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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. Lenka Škeříková 

 změna provedena 4. 10. 2016, předseda 

 Jaromír Staněk 

 (6 členů) 

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

 studium denní 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reditel@zsbrezova.cz
http://www.zsbrezova.cz/
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2. Podmínky pro pedagogickou práci 
 

1. Prostorové  
 

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

pracovního prostředí pedagogů a ţáků. V celé budově ZŠ došlo k výměně vodovodních 

armatur a k výměně zásobníků na papírové ručníky a na tekuté mýdlo. V souvislosti 

s výstavbou kanalizační přípojky byla provedena oprava elektroinstalace kalového čerpadla. 

Během hlavních prázdnin pokračovala plánovaná výměna dalších 3 kusů nevyhovujících 

tabulí. Klasické triptychy byly ve třech učebnách opět nahrazeny tabulemi se zvedacím 

pylonovým systémem. S výmalbou čtyř učeben byla realizována nová výmalba chodeb 

v přízemí budovy a současně došlo k obnově voděodolného nátěru.  

 

2. Materiální 

 

Ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu byly zakoupeny nové didaktické 

pomůcky a 33 ks tabletů. Z didaktických pomůcek se jako nejzajímavější pomocníci jeví 

velký nástěnný kalendář pro výuku anglického jazyka a Poznej Česko na koberci pro 

zpestření hodin prvouky a přírodovědy. Škola disponuje téţ dobrým technickým zázemím, jeţ 

je vytvářeno kopírovacími zařízeními, tiskárnami, scannerem a laminovacími přístroji. Téměř 

ve všech kmenových třídách jsou pro potřeby výuky k dispozici interaktivní tabule 

s notebooky a dataprojektory. Interaktivní tabule s příslušenstvím se nachází téţ v odborné 

učebně přírodovědných předmětů. 

V průběhu školního roku došlo i k dovybavení prostor školní druţiny. Do 1. oddělení 

byla zakoupena nová sedací souprava Benano, do 2. oddělení pak dva kusy válend 

s přikrývkami. 

Moderně vybavená školní kuchyně byla obohacena o videotelefon a pro usnadnění práce 

u myčky byla pořízena tlaková sprcha na nádobí. 

 

3. Hygienické 

 

Ve všech prostorách budovy včetně toalet je k dispozici studená i teplá voda. 

 

3. Profilace a zaměření školy 
 

 výuka jazyků – anglický jazyk, německý jazyk 

 moţnosti vyuţití počítačů a tabletů ve výuce 

 sportovní aktivity – kurz plavání, kurz lyţování, sportovní soutěţe, mimoškolní 

aktivity , volnočasové aktivity ve spolupráci s DDM Kamarád Česká Třebová 

 doučování podle potřeb ţáků 

 vycházky, exkurze, školní výlety 

 organizace výchovně vzdělávacích  programů  

 projektové dny 

 práce s ţáky s SVP 
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4. Umístění školy 
 

Budova základní školy je postavena u státní silnice ve směru na Brno a Hradec Králové. 

Při velkém silničním provozu je umístění školy vzhledem k hlučnosti a bezpečnosti 

nevhodné. Škola se proto důsledně zaměřuje ve spolupráci s Městskou policií Březová nad 

Svitavou na bezpečnost ţáků, a to nejen v rámci výuky, ale také během projektových dnů. 

 

 

5. Učební plán školy 2016/2017 
 

                                             
                                                                                         

 

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. 
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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. 
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6. Přehled nepovinných předmětů  

ve školním roce 2016/2017 
 

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. Radim Švancara 

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

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

Sborový zpěv 

 1. – 5. třída: středa 12:45 – 13:30  Mgr. Jaroslava Jiráčková 
  

 

Krouţky při DDM Kamarád Česká Třebová 
 

Keramický 

 1. – 5. třída: středa  14:30 – 16:30 Dominika Uhrová 

Šachový 

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

 1. – 3. třída pondělí 17:00 – 18:00 Jana Šebelová 

Gymnastika 

 1. – 5. třída pondělí 15:30 – 17:00 Jana Šebelová 

Příprava na přijímací zkoušky z M 

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

Příprava na přijímací zkoušky z Č 

 9. třída pondělí 14:00 – 15:00 Mgr. Radim Švancara 

Přírodovědný krouţek 

     5. třída čtvrtek 13:50 – 14:50 Mgr. Kateřina Macháňová 

Aerobik 

 2. – 4. třída: pátek 14:00 – 15:00 Mgr. Kateřina Macháňová 

    Eliška Macháňová 

Angličtina hravě 

 2. třída středa 14:45 – 15:45 Lenka Švancarová 
Míčové hry 

 3. – 7. třída středa 16:00 – 17:30 Bc. Petr Kolář 

Divadelní  

 1. – 7. třída úterý 14:45 – 16:15 Pavla Cupalová 

    Lenka Švancarová 

Kuchtíci 

 5. – 8. třída čtvrtek (L) 15:00 – 16:30 Zdenka Dudová 

    Radoslava Svobodová 

 2. – 4. třída čtvrtek (S) 15:00 – 16:30 Mgr. Kateřina Novotná 

Anglický jazyk 

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

Kreativ  

 1. – 5. třída pátek 13:30 – 14:30 Miroslava Vránová, DiS.  

 



 8 

7. Přehled o pedagogických pracovnících školy 

 
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 

 Mgr. Štoudková Petra PF-Č, N 

  

 

 

Předsedové předmětových komisí: 

metodické sdruţení I. stupně – Mgr. Jandlová Pavla                

přírodovědné předměty –  Ing. Ettlová Hana 

společenskovědné předměty – Mgr. Švancara Radim 

 

 

 

8. 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 (do 31. 12. 2016) pomocné práce v ŠJ 

 Volfová Pavlína (od 1. 1. 2017) pomocné práce v ŠJ 
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9. Přehled o dojíţdějících ţácích k 1.  9.  2016 
 

 

Obec:                          Počet: 

 

Pohledy                      14 

Brněnec 7 

Letovice 2 

Rozhraní 1 

Bělá nad Svitavou 4 

 

 

Celkem: 28 

 

10. 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 4. 4. 2017. K zápisu se dostavilo 35 dětí. Na spádovou školu bylo přijato 27 ţáků. 

 

 U 8 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. 

 

 

11. Přijímací řízení 
 

Střední školy 
 

Ţáci 9. třídy 
 

Hnát Filip - Gymnázium a Jazyková škola Svitavy – gymnázium 

Kolbábek Martin - SŠ TEGA Blansko – mechanik, seřizovač – CNC stroje                                

Valtr Zdeněk  - VOŠ ekonomická a zdravotnická SŠ Boskovice – informační  

   technologie 

Jeřábková Barbora - PSŠ Letohrad – stavebnictví 

Kalodová Alena - SZŠ Svitavy – zdravotnický asistent                                

Leksová Kateřina - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň – cestovní ruch 

Suková Karolína - SŠ pedagogická Boskovice – pedagogické lyceum 

Švancarová Zuzana   - Gymnázium a Jazyková škola Svitavy – gymnázium 

Vlčková Karolína Jitka - Gymnázium Jevíčko – kombinované lyceum    

Volečková Karolína - Gymnázium Jevíčko – kombinované lyceum 

 

Ţáci 5. třídy  
 

Šimek Marek - Gymnázium a Jazyková škola Svitavy – osmileté gymnázium 

Šufanová Naděţda - Gymnázium a Jazyková škola Svitavy – osmileté gymnázium 

Zapletalová Kristýna - Gymnázium a Jazyková škola Svitavy – osmileté gymnázium 
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Střední odborná učiliště 

 

Ţáci 9. třídy 
 

Kostolanský Marek - SŠ TEGA Blansko – nástrojař 

Svoboda Jan - SŠ TEGA Blansko – nástrojař 

 

 

 

 

 

12. Přehled o výsledcích vzdělávání 
 

Přehled tříd a třídních učitelů 
 

Třída:       Počet ţáků:       chlapců            dívek                 Třídní učitel: 

___________________________________________________________________________ 

 

1. 24 15   9 Mgr. Kissová Lenka 

2. 22 14   8 Mgr. Jandlová Pavla 

3.  24 13 11 Mgr. Macháňová Kateřina  

4.  21 10 11 Mgr. Jiráčková Jaroslava 

5. 27 10 17 Mgr. Drápelová Zdeňka 

______________________________________________________________________ 

I. stupeň 118  62  56 

 

6. 23 12 11 Mgr. Švancara Radim 

7. 21   8 13 Mgr. Kollmannová Alena 

8. 19 12   7 Mgr. Illová Jana 

9. 12   5   7 Ing. Ettlová Hana 

______________________________________________________________________ 

II. stupeň 75  37  38  
 

 

I. odděl. ŠD 25  16    9  Pařilová Ivana  

II. odděl. ŠD 25  16    9  Nečasová Lenka 

______________________________________________________________________ 

ŠD celkem 50  32  18 

 

Škola celkem: 193 ţáků 
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Přehled prospěchu ţáků ve školním roce 2016/2017 
 

 

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. 

 24          23     

 22          22 

 24          25 

 21          21   

 28          28 

 23          23  

 22          22 

20          20 

12          12  

   21 

22 

16 

4 

10 

8 

10 

2 

6 

3 

0 

7 

16 

18 

10 

11 

17 

6 

0 

0 

1 

1 

0 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 21 

19 

14 

4 

14 

6 

10 

2 

5 

1 

3 

10 

17 

14 

14 

12 

18 

7 

1 

0 

1 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

Pozn.:  V – prospěli s vyznamenáním  

            P – prospěli  

            N – neprospěli 

 Nh – nehodnoceni  

 

Pochvaly udělené ţákům na konci školního roku 
 

1. třída: Blaţka Filip – pochvala za výborný prospěch 

Hegerová Anna – pochvala za výborný prospěch 

Karlíková Sabina – pochvala za výborný prospěch a reprezentaci školy 

Kutlák Eduard – pochvala za reprezentaci školy 

  

2. třída:  Hrdý Jan – pochvala za reprezentaci školy 

 Mišák Štěpán – pochvala za  sběrovou soutěţ a vzorné chování po celý školní rok 

Nedoma Jakub – pochvala za reprezentaci školy 

Nedoma Jan – pochvala za reprezentaci školy 

Slavík Jakub – pochvala za aktivitu 

Moravcová Sára – pochvala za vzorné chování po celý školní rok 

 Sklenářová Eliška – pochvala za sběrovou soutěţ 

 Šudomová Veronika – pochvala za vzorné chování po celý školní rok 
 

3. třída:  Mezuláník Štěpán – pochvala za výborný prospěch 

 Moravec Lukáš – pochvala za výborný prospěch 

 Rulíšek Ondřej – pochvala za výborný prospěch 

 Kudýnková Tereza – pochvala za výborný prospěch 

 Soldánová Lucie – pochvala za výborný prospěch 
   

4. třída: Moravec Tadeáš – pochvala za vzorný prospěch 

 Novotná Julie – pochvala za vzorný prospěch 

Procházková Sylva – pochvala za výborný prospěch a vzornou přípravu na 

vyučování 
    

6. třída: Karlík Jakub – pochvala za prospěch a příkladný přístup k plnění školních povinností 

Neubauerová Klára  – pochvala za výborný prospěch a příkladný přístup k plnění 

školních povinností 
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Polášková Karolína – pochvala za zlepšení prospěchu a příkladný přístup k plnění 

školních povinností 

Sirková Klára – pochvala za prospěch a příkladný přístup k plnění školních 

povinností 

  

7. třída:  Juránová Eliška – pochvala za reprezentaci školy 

          

9. třída: Hnát Filip – pochvala za vědomostní reprezentaci školy, práci pro třídní kolektiv 

a vzornou přípravu na vyučování 

Kolbábek Martin – pochvala za reprezentaci školy a vzornou přípravu na vyučování 

Kostolanský Marek – pochvala za sportovní reprezentaci školy 

Svoboda Jan – pochvala za sportovní reprezentaci školy 

Valtr Zdeněk – pochvala za reprezentaci školy a práci pro třídní kolektiv 

Jeřábková Barbora  – pochvala za reprezentaci školy 

Kalodová Alena – pochvala za vzornou přípravu na vyučování 

Leksová Kateřina – pochvala za reprezentaci školy 

Suková Karolína – pochvala za reprezentaci školy a vzornou přípravu na vyučování 

Švancarová Zuzana – pochvala za reprezentaci školy a práci pro třídní kolektiv 

Vlčková Karolína Jitka – pochvala za reprezentaci školy v dějepisných soutěţích 

Volečková Karolína – pochvala za reprezentaci školy a práci pro třídní kolektiv 

 

Prospěchově nejlepší ţáci 
 

1. třída: Bárta David, Blaţka Filip, Kutlák Eduard, Novotný Matěj, Povolný Jarmil, Richtr 

Vojtěch, Slavík Adam, Zapletal Jan, Hegerová Anna, Holíková Amálie, Karlíková 

Simona, Ondrová Karolína, Říkovská Natálie, Synková Barbora, Teplá Aneţka 

  

2. třída: Nedoma Jakub, Slavík Jakub, Dobešová Daniela, Leksová Šárka 

 

3. třída:  Mezuláník Štěpán, Moravec Lukáš, Rulíšek Ondřej, Kudýnková Tereza,  Nováková 

Julie, Soldánová Lucie 

 

4. třída: Novotná Julie, Procházková Sylva, Moravec Tadeáš, Kadlecová Eva 

 

5. třída: Cupal Josef, Dobeš Michael, Dürr Matěj, Klemša Vít, Sperát Jakub, Synek Vojtěch, 

Cendelínová Tereza, Černá Tereza, Černá Veronika, Ondrová Kateřina, Straková 

Karolína, Štěpánková Veronika, Zapletalová Kristýna, Šufanová Naděţda 

 

6. třída: Havlíček Adam, Karlík Jakub, Kolář Štěpán, Neubauerová Klára, Polášková 

Karolína, Sirková Klára 

  

7. třída: Kocman Martin, Friedl Radek, Ducháčková Petra, Dvořáčková Leona, Gruzová 

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

Diana 

  

8. třída: Kolář Vít, Švancara David 

 

9. třída: Hnát Filip, Švancarová Zuzana, Volečková Karolína, Jeřábková Barbora, Leksová 

Kateřina 
 



 13 

13. Testování znalostí ţáků 
 

Ţáci 5. a 9. třídy se zúčastnili Národního testování 2016/2017 společnosti Scio. 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 9. ročníku byli Českou školní inspekcí zařazeni do celostátního testování informační 

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

 

 

14. Akce konané ve školním roce 2016/2017 

 
Září 

 23. 9.  Minifotbal – obvodní kolo (6. – 7. tř.) 

 29. 9. Minifotbal – obvodní kolo (8. – 9. tř.) 
 

Říjen 

 7. 10.  Klaun Pingu – divadelní představení – Svitavy (1. – 2. tř.) 

 14. 10.  Beseda s reţisérem animovaných filmů (3. – 5. tř.) 

 11. 10. Dějepisná exkurze – Kutná Hora (7. – 9. tř.) 

 19. 10. Angliáda – Jevíčko (8. – 9. tř.) 

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

Listopad 

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

 2. 11.  Nicholas Winton – Síla lidskosti – dokument a beseda – Svitavy (9. tř.)  

 9. 11.  Ekocentrum Paleta  Pardubice – záţitkový program (8. – 9. tř.) 

 9. 11. TECHNOhrátky – SOU Svitavy (7. tř.) 

 10. 11. Projektový den na Gymnáziu Svitavy (8. třída) 

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

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

 25. 11. Pouţíváme mozek – vzdělávací pořad (3. – 9. tř.) 

 26. 11.  Den otevřených dveří 

 27. 11.  Rozsvícení vánočního stromu 

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

 29. 11.  Taneční akademie – Svitavy (1. st.) 
    

Prosinec 

 6. 12. Papua – Za lidojedy – beseda (2. st.)    

 8. 12.  Okresní přebor druţstev v šachu – Svitavy  

 13. 12.  Výtvarná dílna 

 16. 12.  Anthropos – exkurze – Brno (6. tř.) 
         

Leden 

 17. 1. Dějepisná olympiáda – okresní kolo – Svitavy  

 20. 1. Halová kopaná – obvodní kolo (2. st.) 

 24. 1.  Matematická olympiáda – okresní kolo (5. tř.)  

 31. 1. Ţivot v závislosti – beseda (7. – 9. tř.)  
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Únor 

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

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

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

 22. 2. Poznávejme zvířecí miminka – vzdělávací pořad 

26. 2 . – 4. 3.  LVZ Harrachov (7. – 9. tř.) 
     

Březen 

 14. 3. Retrogaming – vzdělávací pořad – Svitavy (7. tř.) 

 15. 3.  Přírodovědná soutěţ – biologie člověka – Svitavy 

 17. 3. Matematický KLOKAN 2017  

 30. 3. Seiferos – vzdělávací pořad  

Duben 

 4. 4. Zápis do 1. třídy  

 6. 4. Projektový den na Gymnáziu Svitavy (7. tř.) 

 11. 4. Den Země s BVK (8. tř.) 

 11. 4. Noc s Andersenem (6. tř.) 

 12. 4. Obr Dobr – filmové představení (1. st.) 

 19. 4. Přírodovědná soutěţ – naši ţivočichové – Svitavy 

 21. 4.  Firma Kastr – exkurze – Rozhraní (7. – 8. tř.) 

 24. 4.  Princové jsou na draka – divadelní představení (1. – 7. tř.) 

 26. 4.  Slavkovské memento – literární soutěţ 

 27. 4.  Planeta Země 3000, „Brazílie – vášnivé srdce Jiţní Ameriky“ – výchovný 

  pořad – Svitavy (5. – 9. třída)   

Květen 

 2. 5. McDonalďs cup – obvodní kolo  (1. – 3. tř.) 

 3. 5. Dějepisná exkurze – Brno (9. tř.)  

 10. 5. Přírodovědná soutěţ – poznávání rostlin – Svitavy 

 11. 5.  Den Země – „Ukliďme Česko“ (5.- 7., 9. tř.) 

 16. 5. Školní akademie  

  17. 5.  Litomyšl – školní výlet (3. – 4. tř.) 

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

 25. 5.  Planetárium – výchovně-vzdělávací program – Brno (5. – 6. tř.) 

  

Červen     
 1. 6. Rokytnice nad Rokytnou –  školní výlet (5. – 6. tř.) 

 2. 6. Atletický trojboj – Brněnec 

 7. 6.  Projekt Poznáváme své sousedy (2. st.)  

 8. 6. Bongo Brno – školní výlet (1. – 2. tř.) 

 9. 6.  Vida park Brno – školní výlet – (8. tř.)  

 13. 6. Vida park Brno – školní výlet – (7. tř.) 

 21. 6.  Školní olympiáda (1. st.) 

 22. 6.  Školní olympiáda (2. st.) 

 28. 6. Brno – školní výlet (9. tř.) 

 29. 6.  Den Země s BVK (8. tř.) 

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

  MěÚ Březová nad Svitavou 
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15. Umístění ţáků v některých soutěţích 
 

Sportovní soutěţe 

Florbal, obvodní kolo  5. místo mladší ţáci (6. a 7. třída) 

Florbal, obvodní kolo  3. místo starší ţáci (8. a 9. třída) 

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

Minifotbal, obvodní kolo 2. místo starší ţáci (8. a 9. třída) 

Halová kopaná, obvodní kolo 2. místo ţáci 7. – 9. třídy 

McDonalďs cup 3. místo ţáci 1. – 3. třídy 

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

Přebor škol Svitavska – šachy 5. místo mladší ţáci 

 8. místo starší ţáci  

  

Český jazyk 

Olympiáda v Č, okresní kolo 4. místo Karolína  Volečková (9. třída) 

 5. místo Filip Hnát (9. třída) 

Slavkovské memento, celostátní kolo 1. místo Filip Hnát (9. třída) 

 2. místo Karolína Jitka Vlčková (9. třída) 

  

Anglický jazyk 

Olympiáda v A, okresní kolo účast Diana Valtrová (7. třída) 

  Barbora Jeřábková (9. třída) 

Angliáda 9. místo ţáci 8. – 9. třídy 

 

Dějepis 

Dějepisná olympiáda, okresní kolo účast Martin Kolbábek (9. třída) 

  Kateřina Leksová (9. třída) 

   

Matematika 

Olympiáda v M, okresní kolo účast Josef Cupal (5. třída) 

  Kateřina Ondrová (5. třída) 
   

Přírodopis  

Čtyřkolová Přírodovědná soutěţ 5. místo Michael Dobeš (5. třída) 

 7. místo Julie Novotná (4. třída) 

 7. místo Josef Cupal (5. třída) 

 8. místo Hynek Jukl (4. třída) 

 účast Simona Kopecká (6. třída) 

  Valerij Šufana (6. třída) 

  Eliška Juránová (7. třída) 

  Leona Dvořáčková (7. třída) 

  Karolína Suková (9. třída) 

  Zuzana Švancarová (9. třída) 

Občanská výchova 

Právo na kaţdý den 4. místo Filip Hnát (9. třída) 

  Zdeněk Valtr (9. třída) 

  Barbora Jeřábková(9. třída) 

  Karolína Volečková (9. třída) 
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Ve školním roce 2016/2017 se škola podílela na organizaci okresního kola Olympiády 

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

Zelená. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. DVPP 
DVPP září-prosinec 2016 

 

 

Jméno 
 

Aprobace 

 

Datum 

 

Akce 
 

Kursovné 

 
Cestovné 

Nečasová Lenka SPgŠ  
1. 11. 

2016 

Smaltování bez práce a 

drátkování 
1 000,- 128,- 

Ettlová Hana, Ing. 
VŠZ –

DPS 

1. 12. 

2016 

Pozitivní komunikace – nové 

formy komunikace v prostředí 

školy 

1 000,- 134,- 

Jazykové vzdělávání:                  0,-           0,-        

Celkem:                2 000,        262,-       

Celkem na DVPP:  2 262,-Kč 
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DVPP leden-červen 2017 
 

 

Jméno 
 

Aprobace 

 

Datum 

 

Akce 
 

Kursovné 

 
Cestovné 

Jiráčková Jaroslava, 

Mgr. 
1. st. ZŠ 

10. 2. 

2017 

Podpůrná opatření pro ţáky 

s SVP ve školní praxi 
700,- 0,- 

Švancara Radim, 

Mgr. 
Č – N  

10. 2. 

2017 

Podpůrná opatření pro ţáky 

s SVP ve školní praxi 
700,- 0,- 

Opršalová Eva, Ing. 
VŠZ – 

DPS  

10. 2. 

2017 

Podpůrná opatření pro ţáky 

s SVP ve školní praxi 
700,- 0,- 

Drápelová Zdeňka, 

Mgr. 
1. st. ZŠ 

10. 2. 

2017 

Podpůrná opatření pro ţáky 

s SVP ve školní praxi 
700,- 0,- 

Zelená Bohuslava, 

Mgr. 
Č – Ov 

10. 2. 

2017 

Podpůrná opatření pro ţáky 

s SVP ve školní praxi 
700,- 0,- 

Macháňová Kateřina, 

Mgr. 
1. st. ZŠ 

10. 2. 

2017 

Podpůrná opatření pro ţáky 

s SVP ve školní praxi 
700,- 0,- 

Jandlová Pavla, Mgr. 1. st. ZŠ 
10. 2. 

2017 

Podpůrná opatření pro ţáky 

s SVP ve školní praxi 
700,- 0,- 

Junek Jaroslav, Mgr. 
Č – A – 

D  

10. 2. 

2017 

Podpůrná opatření pro ţáky 

s SVP ve školní praxi 
700,- 0,- 

Kissová Lenka,Mgr. 1. st. ZŠ 
10. 2. 

2017 

Podpůrná opatření pro ţáky 

s SVP ve školní praxi 
700,- 0,- 

Kollmannová Alena, 

Mgr. 
M – Tp 

10. 2. 

2017 

Podpůrná opatření pro ţáky 

s SVP ve školní praxi 
700,- 0,- 

Štoudková Oldřiška, 

Mgr. 
R – Tv 

10. 2. 

2017 

Podpůrná opatření pro ţáky 

s SVP ve školní praxi 
700,- 0,- 

Dobešová Jana, Mgr. 
asistent 

pedagoga 

10. 2. 

2017 

Podpůrná opatření pro ţáky 

s SVP ve školní praxi 
700,- 0,- 

Lněničková Jitka 
asistent 

pedagoga 

10. 2. 

2017 

Podpůrná opatření pro ţáky 

s SVP ve školní praxi 
700,- 0,- 

Kubíková Martina 
asistent 

pedagoga 

10. 2. 

2017 

Podpůrná opatření pro ţáky 

s SVP ve školní praxi 
700,- 0,- 

Pešlová Ivana 
asistent 

pedagoga 

10. 2. 

2017 

Podpůrná opatření pro ţáky 

s SVP ve školní praxi 
700,- 0,- 

Nečasová Lenka SPgŠ 
10. 2. 

2017 

Podpůrná opatření pro ţáky 

s SVP ve školní praxi 
350,- 0,- 

Pařilová Ivana SPgŠ 
10. 2. 

2017 

Podpůrná opatření pro ţáky 

s SVP ve školní praxi 
350,- 0,- 
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Jméno 
 

Aprobace 

 

Datum 

 

Akce 
 

Kursovné 

 
Cestovné 

Drápelová Zdeňka, 

Mgr. 
1. st. ZŠ 

28. 4. 

2017 

Vyrábíme rytmické hudební 

nástroje 
1 000,- 72,- 

Kissová Lenka, Mgr. 1. st. ZŠ 
31. 5. 

2017 

Profesní únava hlasu a moţnost 

nápravy 
1 000,- 72,- 

Jiráčková Jaroslava, 

Mgr. 
1. st. ZŠ 

31. 5. 

2017 

Profesní únava hlasu a moţnost 

nápravy 
1 000,- 72,- 

Jazykové vzdělávání:                      0,-         0,-        

Celkem:               14 200,-     216,- 

 
Celkem na DVPP: 14 416,- Kč   

 

17. Zpráva o poskytování informací 
 

 

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

přístupu k informacím, v platném znění. 

 

18. Výsledky kontrolní činnosti 

 
Ve školním roce 2016/2017 neproběhla na Základní škole Březová nad Svitavou, okres 

Svitavy kontrola ze strany České školní inspekce. 

  

  

19. 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 7. 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 8. 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 předmětu biologie. 

 

6. Škola se zapojila do celostátního projektu Obědy pro děti společnosti Women for Women. 
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7. Škola je dlouhodobě zapojena do projektu E-DUR  centra ekologických aktivit Sluňákov. 

 

 

20. Spolupráce se zahraničním partnerem 

 
Ve školním roce 2016/2017 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. Společně 

strávený čas umoţňuje hlubší poznávání rodinných a kulturních tradic obou zemí. 

Ve školním roce 2016/2017 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. 
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21. Významné aktivity školy 

 
1. Beseda s reţisérem 

 

Dne 11. října 2016 navštívil naši školu Cyril Podolský – reţisér loutkových a 

animovaných filmů.  V severních Čechách zaloţil nový ateliér loutkového filmu pod názvem 

Ateliér Podolský. Ateliér Podolský je ateliérem trikového filmu se zvláštním zaměřením na 

trikovou animaci. Vyuţívá klasické techniky prostorové loutkové animace i počítačových 

animací ve 2D a 3D prostoru. Kombinace těchto technik dovoluje propojit je i s ţivým 

hercem a reálným prostředím. Cyril Podolský se podílel na seriálech Králíci z klobouku, Pat a 

Mat a Tlučhořovi. 

Jeho poslední prací je seriál večerníčků Krysáci, na kterém pracoval jako autor, reţisér 

a animátor. Večerníček má 26 dílů.  

Ţáci 3., 4. a 5. třídy se seznámili s postupem při výrobě animovaného filmu. Dozvěděli 

se, co všechno předcházelo vzniku večerníčku Krysáci, které profese se na jeho výrobě 

podílely. Jak a z čeho se vyrábějí rekvizity, aby je loutka unesla, kolik fotozáběrů je třeba ke 

vzniku večerníčku (100 000!), kolik záběrů je třeba k vytvoření pohybu či mrknutí loutky (za 

1/8 sekundy – 3 fotky). Děti zajímalo, z čeho se loutky vyrábějí a co umoţňuje pohyb loutek. 

Ţáci se také seznámili s dabérem – Bolkem Polívkou – a dozvěděli se, kolikrát musel být 

večerníček dabován, neţ byla jeho mluvená podoba dokonalá. 

Návštěva Cyrila Podolského s jeho loutkami (které si ţáci také mohli zblízka 

prohlédnout) se pro děti stala nezapomenutelným záţitkem i proto, ţe autor večerníčku se při 

svém vyprávění dokázal dětem přiblíţit a upoutat je. Snad i proto, ţe je původně učitel – 

vystudoval obor český jazyk – výtvarná výchova. 

 

2. Nicholas Winton – Síla lidskosti 
 

Ve středu 2. listopadu 2016 se ţáci 8. a 9. ročníku ZŠ Březová nad Svitavou zúčastnili 

vzdělávacího pořadu „Nicholas Winton – Síla lidskosti“. Program se skládal ze dvou částí, 

v první polovině ţáci zhlédli stejnojmenný dokument reţiséra Matěje Mináče o Nicholasi 

Wintonovi, který před vypuknutím druhé světové války zachránil 669 převáţně ţidovských 

dětí před neodvratnou smrtí v koncentračním táboře. Po projekci filmů následovala beseda 

s dramaturgem Zdeňkem Tulisem o vzniku filmu a zajímavostech ze ţivota N.Wintona, který 

po celý svůj ţivot zůstal skromným člověkem a vůbec si nepřipouštěl význam svého činu. 

 

 

3. Projektový den na Gymnáziu Svitavy 
 

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 v rámci udrţitelnosti projektu Podpora přírodovědného 

a technického vzdělávání v Pardubickém kraji zavítali ţáci 8. třídy na Gymnázium Svitavy.  

Během dvou  vyučovacích hodin si zahráli na kriminalisty a ponořili se do tajů 

daktyloskopie. Po teoretické přípravě, kdy se pod vedením Mgr. Michala Střeštíka dozvěděli 

spoustu zajímavostí o lidské kůţi,  si vyrobili vlastní daktyloskopickou kartu, která se běţně 

tvoří a zakládá u Policie ČR. V nově vybudované učebně biologie pracovali s prstovými 

barvami a ověřili si náročnost kriminalistické práce při získávání otisků jednotlivých prstů 

i celé ruky.  

V závěru zajímavé výukové lekce si ještě vyzkoušeli otisk prstu na černý prouţek pomocí 

sádry a izolepy. 
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4. Partnerská škola Mittelschule Großweikersdorf 

Dne 14. listopadu 2016 jsme se opět po půl roce potkali s našimi kolegy a přáteli 

z rakouské partnerské školy Mittelschule Großweikersdorf. Setkání se tentokrát uskutečnilo 

ve známém dolnorakouském příhraničním městě Laa an der Thaya. 

Zde jsme nejprve navštívili Südmährermuseum a v něm zhlédli expozici věnovanou 

ţivotu Němců na jihomoravském venkově. Seznámili jsme se s jejich způsobem ţivota, 

obydlími, tradicemi a zvyky, nahlédli do jejich světnic a kuchyní a poznali řemeslné dílny, ve 

kterých si vydělávali na ţivobytí. Vyslechli jsme také výklad o společném souţití Němců s 

Čechy na českém území od 13. stol. aţ po vyhnání německého obyvatelstva z Československa 

po druhé světové válce. 

Láva nad Dyjí, jak zní český překlad města z vinařské oblasti Weinviertel, to jsou 

především lázně. Termální pramen o teplotě 42 °C nám skvěle poslouţil k relaxaci 

a celkovému odpočinku. Jeho léčivé vlastnosti pomáhají například při nemocích 

kardiovaskulárního systému nebo neurologických onemocněních. 

Na závěr výměnného pobytu si ţáci ve vzájemné spolupráci vytvořili návrhy 

informačních panelů, které budou tradičně dokumentovat společně strávené chvíle. Projekt 

Poznáváme své sousedy se uskutečnil díky grantu Kanceláře hejtmana Pardubického kraje. 

 

5. Rozsvícení vánočního stromu 
 

Občané našeho města se sešli 27. listopadu 2016 na náměstí, aby slavnostně zahájili 

adventní čas. 

Rozsvícení vánočního stromu předcházelo zdařilé vystoupení ţáků ZŠ, kteří navodili 

příjemnou atmosféru zpěvem známých koled. Kulturní program byl doplněn prodejem 

drobných dárků, které vyráběli ţáci jednotlivých tříd, a voňavým občerstvením. 

Po svátečním slovu pana starosty a poţehnání pana faráře se za velkého potlesku rozzářil 

vánoční strom. 

 

6. Dějepisná exkurze do Anthroposu 

 

Dne 16. prosince 2016 se ţáci 6. třídy vypravili na dějepisnou exkurzi do Pavilonu 

Anthropos, který je součástí Moravského zemského muzea v Brně.  

Tradice Pavilonu Anthropos má své kořeny v období první Československé republiky a je 

spjata s mimořádným úsilím profesora Karla Absolona. V roce 1928 se tehdejšímu přednímu 

českému badateli podařilo v rámci výstavy Člověk a jeho rod soustředit nebývalé mnoţství 

nálezů z nejranějších období lidských dějin. Ve stejném duchu je koncipována i současná 

stálá expozice o pravěkém vývoji člověka, tedy o nejstarších dějinách osídlení Moravy 

a celého evropského kontinentu. V jednotlivých celcích nechybějí rekonstrukce prostředí 

a ţivota paleolitických lovců a sběračů, dioramata a interaktivní prezentace především pro 

dětské návštěvníky. Nejatraktivnějším exponátem však zůstává rekonstrukce mamuta 

v ţivotní velikosti, který je nově obklopen i přirozeným přírodním prostředím. Po muzeu  nás 

odborným a zajímavě podaným výkladem doprovázel příjemný průvodce, který zároveň kladl 

ţákům otázky, na něţ by měli znát odpovědi z hodin dějepisu. Po skončení hodnotného 

výkladu se naopak na pana průvodce snesla řada zvídavých dotazů.  

Na závěr si kaţdý mohl vše ještě jednou individuálně prohlédnout, a dokonce si v tomto 

poutavém prostředí vytvořit osobité selfie foto. 
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7. Poznávejme zvířecí miminka 

Ve středu 22. února 2017 opět zavítal mezi ţáky pan Miroslav Hořák ze záchranné 

stanice Ikaros, aby jim tentokrát představil nejmladší obyvatele stanice. Ţáci se tak mohli 

seznámit a pohladit si například mládě chameleona, činčily, skinny morčete nebo jeţka 

afrického. Pan Hořák přidal i rady, jak se o tyto druhy správně starat a celý pořad doprovázel 

hrou na kytaru. Nemálo ţáků uţ během programu nahlas přemýšlelo o tom, ţe by si některé 

z představených zvířat pořídilo domů. 

 

8. Lyţařský kurz – Harrachov 
 

Společný lyţařský kurz ţáků ZŠ Březová nad Svitavou a ţáků ZŠ Brněnec-Moravská 

Chrastová se uskutečnil v krkonošském lyţařském středisku v Harrachově v penzionu 

SUNSKI. Od neděle 26. února do soboty 4. března 2017 lyţovalo 31 ţáků naší školy a 14 

ţáků sousední školy pod instruktorským vedením Mgr. Oldřišky Štoudkové, Mgr. Karla 

Radimeckého a Lucie Vybíhalové.  

Začátečníkům i tentokrát poslouţila sjezdovka ve ski areálu „Zákoutí“ a pokročilejší se 

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

začátečníci, kteří se po dvou dnech výcviku vyrovnali zkušeným lyţařům. Zdravotnickou péči 

vykonávala zdravotní sestra Ivana Trojanová. 

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

večerních programech. Zajímavá byla beseda se členem Horské sluţby, který během 

zajímavého povídání také předvedl část speciální výbavy pouţívané při zásazích v terénu. 

Ani letos nechyběla vycházka k nedalekým Mumlavským vodopádům a tradiční závod ve 

slalomu, kterého se zúčastnilo 32 ţáků obou škol. Všichni ţáci byli za své výkony odměněni 

diplomy a sladkostmi.   

Na ceny přispěl MěÚ Březová nad Svitavou a p.Jakal za LÉKÁRNU Březová. Díky 

finančnímu příspěvku Městského úřadu vyšel lyţařský kurz ţákům, kteří se ho zúčastnili 

poprvé, o čtvrtinu levněji.   

Počasí i dobré sněhové podmínky všem umoţnily uţít si lyţování a zakončit tak zimní 

sezónu. 

 

9. Retrogaming 

 
Dne 14. března 2017 navštívila 7. třída Muzeum ve Svitavách, kde se zapojila do 

vzdělávacího programu Retrogaming v rámci předmětu Základy práce s počítačem. 

Paní lektorka ţáky nejprve seznámila s historií vývoje počítačů. Mnoho historických 

počítačů bylo moţno ve vitrínách spatřit na vlastní oči. Kromě počítačů bylo moţné vidět také 

datové nosiče a počítačové součásti. 

V jedné místnosti pak byly počítače s nainstalovanými hrami, kde si kaţdý mohl zahrát. 

Program byl velmi dobře připravený a paní lektorka Olšánová si zaslouţí velkou 

pochvalu. 

 

10. Zápis do 1. třídy 
 

V souladu s platným školským zákonem byl posunut termín zápisů k povinné školní 

docházce pro školní rok 2017/2018 na měsíc duben.  

Na naší základní škole proběhl zápis do 1. třídy dne 4. dubna 2017. Před zraky pedagogů 

z 1. stupně budoucí prvňáčci předvedli vše, co jiţ umějí před vstupem do velké školy. 
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Prokázali, jak umějí komunikovat, soustředit se a plnit zadaný úkol. Za odměnu si kaţdé 

z dětí vybralo dárek, který pro všechny připravili starší spoluţáci.  

Vstup prvňáčka do školy je vţdy událostí pro dítě i rodiče. Organizace, formy i metody 

zápisu se mohou lišit, ale v zásadě se vţdy sleduje, jak jsou děti na školu připraveny. Zejména 

zda zvládají základy počítání, namalují lidskou postavu, rozeznávají barvy a geometrické 

tvary, mají paměť odpovídající jejich věku a zda si poradí s jednoduchými logickými 

cvičeními. 

K zápisu se dostavilo 34 dětí, z toho 27 bylo přijato k základnímu vzdělávání. Rodiče 

sedmi dětí poţádali o odklad školní docházky o jeden rok. 

 

11. Projektový den na Gymnáziu Svitavy 
 

Jiţ čtvrtým rokem se ţáci naší školy účastní v rámci projektu Podpora přírodovědného 

a technického vzdělávání v Pardubickém kraji výuky na Gymnáziu Svitavy. Tentokrát se ve 

čtvrtek 6. dubna 2017 vydali na svitavské gymnázium ţáci 7. třídy. V biologické laboratoři 

pro ně přichystal zajímavou výuku Mgr. Michal Střeštík. 

V průběhu dvou vyučovacích hodin se ţáci 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 

členovců – pavouků. Na laboratorní misce a pod stereoskopickou lupou pozorovali vnější 

morfologii pokoutníka domácího 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.  

 

12. Den Země s BVK 

 
Dne 11. dubna 2017 jsme se v rámci  Dne Země zúčastnili spolu s  ţáky   ZŠ  Vítějeves  

úklidu  v  Ochranném  pásmu  vodovodního  zdroje  II.  stupně   Březová  nad   Svitavou   

pořádaného   Brněnskými  vodárnami a kanalizacemi. Úklid probíhal v katastrech Březová 

nad Svitavou, Muzlov, Lavičné a Banín. 

Všichni jsme společně začali na odpočívadle v lese u státní silnice na Svitavy, kde jsme 

měli plné ruce práce s úklidem po zimní sezoně. Na parkovišti jsme nalézali nejrůznější  

předměty  – od plastových a skleněných lahví aţ po pytle s odpadky, dále plechovky, zvířecí 

kosti a části aut, např. poznávací značku. 

Poté nás paní Folkmanová rozdělila do šesti skupin a následně kaţdá skupina odjela 

sbírat odpadky do jiné části regionu. Po projití přidělených tras a precizně vykonaném zadání, 

za coţ jsme byli pochváleni, jsme se spolu s ţáky z Vítějevsi  sešli ve vile  Brněnských 

vodáren, kde jsme si společně opekli párky, obdrţeli sladkou odměnu a drobné předměty.  

I přes chladné počasí se akce vydařila a svou aktivní účastí jsme bezesporu přispěli ke 

zlepšení ţivotního prostředí v našem okolí. 

Tato zásluţná činnost poslouţila  k připomenutí svátku Dne Země, který se kaţdoročně 

slaví  22. dubna jako ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení 

ţivotního prostředí a na nutnost jeho řešení. 
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13. Slavkovské memento 2017 

Jiţ podruhé se ţáci Základní školy Březová nad Svitavou zúčastnili literární soutěţe pro 

ţáky základních a středních škol nazvané Slavkovské memento. Soutěţ se zabývá fenoménem 

válek, válečných konfliktů, ale současně i mezilidskými vztahy, společenskými problémy, 

drogami, či alkoholismem. 

Odevzdané práce hodnotí porota sloţená ze spisovatelů Klubu literatury faktu. Vítězové 

jednotlivých kategorií byli oceněni na slavnostním vyhlášení dne 26. dubna 2017 za 

přítomnosti médií, zástupců města Slavkova u Brna, Jihomoravského kraje, Vojenské 

akademie ve Vyškově a Konzulátu Ruské federace.  

Letos nás v dějepisné kategorii reprezentovali ţáci 9. třídy Filip Hnát a Karolína Jitka 

Vlčková. 

Filip Hnát se prací na téma osudu svého předka za první světové války umístil na 

skvělém prvním místě v kategorii základních škol. Karolína Jitka Vlčková se věnovala 

výsadku Jána Majera za druhé světové války a ve stejné kategorii Próza (základní školy) 

skončila na výborném druhém místě. 

 

14. Exkurze ve strojírenské firmě KASTR Rozhraní 

Důleţitou součástí výchovy a vzdělávání je i volba budoucího profesního směřování 

ţáků. V rámci volby povolání se v pátek 21. dubna 2017 ţáci 7. a 8. třídy zúčastnili exkurze 

ve firmě KASTR (Kaderkova strojírna) v Rozhraní. Během exkurze se ţáci seznámili 

s provozem firmy, na vlastní oči zjistili, ţe v dnešní době není strojírenství o oleji a špinavých 

rukách, ale sofistikovaných technologiích počítačem řízených strojů. Mohli si také vyzkoušet 

naprogramovat a laserem vypálit svůj nápis do připravených profilů. Součástí exkurze byla 

také soutěţ o hodnotné ceny, ve které předvedli svůj um zejména Lukáš Houser, Marek Lánik 

a Petr Slovák ze 7. ročníku. 

Na závěr patří poděkování panu Kaderkovi a zaměstnancům firmy KASTR za milé 

přivítání a poutavý výklad během celé exkurze.  

 

15. Dějepisná exkurze Praha 

 
V květnu jsme si připomněli výročí atentátu na Reinharda Heydricha a následných 

nacistických represí na českém národě. V rámci výuky dějepisu se ţáci deváté třídy dne 

3. května 2017 zúčastnili slavnostní projekce filmového snímku Anthropoid amerického 

reţiséra Seana Ellises následnou besedou s odborným poradcem filmu, historikem Zdeňkem 

Špitálníkem. Vše proběhlo v překrásných prostorách secesního kina Lucerna. 

V odpoledních hodinách program pokračoval v Národním památníku na Vítkově 

komentovanou prohlídkou expozice Ţivot v protektorátu. Prohlídka byla navíc doplněna 

poutavým výkladem příslušníka Československé obce legionářské na téma výcviku a výstroje 

parašutistů Kubiše a Gabčíka. 

Celá akce byla velmi povedená a ţáci si z ní odnesli spoustu záţitků.  

 

16. Školní akademie 
 

Dne 16. května 2017 proběhla v kulturním domě ve Březové nad Svitavou  ŠKOLNÍ 

AKADEMIE, na které vystoupily všechny třídy místní základní školy.  

Program zahájili svým vystoupením ţáčci první třídy a celé odpoledne uzavřela svou 

prezentací 9. třída, která se rozloučila s celým učitelským sborem.  



 25 

 

Program celého odpoledne byl následující:  

 

1. Malí popeláři  – 1. tř. – L. Kissová, J. Lněničková 

2. Šmoulí brannej den – 2. tř. – P. Jandlová, I. Pešlová 

3. Sporty – 3. tř. – K. Macháňová, J. Dobešová 

4. Holky z naší školky – 4. tř. – J. Jiráčková, M. Kubíková 

5. Tanec světel – 7. tř. –A. Kollmannová  

6. Backstreet Boys – Everybody – 6. tř. – R. Švancara 

7. Aerobic – K. Macháňová 

8. Abeceda – 8. tř. – O. Štoudková 

9. Poupata – 5. tř. –  Z. Drápelová 

10. Rozloučení se školními léty – 9. tř. – H. Ettlová 

 

Akademie měla jako kaţdý rok velký úspěch, ţáci i rodiče byli velmi spokojení. 

Děkujeme všem vyučujícím za jejich trpělivost při nácviku programu.  

 

17. Planetárium Brno 
 

Dne 25. května 2017 navštívili ţáci 5. a 6. třídy Planetárium v Brně. V rámci výuky 

přírodovědy a zeměpisu se seznámili s problematikou vesmíru a jeho výzkumem. Cílem 

programu v planetáriu bylo navázat na školní učivo a prohloubit poznatky ţáků v oblasti 

astronomie. 

 První aktivitou byla návštěva KOGNITORIA – vědecké stezky, kde si ţáci mohli v praxi 

ověřit některé poznatky získané ve škole (např. kolik by ţák váţil na jiné planetě, apod.). 

Hlavní program proběhl v DIGITARIU. Pořad s názvem ÚŢASNÉ PLANETY navázal přímo 

na školní učivo o naší sluneční soustavě. V závěru programu ţáci obdrţeli vesmírné pracovní 

listy vhodné pro práci ve školních podmínkách. 

 

18. Poznáváme své sousedy 

 
Dne 7. června 2017 jsme se opětovně setkali s kamarády a kolegy z rakouského městečka 

Großweikersdorf, abychom společně navštívili Lednicko-valtický zámecký areál. 

Po srdečném přivítání, předání drobných dárků a sdělení nejvýznamnějších novinek naše 

první společné kroky vedly k přístavišti. Plavba mezi zámkem a minaretem po jednom 

z ramen řeky Dyje byla provázena poutavým výkladem o zajímavostech areálu a současně 

nabízela pohledy na zámecký park a luţní les. Krátkou procházkou jsme se poté přesunuli 

k lednickému minaretu. Toto atraktivní dílo bylo zbudované Aloisem Josefem I. podle plánů 

architekta Josefa Hardtmutha na přelomu 18. a 19. století. Tak zvaná Turecká věţ se svými 

téměř 60 metry má tři ochozy a k nejvyššímu z nich jsme se dostali samonosným spirálovitým 

kamenným schodištěm o 302 stupních. Chvíli jsme se kochali nezapomenutelným pohledem 

na rozlehlý areál  a nafotili společná selfie. 

Během vynikajícího oběda jsme se těšili na prohlídku zámeckého skleníku. Skleník je 

92 metrů dlouhý, 13 metrů široký a 10 metrů vysoký. Jedná se o originální technickou 

památku postavenou v letech 1843 – 1845 na místě bývalé dřevěné oranţérie. Příroda tu 

vytváří originální expozici tropické a subtropické vegetace. Jejím centrem je nejstarší strom 

Encephalartos Altensteinii, kterému je asi 300 – 400 let. Příjemně proţitý den jsme umocnili 

inspirativní prohlídkou nádherné zámecké zahrady. 
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V závěru jsme ve skupinkách vyplňovali předem připravené pracovní listy a nad jejich 

vyhodnocením a přípravou informačního panelu jsme zdokonalili nejen komunikační, ale téţ 

své organizační schopnosti. 

Další setkání s přáteli z Mittelschule Großweikersdorf se uskuteční na podzim letošního 

roku v Rakousku. Projekt výměnného pobytu je podpořen dotací z Programu Podpora rozvoje 

zahraničních vztahů Pardubického kraje pro rok 2017 s důrazem na spolupráci s partnerskými 

regiony. 
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22. Celoroční zpráva školní druţiny za rok 2016/2017,  

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. 
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- 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 

- druţinová svatba 

- dýňohrátky 

- štrůdlování 

- podzimní turnaj v kuţelkách 

- výzdoba chodeb ŠD - enkaustika 

 

ZIMA 

- den otevřených dveří v ŠD 

- čertovský týden 

- přáníčkový týden 

- dárečkový týden 

- vánoční odpoledne 

- maškarní karneval 

- turnaj ve stolním fotbale 

 

JARO 
- velikonoční týden (tradice, přání, kraslice) 

- talentová soutěţ jednotlivců 

- čarodějnické odpoledne 

- exkurze do zahradnictví, chovenky a vodního království 

 

LÉTO 

- výprava za poznáváním rostlin 

- závody na koloběţkách 

- zdolávání lanového centra 
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- hravé odpoledne na skateparku 

- setkání se záchranáři 

- závody v netradičních disciplínách 

- cesta za pokladem do vodního království a muzea zašlých časů 

- letní diskotéka 

 

 

 

23. Zpráva o činnosti Školního poradenského pracoviště 

Školní poradenské pracoviště zahájilo svou činnost na ZŠ Březová nad Svitavou 

k 1. 9. 2016 ve sloţení Mgr. Jaroslav Junek (výchovný poradce a vedoucí ŠPP), Ing. Hana 

Ettlová (školní metodik prevence) a Mgr. Kateřina Macháňová (vyučující 1. stupně). Svými 

aktivitami navazovalo na činnost výchovného poradce a metodika prevence v předchozích 

letech. 

Hlavním cílem práce ŠPP bylo poskytovat kvalitní poradenské sluţby učitelům, ţákům 

i jejich rodičům v těchto oblastech: 

a) výchova a vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

b) péče o ţáky nadané a ţáky s neprospěchem 

c) problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence 

d) kariérní poradenství – profesní orientace ţáků 

e) prevence sociálně patologických jevů a závadového chování. 

Zejména jsme se zaměřili na metodickou podporu učitelů v práci s ţáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami a ţáky nadanými. 

 

V rámci naší činnosti jsme spolupracovali s SPC Bystré, PPP Vyškov, PPP Ústí nad 

Orlicí a IPS ÚP Svitavy. 

Školní rok 2016/2017 byl v jistém slova smyslu pilotním rokem inkluze, coţ plasticky 

dokládaly různé názory na tuto problematiku, které jsme získávali od vzdělávacích agentur, 

přes PPP aţ k MŠMT. V průběhu školního roku se několikrát měnily formuláře, doporučení 

PPP, agenda přijímacího řízení ap.  

 

Na našem školním poradenském pracovišti jsme se zaměřili zejména na podporu ţáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně to znamenalo, ţe ve druhém stupni 

podpůrných opatření pracovali 4 ţáci, ve třetím stupni PO 8 ţáků. Individuální vzdělávací 

plán byl vypracován pro 6 ţáků a Plán pedagogické podpory pro 9 ţáků. Řadě dalších ţáků 

slouţila ke kompenzaci mírných obtíţí ve vzdělávání podpůrná opatření prvního stupně dle 

uváţení oborového učitele a dle potřeby. 

 

V rámci péče o nadané ţáky jsme se zapojili do řady soutěţí a oborových olympiád 

(český jazyk, anglický jazyk, dějepis, matematika), snaţili jsme se vyuţívat metody a formy 

výuky zajišťující individuální přístup k těmto ţákům, aby mohli plně rozvíjet své nadání. 

 

V rámci kariérového poradenství jsme se zúčastnili exkurzí do podniků, např. firmy 

KASTR Rozhrání, dále tradiční Přehlídky středních škol a odborných učilišť v Multifunkčním 

centru Fabrika ve Svitavách. Podobnou "Burzu SŠ a SOU" jsme uspořádali v prostorách ZŠ 

Březová nad Svitavou, kde se rodiče a ţáci 8. a 9. třídy mohli seznámit s nabídkou studijních 

oborů přítomných škol. Se všemi potřebnými informacemi se mohli rodiče i ţáci seznámit 
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prostřednictvím školního informačního systému na školních webových stránkách, nástěnce 

výchovného poradce, prostřednictvím letáků výchovného poradce ap. 

 

Aktivity v oblasti prevence byly popsány v Minimálním preventivním programu školy 

a byly dále rozepsány pro jednotlivé předměty 2. stupně. Cílem MPP obecně je předat 

informace o sociálně patologických jevech, ukázat, jaké problémy tyto jevy způsobují ve 

společnosti, pomáhat ţákům vyrovnávat se se stresem, posilovat jejich sebedůvěru, toleranci, 

příznivé klima ve třídě, zabývat se problematikou ţivotního stylu, xenofobie a rasové 

nesnášenlivosti. 

 

Minimální preventivní program ZŠ Březová nad Svitavou byl realizován stejně jako 

v minulých letech ve 3 oblastech: 

1) součást výuky v 1. – 9. ročníku 

2) volnočasové aktivity:  

a) dlouhodobého charakteru 

b) jednorázové akce 

3) spolupráce s rodiči. 

 

V naší práci jsme se také zaměřovali na spolupráci s rodiči a ţáky současné a budoucí 

1.třídy, kdy proběhla přednáška pro rodiče ţáků 1. třídy na téma „Jak pomoci prvňákovi při 

domácí přípravě“. Dále jsme spolupracovali při zápisu do 1. třídy s mateřskými školami, 

konaly se konzultace pro rodiče v oblasti orientačního posouzení školní zralosti. 

Kaţdý člen ŠPP měl vypsané konzultační hodiny pro ţáky i rodiče. Ve vnější komunikaci 

s pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími školskými poradenskými zařízeními 

zastupoval ŠPP Mgr. Jaroslav Junek.  

 

24. Zpráva o prevenci sociálně patologických jevů (SPJ) 

 
V průběhu školního roku 2016/2017 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, kyberšikana, častá absence a záškoláctví. Škola úzce 

spolupracuje s Městskou policií, Policií ČR, s OSPOD Svitavy, Alfou Svitavy a Bonanzou 

Polička. V rámci hodin prvouky, přírodovědy, výchovy ke zdraví, občanské výchovy, 

přírodopisu a chemie ţáci probírají témata týkající se prevence SPJ. 

Ţáci měli moţnost se průběţně seznamovat s problematikou SPJ prostřednictvím 

projektů např. Seznam se bezpečně, Ţivot v závislosti, Cesta ke štěstí. Prioritou však stále 

zůstává zlepšení chování problémových ţáků a narušené komunikace. 

 

 

 

25. Ochrana člověka za mimořádných situací 
 

Téma je zakomponováno do výukových předmětů 1. i 2. stupně. Učivo je zaměřeno na 

základní pojmy – telefonní čísla, evakuace, všeobecná výstraha, dopravní výchova, chování 

ţáků při ţivelních pohromách, zásady první pomoci a její nácvik, seznámení s vlastnostmi 

a účinky návykových látek, ochrana zdraví při havárii. Nácvik evakuace školy probíhá 1x 

ročně. 
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26. Environmentální výchova 
 

Ţáci jsou vedeni k environmentálním aktivitám prostřednictvím  různých výukových 

programů, exkurzí a přednášek. Tato výchova se stala nedílnou součástí projektového Dne 

Země jak na 1., tak na 2. stupni základní školy. 

 

 

27. 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.  

 

28. 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 

paní Jitce Polehňové – Květiny Březová nad Svitavou. 
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31. Závěr 
 

 

Ve školním roce 2016/2017 se vedení školy zaměřilo zejména na zlepšování technického 

stavu budovy, na nákup didaktických pomůcek a na nákup DDHM. 

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 2016/2017 byla schválena školskou radou dne 

11. 10. 2017 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 
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