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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 
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2. Podmínky pro pedagogickou práci 
 

 

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

střechy, zateplení a úpravy parket se dočkala tělocvična školy. 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. Ke 

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

a tříd 1. stupně. V letošním školním roce byly pořízeny další 4 interaktivní tabule. Škola nyní 

disponuje 10 kusy této nejmodernější učební pomůcky. Současně bylo obnoveno 24 počítačů 

v učebně PC. K rozvoji pracovních návyků a estetického cítění žáků slouží nově zakoupená 

keramická pec s příslušenstvím, jež je využívána nejen v zájmových kroužcích. 

 

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, 

českého jazyka a matematiky a v 9. třídě z matematiky, českého jazyka, obecných studijních 

předpokladů a anglického jazyka. 

 

Oba ročníky dosáhly velmi dobrých výsledků zejména v českém jazyce a obecných 

studijních předpokladech. 

 

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

udělen CERTIFIKÁT společnosti SCIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. DVPP 
DVPP září-prosinec 2013 

 

 

Jméno 
 

Aprobace 

 

Datum 

 

Akce 
 

Kursovné 

 
Cestovné 

Ježová Sylva, Mgr. 1. st. ZŠ 
Září 

2013 

DPS – Studium pro výchovné 

poradce 
6 000,- 0,- 

Kollmannová Alena, 

Mgr. 
M – Tp  

2. 10. 

2013 

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o 

odborné způsobilosti v 

elektrotechnice  

605,- 120,- 

Štoudková Oldřiška, 

Mgr. 
Tv – R  

21. 10. 

2013 

Seminář pro pedagogické 

pracovníky 
0,- 241,- 

Opršalová Eva, Ing. 
VŠZ, 

DPS 

5. 11. 

2013 
Seminář ke standardům ZV 0,- 241,- 

Kissová Lenka, Mgr. 1. st. ZŠ 
11. 11. 

2013 
Jak vést rozhovor s rodiči 650,- 66,- 

Ettlová Hana, Ing. 
VŠZ, 

DPS 

11. 11. 

2013 
Jak vést rozhovor s rodiči 650,- 92,- 

Zelená Bohuslava, 

Mgr. 
Č – Ov 

2. 12. 

2013 
Vnitřní kontrola v praxi PO 800,- 241,- 

Štoudková Oldřiška, 

Mgr. 
Tv – R  

11. 12. 

2013 
Zdravotní tělesná výchova 630,- 241,- 

Jazykové vzdělávání:                      0,-         0,-        

Celkem:                9 335,-  1 242,- 

 

Celkem: 10 577,-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DVPP leden-červen 2014 
 

 

Jméno 
 

Aprobace 

 

Datum 

 

Akce 
 

Kursovné 

 
Cestovné 

Nečasová Lenka SPgŠ 
20. 2. 

2014 
Tři podoby šperku 240,- 172,- 

Opršalová Eva, Ing. 
VŠZ, 

DPS 

20. 2. 

2014 

Další rozvoj pedagogů 

pracujících ve výuce 

s interaktivní tabulí  

0,- 0,- 

Illová Jana, Mgr. Č – D 
4. 3. 

2014 
Čeština nemusí být nudná 650,- 221,- 

Kozáková Romana, 

Mgr. 
M – Ch 

8. 4. 

2014 

Dopravní výchova pro I. stupeň 

ZŠ 
350,- 278,- 

Zelená Bohuslava, 

Mgr. 
Č – Ov 

9. 4. 

2014 

Organizační řád školy a jeho 

součásti 
750,- 242,- 

Macháňová Kateřina, 

Mgr. 
1. st. ZŠ 

28. 4. 

2014 
Třída plná pohody I. 650,- 95,- 

Kissová Lenka, Mgr. 1. st. ZŠ 
28. 4. 

2014 
Třída plná pohody I. 650,- 67,- 

Jiráčková Jaroslava, 

Mgr. 
1. st. ZŠ 

15. 5. 

2014 

Celoroční motivační tematické 

hry pro 1. stupeň ZŠ 
700,- 67,- 

Jazykové vzdělávání:                      0,-         0,-        

Celkem:                3 990,-  1 142,- 

 
Celkem na DVPP: 5 132,- Kč   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2013/2014 proběhly na základní škole následující kontroly: 

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

celku – 9. 9. 2013. 

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 – 11. 11. 2013, 11. 6. 2014. 

 

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

v kanceláři účetní 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.  

 

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.  

 

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 OP VK s názvem Moderní škola byl realizován v průběhu dvou let v celkové 

hodnotě 1 155 234,-Kč. Finanční prostředky byly 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 byl ukončen 28. 2. 2014. 

 

5. Projekt RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět zapojil žáky školy aktivně do procesu  

ochrany životního prostředí. 

 

6. Žáci 6., 7. a 9. ročníku se zapojili do projektu Podpora přírodovědného a technického 

vzdělávání v Pardubickém kraji. Škola v tomto projektu spolupracuje s Gymnáziem Svitavy, 

žáci se účastní projektové výuky v předmětech chemie, fyzika, zeměpis a biologie a terénní 

ekologické exkurze v Kaprálově mlýně. 



8. Spolupráce se zahraničním partnerem 

 
Ve školním roce 2013/2014 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 došlo opět 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. Putování se sv. Cyrilem a Metodějem 

 
V pátek 20. září 2013 se žáci 7. třídy vydali po stopách nejznámějších soluňských 

bratrů sv. Cyrila a Metoděje, aby si tak přiblížili význam jejich působení nejen na Velké 

Moravě. 

Prostřednictvím sbírkových předmětů vystavených v Paláci šlechtičen, sídle brněnského 

Moravského zemského muzea, si žáci prohloubili znalosti o životě těchto věrozvěstů i o 

duchovní kultuře Slovanů v době Velkomoravské říše.  

Interaktivní výukový program uspořádaný k připomenutí 1150. výročí příchodu sv. 

Konstantina a Metoděje na naše území byl zakončen prohlídkou nejznámějších památek 

města Brna.   

 

 

2. Návštěva rakouských kolegů 
 

Ve dnech 18. a 19. října navštívil učitelský sbor kolegy z partnerské dolnorakouské školy 

IBHS Großweikersdorf. Během dvou dnů jsme měli možnost získat představu o tom, jak 

probíhá vyučování a příprava na něj ve škole v zahraničí, v čem jsou naše školy podobné 

a odlišné a srovnali jsme také materiální zázemí obou škol.  

Společnou diskuzí a prostřednictvím hospitačních činností jsme mohli srovnávat 

jednotlivé vzdělávací systémy a pozorně sledovat rozmanité vyučovací metody a formy 

výuky. Díky návštěvě jsme měli jedinečnou příležitost uvědomit si význam kvalitní jazykové 

vybavenosti, neboť komunikace mezi vyučujícími a žáky probíhala pouze v němčině nebo 

angličtině. 

Ke sblížení obou stran a vzájemnému předávání poznatků napomohly též společné výlety 

do města Tulln a do rakouského hlavního města Vídně. 

V Tullnu jsme navštívili minoritský klášter, v němž sídlí muzejní komplex Tullner 

Museen. Jeho rozsáhlé expozice mapují historii města. Zhlédli jsme i stálou výstavu 

největšího rakouského malíře a grafika Egona Schieleho. Muzeum věnované tvorbě tohoto 

impresionistického malíře je umístěno v historické budově bývalého vězení. V centru města 

se zachovaly početné stavební památky z období středověku a z doby římské. Římané tady 

měli tábor a přístaviště s názvem Comagena. Podle legendy o Nibelunzích se zde Krimhilda 

poprvé setkala s Etzelem. 

Ve Vídni se největšímu zájmu těšil vznešený Hofburg s neobyčejnou výstavou 

věnovanou císařovně Sisi. Maximálně jsme využili možnosti nahlédnout do skutečného života 

Sisi a vidět řadu osobních předmětů, které dokládaly její vřelý vztah k milované rodině 

a postupné přilnutí k Uhrám. Ve Stříbrné komnatě jsme byli okouzleni stříbrným nádobím, 

jež bylo používáno jak pro běžné účely, tak pro slavnostní příležitosti. Rafinovaně zdobený 

porcelán sloužil na císařském dvoře pouze k ozdobě stolu. 

Prohlídku Vídně završila návštěva Dunajské věže. Věž je vysoká 252 m a pyšní se dvěma 

rychlovýtahy, které nás za 35 s vyvezly do otáčející se vyhlídkové restaurace. Z výšky 165 m 

jsme měli hlavní město jako na dlani a mohli jsme obdivovat další významné vídeňské 

památky. 

S rakouskými přáteli jsme se rozloučili v Grossweikersdorfu v ateliéru významného 

malíře Petera Schneidera. Jeho roční kalendáře a grafiky zdobí od roku 2010 naši základní 

školu. 



Načerpané poznatky, nové zkušenosti a nádherné turistické zážitky využijeme nejen 

v běžné výuce, ale též během projektových dnů věnovaných našim rakouským přátelům.  

 

 

3. Přijetí na Pardubickém kraji 

  

Žákyně 8. třídy Petra Švancarová dosáhla vynikajícího úspěchu ve své postupně se rodící 

pěvecké kariéře. V 7. ročníku celostátní pěvecké soutěže s mezinárodní účastí ČESKO 

ZPÍVÁ 2013 získala bronzovou příčku. 

Jako výrazný talent byla proto Petra dne 2. prosince 2013 přijata paní náměstkyní 

hejtmana Pardubického kraje Ing. Janou Pernicovou. V příjemném prostředí nejprve Petra 

představila svůj dárek – natočené CD, poté seznámila paní náměstkyni s prvními pěveckými 

krůčky, s výraznými dostavujícími se úspěchy a částečně poodhalila tvůrčí i životní plány do 

budoucna. 

 

 

4. LVZ – Harrachov  

 
Stalo se již zvykem, že lyžařský kurz žáků ZŠ Březová nad Svitavou se koná společně se 

žáky ZŠ Brněnec-Moravská Chrastová v krkonošském lyžařském středisku v Harrachově 

v penzionu SUNSKI. V neděli 5. ledna 2014 jsme se plni očekávání, ale také obav ze 

sněhových podmínek, vydali do Harrachova. Předpovědi počasí nebyly zcela příznivé, ale my 

jsme věřili, že díky technickému zasněžování bude kurz probíhat tradičním způsobem. 

Harrachov nás přivítal zcela jarně, sníh ležel jen na sjezdovkách. Náš lyžařský výcvik 

pod instruktorským vedením Mgr. Oldřišky Štoudkové, Mgr.  Karla Radimeckého a Michala 

Vybíhala mohl začít. Začátečníci trénovali ve ski areálu „Zákoutí“, pokročilejší se 

zdokonalovali na červené sjezdovce na Čertově hoře. Postupně ji vyzkoušeli i mnozí 

začátečníci, kteří zvládli techniku lyžování a vyrovnali se zkušeným lyžařům. 

Každý den jsme se scházeli při večerním programu, kterým  byly přednášky týkající se 

lyžování, bezpečnosti na horách i zdravovědy. Zajímavá byla také beseda se členem Horské 

služby. Ve středu v době odpočinkového dopoledne jsme zavítali do lanového centra a někteří 

si vyzkoušeli jízdu na bobové dráze.  

Tradiční závody ve slalomu se z důvodu nedostatku sněhu nemohly konat, přesto  byl  

každý  za  svoji  snahu a dovednosti  odměněn  drobnými předměty  a sladkostmi. Počasí nám 

sice moc nepřálo, ale díky technickému sněhu jsme si užili lyžování ke spokojenosti nás 

všech. Domů jsme se vrátili plni zážitků, bez zranění a s předsevzetím, že bychom si chtěli 

kurz příští rok zopakovat. 

 

5. Zápis do 1. třídy 
 

Dne 3. února 2014 proběhl na naší škole zápis do 1. třídy, během něhož budoucí školáci 

prokazovali, jak umějí komunikovat s okolím či jak se umějí soustředit na zadaný úkol. 

A tak se během pondělního dopoledne ve 2.B a 4. třídě pod dohledem pedagogů z 1. 

stupně recitovalo, zpívalo, určoval se počet nebo se poznávaly geometrické tvary. 

Nechyběla ani vyprávění vzniklá na základě předložených obrázků, kterými byla 

prověřena nejen úroveň verbálních schopností dětí, ale i jejich správná výslovnost. 

Při odchodu domů byly všechny děti za svoji snahu odměněny dárky vyrobenými 

staršími žáky. 



 

6. Chemická soutěž 

 
Dne 5. února 2014 se na Gymnáziu  Jevíčko konal další ročník chemické soutěže nazvané 

podle českého chemika a držitele Nobelovy ceny za polarografii „O putovní pohár Jaroslava 

Heyrovského“. Letošního ročníku se zúčastnili i tři nadšenci  pro chemii z 9. třídy: David 

Štěpánek, Matyáš Kejda a Denisa Vlčková. 

Vlastní soutěž prověřovala vědomosti získané nejen během 8. a 9. ročníku ZŠ, ale 

zejména samostudiem, pozorováním a jednoduššími pokusy. Zajímavý den byl zpestřen 

intenzivní činností v dokonale vybavené laboratoři a vystoupením místní školní kapely.  

Souhrnné vyhlášení výsledků proběhlo v aule gymnázia. Každý soutěžící obdržel diplom, 

chemické kvarteto a studentský vědecký časopis. Všichni naši zástupci se umístili v první 

dvacítce. Nejlepšího výkonu dosáhla Denisa Vlčková, která ziskem 98 bodů obsadila krásné 

7. místo. Gratulujeme! 

 

 

 

7. Projektové dny na Gymnáziu Svitavy 
 

V průběhu letošního školního roku se naše škola zapojila do projektu Podpora 

přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. V tomto dvouletém projektu 

je zapojeno 16 středních a 93 základních škol z celého Pardubického kraje. ZŠ Březová nad 

Svitavou spolupracuje s Gymnáziem Svitavy. Během čtyř projektových dnů se žáci sedmé a 

deváté třídy zúčastnili výukových lekcí zaměřených na zeměpis, biologii, chemii a fyziku.  

Žáci sedmé třídy se v 1. pololetí věnovali zeměpisu. Učili se zacházet s GPS navigací, 

orientovat se na mapě, počítat vzdušné vzdálenosti a plánovat trasy na mapových serverech. 

V 2. pololetí na ně čekala zajímavá výuka biologie. Třetí lekce se týkala říše členovců. 

Sedmáci se blíže seznámili se sarančetem a potom detailně prozkoumali pavouky. Ve čtvrté 

lekci si zahráli na kriminalisty a pronikli do tajů daktyloskopie. 

Na deváťáky čekala v prvních dvou lekcích výuka chemie. Obě lekce strávili v chemické 

laboratoři, kde objevovali vlastnosti anorganických i organických látek. Ve třetí a čtvrté lekci 

byla pro žáky připravena zajímavá fyzika. Nejprve se blíže seznámili s jadernou fyzikou, kde 

prakticky simulovali poločas rozpadu. V poslední lekci se věnovali elektřině, zapojovali různé 

obvody, měřili vstupní napětí transformátoru a detekovali radioaktivní záření. 

 

 

 

8. Terénní ekologická exkurze 

Kaprálův mlýn 

 

Poslední dubnové dny prožili žáci 6. a 7. třídy ve středisku ekologické výchovy Kaprálův 

mlýn. V rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém 

kraji se ve dnech 28. – 30. dubna 2014 vydali objevovat přírodu jižní části Moravského krasu. 

Po příjezdu a ubytování se žáci seznámili s pohnutou historií krásně zrekonstruované 

budovy mlýna a osudy jejích původních majitelů. Při prohlídce budovy ocenili moderní 

ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřevu vody pomocí solární energie, tepelných čerpadel 

a rekuperace. Ve zbývající části odpoledne se pustili do zábavné ekologické hry. Jejím 

úkolem bylo vytvořit stabilní a fungující ekosystém. Po večeři se někteří zájemci vydali 

pozorovat netopýry, pro něž jsou jeskyně Moravského krasu významným zimovištěm. 



V úterý na žáky čekal celodenní pobyt v přírodě. Dopoledne si je lektoři rozdělili do 

menších skupin a vydali se s nimi poznávat Údolí Říčky. Během putování na ně čekalo plnění 

řady zajímavých úkolů – slaňování z Bayerovy skály, průzkum plazivek jeskyně Netopýrka, 

objevování ponorů a vývěrů Říčky. Část trasy absolvovali s lektorem, který je upozorňoval na 

výskyt rostlin a živočichů a na geologické zvláštnosti krasové oblasti. Na Mokerské plošině 

pozorovali habrové lesy se záplavou konvalinek a česneku medvědího, na úpatí Bayerovy 

skály statné bukové porosty, na suťových polích v okolí jeskyní vzácnou měsíčnici vytrvalou. 

Ve druhé části putování museli žáci prokázat své orientační schopnosti. Každá skupina 

dostala tablet s vyznačenou trasou a pomocí GPS navigace museli hledat vyznačené body, 

plnit zadané úkoly a zaznamenávat data do tabletů.  

Ve středu dopoledne je čekala poslední aktivita třídenního pobytu. Ve skupinách vytvářeli 

plakáty, na kterých následně prezentovali poznatky z úterního putování.  

Ekologická exkurze byla velice zajímavá, i když pohyb rozmanitým terénem byl mnohdy 

náročný. Žáci se podrobně seznámili se zvláštnostmi biotopů v okolí Kaprálova mlýna a měli 

možnost pozorovat rostliny, které se vyskytují pouze na vápencovém podloží. 

  

 

9. Školní akademie 
 

Dne 13. května 2014 jsme se opět po roce sešli na školní akademii ke Dni matek. 

Bohatý program, který si žáci se svými učiteli připravili, byl zahájen vystoupením Oheň 

a led, které předvedla taneční skupina aerobiku. První třída si připravila písničku s pohybem 

Méďové, následovala 2.A se scénkou BESIP o tom, jak je důležité dodržovat bezpečnost 

silničního provozu. Navázala 2.B s hudebně - divadelním pásmem Máme rádi zvířata. 3.třída 

předvedla scénku Malí zdravotníci a 4. třída Country tance ve slušivých kostýmech. 5.třída 

nás pobavila scénkou se zpěvem pod názvem Zkoušení. Následovalo vystoupení školní 

družiny Jarní zpívání. 

Druhou polovinu programu zahájili žáci 6. třídy s Pohádkou o princezně a o hrádku. Hrou 

na pozoun, konkrétně skladbou Andantino, zaujal David Heger. Žáci 7. třídy nacvičili taneční 

vystoupení What does the fox say? od bratrské dvojice Ylvis. 8. třídu reprezentovala Petra 

Švancarová s písní Don´t you remember. Dramatický kroužek vystoupil s tradiční pohádkou 

Budulínek. Celý program uzavřeli žáci 9. ročníku svou prezentací, poděkováním učitelům 

a tanečním vystoupením Sexy and I know it. 

 

 

10. Planeta Země 3 000 

Indonésie – po stopách lidojedů 
 

Letošní díl zeměpisného projektu Planeta Země 3 000 představil 26. května 2014 

divákům Indonésii, největší ostrovní zemi světa a také jedno z nejméně probádaných míst na 

Zemi. 

Dobrodruh Adam se na cestě po ostrovech této okouzlující země setkal s orangutany 

bornejskými nebo kahau nosatými, sestoupil do kráteru sopky Ijen, aby si  na vlastní kůži 

vyzkoušel dřinu při těžbě síry, nebo se zúčastnil pohřební ceremonie kmene Torajů. Cílem 

jeho cesty bylo navštívit potomky lidojedů na ostrově Nová Guinea, kmen žijící i ve třetím 

tisíciletí na úrovni doby kamenné. 

 

 

 

 



 

11. Atletický trojboj 

 
V pátek 30. května 2014 se ve sportovním areálu v Brněnci konal  I. ročník upraveného 

Atletického  trojboje,  kterého  se  zúčastnili  žáci  pořádající ZŠ Moravská Chrastová, dále 

pak ZŠ Březová nad Svitavou, Radiměř a Vítějeves. Závodilo se ve třech atletických 

disciplínách: v běhu na 50 m, ve skoku dalekém a v hodu medicimbalem. Každou školu 

reprezentovalo 20 nejlepších sportovců, vždy 2 chlapci a 2 dívky v jednotlivých kategoriích. 

V celkovém pořadí obsadili žáci naší školy 2. místo, na 1. místě se umístila ZŠ Moravská 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Celoroční zpráva školní družiny za rok 2013/2014, 

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 

- orientace ve škole a v jejím okolí 

- zdravá strava – piknik v ŠD 

- uctívání památných dnů a jejich tradic 

- turnaj ve stolním fotbalu 

- soutěž v přeskoku švihadel 

- výtvarné ztvárnění podzimu – 3D techniky 

 

ZIMA 

- čertovský rej 

- TALENTMÁNIE 

- advent ve ŠD 

- vánoční tradice a vyrábění 

- zimní a vánoční výzdoba 

- vánoční diskotéka 

- nácvik vánočních koled 

- zpívání pod vánočním stromem 

- masopustní rej 

 

JARO 
- velikonoční dílna s MC KOCOUREK 

- velikonoční tradice a vyrábění 

- jarní ŠKOLNÍ AKADEMIE 

- děti a bezpečnost v silničním provozu 

- čarodějnické odpoledne 



- jarní vyrábění a výzdoba 

- jarní písně 

- pohybové a míčové hry na školní zahradě   

             

 LÉTO 

- závody koloběžek 

- ples princezen 

- atletické závody 

- návštěva VODNÍHO KRÁLOVSTVÍ 

- exkurze do MUZEA ZAŠLÝCH ČASŮ 

- letní diskotéka 

- trampské písně 

- já a knížka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Zpráva o prevenci sociálně patologických jevů (SPJ) 

 
V průběhu školního roku 2013/2014 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 navštěvují sociální 

pracovnice Jana Veselá, DiS a Mgr. Jiřina Horská. 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.  

 

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. SRPŠ při základní 

škole zakoupilo kuchyňské potřeby do školní kuchyňky a přispělo částkou 15 000,-Kč na 

zakoupení keramické pece s příslušenstvím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Závěr 
 

 

Ve školním roce 2013/2014 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. 2014 

 

 

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 
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Příloha č. 1 

Učební plán školy 2013/2014 
 

                                                
                                                                                         

 

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 

 – 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 

Německý jazyk  2 2 2 6 

Německý jazyk*   3*  3* 

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 

 

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 

                 – Sport a pohybové aktivity – 6.,7. a 9. tř. 

 

Poznámka 

V 8. ročníku byly vytvořeny 2 skupiny pro výuku Německého jazyka (v souladu s požadavky 

RVP ZV). Jedna skupina pokračovala ve dvouhodinové dotaci (výuka již probíhala 

v 7. ročníku), u druhé skupiny byla dotace ve výši 3 hodiny týdně, současně u této skupiny 

nebyl vyučován volitelný předmět Seminář z českého jazyka  (celkový počet hodin v týdnu 

byl zachován v souladu s RVP ZV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Příloha č. 2 

Přehled nepovinných předmětů  

ve školním roce 2013/2014 
 

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

Sport a pohybové aktivity 

 2. – 3. třída: pátek 12:45 – 13:30  Mgr. Oldřiška Štoudková 

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

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

 9. třída: úterý 14:00 – 14:45  Mgr. Radim Švancara 
  

Kroužky při ŠD 
Hudebně pohybový 

 1. stupeň čtvrtek  13:00 – 14:00 Ivana Pařilová 

 

Tvořivá dílna 

 1. a 2. stupeň čtvrtek  14:00 – 17:00 Lenka Nečasová 

 

Kroužky při DDM Kamarád Česká Třebová 
 

Keramický 

 1. stupeň pondělí  13:00 – 15:00 Eva Vojtelová 

 (mladší) 

 1. stupeň středa  13:00 – 15:00 Eva Vojtelová 

 (starší) 

 

Zdravotnický 

 3. třída pondělí 13:00 – 14:00 Mgr. Jaroslava Jiráčková 

 
Šachový 

 1. a 2. stupeň pondělí 14:00 – 15:00 Mgr. Jaroslav Junek 

 
Atletika 

 1. třída pondělí 15:00 – 16:00 Jana Šebelová 

 2. – 3. třída pondělí 16:00 – 17:00 Jana Šebelová 

 4. – 5. třída pondělí 17:00 – 18:00 Jana Šebelová 

 
Příprava na přijímací zkoušky z M 

 9. třída pondělí 14:00 – 15:00 Mgr. Alena Kollmannová 

 

Výtvarný kroužek 

 2. – 3. třída úterý 13:00 – 14:00 Mgr. Lenka Kissová 

 4. třída úterý 13:00 – 14:00 Mgr. Pavla Jandlová 

 

Angličtina hravě 

 2. třída úterý 13:00 – 14:00 Mgr. Zdeňka Drápelová 
          



Aerobik 

 2. – 5. třída úterý 14:45 – 15:45 Mgr. Kateřina Macháňová 
 

Kudy z nudy 

 1. stupeň středa 13:00 – 14:30 Mgr. Sylva Ježová 

 
Příprava na přijímací zkoušky z Čj 

 9. třída středa 14:00 – 16:00 Mgr. Jana Illová 
  

Přírodovědný kroužek 

     2. třída čtvrtek 14:00 – 15:00 Mgr. Kateřina Macháňová 

 

Kytarový kroužek 

 6. a 8. třída čtvrtek 15:00 – 16:00 Ing. Hana Ettlová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

Přehled o pedagogických pracovnících  

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

 

Zástupce ředitelky: Ing. Opršalová Eva VŠZ - DPS 

 

Výchovný poradce: Mgr. Junek Jaroslav    

 

Pedagogičtí pracovníci: 

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

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

 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 

 Mgr. Junek Jaroslav PF-Čj, D, A 

  

 

 

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. 20 20 100       

2. 44 23 52   21 48   

3. 28 22 79   6 21   

4. 25 22 88   3 12   

5. 26 22 85   4 15   

Celkem první stupeň 143 109 76   34 24   

 

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 9 5 56 4 44     

Matematika 16 8 50 8 50     

Občanská výchova 4   4 100     

Tělesná výchova 8 6 75   2 25   

Zeměpis 6     6 100   

Dějepis 8 8 100       

Přírodopis 6 6 100       

Hudební výchova 4   4 100     

Výtvarná výchova 6     6 100   

Fyzika 7     7 100   

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 4 4 100       

Seminář z českého jazyka 3 3 100       

Seminář z matematiky 2   2 100     

          

Nepovinné předměty          

Sport a pohybové aktivity 4 1 25   3 75   

Celkem druhý stupeň 129 74 57 28 22 27 21   

 
ZŠ celkem 272 183 67 28 10 61 23   

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  34 Č – Ov    Č, Čs, Vv  7 

Opršalová Eva, Ing. ZŘ  11 Př VŠZ DPS  M, Ms, Zp, 

Ch, Př 

 11 

Kissová Lenka, Mgr. U  17 1. – 5. ZŠ    1. třída  20 

Macháňová Kateřina, 

Mgr. 

U  18 1. – 5. ZŠ    2. třída  22 

Jiráčková Jaroslava, Mgr. U  28 1. – 5. ZŠ    3. třída, Hv  22 

Jandlová Pavla, Mgr. U  33 1. – 5. ZŠ    4. třída  22 

Drápelová Zdeňka, Mgr. U  27 1. – 5. ZŠ    5. třída, Pv   22 

Kozáková Romana, Mgr. U  19 M – Ch    2. třída  20 

Štoudková Oldřiška, Mgr. U  33 R – Tv    Tv, F, Zv,  

ZTv, N, 

SPA 

 22 

Illová Jana, Mgr. U  12 Č – D      Č, Čs, A, 

D, Vv 

 22 

Junek Jaroslav, Mgr. VP, U  14 Č – D – A     A, Ak, D  20 

Ettlová Hana, Ing. U  30 Př 

 

VŠZ DPS  M, Ms, Př, 

Ch, Hv, 

Ov, Pv 

 22 

Kollmannová Alena, 

Mgr. 

ICT, U  12 M – Tp    M, Ms, Zp, 

Vv, F, Pv 

 19 

Švancara Radim, Mgr. U  4 Č – N    Č, N, Tv, 

Vl, Z, SPA 

 22 

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 

 Kalodová Olga pomocné práce v ŠJ 

 Štěpánková Jana pomocné práce v ŠJ 

 

 

 



Příloha č. 6 

 

Přehled o dojíždějících žácích k 1.  9.  2013 

 
 

Obec:                          Počet: 

 

Pohledy                      17 

Bělá nad Svitavou 1 

Brněnec 4 

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 3. 2. 2014. K zápisu se dostavilo 29 dětí. Na spádovou školu bylo přijato 25 žáků. 

 

 U 4 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 června bylo jedno dítě z důvodu změny bydliště převedeno na jinou školu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 8  

Přijímací řízení 
 

Střední školy 
 

Žáci 9. třídy 
 

Huppert Milan - Gymnázium Jevíčko – gymnázium 

Kejda Matyáš - SŠ zahradnická a technická Litomyšl – chov cizokrajných zvířat 

Kiss Martin - Gymnázium a Jazyková škola Svitavy – gymnázium 

Kovář Filip - Gymnázium a SOŠ Přelouč – reprodukční grafik pro média 

Kovařík Tomáš - Gymnázium a Jazyková škola Svitavy – gymnázium  

Slezáček Lukáš - SŠ zahradnická a technická Litomyšl – mechanizace a služby  

Šána Daniel - OA a VOŠ ekonomická Svitavy – obchodní akademie 

Štěpánek David   - SŠ zahradnická a technická Litomyšl – výpočetní technika 

  a automatizace 

Dufková Zuzana - SZŠ Jaselská, Brno – zdravotnický asistent                                   

Kubicová Nikola - Gymnázium Moravská Třebová – informační služby 

Macháňová Eliška - Střední pedagogická škola Litomyšl – pedagogické lyceum  

Morávková Terezie - SOŠ cestovního ruchu s.r.o. Pardubice – cestovní ruch 

Rybová Karolína - Gymnázium Blansko – gymnázium 

Vlčková Denisa - SŠ chemická Pardubice – aplikovaná chemie     

Střední odborná učiliště 

 

Žáci 9. třídy 
 

Báča Pavel - SOU Svitavy – nástrojař 

Chlup Lukáš - SŠ zahradnická a technická Litomyšl – opravář lesnických strojů 

Pešl Lukáš - SOU Svitavy – mechanik plastikářských strojů 

Říha Vojtěch - SOŠ a SOU Polička – kuchař – číšník 

Blahová Tereza - SOŠ a SOU Polička – kuchař – číšník 

Farská Saša - VOŠ ekonomická a zdravotnická a SŠ Boskovice – kuchař – 

    číšník  

Řezníková Markéta - Církevní střední zdravotnická škola Brno – ošetřovatel 

Šmerdová Terezie - Církevní střední zdravotnická škola Brno – ošetřovatel 

Švábová Simona - SOŠ a SOU Polička – kuchař – číšník 
 

Ukončení základního vzdělání v nižším ročníku 
 

Žáci 8. třídy 
 

Paclík Jakub - SOU opravárenské Králíky – opravář zemědělských strojů 

 

Žáci 5. třídy 
 

Šimková Veronika - Gymnázium a Jazyková škola Svitavy – osmileté gymnázium 

 

 

 

 



Příloha č. 9 

Přehled tříd a třídních učitelů 
 

Třída:       Počet žáků:       chlapců            dívek                 Třídní učitel:  

___________________________________________________________________________ 

 

1. 20 10 10 Mgr. Kissová Lenka 

2. A 16   6 10 Mgr. Macháňová Kateřina 

2. B 16   8   8 Mgr. Kozáková Romana  

3. 24 13 11 Mgr. Jiráčková Jaroslava 

4. 21   8 13 Mgr. Jandlová Pavla 

5. 21 13   8 Mgr. Drápelová Zdeňka 

___________________________________________________________________________ 

I. stupeň 118  58  60 

 

6. 16   9   7 Ing. Ettlová Hana 

7. 23   8 15 Mgr. Švancara Radim 

8. 20   7 13 Mgr. Štoudková Oldřiška 

9. 22 11 11 Mgr. Kollmannová Alena 

___________________________________________________________________________ 

II. stupeň 81  35  46  

 

I. odděl. ŠD 25  12  13  Pařilová Ivana  

II. odděl. ŠD 25  12  13  Nečasová Lenka 

______________________________________________________________________ 

ŠD celkem 50  24  26 

 

Škola celkem: 199 žáků 

 

Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2013/2014 
 

 

Třída Počet žáků 

 

1. p.        2. p. 

 
Prospěch-1. pololetí 

 
Prospěch-2. pololetí 

V P N Nh V P N 

1. 

2.A 

2.B   

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 21          20     

 16          16 

 16          16 

 24          25 

 21          21   

 21          21 

 16          18  

 23          23 

20          21 

22          23  

   17 

13 

13 

17 

10 

6 

9 

3 

6 

6 

3 

3 

3 

7 

11 

15 

6 

15 

13 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

1 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 17 

13 

13 

16 

11 

5 

8 

3 

5 

5 

2 

3 

3 

9 

10 

16 

8 

20 

13 

18 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

3 

0 

Pozn.:  V – prospěli s vyznamenáním  

            P – prospěli  

            N – neprospěli 

 Nh – nehodnoceni  



Pochvaly udělené žákům na konci školního roku 
 

1. třída: Jukl Hynek – pochvala za reprezentaci školy 

 Kadlecová Eva – pochvala za reprezentaci školy 
 

2. A:  Šimek Marek – pochvala za výborný prospěch a reprezentaci školy 

 Juránová Monika – pochvala za vzorné plnění školních povinností 

 Ondrová Kateřina – pochvala za výborný prospěch a reprezentaci školy 

 Straková Karolína – pochvala za výborný prospěch a reprezentaci školy 

 Zapletalová Kristýna – pochvala za výborný prospěch a reprezentaci školy 
 

2. B:  Cupal Josef – pochvala za vzorné plnění školních povinností 

 Dobeš Michael – pochvala za vzorné plnění školních povinností 

 Dürr Matěj – pochvala za vzorné plnění školních povinností 

 Klemša Vít – pochvala za vzorné plnění školních povinností 

 Synek Vojtěch – pochvala za vzorné plnění školních povinností 

 Cendelínová Tereza – pochvala za vzorné plnění školních povinností 

 Černá Tereza – pochvala za vzorné plnění školních povinností 

 Černá Veronika – pochvala za vzorné plnění školních povinností 

 Šufanová Naděžda – pochvala za reprezentaci školy 
  

3. třída: Karlík Jakub – pochvala za reprezentaci školy 

 Polášková Karolína – pochvala  za reprezentaci školy 
  

4. třída: Kocman Martin – pochvala za výborný prospěch 

 Ducháčková Petra – pochvala za výborný prospěch 

 Dvořáčková Leona – pochvala za reprezentaci školy 

 Hrdá Aneta – pochvala za vzorné chování 
    

5. třída:   Mrázek Jakub – pochvala za vzorné plnění školních povinností 

 Myšková Sára – pochvala za reprezentaci školy v přírodovědné soutěži 

 Kolář Vít – pochvala za vzorné plnění školních povinností 
         

6. třída: Gracias Petr – pochvala za práci v žákovské samosprávě 

  Hnát Filip – pochvala za vzornou přípravu na vyučování 

  Sobol Adam – pochvala za práci v žákovské samosprávě 

  Kalodová Alena – pochvala za vzornou přípravu na vyučování 

  Suková Karolína – pochvala za práci v žákovské samosprávě 

  Švancarová Zuzana – pochvala za vzornou přípravu na vyučování  

  Volečková Karolína – pochvala za práci v žákovské samosprávě 
 

7. třída:  Fischerová Pavlína – pochvala za výborný prospěch a příkladné plnění školních 

 povinností 

 Volečková Anna – pochvala za výborný prospěch a příkladné plnění školních 

 povinností 

         

8. třída: Švancarová Tereza – pochvala za výborný prospěch a vzornou reprezentaci školy 
                

9. třída: Dufková Zuzana – pochvala za reprezentaci školy 

 Macháňová Eliška – pochvala za reprezentaci školy 

 Vlčková Denisa – pochvala za výborný prospěch a reprezentaci školy 



 

Prospěchově nejlepší žáci 
 

1. třída:  Houser David, Hromádka Adam, Jukl Hynek, Štempel Petr, Vrána Jiří, Hampelová 

Adéla, Kadlecová Eva, Novotná Julie, Procházková Sylva, Myška Kryštof, Báčová 

Barbora, Neubauerová Nikola, Kaláb Sebastián, Cerháková Adéla, Havlová Denisa, 

Volfová Sophie, Jinková Natálie 

  

2. A: Šimek Marek, Ondrová Kateřina, Straková Karolína, Zapletalová Kristýna, Kroupa 

Dominik,  Sperát Jakub, Polášková Natálie, Štěpánková Veronika, Kubica Patrik, 

Juránová Monika, Suk Michal, Moravcová Kristýna, Zahradníková Kristýna   

 

2. B: Cupal Josef, Dobeš Michael, Dürr Matěj, Klemša Vít, Cendelínová Tereza, Černá 

Tereza, Černá Veronika, Šufanová Naděžda, Bambas Patrik, Synek Vojtěch, 

Benešová Klára, Faturová Tereza, Hloušová Natálie 

 

3. třída:  Kalod Jiří, Karlík Jakub, Kolář Štěpán, Kopecká Simona, Neubauerová Klára, 

Sirková Klára, Škeříková Lenka, Cerhák Vojtěch, Gracias Ondřej, Havlíček Adam, 

Ševčík Vojtěch, Šváb Miroslav, Bauerová Anežka, Hrušková Lucie, Polášková 

Karolína, Šufana Valerij  

 

4. třída: Friedl Radek, Kocman Martin, Pelíšek Daniel, Ducháčková Petra, Dvořáčková 

Leona, Holzerová Denisa, Hrdá Aneta, Juránová Eliška, Pavlíčková Šárka, Valtrová 

Diana, Gruzová Iveta 

 

5. třída: Chlup Martin, Mrázek Jakub, Štoudek Ondřej, Pavlasová Viktorie, Kolář Vít 

 

6. třída: Gracias Petr, Hnát Filip, Volečková Karolína, Švancarová Zuzana, Jeřábková 

Barbora, Leksová Kateřina, Vlčková Karolína Jitka, Valtr Zdeněk 

  

7. třída: Fischerová Pavlína, Volečková Anna, Černá Vendula 

  

8. třída: Švancarová Tereza, Klemša Matěj, Drdlová Eva, Jedlinská Kateřina, Pokorná 

Vendula 

 

9. třída: Vlčková Denisa, Macháňová Eliška, Kiss Martin, Šána Daniel, Dufková Zuzana 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 11 

Akce konané ve školním roce 2013/2014 
Září 

 20. 9.  Putování za sv. Cyrilem a Metodějem – dějepisná exkurze – Brno (7. tř.)  

Říjen 

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

 9. 10.  VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto – exkurze (8. – 9. třída) 

 24. 10. Projektový den na Gymnáziu Svitavy (7. a 9. třída) 

 24. 10. Rozloučení s podzimem (ŠD) 

 30. 10. SŠ zahradnická a technická Litomyšl – exkurze (8. – 9. třída) 
    

Listopad 

 22. 11.  Od folku k blues – výchovný koncert (2. stupeň) 

 22. 11. Šachový turnaj – okresní kolo 

 25. 11. Florbal – obvodní kolo – Svitavy   

 27. 11.  Kutná Hora – dějepisná exkurze (8. třída) 

    

Prosinec 

 1. 12. Rozsvícení vánočního stromu    

 4. 12.  Ekocentrum Paleta – zážitkový program (6. – 7. třída) 

 6. 12. Čertovský rej (ŠD) 

 10. 12. Od doby kamenné do doby slovanských hradišť – dějepisná exkurze – Polička  

  (6. třída) 

 11. 12.  Spojené státy americké – beseda (2. stupeň) 

 12. 12. Projektový den na Gymnáziu Svitavy (7. a 9. třída) 

 18. 12.  Talentmánie (ŠD)   

         

Leden 

 5. – 11. 1. LVZ – Harrachov (7. třída) 

 15. 1. Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo 

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

 28. 1. Dějepisná olympiáda – okresní kolo - Svitavy 

 28. 1. Přebor žáků ZŠ a SŠ – Svitavy  

  

Únor 

 3. 2. Zápis do 1. třídy 

 5. 2.  O putovní pohár J. Heyerovského – chemická soutěž – Jevíčko 

 5. 2. Olympiáda v anglickém jazyce – okresní kolo – Litomyšl  

 6. 2. Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo – Svitavy 

19. – 20. 2. Přehlídka dětských recitátorů – oblastní kolo – Svitavy  

 20. 2. Projektový den na Gymnáziu Svitavy (7. a 9. třída) 

 25. 2. Volba povolání – firma Kastr Rozhraní (8. – 9. třída) 

 26. 2. Ekocentrum Paleta – zážitkový program (8. – 9. třída) 

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

   

Březen 

 7. 3. Ikaros – cizokrajná zvířata – výchovně vzdělávací pořad 

 7. 3. Výchovný koncert 

 12. 3.  Přehlídka dětských recitátorů – okresní kolo – Svitavy  



 17. 3. Africká mozaika – beseda (6. – 7. třída) 

 17. 3.  Barvy Indie – beseda (8. – 9. třída) 

 20. 3.  Projektový den na Gymnáziu Svitavy (7. a 9. třída) 

 27. 3. Matematický KLOKAN 2014 (2. – 9. třída) 

 31. 3. Seiferos – ukázky dravých ptáků – výchovně vzdělávací pořad  

 31. 3. Noc s Andersenem (6. třída) 

  

Duben 

 2. 4. Přírodovědná soutěž – naši živočichové – Svitavy 

 8. 4. Přehlídka dětských recitátorů – krajské kolo – Pardubice 

 8. 4. Výtvarná dílna s MC Kocourek (ŠD)  

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

 16. 4.  Den Země (2. stupeň) 

 24. 4.  Den Země s BVK (8. třída) 

28. – 30. 4. Terénní ekologická exkurze Kaprálův mlýn (6. – 7. třída) 

 30. 4.  Čarodějnické odpoledne 

   
     

Květen 

 13. 5. Pythagoriáda – okresní kolo – Svitavy  

 13. 5. Školní akademie  

 14. 5. Přírodovědná soutěž – poznávání rostlin – Svitavy 

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

 20. 5. Ukázka služební a sportovní kynologie  

 21. 5.  Šachový turnaj O březovskou věžičku  

  22. 5. Školní výlet – Rožnov pod Radhoštěm (5. – 7. třída) 

 26. 5.  Planeta Země 3000, „Indonésie – po stopách lidojedů“ – výchovný 

  pořad – Svitavy (5. – 9. třída) 

 27. 5.  Ples princezen (ŠD) 

 30. 5.  Atletický trojboj – Brněnec     

 

Červen     
 2. 6. Školní výlet – Praha (8. třída) 

 11. 6.  Pompeje – filmové představení – Svitavy (6. a 8. třída) 

 11. 6. Odpoledne s březovskými hasiči (ŠD) 

 16. 6.  Školní olympiáda (2. stupeň)  

 18. 6. Školní výlet – Janov (1. – 2. třída) 

   18. 6. Školní výlet – ZOO Olomouc (3. – 4. třída) 

   20. 6.  Školní olympiáda (1. stupeň)  

 25. 6. Den s BVK (8. třída) 

 27. 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 

Florbal, obvodní kolo  6. místo starší žáci (8. a 9. třída) 

Atletický trojboj 2. místo žáci 1. – 9. třídy 

Šachy – družstva, okresní kolo účast žáci 5. – 9. třídy 

Šachy – jednotlivci, okresní kolo 1. místo Matěj Liška (8. třída) 

  Filip Hnát (6. třída) 

 3. místo Vojtěch Říha (9. třída) 

  Jan Svoboda (6. třída) 
 

Český jazyk 

Olympiáda v Čj, okresní kolo účast Martin Kiss (9. třída) 

Přehlídka dětských recitátorů 

oblastní kolo 2. místo Tereza Švancarová (8. třída) 

okresní kolo 3. místo Tereza Švancarová (8. třída) 

krajské kolo pamětní list Tereza Švancarová (8. třída) 

 

Anglický jazyk 

Olympiáda v Aj, okresní kolo 7. místo Nikola Kubicová (9. třída) 

 

Dějepis 

Dějepisná olympiáda, okresní kolo účast Denisa Vlčková (9. třída) 

  Matyáš Kejda (9. třída) 

   

Matematika 

Pythagoriáda, okresní kolo účast Filip Hnát (6. třída) 
     

Přírodopis  

Čtyřkolová Přírodovědná soutěž 4. místo Gabriela Kubíčková (7. třída) 

 6. místo Tereza Švancarová (8. třída) 

 7. místo Anna Volečková (7. třída) 

  Leona Dvořáčková (4. třída) 

 8. místo Zuzana Dufková (9. třída) 

 9. místo Sára Myšková (5. třída) 

  Zuzana Švancarová (6. třída) 

  Petra Švancarová (8. třída) 

  Eliška Macháňová (9. třída) 

 účast Veronika Šimková (5. třída) 

  Petr Gracias (6. třída) 

   

Chemie 

O putovní pohár J. Heyerovského 7. místo Denisa Vlčková (9. třída)  

 účast Matyáš Kejda (9. třída) 

  David Štěpánek (9. třída) 

 



Ve školním roce 2013/2014 se škola podílela na organizaci okresního kola Olympiády 

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

Mgr. Jaroslav Junek. 


