jan a Valtr Zdeněk. Obsadili 1. místo. 

STARŠÍ ŽÁCI I.: 6. – 7. třída 

 Pokorná Vendula, Šebelová Karolína, Ševčík Karel a Zapletal Josef. Obsadili 1. místo. 

STARŠÍ ŽÁCI II.: 8. – 9. třída 

 Dvořáčková Lenka, Farská Saša, Ducháček Jan a Pešl Lukáš. Obsadili 1. místo. 

 

V celkovém pořadí obhájili žáci naší školy 1. místo, na 2. místě se umístila ZŠ Vítějeves a 

na 3. místě ZŠ Moravská Chrastová. Všem patří pochvala za vzornou reprezentaci školy.  

 

  

16. Projekt E-DUR 
 

Zelený ostrov 

 

V rámci projektu E-DUR se dne 14. června 2013 žáci 1. až 4. třídy věnovali části nazvané 

Zelený ostrov. 

V dnešním přetechnizovaném světě je nezbytné současně přemýšlet o minulosti 

i budoucnosti veškerého života na planetě Zemi. 

Na počátku příběhu se děti převtělily do podoby semínek a pavoučků. Po výbuchu sopky 

na ostrově Krakatau jsou tyto organizmy jedinými nositeli návratu života. Prací 

s mikroskopem žáci zjistili, že se jednotlivá semínka tvarově liší, a zvolili si to, které je 



zaujalo nejvíce. Pod vlivem relaxační hudby si uvědomovali fáze růstu rostlinky a těšili se, 

v jakou krasavici rozkvetou. 

Poté se mladí přírodovědci postupně seznamovali s nejznámějšími druhy pavouků. Ti se na 

ostrov dostali pomocí neuvěřitelně pevných hedvábných vláken nesených větrem, začali tu 

tkát sítě a očekávali přílet drobných mušek. 

V závěru smysluplného projektového dne si žáci vyrobili svého vlastního pavoučka. 

Nesměli opomenout nejen jeho tělesnou stavbu, ale též poznatek, že pavouci mají osm 

kráčivých končetin. 

 

Zlatá nit 

 

Zlatá nit – tak je označena část projektu E-DUR věnovaná Slunci. Žáci 5. až 7. třídy si dne 

14. června 2013 připomněli extrémní klimatické jevy. Cílem této aktivity bylo kritické 

zkoumání stále častějších extrémních klimatických jevů na území naší republiky. 

Třídy byly rozděleny do pěti skupin.  Každá z nich dostala jednu fotografii a pokoušela se 

odhadnout, co fotografie znázorňuje, co se asi stalo, odkud pochází,  jak  tento  jev  

nazýváme, jaké  má  příčiny a důsledky. Šlo konkrétně o tyto extrémní  klimatické jevy – 

sněhová kalamita a laviny, extrémní sucho, povodně a vichřice/tornádo.  

Na závěr se žáci společně zamýšleli nad tím, jak mohou současné problémy životního 

prostředí v budoucnu ovlivnit atmosféru, počasí i podnebí a jak se chovat, aby Slunce zůstalo 

naším přítelem. 

 

Udržitelný rozvoj 

 

Nejaktuálnějším tématem mladých lidí v tomto věku je téma zvuk nebo hluk? Na základě 

fyzikálních pokusů žáci docházeli dne 14. června 2013 k závěru, že nejčastějšími zdroji hluku 

jsou doprava, průmysl, stavební činnost, hudba a bydlení. Poslední dva zdroje přitom můžeme 

sami regulovat. Každý jednotlivec by si měl chránit svůj sluch před nadměrným hlukem 

spojeným s provozem domácích spotřebičů nebo s hudební produkcí. Národním nešvarem se 

totiž stává neutuchající hudba. Lidé si na ni zvykli a už ji ani nevnímají. Odborníci však 

upozorňují, že jde o tzv. hudební smog, který člověku systematicky ubližuje. 

Nepříjemným zdrojem hluku je dnes v Březové nad Svitavou i stavební činnost při 

budování čistírny odpadních vod a zvyšující se automobilová doprava na silnici 1. třídy 

spojující Svitavy a Brno.  

 

17. Den s Brněnskými vodárnami 

 
Dne 21. června 2013 se uskutečnilo soutěžní dopoledne pod záštitou BVK, a.s. Měření sil 

probíhalo v areálu starého Brněnského vodovodu. Na jednotlivých stanovištích žáci 

prokazovali znalosti z vodního hospodářství a ověřovali si svůj logický úsudek. Jako 

nejobtížnější se projevily dva zapeklité úkoly: rozlišování složení různých typů vod 

a výpočet, kolik m
3
 vody denně spotřebují obyvatelé obce Banín včetně podnikatelských 

subjektů. Soutěžící dvoučlenné hlídky z naší a vítějeveské školy se snažily o co nejlepší 

výkony i v oblasti sportovní. Kolik úsilí je třeba vyvinout při přenášení vody v rukou nebo při 

pumpování objemu vody ve stanoveném časovém limitu! 

Zajímavé dopoledne bylo zakončeno exkurzemi do obou Březovských vodovodů. První 

byl budován v letech 1911 až 1913, druhý přibyl v roce 1975. Nejzajímavější informací se 

stal součet průměrného objemu vody z obou přivaděčů. Ten dnes převyšuje hodnotu 1 000 

litrů za sekundu. 



Poděkování za zdařilou akci patří paní Folkmanové a celému kolektivu zaměstnanců BVK, 

a.s.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Celoroční zpráva školní družiny za rok 2012/2013, 

I. a II. oddělení 
 

1. Naše škola, Naše školní družina 
 

- Orientujeme se v budově školy, seznamujeme se s vybavením školní zahrady a využíváme ji    

   ke všem činnostem,  připomínáme bezpečné chování. 

- Upevňujeme citový vztah k vrstevníkům (jsme jedna družina) při vymýšlení družinového   

   pokřiku, loga školní družiny a dodržování pravidel slušného chování, podporujeme rozvoj   

   dětských přátelství a výchovně jich využíváme. 

- Vytváříme výzdobu prostor školní družiny a chodeb. 

- Zpíváme námětové písně, učíme se tance. 

- Vyrábíme z tradičních i netradičních materiálů( korálky, přírodniny atd.) dle ročních období  

   a témat. 

- Rozvíjíme tělesnou zdatnost pomocí míčových a pohybových her, procvičujeme přeskoky  

   lana a švihadla, rozvíjíme vytrvalost v atletických disciplínách. 

- Využíváme prostředí školní zahrady a jejího vybavení. 

- Oslavujeme různá výročí a významné dny. 

- Čteme z oblíbených knih. 

 

2. Náš domov, Naše rodina 
 

- Vyprávíme si o městě, v němž žijeme, na vycházkách nalézáme zajímavosti našeho města 

(vodní toky, budovy, obchody atd.). 

- Jdeme na exkurze, z nichž malujeme obrázky.                                                                       

- Seznamujeme se s posláním pošty, knihovny, lékárny, obchodu atd. 

- Vyprávíme si o své rodině, povoláních rodičů, významu lidské práce. 

- Ztvárňujeme pantomimicky různá povolání. 

- Malujeme náš dům, můj pokoj…. 

 

3. My a čas 
 

- Besedujeme o střídání ročních období, vytváříme koláž změn stromu během roku.         

- Zpíváme písně zaměřené na různá roční období.               

- Kolektivně tvoříme roční kalendář akcí školní družiny, adventní kalendář a prázdninový  

   kalendář. 

- Vyprávíme si o režimu dne a o správném využití volného času. 

- Prohlížíme si fotografie z našeho dětství. 

 

4. Rozmanitosti přírody 
 

- Soutěžíme v poznávání ovoce a zeleniny podle chuti, vůně a hmatu. 

- Na vycházkách sledujeme změny v přírodě a malujeme je, upevňujeme si pravidla chování  

   v přírodě. 

- Učíme se písničky a básničky s přírodní tématikou.                         

- Využíváme přírodniny na koláže a k vyrábění. 

- Učíme se poznávat květiny a živočichy ve volné přírodě. 

- Učíme se pracovat s encyklopediemi. 

- Vyprávíme si o domácích mazlíčcích. 



- Využíváme náměty z přírody k výtvarným a pracovním činnostem. 

- Čteme z knihy PRANOSTIKY NA KAŽDÝ DEN a snažíme se jim porozumět. 

- Využíváme přírodniny k různým činnostem. 

 

5. Zdraví a bezpečnost 
 

- Pracujeme s encyklopediemi o lidském těle a potom s novými informacemi seznamujeme  

   ostatní děti.                                  

- Ujasňujeme si hygienické zásady při kašli, kýchání, použití WC a stolování.                    

- Nakreslené papírové panáčky a panenky oblékáme podle ročních dob.           

- Při tělovýchovných chvilkách procvičujeme své tělo.   

- Učíme se ošetřovat jednoduchá zranění. 

- Dbáme na pitný režim. 

- Při pobytu venku si procvičujeme chování na chodníku, silnici, přechodu, učíme se znát  

  dopravní značky v okolí školy a bydliště. 

- Povídáme si o správném vybavení kola a nutnosti používání přilby. 

- Učíme se důležitá telefonní čísla. 

- Procvičujeme si pravidla slušného chování a prověřujeme si je při všech činnostech. 

- Uvědomujeme si, v čem a jak jsou znevýhodněni někteří lidé psychicky i tělesně. 

- Zkoušíme se dorozumět jen odezíráním, představujeme si pocity nevidomého člověka  

   formou hry, cvičíme hmat poslepu. 

 

Akce školní družiny 

PODZIM 

- podzimní družinové hrátky ( jízda zručnosti na koloběžkách, zdolávání opičí dráhy) 

- turnaj ve stolním fotbalu 

- soutěž v přeskoku švihadel 

-výtvarné ztvárnění podzimu 

 

ZIMA 

- čertovský rej 

- vánoční dílna s MC KOCOUREK 

- advent ve ŠD 

- vánoční besídka 

- vánoční tradice a vyrábění 

- zimní a vánoční výzdoba 

- vánoční diskotéka 

- nácvik nových koled 

- masopustní rej 

 

JARO 
- velikonoční dílna s MC KOCOUREK 

- velikonoční tradice a vyrábění 

- jarní vyrábění a výzdoba 

- jarní písně 

- pohybové a míčové hry na školní zahradě   

 

             



 LÉTO 

- závody koloběžek 

- návštěva VODNÍHO KRÁLOVSTVÍ 

- exkurze do MUZEA ZAŠLÝCH ČASŮ 

- letní diskotéka 

- trampské písně 

 

 

11. Zpráva o prevenci sociálně patologických jevů (SPJ) 

 
V průběhu školního roku 2012/2013 jsme řešili různé projevy sociálně patologických jevů. 

Důsledky a jejich nápravu jsme konzultovali s žáky a jejich rodiči. Patřily mezi ně konflikty 

mezi žáky ve třídě, kouření ve škole i mimo školu, častá absence. Škola úzce spolupracuje 

s Městskou policií, Policií ČR, s orgánem ochrany a péče o dítě, školu navštěvuje sociální 

pracovnice Jana Veselá, DiS. V rámci hodin prvouky, přírodovědy, výchovy ke zdraví, 

výchovy k občanství žáci probírají témata týkající se prevence SPJ. 

Žáci měli možnost se průběžně seznamovat s problematikou SPJ prostřednictvím projektů 

a nástěnky k tomu určené a umístěné na chodbě školy.  

V rámci prevence zhlédli žáci 7. – 9. třídy dramatizaci románu Memento a  absolvovali 

besedu s HIV pozitivním lektorem k problematice HIV/AIDS. 

Prevence sociálně patologických jevů je zakomponována do Minimálního preventivního 

programu školy. 

 

 

 

 

12. Spolupráce s odborovou organizací 
 

Při Základní škole Březová nad Svitavou působí Základní organizace Českomoravského 

odborového svazu pracovníků školství (dále jen ZO ČMOS), která spolu s vedením školy 

tvoří kolektivní smlouvu. 

V rámci kolektivního vyjednávání jsou určena pravidla pro čerpání z fondu kulturních 

a sociálních potřeb (FKSP), ZO ČMOS navrhuje rozpočet pro daný rok a schvaluje čerpání 

fondu za předešlý rok.  

ZO ČMOS pořádá různé kulturní, poznávací, vzdělávací a sportovní akce pro zaměstnance 

školy a pro jejich rodinné příslušníky.  

 

 

 

13. Sponzorské dary 

 
I v tomto školním roce se základní škole dařila spolupráce se sponzory. Pan Josef 

Farmačka věnoval škole dvě sady míčů do tělesné výchovy a SRPŠ při základní škole 

zakoupilo slovníky do anglického jazyka, zpěvníky a kytaru do hudební výchovy. 

 



14. Závěr 
 

Ve školním roce 2012/2013 se vedení školy zaměřilo zejména na zlepšování technického 

stavu budovy a vybavení ICT. 

Ve výchovně vzdělávacím procesu byla pozornost soustředěna na testování znalostí 

a dovedností žáků v 5. a 9. ročníku v souvislosti s koncepcí  MŠMT ČR. 

 

 

 

 

 

 

V Březové nad Svitavou dne 1. 10. 2013 

 

 

Výroční zprávu zpracovalo vedení školy: 

 

Mgr. Bohuslava Zelená, ředitelka školy   __________________________ 

 

Ing. Eva Opršalová, zástupce ředitele školy   __________________________ 

 

 

Adresa pro dálkový přístup: 

 

www.zsbrezova.cz 

reditel@zsbrezova.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsbrezova.cz/
mailto:reditel@zsbrezova.cz


Příloha č. 1 

Učební plán školy 2012/2013 
 

                                                
                                                                                         

 

ŠVP Otevřená budoucnost 

 

1. stupeň 

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

obor 

Ročník 
Celkem 

1. 2. 3. 4. 5. 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

Český jazyk 9 7+2 7+2 6+1 6+1 35+6 

Anglický 

jazyk 
- - 3 3 3 9 

Matematika a 

její aplikace 
Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 20+4 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Základy práce 

s počítačem 
- - - - 1 1 

Člověk a jeho 

svět  

Prvouka 1+1 1+1 2 - - 4+2 

Přírodověda - - - 2 2 4 

Vlastivěda - - - 2 2 4 

Umění a kultura 

Hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 5 

Výtvarná 

výchova 
1 1+1 2 2 2 8+1 

Člověk a zdraví 
Tělesná 

výchova 
2 2 2 2 2 10 

Člověk a svět 

práce 

Pracovní 

výchova 
1 1 1 1 1 5 

Celkem 20 22 25 25 26 118 

 

 

Nepovinné předměty 

                 – Sborový zpěv – 1. – 3. tř. 

 – Sport a pohybové aktivity – 2. – 5. tř. 

 – Zdravotní tělesná výchova – 1. – 5. tř. 

 

 

 

 



2. stupeň 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 
Ročník Celkem 

6. 7. 8. 9.  

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk 4 3+1 4 4 15+1 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 

Matematika a její 

aplikace 
Matematika 4 3+1 4 4 15+1 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Základy práce 

s počítačem 
1 - - - 1 

Člověk a společnost  

Dějepis 1+1 2 2 2 7+1 

Občanská výchova 1 1 1 1 4 

Člověk a příroda 

Fyzika 2 2 2 1 7 

Chemie - - 2 2 4 

Přírodopis 2 1 1+1 1 5+1 

Zeměpis 1+1 2 1 1 5+1 

Umění a kultura 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

Člověk a zdraví 
Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Výchova ke zdraví - 1 - 1 2 

Člověk a svět práce Pracovní výchova 1 1 1 1 3+1 

Volitelné předměty 

Německý jazyk - 2 2 2 6 

Sport a pohybové 

aktivity 
- 2 - - 2 

Konverzace 

v anglickém jazyce 
1 1 1 1 4 

Seminář z českého 

jazyka 
1 - 1 1 3 

Seminář 

z matematiky 
1 - - 1 2 

Základy práce 

s počítačem 
- 1 1 1 4 

Celkem 30 30 31 31 122 

 

 



Nepovinné předměty 

                 – Dramatická výchova – 8. a 9. tř. 

 – Sport a pohybové aktivity – 6.,8. a 9. tř. 

 

Poznámka 

V 7. ročníku byly vytvořeny 2 skupiny. V jedné skupině byl vyučován Německý jazyk, ve 

druhé skupině Sport a pohybové aktivity (celkový počet hodin v týdnu byl zachován 

v souladu s RVP ZV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Příloha č. 2 

Přehled nepovinných předmětů  

ve školním roce 2012/2013 
 

Zdravotní Tv    
      1. – 5.  třída:   středa  12:45 – 13:30               Mgr. Oldřiška Štoudková 
 

Sborový zpěv 
      1. – 2.  třída:    pondělí     12:15 – 13:00               Mgr. Dana Pražáková 
 

Sport a pohybové aktivity 
 2. – 3. třída: pátek 12:45 – 13:30  Mgr. Radim Švancara 

 4. – 5. třída: středa 12:45 – 13:30  Mgr. Radim Švancara 

 6. třída: pondělí 14:00 – 14:45  Mgr. Radim Švancara 

 8. – 9. třída: pondělí 14:55 – 15:40  Mgr. Radim Švancara 

  

Dramatická výchova 
 8. – 9. třída: pondělí 14:00 – 15:40  Mgr. Bohuslava Zelená 
 

Kroužky 
 

Přírodovědný kroužek 
      1. třída čtvrtek 14:00 – 15:00 Mgr. Kateřina Macháňová 

      6. – 7. třída středa 14:00 – 14:45 Ing. Hana Ettlová 

           

Aerobik 
 2. – 5. třída středa 15:00 – 15:45 Mgr. Kateřina Macháňová 
 

Zdravotní kroužek 
 2. třída úterý 13:00 – 13:45 Mgr. Jaroslava Jiráčková  
 

Výtvarný kroužek 
 1. – 2. třída středa 13:00 – 13:45 Mgr. Lenka Kissová 

 3. třída úterý 13:00 – 13:45 Mgr. Pavla Jandlová 
 

Angličtina hravě 
 2. třída pondělí 13:00 – 13:45 Mgr. Zdeňka  Drápelová 
  

Ruční práce 
 7. třída čtvrtek 11:50 – 12:35 Mgr. Alena Kollmannová 

 

Kytarový kroužek 
 7. a 9. třída středa 14:00 – 14:45 Ing. Hana Ettlová 

 

Volnočasové aktivity 
 3. – 4. třída po – pá 12:35 – 14:35 Hana Blažková 

 

 

 



Příloha č. 3 

Přehled o pedagogických pracovnících  

 
Ředitelka školy: Mgr. Zelená Bohuslava PF-Čj, Ov 

 

Zástupce ředitelky: Ing. Opršalová Eva VŠZ - DPS 

 

Výchovná poradkyně: Monhartová Anna    

 

Pedagogičtí pracovníci: 

                         Učitelé: Mgr. Jandlová Pavla PF-1.-5. r. ZŠ, Hv 

 Mgr. Jiráčková Jaroslava PF-1.-5. r. ZŠ, Vv 

 Monhartová Anna PF-Př, Z 

 Mgr. Štoudková Oldřiška PF-Rj, Tv, kurs Nj 

 Mgr. Drápelová Zdeňka PF-1.-5. r. ZŠ 

 Mgr. Kissová Lenka PF-1.-5. r. ZŠ, Vv 

 Mgr. Macháňová Kateřina PF-1.-5. r. ZŠ 

 Mgr. Illová Jana PF-Č, D 

 Mgr. Kozáková Romana  PF-M, Ch 

 Ing. Ettlová Hana VŠZ-DPS 

 Mgr. Kollmannová Alena  PF-M, Tp 

 Mgr. Švancara Radim PF-Čj, Nj 

 PaedDr. Tenorová Zdenka PF-Ov, D, Spec. ped 

  

 

 

Předsedové předmětových komisí: 

metodické sdružení I. stupně – Mgr. Jandlová Pavla                

přírodovědné předměty –  Ing. Ettlová Hana 

společenskovědné předměty – Mgr. Illová Jana 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 

 

Přehled výuky předmětů z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti 

 
a) první stupeň 

Třída Celkem  Pedagogická a odborná způsobilost 

 hodin Ú % O % P % N % 

1. 25 20 80   5 20   

2. 23 22 96   1 4   

3. 25 22 88   3 12   

4. 25 22 88   3 12   

5. 26 23 88   3 12   

Celkem první stupeň 124 109 88   15 12   

 

b) druhý stupeň 

Předmět Celkem  Pedagogická a odborná způsobilost 

 hodin Ú % O % P % N % 

Český jazyk 16 16 100       

Anglický jazyk 12     12 100   

Německý jazyk 6 2 33 4 67     

Matematika 16 8 50 8 50     

Občanská výchova 4   4 100     

Tělesná výchova 8 4 50   4 50   

Zeměpis 6 3 50   3 50   

Dějepis 8 8 100       

Přírodopis 6 6 100       

Hudební výchova 4   4 100     

Výtvarná výchova 6     6 100   

Fyzika 8     8 100   

Chemie 4   4 100     

Pracovní výchova 4 3 75   1 25   

Základy práce s počítačem 1     1 100   

Výchova ke zdraví 2     2 100   

          

Volitelné předměty          

Základy práce s počítačem 3   2 67 1 33   

Konverzace v angl. jazyce 7     7 100   

Seminář z českého jazyka 3 3 100       

Seminář z matematiky 2   2 100     

Sport a pohybové aktivity 2     2 100   

          

Nepovinné předměty          

Sport a pohybové aktivity 4     4 100   

Dramatická výchova 2 2 100       

Celkem druhý stupeň 134 55 41 28 21 51 38   

 
ZŠ celkem 258 164 64 28 11 66 25   

Vysvětlivky k odborné a pedagogické způsobilosti: 

Ú - úplná, O - pouze odborná, P - pouze pedagogická, N – nevyhovující 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příjmení, jméno, titul Funkční 

zařazení 

 
Délka 

praxe  

Pedagogická a odborná 

způsobilost 

 

Vyučuje 

předmětům 

Další 

vzdělávání,  

Vyuč. 

úvazek  

 
1) 2) 

let Ú - pro 

předměty 

O P N  specializace celkem 

Zelená Bohuslava, Mgr. Ř  33 Č – Ov    Č, Čs, Dv  7 

Opršalová Eva, Ing. ZŘ  10 Př VŠZ DPS  M, Ms, Zp, 

Ch, Př 

 11 

Kissová Lenka, Mgr. U  16 1. – 5. ZŠ    4. třída, Pv  22 

Macháňová Kateřina, 

Mgr. 

U  17 1. – 5. ZŠ    1. třída  20 

Jiráčková Jaroslava, Mgr. U  27 1. – 5. ZŠ    2. třída  22 

Jandlová Pavla, Mgr. U  32 1. – 5. ZŠ    3. třída  22 

Drápelová Zdeňka, Mgr. U  26 1. – 5. ZŠ    5. třída, Hv, 

Ak 

 22 

Monhartová Anna VP,U  39 Př – Z    Z  3 

Štoudková Oldřiška, Mgr. U  32 R – Tv    Tv, F, Zv,  

ZTv, N 

 22 

Illová Jana, Mgr. U  11 Č – D      Č, Čs, A, 

D, Vv 

 22 

Kozáková Romana, Mgr. U  18 M – Ch    
 

A, Vv, Ak, 

Čt 

 22 

Ettlová Hana, Ing. U  29 Př 

 

VŠZ DPS  M, Ms, Př, 

Ch, Hv, 

Ov, Pv, Vv 

 22 

Kollmannová Alena, 

Mgr. 

ICT, U  11 M – Tp    M, Ms, Zp, 

Vv, F, Pv 

 19 

Švancara Radim, Mgr. U  3 Č – N    Č, N, Tv, 

Vl, Z, SPA 

 22 

Tenorová Zdenka, 

PaedDr. 

U E 39 Ov, D – 

Spec.p. 

   D  2 

 

Vysvětlivky 
1)

 funkční a pracovní zařazení (Ř - ředitel, ZŘ - zástupce ředitele, U - učitel, VP - výchovný poradce, ...) 
2)

 E - externí pracovník  

Zkratky uvedené ve sloupcích pedagogické a odborné způsobilosti: Ú - úplná, O - pouze odborná, P - pouze 

pedagogická, N - nevyhovující 

 
Příloha č. 5 

 

Přehled vychovatelů, externích učitelů a správních zaměstnanců školy 

 
Vychovatelky ŠD: Pařilová Ivana SPgŠ 

 Nečasová Lenka SPgŠ 

 

Provozní zaměstnanci:   Švancarová Marie účetní 

   Hensl Jiří školník 

 Hensl Jiří topič  

 Škrancová Marie uklízečka  

 Vávrová Marie uklízečka 

 Paldusová Hana vedoucí stravování 

 Dudová Zdenka kuchařka 

 Svobodová Radoslava kuchařka 

 Trnka Miroslav kuchař 



Příloha č. 6 

 

Přehled o dojíždějících žácích k 1.  9.  2012 

 
 

Obec:                          Počet: 

 

Pohledy                      19 

Bělá nad Svitavou 1 

Brněnec 2 

Letovice 1 

 

 

Celkem: 23 

 

 

 
Příloha č. 7 

 
Zápis k povinné školní docházce 

 
 Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhl dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) dne 29. 1. 2013. K zápisu se dostavilo 25 dětí. Na spádovou školu bylo přijato 20 

žáků. 

 

 U 5 dětí rozhodla ředitelka školy podle § 37 odst. 1 školského zákona o odkladu povinné 

školní docházky o jeden školní rok. Žádost zákonných zástupců dítěte byla doložena 

doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

 

 Během měsíce května bylo na školu převedeno jedno dítě z jiné školy a jedno dítě bylo 

z důvodu změny bydliště převedeno na jinou školu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 8  

Přijímací řízení 
 

Střední školy 
 

Žáci 9. třídy 
 

Drdla Marcel  - Gymnázium a Jazyková škola Svitavy – gymnázium 

Duda Tomáš - SOŠ a SOU Blansko – mechanik – seřizovač  

Ducháček Jan - SŠ potravinářská, obchodu a služeb Brno – cestovní ruch 

Kudýnek Michal - Gymnázium a Jazyková škola Svitavy – gymnázium 

Stupka Jan - Gymnázium a Jazyková škola Svitavy – gymnázium  

Danielová Adriana - VOŠ a SŠ ekonomická a zdravotnická Boskovice – hotelnictví  

Dvořáčková Lenka - SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí – modelářství a návrhářství 

   oděvů 

Kovaříková Andrea - VOŠ a SŠ ekonomická a zdravotnická Boskovice – hotelnictví 

Siváková Kateřina - VOŠ a SŠ ekonomická a zdravotnická Boskovice – informační 

   technologie 

Škeříková Dominika - OA a VOŠ ekonomická Svitavy – obchodní akademie 

Švancarová Lenka - Gymnázium Česká Třebová – gymnázium  

Divišová Lucie - OA a VOŠ ekonomická Svitavy – obchodní akademie      

Střední odborná učiliště 

 

Žáci 9. třídy 
 

Kabelka Jiří - SOŠ a SOU Polička – kuchař, číšník 

Lepka Pavel - SOŠ a SOU A. Citroëna Boskovice – mechanik opravář motorových 

    vozidel                          

Marek Lukáš - SOŠ a SOU Polička – kuchař, číšník 

Loukotová Martina - ISŠ Moravská Třebová – stravovací a ubytovací služby 

Sobolová Adéla - SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička – kadeřnice 

Krátká Nicola - SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička – kadeřnice 

Kudelová Michaela - SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička – kadeřnice 
 

Ukončení základního vzdělání v nižším ročníku 
 

Žáci 8. třídy 
 

Čížková Jana - nepodala přihlášku na žádnou SŠ ani SOU 

 

Žáci 7. třídy 
 

Šomová Nikol - nepodala přihlášku na žádnou SŠ ani SOU 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 9 

Přehled tříd a třídních učitelů 
 

Třída:       Počet žáků:       chlapců            dívek                 Třídní učitel:  

______________________________________________________________________ 

1.  30  12  18  Mgr. Macháňová Kateřina 

2.  25  13  12  Mgr. Jiráčková Jaroslava 

3.  21    8  13  Mgr. Jandlová Pavla 

4.  21  13    8  Mgr. Kissová Lenka 

5.  17  10    7  Mgr. Drápelová Zdeňka 

______________________________________________________________________ 

I. stupeň 114  56  58 

 

______________________________________________________________________ 

6.  24    8  16  Mgr. Švancara Radim 

7.  21    6  15  Mgr. Štoudková Oldřiška 

8.  24  11  13  Mgr. Kollmannová Alena 

9.  20    9  11  Mgr. Illová Jana 

______________________________________________________________________ 

II. stupeň 89  34  55 

 

______________________________________________________________________ 

I. odděl. ŠD 25  11  14  Pařilová Ivana  

II. odděl. ŠD 25  12  13  Nečasová Lenka 

______________________________________________________________________ 

ŠD celkem 50  26  24 

 

Škola celkem: 203 žáků 

 

Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2012/2013 
 

 

Třída Počet žáků 

 

1. p.        2. p. 

 
Prospěch-1. pololetí 

 
Prospěch-2. pololetí 

V P N Nh V P N 

1. 

2.   

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 30          29     

 25          26 

 21          21 

 21          21 

 17          17   

 24          23 

 21          21  

 23          23 

 20          19  

 28 

19 

14 

8 

6 

4 

8 

5 

5 

2 

5 

7 

13 

9 

19 

10 

15 

11 

0 

1 

0 

0 

2 

1 

3 

2 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

 27 

18 

14 

11 

9 

5 

6 

8 

4 

2 

6 

7 

10 

7 

18 

14 

14 

14 

0 

2 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

Pozn.:  V – prospěli s vyznamenáním  

            P – prospěli  

            N – neprospěli 

 Nh – nehodnoceni  



 

Pochvaly udělené žákům na konci školního roku 
 

1. třída: Cupal Josef – pochvala za výborný prospěch 

 Dobeš Michael – pochvala za výborný prospěch 

 Dürr Matěj – pochvala za výborný prospěch 

 Klemša Vít – pochvala za výborný prospěch 

 Kubica Patrik – pochvala za výborný prospěch 

 Sperát Jakub – pochvala za výborný prospěch 

 Šimek Marek – pochvala za výborný prospěch 

 Cendelínová Tereza – pochvala za výborný prospěch 

 Černá Tereza – pochvala za výborný prospěch 

 Dvořáčková Klára – pochvala za výborný prospěch 

 Juránová Monika – pochvala za výborný prospěch 

 Ondrová Kateřina – pochvala za výborný prospěch 

 Polášková Natálie – pochvala za výborný prospěch 

 Straková Karolína – pochvala za výborný prospěch 

 Zapletalová Kristýna – pochvala za výborný prospěch 

 

2. třída:  Karlík Jakub – pochvala za reprezentaci školy 

 Krátká Natálie – pochvala  za reprezentaci školy 

  

3. třída: Ducháčková Petra – pochvala za výborný prospěch 

 Holzerová Denisa – pochvala za reprezentaci školy 

 Hrdá Aneta – pochvala za vzorné chování 

 Juránová Eliška – pochvala za výborný prospěch 

 Gruzová Iveta – pochvala za výborný prospěch 
  

4. třída: Štoudek Ondřej – pochvala za výborný prospěch  

 Myšková Sára – pochvala za reprezentaci školy 

 Pavlasová Viktorie – pochvala za reprezentaci školy 

   

5. třída:  Gracias Petr – pochvala za reprezentaci školy v přírodovědné soutěži 

         

6. třída: Fischerová Pavlína – pochvala za výborný prospěch 

 Kubíčková Gabriela – pochvala za reprezentaci školy v přírodovědné soutěži 

  Volečková Anna – pochvala za výborný prospěch  

 

7. třída:  Klemša Matěj – pochvala za vzorné plnění školních povinností 

 Švancarová Tereza – pochvala za výborný prospěch, vzorné plnění školních  

     povinností a vzornou reprezentaci školy 

          

8. třída: Dufková Zuzana – pochvala za výrazné zlepšení prospěchu a reprezentaci školy

 Macháňová Eliška – pochvala za výborný prospěch a reprezentaci školy 

 Vlčková Denisa – pochvala za výborný prospěch 

                

9. třída: Ducháček Jan – pochvala za vzorný prospěch a vzornou reprezentaci školy 

 Kudýnek Michal – pochvala za vzorný prospěch a vzornou reprezentaci školy 

 Stupka Jan – pochvala za vzorný prospěch a vzornou reprezentaci školy 

 Dvořáčková Lenka – pochvala za pomoc třídnímu učiteli 



Prospěchově nejlepší žáci 
 

1. třída:  Cupal Josef, Dobeš Michael, Dürr Matěj, Klemša Vít, Kubica Patrik, Sperát Jakub, 

Šimek Marek, Cendelínová Tereza, Černá Tereza, Černá Veronika, Dvořáčková 

Klára, Juránová Monika, Ondrová Kateřina, Polášková Natálie, Straková Karolína, 

Zapletalová Kristýna 

  

2. třída:  Cerhák Vojtěch, Gracias Ondřej, Havlíček Adam, Kalod Jiří, Karlík Jakub, Kolář 

Štěpán, Ševčík Vojtěch, Bauerová Anežka, Kopecká Simona, Koubková Natálie, 

Neubauerová Klára, Polášková Karolína, Sirková Klára, Škeříková Lenka   

 

3. třída:  Kocman Martin, Ducháčková Petra, Holzerová Denisa, Juránová Eliška, Valtrová 

Diana, Gruzová Iveta 

 

4. třída: Štoudek Ondřej, Huppert Matěj, Chlup Martin, Mrázek Jakub, Švancara David, 

Zapletal Filip, Bartoňková Marie, Geršlová Nikol, Myšková Sára, Pavlasová 

Viktorie, Šimková Veronika 

 

5. třída: Gracias Petr,Leksová Kateřina, Volečková Karolína, Hnát Filip, Valtr Zdeněk, 

Jeřábková Barbora, Suková Karolína, Švancarová Zuzana, Vlčková Karolína Jitka 

 

6. třída: Fischerová Pavlína, Volečková Anna, Černá Vendula, Kubíčková Gabriela, 

Kovaříková Natálie 

  

7. třída: Švancarová Tereza, Klemša Matěj, Ševčík Karel, Drdlová Eva, Jedlinská Kateřina, 

Pokorná Vendula 

  

8. třída: Macháňová Eliška, Vlčková Denisa, Dufková Zuzana, Kejda Matyáš, Kiss Martin, 

Kovařík Tomáš, Šána Daniel, Kubicová Nikola  

 

9. třída: Ducháček Jan, Stupka Jan, Kudýnek Michal, Švancarová Lenka 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 11 

Akce konané ve školním roce 2012/2013 
Září 

 27. 9.  Ukázka výcviku psů  

 27. 9. Finanční gramotnost (8. – 9. třída) 

Říjen 

   2. 10. Minifotbal – obvodní kolo – Svitavy (8. – 9. třída) 

 2. 10.  Přehlídka středních škol – Svitavy (9. třída) 

 9. 10.  Minifotbal – okresní kolo – Svitavy (8. – 9. třída) 

 17. 10. Kinderiáda – Litomyšl (1. stupeň) 

 19. 10. Memento – dramatizace románu (7. – 9. třída) 

 22. 10. Podzimní družinové hrátky (ŠD) 
    

Listopad 

 5. 11.  Ekocentrum Paleta – zážitkový program (6. – 7. třída) 

 5. 11. Helouvínské dobrodružství (2. odd. ŠD) 

 12. 11. Ekocentrum Paleta – zážitkový program (8. – 9. třída)   

 12. 11.  Cesta vesmírem (ŠD 2. odd.) 

 23. 11. Seznamte se …Hudba a film – Cesty filmové hudby – výchovný koncert (2. stupeň) 

 26. 11. Orion florbal cup – obvodní kolo – Svitavy (8. – 9. třída) 

 27. 11.  Malování ozdobných magnetů – výtvarná dílna  

 27. 11.  Vánoční dílna s MC Kocourkem (ŠD) 

   

Prosinec 

 4. 12. Vánoční besídka (1. odd. ŠD)    

 4. 12. Vánoční besídka 

 5. - 7. 12. Výměnný pobyt – Poznáváme své sousedy – Grossweikersdorf Rakousko  

 5. 12.  Čertovský týden (2. odd. ŠD) 

 6. 12. Čertovský rej (1. odd. ŠD) 

   11. 12.  Vánoční tradice – muzeum Svitavy (4. a 8. třída) 

 17. 12. Volba povolání – SŠ Litomyšl (8. – 9. třída) 

 19. 12. Vánoční odpoledne (2. odd. ŠD) 

        

Leden 

 6. – 12. 1. LVZ – Harrachov (7. – 8. třída) 

 16. 1. Přírodovědná soutěž – Ochrana přírody a ekologie – Svitavy 

 29. 1. Zápis do 1. třídy  

Únor 

 13. 2. Přírodovědná soutěž – mineralogie, ekologie a biologie člověka – Svitavy 

 20. 2.  Africká mozaika – interaktivní beseda (6. – 7. třída) 

 27. 2. Masopustní rej (1. odd. ŠD)  

    

Březen 

 6. 3. Problematika HIV/AIDS – beseda (2. stupeň) 

 12. 3. Velikonoční dílna s MC Kocourkem (ŠD) 

 20. 3.  Přehlídka dětských pěveckých sborů – krajské kolo – Chrudim  

 22. 3. Matematický KLOKAN 2013 (2. – 9. třída) 

 25. 3.  Noc s Andersenem (6. třída) 

 27. 3. Coca – cola školský pohár 2013 – Polička (2. stupeň) 

  



Duben 

 3. 4. Přírodovědná soutěž – poznávání živočichů – Svitavy 

 4. 4. Moravské zemské muzeum a Moravská galerie – exkurze – Brno (9. třída)   

 11. 4. Lidské osudy – výstava – muzeum Svitavy (9. třída) 

 12. 4.  Máme rádi písničky – výchovný koncert (1. stupeň) 

 12. 4.  Jak se stát hudebním skladatelem – výchovný koncert (2. stupeň) 

 22. 4. Planeta Země 3000, „Madagaskar – příběh pradávné Lemurie“ – výchovný 

  pořad – Svitavy (5. – 9. třída) 

 24. 4. Den Země – projektový den  
     

Květen 

 6. 5. Pythagoriáda – okresní kolo – Svitavy  

 9. 5. Ikaros – ukázky dravců  

 10. 5. Výlet do středověku – exkurze – Polička (7. třída) 

 15. 5.  Hvězdárna a planetárium – exkurze – Hradec Králové (4. – 5. třída) 

  16. 5. Přírodovědná soutěž – poznávání rostlin – Svitavy 

 16. 5.  Právo na každý den – vědomostní soutěž – Svitavy (9. třída)  

 17. 5. Ukázka služební a sportovní kynologie  

 22. 5.  Poznávání rostlin – okresní kolo – Litomyšl  

22. – 24. 5. Výměnný pobyt – Poznáváme své sousedy – žáci z Rakouska 

 28. 5. Jarní besídka  

 30. 5. Školní výlet – Bongo Brno (1. – 2. třída) 

 31. 5.  Školní výlet – Bongo Brno (6. třída) 

 31. 5.  Technohrátky – Moravská Třebová (7. – 8. třída) 

  

Červen     
 5. 6. Školní výlet – Macocha (3. – 4. třída) 

 6. 6. Školní výlet – Praha (5. třída) 

   8. 6. Školní výlet – Brno (6. třída) 

 12. 6. Závod na koloběžkách (ŠD) 

 14. 6. Atletický trojboj   

 14. 6.  Projekt E – DUR 

 18. 6.  Školní výlet – hrad Svojanov (7. a 9. třída) 

 19. 6. Technohrátky – Svitavy (7. – 8. třída) 

 20. 6. Školní olympiáda (2. stupeň) 

  20. 6.  Návštěva Vodního království (ŠD)  

 21. 6. Den s BVK (8. třída) 

   26. 6.  Školní olympiáda (1. stupeň) 

 28. 6. Slavnostní předání vysvědčení a pamětních listů žákům 9. třídy na  

  MěÚ Březová nad Svitavou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 12 
 

Umístění žáků v některých soutěžích 
 

Sportovní soutěže 

Minifotbal, obvodní kolo  1. místo starší žáci (8. a 9. třída) 

Minifotbal, okresní kolo  3. místo starší žáci (8. a 9. třída) 

Kinderiáda 17. místo žáci 1. – 5. třídy 

Orion florbal cup 6. místo žáci 1. – 3. třídy 

Coca – cola školní pohár účast žáci 6. – 9. třídy 

Atletický trojboj 1. místo žáci 1. – 9. třídy 
 

Český jazyk 

Olympiáda v Čj, okresní kolo účast Jan Ducháček (9. třída) 

  Michal Kudýnek (9. třída) 

 

Matematika 

Pythagoriáda, okresní kolo účast Pavlína Fischerová (6. třída) 
     

Přírodopis  

Čtyřkolová Přírodovědná soutěž 1. místo Gabriela Kubíčková (6. třída) 

  Tereza Švancarová (7. třída) 

 2. místo Anna Volečková (6. třída) 

 4. místo Petr Gracias (5. třída)  

Poznávání rostlin, okresní kolo 4. místo Gabriela Kubíčková (6. třída) 

 6. místo Zuzana Dufková (8. třída) 

 

Hudební výchova 

Krajská přehlídka dětských  

pěveckých sborů, Chrudim stříbrné pásmo Březováček 

 

Ve školním roce 2012/2013 se škola podílela na organizaci okresního kola Olympiády 

v českém jazyce. Předsedkyní poroty byla Mgr. Bohuslava Zelená. 


