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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, jejíţ součástí je školní druţina  

 a školní jídelna 

Součásti organizace: 1. Základní škola – kapacita 240 ţáků 

 IZO 046452745 

 2. Školní druţina – kapacita 50 ţáků 

 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 

 změna provedena 7. 10. 2015, předseda 

 Mgr. Lenka Škeříková 

 (6 členů) 

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

 studium denní 
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2. Podmínky pro pedagogickou práci 
 

Během školního roku byly prováděny drobné opravy, které vedly ke zlepšení pracovního 

prostředí pedagogů a ţáků. Ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu byly zakoupeny 

nové didaktické pomůcky. Jednalo se zejména o nákup polytechnických stavebnic 

a matematických domin, jeţ obohacují výuku na 1. stupni základní školy. Pro zlepšení 

matematické gramotnosti ţáků se ve výuce začaly pouţívat tablety. Pro zlepšení čtenářské 

gramotnosti byly vyuţívány elektronické čtečky. 

Nejvýznamnější stavební úpravy proběhly o hlavních prázdninách. Došlo k realizaci 

výstavby kanalizační přípojky. Veškeré práce včetně úpravy povrchu byly dokončeny 

v posledním srpnovém týdnu. Moderní výuka byla obohacena o nainstalování další 

interaktivní tabule. Nyní se interaktivní tabule nacházejí nejen v odborných učebnách a všech 

třídách 1. stupně, ale téţ ve dvou kmenových třídách stupně druhého. Během hlavních 

prázdnin byla uskutečněna také plánovaná výměna 3 kusů nevyhovujících tabulí. Klasické 

triptychy byly ve třech kmenových učebnách 1. stupně nahrazeny tabulemi se zvedacím 

pylonovým systémem. Zásah odborníka si vyţádaly i vnitřní stěny budovy. Prostory tříd, 

obou školních druţin a tělocvičny byly rozjasněny novou výmalbou. 

 

 

 

3. Testování znalostí ţáků 
 

Ţáci 5. a 9. třídy se zúčastnili testování STONOŢKA 2015/2016. Vedle obecných 

studijních předpokladů, českého jazyka a matematiky jsme se zapojili téţ do prověření 

komunikačních dovedností v A scate. Ke konci 2. pololetí obě třídy absolvovaly testy 

Společnosti pro kvalitu školy. S výsledky testů je moţno se seznámit v ředitelně školy. 

Výsledky z obou testování řadí naši školu mezi školy průměrné. 

Ţáci 6. ročníku byli Českou školní inspekcí zařazeni do celostátního testování matematické 

gramotnosti. Průměrná úspěšnost našich ţáků se pohybovala kolem 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. DVPP 
DVPP září-prosinec 2015 

 

 

Jméno 
 

Aprobace 

 

Datum 

 

Akce 
 

Kursovné 

 
Cestovné 

Opršalová Eva, Ing. 
VŠZ – 

DPS  

30. 9. 

2015 

Vyhláška č. 50 o odborné 

způsobilosti v elektrotechnice 
605,- 69,- 

Macháňová Kateřina, 

Mgr. 
1. st. ZŠ 

8. 10. 

2015 

Rytmická gymnastika a základy 

aerobiku pro nejmenší  
700,- 125,- 

Kissová Lenka, Mgr. 1. st. ZŠ 
15. 10. 

2015 

Enkaustika – malování 

ţehličkou a horkým voskem 
1 000,- 69,- 

Pařilová Ivana SPgŠ 
15. 10. 

2015 

Enkaustika – malování 

ţehličkou a horkým voskem 
1 000,- 69,- 

Štoudková Oldřiška, 

Mgr. 
Tv – R  

20. 10. 

2015 

Moderní směry ve výuce Tv na 

ZŠ a metodika Tv se zaměřením 

na BOZ 

1 100,- 0,- 

Švancara Radim, 

Mgr. 
Č – N  

22. 10. 

2015 

Utváříme čtenářský vkus a 

trvalý zájem o četbu I. 
700,- 125,- 

Zelená Bohuslava, 

Mgr. 
Č – Ov 

3. 11. 

2015 
Hospitační činnost ředitele školy 1 000,- 125,- 

Illová Jana, Mgr. Č – D 
9. 11. 

2015 

Čtenářské dílny – prostředek ke 

zkvalitnění čtenářství a 

čtenářské gramotnosti 

1 000,- 225,- 

Opršalová Eva, Ing. 
VŠZ – 

DPS  

12. 11. 

2015 

Ochrana člověka za běţných 

rizik a mimořádných událostí – 

výuka ve školách 

150,- 244,- 

Štoudková Oldřiška, 

Mgr. 
Tv – R  

19. 11. 

2015 
Posilování a stretching pro děti 700,- 125,- 

Drápelová Zdeňka, 

Mgr. 
1. st. ZŠ 

23. 11. 

2015 
Hravá angličtina pro 1. stupeň 1 000,- 149,- 

Jazykové vzdělávání:               1 000,-      149,-        

Celkem:                8 955,     1 325,-       

Celkem na DVPP: 10 280,-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DVPP leden-červen 2016 
 

 

Jméno 
 

Aprobace 

 

Datum 

 

Akce 
 

Kursovné 

 
Cestovné 

Jiráčková Jaroslava, 

Mgr. 
1. st. ZŠ 

20. 1. 

2016 
Respektovat a být respektován 1 400,- 0,- 

Švancara Radim, 

Mgr. 
Č – N  

28. 1. 

2016 

Vytváříme čtenářský vkus a 

trvalý zájem o četbu II. 
700,- 0,- 

Opršalová Eva, Ing. 
VŠZ – 

DPS  

17. 2. 

2016 

Škola bezpečného internetu pro 

pedagogy 
0,- 98,- 

Drápelová Zdeňka, 

Mgr. 
1. st. ZŠ 

1. 3. 

2016 

Školní prostředí, autorita a 

kázeň 
1 000,- 165,- 

Illová Jana, Mgr. Č – D 
8. 3. 

2016 

Třídnická hodina – nástroj 

k ovlivnění klimatu třídy  
1 000,- 226,- 

Macháňová Kateřina, 

Mgr. 
1. st. ZŠ 

5. 4. 

2016 

Hudební výchova na 1. stupni? 

Hravě!  
1 400,- 70,- 

Illová Jana, Mgr. Č – D 
11. 4. 

2016 

Komunikace mezi učitelem a 

ţákem v náročných situacích 
1 400,- 199,- 

Ettlová Hana, Ing. 
VŠZ – 

DPS 

27. 4. 

2016 

Řešení konfliktních situací 

učitel – ţák  
1 000,- 126,- 

Junek Jaroslav, Mgr. 
Č – A – 

D  

24. 6. 

2016 

Školní poradenské pracoviště v 

praxi 
0,- 70,- 

Zelená Bohuslava, 

Mgr. 
Č – Ov 

24. 6. 

2016 

Školní poradenské pracoviště v 

praxi 
0,- 70,- 

Jazykové vzdělávání:                      0,-         0,-        

Celkem:                7 900,-  1 024,- 

 
Celkem na DVPP: 8 924,- 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 

 
1. Ve školním roce 2015/2016 proběhla na ZŠ Březová nad Svitavou kontrola ze strany ČŠI. 

Inspekční činnost byla zaměřena na zjišťování matematické gramotnosti ţáků 2. stupně 

v návaznosti na zařazení školy do celostátního testování matematických dovedností ţáků 

6. ročníku. 

 

2. Dále proběhly kontroly HZS Pardubického kraje a kontrola Krajské hygienické stanice 

Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích. 

 

Při provádění kontrol nebyly zjištěny závaţné nedostatky. Zápisy z kontrol  HZS a KHS 

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 ţivota s handicapem.  

 

2. Do projektu Technohrátky v Pardubickém kraji se zapojili ţáci 9. třídy. Projekt se zaměřuje 

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

s jejich provozem usnadňuje ţákům výběr budoucího studijního oboru.  

 

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

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

sůl, tuky a sladidla. 

 

4. Projekt RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět zapojil ţáky školy aktivně do procesu  

ochrany ţivotního prostředí. 

 

5. Ţáci 7. a 9. ročníku se zapojili do projektu Podpora přírodovědného a technického 

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

ţáci se účastní projektové výuky v předmětech fyzika a biologie. 

 

6. Škola byla zapojena do projektu OP VK v rámci Výzvy č. 56. Projekt Jednoduše rozumět 

zahrnoval dvě části: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské 

gramotnosti a Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro ţáky ve Velké Británii. 

 

7. Škola se zapojila do celostátního projektu Obědy pro děti společnosti Women for Women. 

 

8. Škola je dlouhodobě zapojena do projektu E-DUR  centra ekologických aktivit Sluňákov. 

 

 



8. Spolupráce se zahraničním partnerem 

 
Ve školním roce 2015/2016 pokračoval projekt výměnného pobytu ţáků škol „Poznáváme 

své sousedy“. 

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

pedagogové obou škol, rodiče ţáků 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 umoţňuje další otevírání niter 

pedagogů a hlubší poznávání rodinných a kulturních tradic obou zemí. 

Ve školním roce 2015/2016 se uskutečnily dva jednodenní výměnné pobyty. Část dne 

strávili ţáci vţdy přímo ve škole. Byli přiděleni do tříd a zapojovali se dle svých moţností do 

výuky či do projektového vyučování. Odpoledne patřila společným výletům a hlubšímu 

poznávání reálného ţivota v Rakousku a v Česku.  

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

v navázané spolupráci zástupců měst Březová nad Svitavou a Großweikersdorf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Významné aktivity školy 

 

 
1. Král do boje táh᾽ 

 

V úterý 8. září 2015 se ţáci 7. třídy vypravili do středověku, který na „vlastní kůţi“ 

poznávali v královském věnném městě Polička. 

Cílem interaktivní výstavy Král do boje táh᾽ v poličském Centru Bohuslava Martinů, 

které se děti zúčastnily, bylo nabytí povědomí o nelehkém, avšak pro někoho romantickém 

středověkém ţivotě. 

Návštěvníci středověkých kulis byli okouzleni nejen replikami dobových oděvů, 

kolekcí zbroje a zbraní, stolními hrami, gotickými vitráţemi, ale také například výrobou 

pečetí. 

Během programu nechybělo ani několik doplňujících otázek, jejichţ odpovědi byly 

ukryty mezi exponáty dotykové výstavy. 

V letošním roce si Polička připomíná 750 let od svého zaloţení Přemyslem Otakarem 

II. A tak na závěr exkurze nechyběl také pohled na toto město z gotických hradeb, kterými se 

tolik pyšní. 

 

 

 

2. Den otevřených dveří 
 

V sobotu 3. října 2015 si Dnem otevřených dveří naše škola připomněla 105 let od 

svého zaloţení.   

V tento slavnostní den začala výuka v 9:30 hodin a skončila v 11:00 hodin. 

Jiţ od 9:00 hodin vcházeli do budovy školy rodiče a příbuzní ţáků, kteří je prováděli 

svými třídami i odbornými učebnami. 

Ţáci prvního i druhého stupně pracovali pod vedením svých pedagogů ve zkrácené 

výuce, do níţ se mohl zapojit téměř kaţdý. A tak nejen děti recitovaly, zpívaly, počítaly, 

pracovaly s učebnicí, sešitem i na interaktivní tabuli, pochlubily se svými znalostmi 

i chováním. V příjemném  pracovním prostředí se do vyučovacího procesu spontánně 

zapojovali i dospělí. 

Během celého dopoledne bylo pro všechny přítomné připraveno pohoštění ve školní 

jídelně. Nechyběl ani prodej upomínkových předmětů, které vytvořili ţáci 2. stupně.  

 

 

 

3. Partnerská škola Mittelschule Großweikersdorf 

Další setkání s učiteli a ţáky partnerské školy Mittelschule Großweikersdorf 

z Rakouska se uskutečnilo dne 14. října 2015 na česko-rakouské hranici. Obě strany se 

rozhodly zavzpomínat na léta před rokem 1989, a proto se vydaly po stopách ţelezné opony.  

Na trasu přibliţně pětikilometrového pěšího výletu se účastníci vypravili z osady 

Číţov, kde lze spatřit poslední zbytky hranice oddělující více neţ čtyřicet let západní svět od 

východního – ploty  s ostnatým drátem.   

Trasa do Hardeggu, hraniční obce na rakouské straně, vedla nádhernou krajinou 

národního parku Podyjí. Číţov je s Hardeggem spojen mostem přes řeku Dyji, který v době 



totality jaksi neplnil svoji funkci, končil totiţ uprostřed řeky. Po zdolání mírného kopce jiţ na 

druhé straně hranice se na závěr výletu naskytl všem krásný výhled na hardeggský hrad, který 

jako by dohlíţel na pořádek na obou stranách hranice.  

Vyvrcholením společně proţitého dne bylo vytvoření originálního dárku pro naši 

základní školu. Vtipný patchwork bude stále připomínat uţ několik let se opakující vzájemná 

setkávání. Vedle fotografií z akcí a fotografií nejvýznamnějších objektů obou měst jsou tu 

vetkány v česko-německém jazyce jednoduché fráze vyuţívané oběma stranami při 

kaţdodenní komunikaci. 

Setkání škol bylo financováno z grantu, jenţ byl základní škole poskytnut v rámci 

programu Podpora rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje na rok 2015 s důrazem na 

partnerské regiony.  

 

4. Ohlédnutí za zájezdem do Anglie 

Ve dnech 18. aţ 23. října 2015 skupina 20 ţáků ZŠ Březová nad Svitavou absolvovala 

poznávací zájezd do Anglie, který byl navíc spojen s výukou angličtiny a obdrţením 

certifikátu. Po mnohahodinové cestě autobusem přes Německo, Belgii, Holandsko a Francii 

a přepravě trajektem z Calais do Doveru přišlo kýţené pondělní ráno a ocitli jsme se 

v Londýně. Čekalo nás setkání s tímto překrásným městem a jeho památkami - Tower of 

London, Tower Bridge, London Bridge, St. Paul´s Cathedral, The Globe, Westminster, 

Houses of Parliament, Big Ben, Trafalgar Square, Leicester Square, Buckingham Palace 

a další. Večer následovalo seznámení s hostitelskými rodinami a ubytování v přímořském 

městě Brighton. Následující 3 dny probíhaly v podobném duchu – dopoledne výuka 

angličtiny v komunitním centru a odpoledne poznávací výlety do Portsmouthu, Windsoru 

a samozřejmě prohlídka samotného města Brighton s jeho obrovským lákadlem, nevšední 

památkou na prince regenta, Royal Pavilionem. Ve čtvrtek večer náš pobyt v Anglii končil 

a čekala nás cesta zpět, tentokrát Eurotunelem. V pátek odpoledne jsme přijeli domů do 

Březové nad Svitavou unaveni, ale šťastni a plni nezapomenutelných záţitků. 

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro ţáky se uskutečnil díky Výzvě č. 56 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Doprava, ubytování a strava 

byly financovány z projektu, vstupy do památek si ţáci platili sami. 

 

5. Projektový den na Gymnáziu Svitavy 
 

V rámci udrţitelnosti projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 

v Pardubickém kraji jsme se dne 12. listopadu 2015 vydali s ţáky 9. třídy na Gymnázium 

Svitavy. Výuková lekce byla tentokrát věnována fyzice. Ţáci si za odborného dohledu Mgr. 

Pavla Brázdy museli v úvodu poradit s polovodiči, tedy s látkami, které vedou elektrický 

proud trochu jiným způsobem neţ kovy. Prozkoumali chování LED diody v obvodu se 

stejnosměrným proudem a pomocí komutátoru zapojovali dvě LED diody tak, aby se při 

přepínání střídavě rozsvěcovala jedna a následně druhá dioda.  

Navazující část byla věnována hrátkám s elektromagnetismem. Deváťáci odhadovali, 

jakým způsobem funguje elektrický zvonek a vzápětí si svůj předpoklad ověřovali. Ti 

šikovnější si v rámci tématu vyuţití elektromagnetického relé jako poplachového zařízení 

sestavili bez nápovědy vyučujícího zabezpečovací zařízení, které rozezněním elektrického 

zvonku oznamovalo, ţe obvod byl přerušen. 

V závěrečné části výuky proměřovali ţáci činnost transformátoru. Jde o zařízení, jeţ 

umí měnit velikost střídavého napětí a proudu. 



Lekce byla velice inspirativní a atraktivní formou propojila teoretické znalosti ţáků 

s ţivotní praxí. 

6. Rozsvícení vánočního stromu 
 

K rozsvícení vánočního stromu 2015 jsme se sešli na Moravském náměstí první 

adventní neděli.  Přítomné uvítal pan starosta Karel Adámek, který nás prováděl celým 

slavnostním podvečerem.  

Ţáci ze základní školy se představili uceleným vánočním pásmem. Udělali jím radost 

nejen svým rodičům, ale jistě všem, kteří se na rozsvícení stromečku přišli podívat. Pan farář 

Pavel Michut sváteční slovo věnoval nadcházejícím vánočním svátkům a připomněl nám 

všem, ţe bychom k sobě měli být pozorní, vstřícní a ohleduplní nejen po tyto dny.  Po 

společném odpočítávání jsme zatleskali novému nápaditému osvětlení vánočního smrku. 

Během podvečera bylo moţné zakoupit si adventní věnce a vánoční dekorace u stánků 

paní Jindřišky Hrdé a slečny Jitky Moravcové, pustit si ořechovou lodičku se svíčkou 

u stánku MC Kocourek, obdivovat výrobky dětí z mateřské a základní školy, koupit si koláče, 

rohlíčky, perníčky, a dokonce i něco na zahřátí u hasičů nebo u stánku automotoklubu. 

 

 

7. Čtenářské dílny 
 

Projekt čtenářských dílen s obyčejným názvem Jednoduše rozumět byl realizován ve 

2., 3., 4., 6., 8. a 9. ročníku naší školy v průběhu měsíců listopad 2015 aţ únor 2016.   

Pracovali jsme částečně s knihami, které si přinesli ţáci z domova, a částečně byly 

vyuţity knihy ze školní knihovny, jeţ byla díky projektu obohacena o 300 kusů knih se 

zaměřením na mladší i starší školní věk a nadstandardně o 20 kusů elektronických čteček 

knih.  

Čtenářských dílen se zúčastnilo celkem 129 ţáků. Na jejich přípravě a vedení 

spolupracovalo 6 pedagogů naší školy, kteří absolvovali semináře formou konzultace 

s pedagogy z jiné školy a účastnili se odborných seminářů vedených lektory Centra 

celoţivotního vzdělávání Pardubice. 

Před první čtenářskou dílnou byli ţáci informováni, aby si do dílen přinesli 

beletristickou knihu dle vlastního výběru. Ţákům, kteří si nebyli jisti svou volbou knihy, se 

individuálně věnovali jednotliví vyučující. Samostatné čtení a střídající se formy práce 

v rámci čtenářských dílen vyhovovaly ţákům více neţ standardní hodiny českého jazyka. 

Hlavní cíl projektu – u pravidelných čtenářů posílit kladný vztah ke čtení, motivovat 

ke čtení co největší počet ţáků z nepodnětného čtenářského prostředí a snaha rozšířit jejich 

povědomí o nabídce současného kniţního trhu se zaměřením na dětskou literaturu – lze 

povaţovat za splněný. Většina ţáků si nyní po absolvování deseti čtenářských dílen dokáţe 

samostatně vybírat knihy různých ţánrů a své záţitky z četby sdílí zcela neformálně nejen se 

svými generačními druhy, ale téţ s nejbliţší rodinou. 

Díky volnému psaní a Podvojným deníkům v sobě většina ţáků objevila i nečekané 

vyjadřovací schopnosti, o kterých doposud neměla ţádné tušení. Po realizaci čtenářských 

dílen se rovněţ zvýšila pozornost ţáků a jejich schopnost více se soustředit během klasického 

vyučování. Tyto nabyté dovednosti budou velmi dobrým pomocníkem především v 9. ročníku 

při přijímacím řízení na střední školy. 

Projekt Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské 

gramotnosti se uskutečnil díky Výzvě č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. 

 

 



 

 

8. Zápis dětí do 1. třídy 

 
Dne 2. února 2016 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy, který byl pro ně i pro 

doprovázející rodiče významnou událostí. 

V jeho průběhu budoucí ţáčci za pomoci pedagogů a láskyplného dohledu rodičů 

prezentovali, na jakém stupni jsou jejich matematické dovednosti, řečové schopnosti, paměť, 

logické myšlení i výtvarný projev. 

Poté se děti přesunuly do tělocvičny, v níţ na překáţkové dráze zjišťovaly své fyzické 

moţnosti.  

Kaţdý budoucí prvňáček si za značnou snahu a obdivuhodnou odvahu odnesl domů 

drobný dáreček, který vznikl pod šikovnýma rukama starších kamarádů. 

Všem budoucím školákům přejeme šťastný start do nové přelomové etapy ţivota! 

 

9. Lyţařský kurz – Harrachov 
 

I přes rozmary letošní zimy se společný lyţařský kurz ţáků ZŠ Březová nad Svitavou 

a ţáků ZŠ Brněnec-Moravská Chrastová opět uskutečnil v krkonošském lyţařském středisku 

v Harrachově v penzionu SUNSKI. Od neděle 13. ledna do soboty 19. ledna 2016 se 17 ţáků 

naší školy a 11 ţáků sousední školy pod instruktorským vedením Mgr. Oldřišky Štoudkové 

a Mgr. Karla Radimeckého učilo a zdokonalovalo své lyţařské dovednosti. K výcviku 

i tentokrát poslouţila sjezdovka ve ski areálu „Zákoutí“ a červená sjezdovka na Čertově hoře. 

Teoretické znalosti z lyţování, bezpečnosti na horách a zdravovědy získávali ţáci při 

večerních programech.  

Ani letos nechyběl tradiční závod ve slalomu, kterého se zúčastnilo 22 ţáků obou škol. 

V kategorii mladších dívek obsadila 1. místo Viktorie Pavlasová, 2. místo Nicol Geršlová, 

v kategorii starších dívek patřilo 1. místo Kateřině Leksové a 3. místo Karolíně Volečkové. 

Také v kategorii mladších ţáků získal 2. místo Vít Kolář a ve starších byl na 2. místě 

Miloslav Kalas, třetí skončil Josef  Zapletal. Všichni byli za své výkony odměněni.   

Díky slunečnému počasí a výborným sněhovým podmínkám si všichni lyţování uţili 

a zakončili tak zimní sezónu. 

 

 

10. Projektový den na Gymnáziu Svitavy 
 

Ve čtvrtek 31. března 2016 se ţáci naší školy v rámci udrţitelnosti projektu Podpora 

přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji opět vydali na Gymnázium 

Svitavy. Tentokrát se do výuky biologie pod vedením Mgr. Michala Střeštíka zapojili ţáci 

7. třídy. 

V průběhu dvou vyučovacích hodin se blíţe seznámili s některými členovci. Po 

teoretické přípravě se v laboratoři pomocí stereoskopické lupy podrobně podívali na sloţení 

a charakteristické znaky členovců. Nejprve pod lupou detailně prozkoumali zástupce hmyzu – 

saranče stěhovavé. Po důkladné prohlídce všech částí těla pomocí pinzety a nůţek oddělili 

tykadla, křídla a končetiny, které pak ve správném pořadí nalepili do pracovního listu.  

Během přestávky se ţáci přesunuli do zadní části učebny, kde si zblízka prohlédli 

obyvatele zdejších terárií – agamy, chameleony, ţelvy, ale také zlatohlávky, sarančata či 

šváby. 



Poslední třetinu výukové lekce věnovali podrobnému prozkoumání dalších zástupců 

hmyzu – brouků. Na laboratorní misce a pod stereoskopickou lupou pozorovali vnější 

morfologii larvy potemníka brazilského a odpovídali na otázky v pracovním listu.  

Výuková lekce byla velice zajímavá, ţáci si při práci v laboratoři prakticky ověřili 

teoretické znalosti získané v hodinách přírodopisu.  

 

11. Hurá z lavic do přírody 
 

V pátek 22. dubna 2016 se to v naší škole „zazelenalo“.  

Pro ţáky 1. stupně symbolizovala zelená barva jejich oblečení vztah k přírodě, 

k ţivotu. Oslavili tím tak Den Země.  

V první vyučovací hodině prvňáci a druháci zhlédli pohádku Kouzla přírody. A co 

třeťáci a čtvrťáci? Ti se z projekce o třídění a recyklaci odpadů dozvěděli mnoho důleţitých 

a uţitečných rad o ochraně prostředí, v němţ ţijeme, či řízkovali fialky do perlitu.  

V devět hodin se ţáci 1.-4. třídy sešli v tělocvičně, aby vytvořili 9 barevných týmů. 

Po úvodní písni „Chválím tě, Země má“ vyrazilo první druţstvo do terénu. Ostatní 

druţstva je následovala v krátkém časovém rozestupu. Trasa vedla kolem „hasičárny“ na 

cyklostezku. Cíl byl vyznačen na sportovním hřišti u MŠ. Na 9 stanovištích plnil kaţdý 

účastník skupiny nějaký úkol, např. poznávání dopravních značek, stromů, rostlin, zvířat, 

zpívání písničky, třídění odpadu, přeskoky švihadla…  

Na stanovištích s dětmi pracovali vyučující a dobrovolníci, kteří si udělali čas 

a kterým touto cestou velmi děkujeme.  

Všechny týmy se nakonec sešly v cíli, kde mohly vyuţít sportovní vybavení ke hře na 

hřišti či barevné křídy na malování obrázků váţících se k tomuto významnému dni.  

 

12. Planeta Země 3 000 

Filipíny - Za obry a trpaslíky 

 

Dne 22. dubna 2016 jsme byli na jednom ze zeměpisných pořadů z cyklu ,,Planeta 

Země", tentokrát jsme se podívali na exotické Filipíny. 

Jako vţdy jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Například Filipíny se skládají 

z více neţ tisíce ostrovů a skoro 90% obyvatel Filipín jsou křesťané. 

Na Filipínách se také skrývá 8. div světa - obrovské rýţové pole, které dá opravdu 

hodně práce, ale stojí za předvedenou krásu. Setkali jsme se také s obrem ţralokem velrybím, 

který přiláká hodně turistů, ale nebojte se, ţiví se planktonem nebo drobnými rybkami. 

V dţungli jsme poté pátrali po roztomilém trpaslíkovi nártounu filipínském. Ponořili jsme se 

do oceánu, kde jsme kromě potopených korábů z druhé světové války spatřili i nádherné 

korálové útesy, ve kterých si plaval i klaun očkatý. Pořad se nám moc líbil a těšíme se na 

další. 

 

 

13. Slavkovské memento 
 

V úterý 26. dubna 2016 se naši ţáci Vendula Černá a Miloslav Kalas vydali na zámek 

Slavkov. Jiţ po dvanácté se zde v Historickém sále konalo vyhlašování výsledků literární a 

dějepisné soutěţe Slavkovské memento. A naše škola byla velmi úspěšná.  

Vendula Černá obsadila se svým příběhem celkové 1.místo v kategorii Neválky. 

Miloslav Kalas zpracoval téma partyzána Otakara Slezáka a v kategorii Války obsadil celkové 



2. místo. Kromě kniţních cen a pohárů pak měli všichni studenti v závěru návštěvy ještě 

moţnost prohlédnout si celý zámek včetně jeho expozice. 

Oběma gratulujeme a děkujeme za důstojnou reprezentaci školy. 

 

 

14. Poznáváme své sousedy 
 

V pátek 13. května 2016 jsme se znovu setkali s kamarády a kolegy z rakouského 

městečka Großweikersdorf, abychom společně navštívili Moravský kras, jednu 

z nejvýznamnějších krasových oblastí střední Evropy. 

První zastávkou se stala Kateřinská jeskyně, která se můţe pyšnit největším veřejnosti 

přístupným dómem v České republice, jenţ vyniká výbornou akustikou. Symbolem jeskyně je 

Čarodějnice, tedy krápníkový útvar tuto pohádkovou postavu připomínající. V jeskyni lze 

spatřit také kosterní pozůstatky medvědů. Po znovuspatření denního světla jsme se nechali 

vyvézt lanovkou k více neţ 138 metrů hluboké propasti Macocha. Propast vznikla zřícením 

stropu velké jeskyně a na její dno je moţné shlédnout ze dvou můstků. Jméno získala díky 

maceše, která se do ní podle pověsti pokusila svrhnout svého nevlastního syna. Závěr 

návštěvy patřil prohlídce nejvyhledávanějších jeskyní Krasu Punkevních jeskyní. Jejich 

výjimečnost spočívá nejen v 440 metrů dlouhé plavbě po podzemní říčce Punkvě spojené 

s návštěvou překrásného Pohádkového (Masarykova) dómu, ale také v moţnosti stanout na 

dně Macochy.  

Další setkání s opět jistě zajímavým programem se uskuteční na podzim letošního 

roku v Rakousku. 

 

 

15. Školní akademie 

 

Letošní Školní akademií, která se konala 17. května 2016, se nesly tóny známých 

českých i zahraničních retro písní.  

Do miskami a vařečkami vybavené kuchyně pozvali rodinné příslušníky prvňáčci. 

Jejich Vařila myšička kašičku roztleskala hned v úvodu celý sál. S příkladným reţimem dne 

od ranního vstávání aţ po uloţení k osvěţujícímu spánku seznámili rodiče Na hodině prvouky 

druháčci. Ţáci třetí třídy zatančili na chytlavé melodie z muzikálu Pomáda, v podání čtvrťáků 

zazněla píseň pánů Svěráka a Uhlíře Kluci, kluci s klukama. Šesťáci se pak skvěle popasovali 

se songem švédské skupiny Abba Money, money, money. V pozadí nezůstávala ani 

vystoupení ţáků ostatních tříd. Páťáci velmi vtipně shrnuli své dosavadní roky školní 

docházky a diskotékovým tancem se tak rozloučili s prvním stupněm. Publikum ocenilo 

i taneční kreaci ţáků sedmé třídy a reklamní vsuvku osmáků. Ze zájmových krouţků se 

představil krouţek aerobiku. Pozvánka na letní olympijské hry, jeţ se letos odehrají v Rio de 

Janeiru, prolétla všemi kontinenty a z kaţdého z nich si odnesla do srdce sportovního dění 

nejtypičtější hudební a taneční rytmy. Závěr akademie patřil deváťákům, kteří se rozloučili se 

svými učiteli a nastínili přítomným v sále, kam povedou jejich další kroky. 

Velké poděkování patří jak účinkujícím za jejich výkony, tak i divákům, kteří zaplnili 

sál do posledního místečka a  dokázali svým potleskem jednotlivá vystoupení náleţitě ocenit. 

 

 

16. Exkurze a návštěva zámku Potštejn 
 

Dne 19. května 2016 ţáci ze 6. ,7. a 8. třídy navštívili v rámci profesní orientace firmu 

Brück, AM v Zámrsku a vzhledem k 700. výročí narození Karla IV. zámek Potštejn. 



Firma Brück je jedním z největších výrobců loţisek a součástek do větrných 

elektráren, tramvají apod. Ţáci poznali chod celé firmy od surového ocelového ingotu po 

konečný výrobek. Na vlastní oči měli moţnost pozorovat práci se stroji, včetně laboratoře 

výstupní kontroly a kontroly kvality výrobku ultrazvukem. 

Poté ţáci navštívili zámek Potštejn, kde je čekala hraná prohlídka zámku, zaměřená na 

dobu baroka a posléze osobnost Karla IV. Také navštívili tzv. Bubákov se zámeckými 

strašidly a nakonec bludiště U Karla, kde se dozvěděli zajímavosti ze ţivota této osobnosti 

našich dějin. 

 

 

17. Ekocentrum Paleta 
 

Ve středu 1. června 2016 se ţáci 8. a 9. roč. zúčastnili dvou programů Ekocentra 

Paleta věnovaných problematice ochrany ţivotního prostředí. 

Program Jezero je simulační hra, jejímţ cílem je pochopit nutnost komunikace 

a spolupráce při vyuţívání přírodních zdrojů. Jak název napovídá, v tomto případě jde o vodu. 

Hra také definuje pojem udrţitelný způsob ţivota. 

Tématem programu Zelená poušť je palmový olej. Tato levná, snadno dostupná 

potravinová surovina je vyuţívána ve většině domácností po celém světě. Ne všichni ale ví, ţe 

pěstování palem, z nichţ se palmový olej vyrábí, má za následek ničení původních deštných 

lesů a ohroţuje přeţití orangutanů a dalších ţivočichů. O tom i o moţnostech nápravy tento 

program pojednává. 

V úterý 7. června 2016 se stali ţáci 6. a 7. roč. účastníky programů Ekocentra Paleta 

zaměřených na mezilidské vztahy a ochranu ţivotního prostředí. 

Cílem programu Jeden za všechny, všichni za jednoho je pochopení nezbytnosti 

spolupráce při většině lidských činností. Jeho obsahem je několik her směřujících k potlačení 

sobeckosti a zjištění potřeby spolupráce. 

V následující části ţáci absolvovali jiţ výše zmíněný program Jezero. 

Ekocentrum Paleta je občanské sdruţení zabývající se ekologickou výchovou 

s důrazem na působení na děti a mládeţ. Má bohatou nabídku programů zaměřenou na 

tvořivou činnost, poznávání přírodních zákonitostí, ekologické problémy atd. 

 

18. Atletický trojboj  

 
V pátek 10. června 2016 se na hřišti ve Vítějevsi uskutečnil jiţ XI. ročník  

„Atletického trojboje“, kterého se zúčastnili ţáci naší základní školy, ţáci ze ZŠ Brněnec, 

Moravská Chrastová, ZŠ Radiměř a  ZŠ Vítějeves.  Závodilo  se  ve třech atletických 

disciplínách:  v běhu na 50 nebo 60 m, ve skoku dalekém a v hodu kriketovým míčkem nebo 

granátem. Kaţdou školu reprezentovalo 16 nejlepších sportovců, vţdy 2 chlapci a 2 dívky 

v jednotlivých kategoriích. 

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

Vítějeves, na 3. místě ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová a na 4. místě ZŠ Radiměř. Všem patří 

pochvala a poděkování za vzornou reprezentaci školy.  

 

 

 

 
 



10. Celoroční zpráva školní druţiny za rok 2015/2016,  

I. a II. oddělení 
 

1. Naše škola, Naše školní druţina 
 

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

   ke všem činnostem,  připomínáme bezpečné chování. 

- Upevňujeme citový vztah k vrstevníkům (jsme jedna druţina) při vymýšlení druţinového   

   pokřiku, loga školní druţiny a dodrţování pravidel slušného chování, podporujeme rozvoj   

   dětských přátelství a výchovně jich vyuţíváme. 

- Vytváříme výzdobu prostor školní druţiny 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. 

- Vyuţíváme 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 němţ ţijeme, na vycházkách nalézáme zajímavosti našeho města   

  (vodní toky, budovy, obchody atd.). 

- Jdeme na exkurze, z nichţ 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 koláţ změn stromu během roku.         

- Zpíváme písně zaměřené na různá roční období.               

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

   kalendář. 

- Vyprávíme si o reţimu dne a o správném vyuţití volného času. 

- Prohlíţíme si fotografie z našeho dětství. 
 

4. Rozmanitosti přírody 
 

- Soutěţíme 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.                         

- Vyuţíváme přírodniny na koláţe a k vyrábění. 

- Učíme se poznávat květiny a ţivočichy ve volné přírodě. 

- Učíme se pracovat s encyklopediemi. 

- Vyprávíme si o domácích mazlíčcích. 

- Vyuţíváme náměty z přírody k výtvarným a pracovním činnostem. 



- Čteme z knihy PRANOSTIKY NA KAŢDÝ DEN a snaţíme se jim porozumět. 

- Vyuţíváme 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, pouţití 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 reţim. 

- 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 pouţívání přilby. 

- Učíme se důleţitá 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 druţiny 

PODZIM 

- orientace ve škole a v jejím okolí 

- uctívání památných dnů a jejich tradic 

- turnaj ve stolním fotbalu 

- soutěţ v přeskoku švihadel 

- výtvarné ztvárnění podzimu – 3D techniky 

 

ZIMA 

- vánoční dílna 

- rozsvěcení vánočního stromku (výrobky na jarmark) 

- čertovský rej 

- mikulášská nadílka 

 

JARO 
- velikonoční tradice a vyrábění 

- děti a bezpečnost v silničním provozu 

- jarní vyrábění a výzdoba 

- jarní písně 

- pohybové a míčové hry na školní zahradě  

- boj o poklad čarodějnice Blekly 

  

LÉTO 

- airsoft 

- odpoledne s městskou policií 

- odpoledne se záchranáři 

- odpoledne s hasiči 

- vodní království 



11. Zpráva o prevenci sociálně patologických jevů (SPJ) 

 
V průběhu školního roku 2015/2016 jsme řešili různé projevy sociálně patologických jevů. 

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

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

s Městskou policií, Policií ČR, s OSPOD Svitavy, Alfou Svitavy a Bonanzou Polička. 

V rámci hodin prvouky, přírodovědy, výchovy ke zdraví, výchovy k občanství ţáci probírají 

témata týkající se prevence SPJ. 

Ţáci měli moţnost se průběţně seznamovat s problematikou SPJ prostřednictvím projektů 

a nástěnky k tomu určené a umístěné na chodbě školy. Prioritou však stále zůstává zlepšení 

chování problémových ţáků a narušené komunikace. 

 

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. Ze sponzorských 

darů přispíváme ţákům na odměny za výsledky dosaţené během absolvování lyţařského 

kurzu a rozličných soutěţí. 

Poděkování patří panu Ivanu Jakalovi – Lékárna Březová nad Svitavou, panu Milanu 

Štrofovi – Zelenina Moravská Chrastová, panu Jaroslavu Etzlerovi – EJR Horní Hynčina a 

slečně Jitce Moravcové – Květiny Březová nad Svitavou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Závěr 
 

 

Ve školním roce 2015/2016 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 ţáků v 5. a 9. ročníku v souvislosti s koncepcí  MŠMT ČR. 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 byla schválena školskou radou dne 

14. 10. 2016 a předána zřizovateli školy. 

 

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 2015/2016 
 

                                                
                                                                                         

 

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 

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 3 

Celkem 30 30 31 31 122 

 

Nepovinné předměty 

                 – Sport a pohybové aktivity – 6.,7., 8. a 9. tř. 

 



Příloha č. 2 

Přehled nepovinných předmětů  

ve školním roce 2015/2016 
 

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

Sport a pohybové aktivity 

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

 4. – 5. třída: pondělí 12:45 – 13:30  Mgr. Oldřiška Štoudková 

 6. – 7. třída: čtvrtek 14:00 – 14:45  Mgr. Oldřiška Štoudková 

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

 
  

Krouţky při ŠD 
Hudebně pohybový 

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

 

 

Krouţky při DDM Kamarád Česká Třebová 
 

Keramický 

 1. – 2. třída: pondělí  14:00 – 16:00 Dominika Uhrová 

 3. – 5. třída: středa  14:00 – 16:00 Dominika Uhrová 

  

Zdravotnický 

 5. třída úterý 13:00 – 14:00 Mgr. Jaroslava Jiráčková 

 
Šachový 

 1. a 2. stupeň: pondělí 13:40 – 14:40 Mgr. Jaroslav Junek 

 
Atletika 

 1. – 3. třída pondělí 17:30 – 18:30 Jana Šebelová 

 
Příprava na přijímací zkoušky z M 

 9. třída pátek 6:50 – 7:50 Mgr. Alena Kollmannová 

 

Příprava na přijímací zkoušky z Čj 

 9. třída pondělí 14:00 – 16:00 Mgr. Radim Švancara 

    

Přírodovědný krouţek 

     4. třída čtvrtek 13:30 – 14:30 Mgr. Kateřina Macháňová 

 

Výtvarný krouţek 

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

Aerobik 

 1. stupeň: pátek 14:00 – 15:00 Mgr. Kateřina Macháňová 
  



Angličtina hravě 

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

 
Florbal 

 1. – 4. třída středa 16:00 – 17:30 Bc. Petr Kolář 
  

Divadelní  

 1. – 6. třída čtvrtek 14:45 – 15:45 Pavla Cupalová 

 

Hravá informatika 

 3. – 4. třída pondělí 15:00 – 16:00 Michal Opršal 

 

Kuchtíci 

 3. – 9. třída úterý 15:00 – 16:30 Zdenka Dudová 

    Radoslava Svobodová 

Anglický jazyk 

 8. – 9. třída středa 14:00 – 15:00 Mgr. Jaroslav Junek 

 

Kreativ  

 1. – 5. třída pátek 13:00 – 14:00 Miroslava Vránová, DiS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

Přehled o pedagogických pracovnících  

 
Ředitelka školy: Mgr. Zelená Bohuslava PF-Č, 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-R, Tv, kurs N 

 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. Jeţová Sylva PF-1.-5. r. ZŠ 

 Mgr. Illová Jana PF-Č, D 

 Ing. Ettlová Hana VŠZ-DPS 

 Mgr. Kollmannová Alena  PF-M, Tp 

 Mgr. Švancara Radim PF-Č, N 

 Mgr. Junek Jaroslav PF-Č, D, A 

  

 

 

Předsedové předmětových komisí: 

metodické sdruţení I. stupně – Mgr. Jandlová Pavla                

přírodovědné předměty –  Ing. Ettlová Hana 

společenskovědné předměty – Mgr. Illová Jana 

 

 

 

Příloha č. 4 

 

Přehled vychovatelů, externích učitelů a správních zaměstnanců školy 

 
Vychovatelky ŠD: Pařilová Ivana SPgŠ 

 Nečasová Lenka SPgŠ 

 

Provozní zaměstnanci:   Bc. Švancarová Marie účetní 

   Hensl Jiří školník, topič 

 Škrancová Marie uklízečka  

 Vávrová Marie uklízečka 

 Paldusová Hana vedoucí stravování 

 Dudová Zdenka kuchařka 

 Svobodová Radoslava kuchařka 

 Kalodová Olga kuchařka 

 Houserová Radka pomocné práce v ŠJ 

 



Příloha č. 5 

 

Přehled o dojíţdějících ţácích k 1.  9.  2015 

 
 

Obec:                          Počet: 

 

Pohledy                      16 

Brněnec 6 

Letovice 2 

Rudná 1 

Svitavy 1 

 

 

Celkem: 26 

 

 

 
Příloha č. 6 

 
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) ve dnech 2. 2. a 10. 2. 2016. K zápisu se dostavilo 32 dětí. Na spádovou školu bylo 

přijato 22 ţáků. Dva ţáci byli přijati na základě ţádostí zákonných zástupců v rámci přestupu 

z jiné základní školy. 

 

 U 10 dětí rozhodla ředitelka školy podle § 37 odst. 1 školského zákona o odkladu povinné 

školní docházky o jeden školní rok. Ţádost zákonných zástupců dítěte byla doloţena 

doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 7  

Přijímací řízení 
 

Střední školy 
 

Ţáci 9. třídy 
 

Etzler Jaroslav - Trading Centre Litomyšl – ekonomika a podnikání 

Báčová Veronika - SZŠ Svitavy – zdravotnický asistent                                

Cerháková Lenka - SŠ technická Česká Třebová – provoz a ekonomika dopravy 

Černá Vendula - VOŠ ekonomická a zdravotnická SŠ Boskovice – hotelnictví 

    a turismus 

Doleţalová Nikol Klára - ISŠ Moravská Třebová – bezpečnostně právní činnost  

Dufková Veronika - SPŠ Purkyňova Brno – sociální činnost 

Fischerová Pavlína - VOŠ ekonomická a zdravotnická SŠ Boskovice – hotelnictví  

    a turismus 

Kovaříková Natálie   - SZŠ Svitavy – masér                                

Kubíčková Gabriela - ISŠ Moravská Třebová – bezpečnostně právní činnost    

Rumlová Štěpánka - SŠ grafická Brno – reprodukční grafik pro média                                

Volečková Anna - Gymnázium Jevíčko – kombinované lyceum 

 

Ţáci 5. třídy  
Škeříková Lenka - Gymnázium a Jazyková škola Svitavy – osmileté gymnázium 

Střední odborná učiliště 

 

Ţáci 9. třídy 
 

Babička Jan - SŠ zahradnická a technická Litomyšl – opravář lesnických strojů    

Heger David - SŠ technická a gastronomická Blansko – nástrojař moderních  

    technologií 

Chlebeček Matouš - SŠ technická a gastronomická Blansko – nástrojař moderních  

    technologií 

Kalas Miloslav  - SOŠ a SOU A. Citroëna Boskovice – automechanik 

Kysilko Jan  - SPŠ Rybitví – truhlář 

Rybnikář Radek  - SŠ zahradnická a technická Litomyšl – opravář lesnických strojů    

Dvořáčková Kristýna - VOŠ ekonomická a zdravotnická SŠ Boskovice – kuchař, číšník 

Dvořáková Michaela - ISŠ Moravská Třebová – kuchař, číšník 

Pešlová Kristýna - Církevní SZŠ Brno – ošetřovatel 

Šafářová Nikola - SŠ technická a gastronomická Blansko – kuchař, číšník 

Zatočilová Jitka - SOU a SOŠ Polička – cukrář 
 

Ukončení základního vzdělání v niţším ročníku 
 

Ţáci 8. třídy 
 

Mauer Natanael - SOU a SOŠ Polička – kuchař, číšník 

Zapletal Josef - SŠ zahradnická a technická Litomyšl – opravář lesnických strojů    

 

 

 



Příloha č. 8 

Přehled tříd a třídních učitelů 
 

Třída:       Počet ţáků:       chlapců            dívek                 Třídní učitel:  

___________________________________________________________________________ 

 

1. 22 14   8 Mgr. Jandlová Pavla 

2.  24 12 12 Mgr. Macháňová Kateřina 

3. 21 10 11  Mgr. Kissová Lenka 

4. A 14   5   9 Mgr. Drápelová Zdeňka 

4. B 14   7   7 Mgr. Jeţová Sylva 

5. 24 13 11 Mgr. Jiráčková Jaroslava 

___________________________________________________________________________ 

I. stupeň 119  61  58 

 

6. 21   8 13 Mgr. Kollmannová Alena 

7. 20 13   7 Mgr. Illová Jana 

8. 16   9   7 Ing. Ettlová Hana 

9. 22   7 15 Mgr. Švancara Radim 

___________________________________________________________________________ 

II. stupeň 79  37  42  

 

I. odděl. ŠD 25  16    9  Pařilová Ivana  

II. odděl. ŠD 25  11  14  Nečasová Lenka 

______________________________________________________________________ 

ŠD celkem 50  27  23 

 

Škola celkem: 198 ţáků 

 

Přehled prospěchu ţáků ve školním roce 2015/2016 
 

 

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. 

 22          22     

 23          23 

 21          21 

 28          27   

 23          23 

 21          20  

 19          19 

15          14 

22          22  

   22 

17 

16 

12 

12 

9 

2 

2 

5 

0 

6 

4 
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12 
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10 

15 
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0 

1 

1 

4 

0 

0 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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15 

14 

16 

12 
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1 

3 

4 

1 

8 

6 

10 

10 

11 

18 

9 

17 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

2 

1 

Pozn.:  V – prospěli s vyznamenáním  

            P – prospěli  

            N – neprospěli 

 Nh – nehodnoceni  



Pochvaly udělené ţákům na konci školního roku 
 

1. třída: Mišák Štěpán – pochvala za sběrovou soutěţ 

 Veselý Michal – pochvala za  aktivitu 

 Vítek Matěj – pochvala za výborný prospěch 

 Sklenářová Eliška – pochvala za sběrovou soutěţ 

 Šudomová Veronika – pochvala za výborný prospěch 

  

2. třída:  Mezuláník Štěpán – pochvala za výborný prospěch 

 Moravec Lukáš – pochvala za výborný prospěch 

 Rulíšek Ondřej – pochvala za výborný prospěch 

 Sirka Martin – pochvala za výborný prospěch 

 Kudýnková Tereza – pochvala za výborný prospěch 

 Nováková Julie – pochvala za výborný prospěch 

 Soldánová Lucie – pochvala za výborný prospěch 

 Sperátová Lenka – pochvala za výborný prospěch 
 

3. třída:  Moravec Tadeáš – pochvala za vzorný prospěch 

 Štempel Petr – pochvala za vzorný prospěch a vzorné plnění školních povinností 

 Novotná Julie – pochvala za vzorný prospěch 

Procházková Sylva – pochvala za vzorný prospěch a vzorné plnění školních 

povinností 
  

4. třída: Klemša Vít – pochvala za výborný prospěch 

 Cendelínová Tereza – pochvala za vzorný prospěch 

 Zapletalová Kristýna – pochvala za vzorný prospěch 
    

5. třída:  Kolář Štěpán – pochvala za vzornou reprezentaci školy 

 Bauerová Aneţka – pochvala za vzornou reprezentaci školy 

 Kopecká Simona – pochvala za vzornou reprezentaci školy 

 Neubauerová Klára  – pochvala za vzornou reprezentaci školy 

 Polášková Karolína – pochvala za vzornou reprezentaci školy 

  

6. třída: Ducháčková Petra – pochvala za výborný prospěch 

 Juránová Eliška – pochvala za výborný prospěch a reprezentaci školy 

 Valtrová Diana – pochvala za výborný prospěch         

  

7. třída:  Kolář Vít – pochvala za výborný prospěch a reprezentaci školy 

 Mrázek Jakub – pochvala za pomoc třídnímu učiteli 

         

8. třída: Hnát Filip – pochvala za vzornou přípravu na vyučování a práci v ţákovské 

samosprávě 
                

9. třída: Kalas Miloslav – pochvala za vzornou reprezentaci školy 

 Černá Vendula – pochvala za vzornou reprezentaci školy 

 Fischerová Pavlína – pochvala za výborný prospěch 

 Volečková Anna– pochvala za vzornou reprezentaci školy 

 

 

 

 



Prospěchově nejlepší ţáci 
 

1. třída:  Veselý Michal, Vítek Matěj, Šudomová Veronika 

  

2. třída: Soldánová Lucie, Sperátová Lenka, Rulíšek Ondřej, Moravec Lukáš, Kudýnková 

Tereza 

 

3. třída:  Štempel Petr, Novotná Julie, Procházková Sylva, Moravec Tadeáš 

 

4. třída: Klemša Vít, Cendelínová Tereza, Zapletalová Kristýna 

 

5. třída: Škeříková Lenka, Karlík Jakub 

 

6. třída: Ducháčková Petra, Juránová Eliška, Valtrová Diana 

  

7. třída: Kolář Vít 

  

8. třída: Hnát Filip, Švancarová Zuzana, Jeřábková Barbora 

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 9 

Akce konané ve školním roce 2015/2016 
Září 

 8. 9.  Král do boje táh´ – exkurze – Polička (7. tř.)  

  

Říjen 

 3. 10.  Den otevřených dveří na ZŠ Březová nad Svitavou 

 14. 10.  Projekt Poznáváme své sousedy (2. st.) 

18. – 23. 10. Poznávací zájezd do Anglie  (2. st.) 

 19. 10. Pověsti pro štěstí – divadelní představení – Svitavy (6. – 7. tř.) 

 21. 10. Přehlídka středních škol (9. tř.) 

 27. 10. TECHNOhrátky – ISŠ Moravská Třebová (9. tř.) 
    

Listopad 

 10. 11.  Florbal – obvodní kolo (6. – 7. tř.) 

 12. 11. Projektový den na Gymnáziu Svitavy (9. tř.) 

 23. 11. Florbal – obvodní kolo (8. – 9. tř.) 

 24. 11. Memento – výchovný pořad (2. st.) 

 25. 11.  Ukáţeme vám, co ve vás vězí – soutěţ – Letovice  (9. tř.)  

 26. 11.  Beseda s rodilým mluvčím (6. a 8. tř.) 

 26. 11.  Výtvarná dílna 

 29. 11.  Rozsvícení vánočního stromu 
    

Prosinec 

 4. 12. Mikulášská nadílka  (ŠD)    

 8. 12.  Okresní přebor druţstev v šachu – Svitavy  

 9. 12.  Pejsek a kočička – divadelní představení (1. – 3. tř.) 

 14. 12.  Tonda Obal  na cestách – ekologická výchova (6. tř.) 

 17. 12.  Marbo – výchovný koncert 

         

Leden 

 13. 1. Přednáška o AIDS (8. – 9. tř.) 

 19. 1. Dějepisná olympiáda – okresní kolo – Svitavy  

 28. 1. Přebor ZŠ v šachu – okresní kolo – Svitavy  

   

Únor 

 2. 2.  Zápis do 1. třídy 

 4. 2. Austrálie – beseda (2. st.) 

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

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

 11. 2. Přírodovědná soutěţ – ochrana přírody a ekologie – Svitavy  

 18. 2.  Domácí péče – filmové představení – Svitavy (8. – 9. tř.) 

 19. 2. V hlavě – filmové představení – Svitavy (1. – 3. tř.)  

 19. 2. Poutavý zeměpis – přednáška  (4. – 9. tř.) 

    

Březen 

 10. 3. Přírodovědná soutěţ – biologie člověka – Svitavy 

13. – 19. 3. LVZ – Harrachov (7. – 9. tř.) 

 14. 3.  Hudba a nástroje kontinentů – výchovný koncert  

 18. 3. Matematický KLOKAN 2016  



21. – 23. 3. Barevné dny Velikonoc (1. st.) 

 21. 3. Kouzelník – vystoupení (1. st.) 

 22. 3. Den otevřených dveří ČOV – exkurze (8. a 9. tř.) 

 23. 3.  O neposedné pomlázce – divadelní představení – Svitavy (4. – 5. tř.) 

 29. 3. Noc s Andersenem (6. tř.) 

 31. 3. Projektový den na Gymnáziu Svitavy (7. třída) 

   

Duben 

 11. 4. Olympiáda v českém jazyce – krajské kolo – Pardubice  

 18. 4. Pohádky ze staré knihy – divadelní představení (4. – 5. tř.) 

 20. 4. Den Země – Ukliďme Česko (2. st.) 

 21. 4. Přírodovědná soutěţ – naši ţivočichové – Svitavy 

 22. 4. Hurá z lavic do přírody – Den Země (1. st.) 

 22. 4.  Planeta Země 3000, „Filipíny – za obry a trpaslíky“ – výchovný 

  pořad – Svitavy (5. – 9. třída) 

 26. 4.  Slavkovské memento – literární soutěţ 

 28. 4.  Rokytnice nad Rokytnou – školní výlet (6., 7. a 9. tř.) 
   
Květen 

 4. 5. Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou – atletika  (8. – 9. tř.) 

 5. 5. Geologická exkurze – Brno (9. tř.)  

 12. 5. Soutěţ mladých zdravotníků – okresní kolo – Svitavy (5. tř.) 

 12. 5.  Právo na kaţdý den – vědomostní soutěţ – Svitavy (9. třída)  

 13. 5.  Království (zlo)zvyků – divadelní představení (1. st.) 

 13. 5.  Projekt Poznáváme své sousedy (2. st.) 

 17. 5. Školní akademie  

 18. 5. Přírodovědná soutěţ – poznávání rostlin – Svitavy  

  19. 5.  Brück, AM, zámek Potštejn – exkurze (6. – 8. tř.) 

 20. 5.  Ukázka sluţební a sportovní kynologie 

 23. 5. Soutěţ mladých zdravotníků – krajské kolo – Ústí nad Orlicí (5. tř.) 

 24. 5.  Pythagoriáda – okresní kolo – Svitavy  

 27. 5.  Ikaros – dravci a sovy – výchovně-vzdělávací program  

  

Červen     
 1. 6. Ekocentrum Paleta  Pardubice – záţitkový program (8. – 9. tř.) 

 2. 6. Westernové městečko Boskovice – školní výlet (1. st.) 

 6. 6.  Školní olympiáda (2. st.) 

 7. 6.  Ekocentrum Paleta  Pardubice – záţitkový program (6. – 7. tř.) 

 10. 6. Atletický trojboj – Vítějeves  

 17. 6.  Školní olympiáda (1. st.) 

23. – 29. 6. Olympiáda v českém jazyce – celostátní kolo – Stráţ nad Neţárkou   

 28. 6. Budulínek – dětská opera  (1. st.) 

 30. 6. Slavnostní předání vysvědčení a pamětních listů ţákům 9. třídy na  

  MěÚ Březová nad Svitavou 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 10 
 

Umístění ţáků v některých soutěţích 
 

Sportovní soutěţe 

Florbal, obvodní kolo  2. místo mladší ţáci (6. a 7. třída) 

Florbal, obvodní kolo  7. místo starší ţáci (8. a 9. třída) 

Pohár rozhlasu České spořitelny 2. místo starší ţáci (8. a 9. třída) 

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

Šachy – druţstva, okresní kolo 6. místo ţáci 1. – 5. třídy 

 13. místo ţáci 6. – 9. třídy 

Přebor škol Svitavska – šachy 11. místo David Švancara (7. třída) 

  

Český jazyk 

Olympiáda v Čj, okresní kolo 2. místo Vendula Černá (9. třída) 

 3. místo Anna Volečková (9. třída) 

Olympiáda v Čj, krajské kolo 5. místo Vendula Černá (9. třída) 

 6. místo Anna Volečková (9. třída) 

Olympiáda v Čj, celostátní kolo účast Vendula Černá (9. třída) 

Slavkovské memento, celostátní kolo 1. místo Vendula Černá (9. třída) 

 2. místo Miloslav Kalas (9. třída) 

  

Anglický jazyk 

Olympiáda v Aj, okresní kolo 5. místo Ondřej Štoudek (7. třída) 

 9. místo Jaroslav Etzler (9. třída) 

 

Dějepis 

Dějepisná olympiáda, okresní kolo účast Filip Hnát (8. třída) 

   

Matematika 

Pythagoriáda, okresní kolo 3. místo Vít Kolář (7. třída) 

 5. místo Filip Hnát (8. třída) 

 6. místo Jakub Mrázek (7. třída) 

 účast Eliška Juránová (6. třída) 

Olympiáda v M, okresní kolo účast Vít Kolář (7. třída) 
     

Přírodopis  

Čtyřkolová Přírodovědná soutěţ účast Michael Dobeš (4. třída) 

  Veronika Štěpánková (4. třída) 

  Valerij Šufana (5. třída) 

  Simona Kopecká (5. třída) 

  Eliška Juránová (6. třída) 

  Leona Dvořáčková (6. třída) 

  Sára Myšková (7. třída) 

  Viktorie Pavlasová (7. třída) 

  Karolína Volečková (8. třída) 

  Zuzana Švancarová (8. třída) 

  Gabriela Kubíčková (9. třída) 

  Anna Volečková (9. třída) 

   



Občanská výchova 

Právo na kaţdý den 2. místo Miloslav Kalas (9. třída) 

  Jaroslav Etzler (9. třída) 

  Vendula Černá (9. třída) 

  Anna Volečková (9. třída) 

 

První pomoc 

Soutěţ mladých zdravotníků, okresní kolo 

 1. místo Štěpán Kolář (5. třída) 

  Aneţka Bauerová (5. třída) 

  Simona Kopecká (5. třída) 

  Klára Neubauerová (5. třída) 

  Karolína Polášková (5. třída) 

Soutěţ mladých zdravotníků, krajské kolo  

 4. místo Štěpán Kolář (5. třída) 

  Aneţka Bauerová (5. třída) 

  Simona Kopecká (5. třída) 

  Klára Neubauerová (5. třída) 

  Karolína Polášková (5. třída) 

   

 

Ve školním roce 2015/2016 se škola podílela na organizaci okresního kola Olympiády 

v českém jazyce. Předsedou poroty byl Mgr. Jaroslav Junek a členkou poroty Mgr. Bohuslava 

Zelená. 


