Základní škola a Mateřská škola Březová, okres Opava,
příspěvková organizace
747 44 Březová 78
IČ 70984557
tel.: 556 307 040
e-mail: zs.brezova@zsamsbrezovawz.cz
http://www.zsamsbrezova.wz.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne 18. 9. 2018.

Výroční zpráva byla zpracována v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 7 odst. 1 vyhlášky č. 15/2005
Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení
školy, ve znění pozdějších předpisů a obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR.
Část I.
Základní údaje o škole
a) Název školy:

Základní škola a Mateřská škola Březová, okres Opava,
příspěvková organizace

b) Sídlo

Březová 78, 747 44 Březová

c) Charakteristika školy: Základní škola Březová je plně organizovanou školou
s 1. až 9. ročníkem. Kapacita školy činí 300 žáků.
Vzhledem k demografickým a socioekonomickým podmínkám poskytujeme základní vzdělání
bez zaměření na určitou vzdělávací oblast.
Ve školním roce 2017/2018 probíhala výuka v 1. – 9. ročníku podle školního vzdělávacího
programu s motivačním názvem „Všichni se tu známe jménem“.
Počet žáků ve škole ve školním roce 2017/2018 (k 30. 6. 2018):
 1. stupeň: 115 žáků,
 2. stupeň: 89 žáků,
 celkový počet: 204 žáků (109 chlapců a 95 dívek).
Z celkového počtu 204 žáků dojíždělo z obcí, které nepatří pod spádovost obce Březová,
55 žáků. Nejvyšší počet – 29 žáků – dojížděl z Větřkovic.
Součásti školy:
a) školní družina:
60 žáků (2 oddělení) – kapacita 60 žáků,
b) školní klub:
46 žáků (1 oddělení) – kapacita 50 žáků,
c) školní jídelna:
244 pravidelně stravovaných – kapacita 500 stravovaných.
(Součástí organizace jsou také mateřská škola a školní jídelny – výdejny – ve výdejnách:
celkem 61 stravovaných.) Celkem jídelna + výdejny stravuje cca 305 strávníků.
Demografický výhled počtu žáků:
2017/2018 2018/2019
1. – 5. ročník

115

91

6. – 9. ročník

89

105

Celkem žáků

204

196

Průměr na
třídu

20,4

19,6

Počet tříd

10

10
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d) Zřizovatel školy:

Obec Březová
Březová 106, 747 44 Březová

e) Ředitel školy:

Mgr. Petr Očadlík (statutární orgán)
Nádražní 489, 747 41 Hradec nad Moravicí
Mgr. Stanislav Mička (zástupce statutárního orgánu)
Větřkovice 28, 747 43 Větřkovice

Zástupce ředitele:
f) Adresy pro dálkový přístup:

e-mail: zs.brezova@zsamsbrezovawz.cz
www: zsamsbrezova.wz.cz

g) Údaje o školské radě: Volby do školské rady se konaly v říjnu 2017. Nově zvolená školská
rada je šestičlenná. Předsedou školské rady byl zvolen Mgr. Stanislav Mička.
Školská rada pracuje v souladu s §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Část II.
Přehled oboru vzdělání, které škola vyučuje
Škola vyučuje obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola.
1. 79-01-C/01 Základní škola
denní forma vzdělávání, délka vzdělávání: 9 roků
nejvyšší povolený počet žáků v oboru 300
Část III.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy (bez MŠ)
a) Počet zaměstnanců 2017/2018
Fyzický počet celkem

Přepočtený počet na úvazky (pouze
státní rozpočet, projekt)

Učitelé ZŠ

14

13,63

Speciální pedagog
(od 02/2017)

1

0,5 (projekt)

Vychovatelky ŠD+ŠK

3

1,78

Správní zaměstnanci ZŠ

3

3,00

Správní zaměstnanci ŠJ

5

4,5

CELKEM

26

23,41

Zaměstnanci
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b) Věkové skupiny pedagogických pracovníků ZŠ, ŠD, ŠK v roce 2017/2018
Věková skupina

Počet

do 20 let

0

21 – 30 let

1

31 – 40 let

2

41 – 50 let

7

nad 50 let

8

c) Odborná kvalifikace učitelů
Počet učitelů: 14 + 1 speciální pedagog, z toho bez odborné kvalifikace 0
Odborná kvalifikovanost výuky
1. stupeň:
týdně odučeno 143 vyučovacích hodin
z toho 0 vyučovacích hodin bez odborné kvalifikace
Odborná kvalifikovanost výuky byla zajištěna na 100 %.
2. stupeň:
týdně odučeno 126 vyučovacích hodin
z toho 0 vyučovacích hodin bez odborné kvalifikace
Odborná kvalifikovanost výuky zajištěna na 100 %.
d) Ukončili pracovní poměr ve školním roce 2017/2018
Ve školním roce 2017/2018 ukončili pracovní poměr 2 pedagogičtí pracovníci.
e) Přijatí zaměstnanci ve školním roce 2017/2018
pedagogický zaměstnanec:
1 návrat do zaměstnání v souvislosti s ukončením RD
1 pedagogický zaměstnanec (vychovatelka do školního klubu)
f) Nepedagogičtí zaměstnanci
Ve školním roce 2017/2018 nedošlo ke změně mezi nepedagogickými zaměstnanci, kteří
působí v základní škole.
g) Zajištění výuky náboženství (nepovinný předmět + zájmový kroužek pro žáky 1. a 2.
roč.)
Výuku náboženství zabezpečovali 2 duchovní a 1 pedagogická pracovnice (ta formou kroužku).
Týdně bylo celkem vyučováno 7 hodin. Náboženství navštěvovalo 79 žáků z 1. až 9. ročníku.
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Část IV.
Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
Zápis k povinné školní docházce se konal dne 12. 4. 2018. Celkem bylo zapsáno 13 dětí.
Z tohoto počtu byl 1 dítěti rozhodnutím ředitele školy povolen odklad zahájení školní docházky
o jeden rok. V měsíci srpnu 2018 byla přijata na základě žádosti zákonného zástupce ještě
1 dívka do 1. ročníku z důvodu přestěhování do Březové. Celkem tedy nastoupí 13 prvňáčků.
Z našeho spádového obvodu nastoupila 1 žákyně do ZŠ a MŠ Skřipov a 1 žák
do ZŠ a Gymnázium Vítkov. Z jiných spádových obvodů (Vítkov a Fulnek) jsme zapsali 2 děti.
Struktura dětí, které nastoupí ve školním roce 2018/2019
1) pohlaví
a) počet chlapců:
b) počet dívek:

8
5

2) struktura dle obcí
a) Březová:
3
b) Leskovec:
4
c) Lesní Albrechtice: 4
d) Jančí:
1
g) Fulnek
1
celkem:

13 žáků
Část. V.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími
programy
a)
Prospěch žáků
1. stupeň

Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
CELKEM

Počet žáků
Prospěli s
Prospěli
v ročníku
vyznamenáním
16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18
19
19
0
20
20
0
18
18
0
20
20
0
16
15
1
20
19
1
26
15
11
16
13
3
28
18
10
39
19
20
107
85
22
115
91
24

Neprospěli
16/17
0
0
0
0
0
0

Celkový klasifikační průměr na 1. stupni za období 2 školních let:
2016/2017: 1,19
2017/2018: 1,54 - poměrně výrazné snížení prospěchu je dáno žáky 5. ročníku
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17/18
0
0
0
0
0
0

2. stupeň

Ročník
6.
7.
8.
9.
CELKEM

Počet žáků
Prospěli s
Prospěli
v ročníku
vyznamenáním
16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18
23
13
10
28
11
17
18
7
11
23
5
17
19
6
13
19
7
12
22
7
15
19
4
15
82
33
49
89
27
61

Neprospěli
16/17
0
0
0
0
0

17/18
0
1
0
0
1

Celkový klasifikační průměr na druhém stupni za období 2 školních let:
2016/2017:
1,72
2017/2018:
1,80
V letošním školním roce neprospěla 1 žákyně ze zeměpisu a bude 29. 8. 2018 skládat opravnou zkoušku
(viz příloha č. 2).

Prospěchově nejslabší: 9. ročník – průměr 1,97.
Nejslabší prospěch u tohoto ročníku je dán především sníženým zájmem o školní práci
po absolvování přijímacího řízení.
Přijatá opatření:

podporovat motivaci ke školní práci

Z celkového hlediska je možno hovořit o dlouhodobě vyrovnaném prospěchu žáků školy
(se silnějším negativním výkyvem u žáků 5. ročníku)
b)
Klasifikace chování
Ve školním roce 2017/18 byl uložen 1 snížený stupeň z chování (chování méně uspokojivé –
2)
c)

Výchovná opatření: (za obě pololetí roku 2017/18)

1) k posílení kázně
Napomenutí třídního učitele: 17
Důtka třídního učitele:

3

Důtka ředitele školy:

1

2) pochvaly
Pochvala třídního učitele:

66

Pochvala ředitele školy:

2

d)
Počet neomluvených hodin:
Ve školním roce 2017/2018 jsme zaznamenali 7 neomluvených hodin, a to u žáka 9. ročníku
v 1. pololetí. Tento výsledek je sice horší než v předcházejícím roce, ale díky svědomité
kontrole ze strany třídních učitelů se daří neomluvenou absenci relativně zvládat.
Pokračující opatření: a) pečlivá kontrola absencí ze strany třídních učitelů.
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b) prohlubovat rodičovskou spolupráci
c) zvýšený dohled nad některými žáky
e)
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a nadané
K 22. 6. 2018 bylo ve školní evidenci vedeno 28 žáků zařazených do 1. – 3. stupně podpory.
Z tohoto počtu bylo 8 žáků s IVP. Žáci s vyšším než 1. stupněm podpory navštěvují buď
pedagogickou intervenci, či předmět speciálně pedagogické péče (2 žáci 5. a 6. ročníku),
se kterými pracuje speciální pedagožka, která ve škole působí od 1. 2. 2017 v rámci projektu.
Podpora byla zaměřena na zlepšování verbální obratnosti, práci na analýze a syntéze slov,
zlepšování pozornosti, rozvoji zrakového a sluchového vnímání, percepci a reprodukci
rytmických skupin, práci s textem a rozvoji vyjadřovacích schopností.
U žáka 2. ročníku byla potvrzena dyskalkulie. I při názorných zobrazeních má problém
s číselnou představou – potíže stále přetrvávají. Při zpětné kontrole žáka 5. ročníku došlo
k výraznému zlepšení mluvního projevu (je schopen kontrolovat postavení čelistí a jazyka),
proto nebyl nutný chirurgický zákrok. Se žákem 1. ročníku se pracovalo jen krátkodobě
a mluvní projev je nedostačující.
U žáků vyšších ročníků s vývojovými poruchami učení je výsledný efekt nápravy jen
minimální.
V rámci zkvalitnění inkluzivního vzdělávání budeme:
 pokračovat ve zvyšování motivace ke školní práci,
 pokračovat ve vybavování „dyskabinetu“ kompenzačními pomůckami (tabulky, texty,
logopedické pomůcky, numerické pomůcky),
 pokračovat ve školení pedagogů.
Nadaní žáci:
Ve škole se nevzdělává žádný mimořádně nadaný žák.
f)
Podpora vzdělávacích oblastí vytýčených v koncepci rozvoje školy a v celoročním
plánu práce
Výběr vzdělávacích oblastí vychází ze strategických vzdělávacích dokumentů ČR
a Moravskoslezského kraje, z koncepce rozvoje školy a reflektuje potřeby a možnosti školy.
V letošním školním roce jsme se zaměřili především na:
1) podporu realizace kurikulární reformy (ŠVP, činnostní učení, experiment),
2) podporu vzdělávání žáků se SVP a nadaných (viz samostatná kapitola – bod e),
3) podporu jazykového vzdělávání anglického jazyka a německého jazyka,
4) podporu ICT vzdělávání,
5) podporu rozvoje čtenářské, matematické a finanční gramotnosti
6) podporu rozvoje společenskovědního a přírodovědného vzdělávání (besedy, soutěže),
7) podporu odpovědného přístupu k ochraně svého i cizího zdraví (ochrana člověka za
mimořádných situací, problematika soc. patologických jevů, rozvoj tělesné zdatnosti,
Zdravé zuby, Školní mléko, Ovoce do škol, VZPoura úrazům – žáci 6. a7. roč.)
8) podporu znalostí a dovedností v oblasti dopravní výchovy (zejména žáci 4. a 5 ročníku)
položen důraz na toto vzdělávání – např. v rámci branného dne
9) podporu profesní orientace žáka (volba povolání), návštěva ÚP v Opavě atd.
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Vytýčené body jsme průběžně plnili formou pravidelné výuky, projektových dnů, exkurzí,
besed.
Rovněž byly vyhlášeny celoškolní soutěže či akce na podporu některých oblastí – např.
recitační soutěž, soutěž o nejlepší čtenářský deník, Březová má talent, sportovní soutěže.
Rezervy: podpora vzdělávání v oblasti soudobých dějin a přírodovědného vzdělávání.
Ozdravná opatření: v oblasti soudobých dějin zajistit názorné výukové materiály (příběhy
jednotlivců).
V oblasti přírodovědného vzdělávání – body stanovené pro rok 2017/2018 (vytvoření „motýlí
louky“, okrasných záhonů, okrasné skalky, zaječích jesliček, zásobník na vodu) jsme splnili.
Ozdravná opatření pro školní rok 2018/2019 – využití rekonstruované přírodovědné učebny,
vytvoření ptačích pítek, ptačích pyramid, výroba a instalace budek pro puštíky.
g)
Výsledky přijímacího řízení
Celkový počet žáků, kteří odešli ze základní školy k dalšímu vzdělávání: 20 žáků.
z 9. ročníku:
19
z 5. roč. odešel na víceleté gymnázium 1 žák
ze 7. roč. neodešel žádný žák
K 30. 6. 2018 byli k dalšímu vzdělávání umístění všichni vycházející žáci.
PŘEHLED VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ A JEJICH UMÍSTĚNÍ NA SŠ, ŠKOLNÍ ROK
2017/2018
1. SŠHS a VOŠ Opava
2. SŠ stavební Opava
3. SŠ technická Opava
4. MSŠ zemědělská a VOŠ Opava
5. SOU stavební Opava
6. Slezské gymnázium Opava
7. SŠ Odry
8. SŠPU Opava
9. SŠ obchodní a pr. Bruntál
10. SZdrŠ Opava
11. SŠ průmyslová Krnov
12. SPŠ a SZŠ Krnov
13. Soukromá OA Opava
14. Soukromá SŠ podnikatel. Opava
h)

2x (kuchař – číšník, cukrářka)
3x (pozemní stavitelství a architektura)
2x (mechanik seřizovač, obráběč kovů)
1x (farmář)
1x (pokrývač)
1x
1x (kuchař – číšník)
2x (strojírenství)
1x (výpočetní technika)
1x (zdravotnické lyceum)
1x (uměleckořemeslné zpracování dřeva)
1x (předškolní a mimoškolní pedagogika)
1x (podnikání a management)
1x (multimediální tvorba)

Výsledky testování

V letošním školním roce testování ČŠI neprobíhalo. Zájemci z řad našich žáků byli na základě
individuálního rozhodnutí testováni prostřednictvím testů SCIO. Výsledky byly žákům sděleny
jednotlivě. Testy měly žákům ukázat, ve kterých oblastech učiva testovaných předmětů (M, ČJ)
mají rezervy.
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Část VI.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů (rizikových jevů)
Specifická prevence rizikového chování žáků

1.







beseda se státní zástupkyní pro žáky 9. ročníku
preventivní programy (MP Education)
používání metod práce pro posílení třídního kolektivu
informativní pohovory s rodiči
schránka důvěry
školní časopis
Nespecifická prevence rizikového chování žáků

2.






















pořádání sportovních soutěží (např. Svatováclavský přespolní běh, Březovský Tarzan,
turnaj ve fotbale a floorbale, Březovský gladiátor, Březovský trojskok)
LVVZ
výchovné koncerty ZUŠ Vítkov, program k výročí ČSR (skupina Pernštejni)
anglický týden (týdenní výuka s rodilým mluvčím)
soutěž o nejlepší čtenářský deník
Vánoční besídka a besídka ke Dni matek
projekt Recyklohraní
projekt 72 hodin
ekologické programy záchranné stanice v Bartošovicích
projekt VZPoura úrazům
projekt darování vlasů „Vlasy pomáhají“ s Olgou Lounovou
dopravní hřiště v Odrách
den bez médií
nabídka školních kroužků a školního klubu
využívání školního hřiště před odpoledním vyučováním
letní stanový tábor (cca 90 dětí)
zapojení do sbírkových akcí (Záchranná stanice volně žijících zvířat Bartošovice, Život
dětem)
vzájemná spolupráce učitelů a žáků na přípravě vzdělávacích či jiných projektů (např.
projektový den Starší mladším aneb Žáci sobě, turnaj v sudoku, Mikulášská nadílka)
účast na nejrůznějších soutěžích a olympiádách, a to i v okresním kole (např. český
jazyk, dějepis, zeměpis, matematika, atletický čtyřboj, mladí zoologové – ZOO Ostrava)
adventní jarmark
besedy (horolezec Tomáš Petreček)

2. Hodnocení funkčnosti použitých metod prevence rizikového chování žáků
Ve školním roce 2017/2018 bylo v rámci školní i mimoškolní činnosti realizováno mnoho
různorodých aktivit v oblasti prevence rizikového chování žáků (viz výše).
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Jako velmi přínosná se jeví spolupráce širokého spektra žáků a učitelů na vzdělávacích,
kulturních či sportovních projektech, při kterých dochází k vzájemné interakci učitel – žák, žák
– žák, což jistě přináší mnoho poznatků pro obě zúčastněné strany.
Naše strategie prevence je koncipovaná tak, aby docházelo k všestrannému působení na
vnímání žáků. Proto se neomezujeme pouze na mentorování, ale zařazujeme různorodé aktivity.
Ve školním roce 2017/2018 jsme zaznamenali nárůst počtu omluvených hodin – celkem 19.092
omluvených hodin (2016/2017 – 17.958 hodin, 2015/2016 – 13.706 hodin, 2014/2015 – 15.482
hodin). Na nárůstu absence měla pravděpodobně vliv zvýšená nemocnost žáků v průběhu zimy
a zvýšená absence v IX. třídě; přes důsledné sledování docházky se nám ne úplně podařilo tuto
problematiku eliminovat. Nemáme signály na výraznější skryté záškoláctví. Jeden žák IX. třídy
měl celkem 7 neomluvených hodin.
V letošním školním roce došlo k poklesu počtu školních úrazů (2017/2018 – 10 úrazů,
2016/2017 – 15 úrazů, 2015/2016 – 11 úrazů). Kroky, které škola v rámci prevence snížení
rizika úrazů (opětovné poučení o BOZ, dohled, dopomoc při cvičení, různá technická opatření)
provádí, snad přinášejí „ovoce“. I přesto ale stále platí jakýsi celospolečenský trend – děti méně
sportují či provozují pohybové aktivity ve svém volném čase.
V příštím roce budeme opět důsledně pokračovat v prevenci rizikového chování mezi žáky
a pokusíme se zaměřit na prevenci školních úrazů a na absenci zejména vytipovaných žáků.
Část VII.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet absolvovaných
kurzů
2
1+1 (rozsáhlý)
2
2
2
1 (specializační)

Název vzdělávací oblasti
Organizace a řízení školy
Oblast inkluze
Výchovné poradenství
Oblast zdravovědy
Oblast jazykového vzdělávání
Oblast ICT

V souvislost s DVPP uvádím, že plány profesního rozvoje nastavené v roce 2016/2017
nepřinesly očekávaný efekt a ve stávající podobě se ukázaly jako neživotaschopné. Nepřinášely
přidanou hodnotu a spíše sklouzávaly do formalismu.
Část VIII.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
a)
kulturní vystoupení
Ve školním roce 2017/18 škola již tradičně zorganizovala dvě velmi zdařilé akce pro veřejnost.
Byla to Vánoční besídka a kulturní vystoupení u příležitosti Dne matek. To se konalo
v prostorách kulturního domu v Březové a také v okolních vesnicích. Dále jsme organizovali
soutěž „Březová má talent“. V porotě této soutěže zasedli také členové Klubu důchodců
Březová. I tato soutěž byla veřejná.
Škola se stala také spolupořadatelem „Adventního jarmarku“.
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Důležitou součástí většiny společenských akcí v regionu (plesy, kulturní akce atd.) je
vystoupení mažoretek školního klubu. I letos mažoretky vystoupily na mnoha akcích.
b)
účast žáků na soutěžích (okrsková a vyšší kola)
Logická olympiáda: 37. – 43. místo – krajské kolo
Okresní finále přespolního běhu: 16. místo – kategorie 7. roč.
Přírodovědná soutěž „Zlatý list“: krajské kolo, umístění v 2. polovině startovního pole
(kategorie 7. roč.)
Atletický čtyřboj – okresní kolo mladší žáci (5. roč.): chlapci – 9. místo, dívky 13., místo
Atletický čtyřboj – okresní kolo starší žáci (6. 7. roč.) chlapci – 15. místo, dívky 10. místo
Čtyřboj – družstvo ml. žáků: 12. místo – okresní finále
Soutěž v anglickém jazyce: 20. místo – okresní kolo (kategorie 7. - 8. roč.)
Dějepisná olympiáda: 20. místo – okresní kolo (kategorie 8. – 9. roč.)
Zeměpisná olympiáda: 10. místo – okresní kolo (kategorie 6. roč.)
Zeměpisná olympiáda: 21. místo – okresní kolo (kategorie 7. roč.)
Zeměpisná olympiáda: 20. místo – okresní kolo (kategorie 8. - 9. roč.)
Olympiáda v českém jazyce: 22. - 23. místo – okresní kolo (kategorie 8. – 9. roč.)
Soutěž zručnosti (práce se dřevem a kovy): 8. místo – okresní kolo
Pythagoriáda: 2. místo – okresní kolo (kategorie 5. roč.)
Recitační soutěž: 1. místo – okrskové kolo, okresní kolo – bez pořadí
Výtvarná soutěž: 2. místo – okrskové kolo
Pěvecká soutěž: 2. místo – okrskové kolo
Přírodovědný klokan: 9. roč. 18 úspěšných řešitelů (21. místo v okrese Opava)
Přírodovědná soutěž – „Lichokopytníci“ pořadatel ZOO Ostrava: umístění střed startovního
pole (účast ZŠ Moravskoslezského kraje)
Celkově možno říci, že jsme se v soutěžích umístili lépe než v předcházejícím školním roce.
c)
exkurze a kulturní vystoupení, charitativní akce, výstavy
Historicko-kulturní vystoupení Pernštejni 1. – 9. roč.
Beseda s horolezcem 6. – 9. roč.
Beseda se zdravotně postiženými 6. – 7. roč.
Den mláďátek 1. – 2. roč.
Recitační odpoledne – kulturní vystoupení žáků naší školy 1. – 9. roč. (cca 40 žáků)
vystoupení ZUŠ Vítkov pro žáky 1. – 5. roč.
návštěvy divadelních představení 1. – 9. roč.
d)

další aktivity školy na podporu vzdělávání žáků

1. Kurz dopravní výchovy:
pro žáky 4. a 5. ročníku
teoretická část 8 hodin (4. roč.)
cvičné dopravní hřiště – Odry (4. a 5. roč.)
Velmi potřebná a přínosná aktivita.
2. Kurz plavání:
pro žáky 3. – 4. ročníku
podzim, zima 2017
Celkem se zúčastnilo 35 žáků v opavském krytém bazénu.
Tradiční aktivita jako součást výuky tělesné výchovy.
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3. Lyžařský kurz (LVVZ):
25. 2. – 2. 3. 2018 – chata Karlovka, Jeseníky, Karlov, Malá Morávka
počet žáků: 30 (6. – 9. ročník) + 4 pedagogičtí pracovníci
Dobré sněhové podmínky – kurz splnil účel.
4. Turistický kurz:
11. – 13. 6. 2018
počet žáků: 21 (6. – 9. ročník) + 3 pedagogičtí pracovníci
Kurz zaměřen na cyklistiku, vodácké a lezecké dovednosti.
Žáci o tento kurz mají zájem.
Zájmové kroužky a aktivity organizované školou
1. Kroužek jazyka anglického pro nejmladší žáky a děti z MŠ
počet dětí MŠ: 12
počet žáků: 36 (1. a 2. ročník)
Formou her, básniček a písniček se děti seznamovaly se základními slovíčky, frázemi
a některými tematickými okruhy.
2. Letní dětský tábor
Termín konání: I. turnus: 2. 7. – 7. 7. 2018, II. turnus: 7. 7. – 20. 7. 2018
Počet dětí:
I. turnus: 41 dětí (věk 5 – 10 let)
II. turnus: 41 dětí (věk 10 – 15 let)
Místo konání: turistická základna PAWNEE Bystřice pod Hostýnem, Bílavsko
Hlavní vedoucí: 1 učitelka ZŠ
Vedoucí z řad zaměstnanců školy: 3 (2x učitel ZŠ, 1x správní zaměstnanec)
Zájmové kroužky a aktivity organizované SVČ Vítkov a realizované ve škole
1. Sportovní hry
Vedoucí: učitel ZŠ
především pro žáky 2. stupně, vždy v pátek odpoledne (dvouhodinovka)
zaměření na sportovní a pohybové hry
2. Všesportovní kroužek
Vedoucí: externí zaměstnanec SVČ
Především pro žáky 1. – 3. roč., probíhal ve středu a v pátek, vždy minimálně 60 minut.
Jedná se o kroužek se zaměřením na celistvý rozvoj sportovních dovedností. Kroužku
se zúčastnilo 20 žáků.
3. Dramatický kroužek
Vedoucí: učitelka ZŠ
žáci 2. – 9. roč.
zaměření na rozvoj řečových a komunikačních dovedností, osvojení základních dramatických
dovedností a vystupování na veřejnosti
4. Kroužek Chytrá hlavička
vedoucí: učitelka ZŠ
žáci 3. – 4. třídy
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Kroužek je zaměřen na rozvoj logického a matematického myšlení, včetně práce na PC.
Zahrnuje v sobě PC kroužek.
Aktivity organizované jinými subjekty a realizované ve škole
1. Gymnastika Špičková
vedoucí: zaměstnankyně fy Špičková
Žáci: 1. stupeň, především 1. -3. roč., aktivita navazuje na gymnastiku v MŠ. Ve školním roce
2016/2017 byla nově rozšířena do ZŠ. Probíhala vždy v pondělí v odpoledních hodinách.
Jedná se o zájmovou činnost, která je organizována soukromým subjektem.
e)

Činnost školních zájmových zařízení

1) Školní družina při ZŠ Březová
Počet žáků:
60
Počet oddělení:
2
Provozní doba:
1115 – 1545
Od února do konce dubna 2018 fungovala ranní družina od 615 – 715.
Počet vychovatelek: 2 + 2 na ranní družinu
Činnost školní družiny podporovala rozvoj klíčových kompetencí žáků dle vzdělávacího
programu pro školní družiny.
Organizace činnosti ŠD – kroužky:
AJ na internetu, internet, jóga, dovedné ruce, výtvarný, počítačový, hra na flétnu.
Další aktivity školní družiny:
Září
11. 9. Výtvarná soutěž v malování na asfalt
26. 9. Drakiáda – zábavná soutěž v pouštění draků
Říjen
4. 10. Král střelců
6. 10. Švihadlová princezna
30. 10. Dýňování
Listopad
6. - 10. 11. Soutěž Z pohádky do pohádky
13. 11. Divadelní představení divadla Ententýky
23. 11. Nové deskové hry
Prosinec
13. 12. Turnaj v pexesu
18. 12. Vánoční nadílka
Vánoční výzdoba ŠD
výroba dárků na Vánoční besídku
Leden
12. 1. Sněhové stavby
18. 1. Recyklohraní
Únor
8. 2. Maškarní ples- tanec, soutěže, občerstvení pro žáky ŠD
9. 2. Návštěva místní knihovny
Březen
19. 3. - 23. 3. Turnaj v dámě
pletení velikonočních pomlázek z vrbového proutí
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25žáků
32 žáků
22 žáků
26 žáků
17 žáků
46 žáků
35 žáků
28 žáků
30 žáků
28 žáků
120 ks
17 žáků
16 žáků
36 žáků
18 žáků
38 žáků
19 žáků

Duben
10. 4. Turnaj v minikopané
14 žáků
18. 4. Dopravní soutěž- jízda zručnosti na koloběžkách
23 žáků
17. 4. Přehlídka pódiových skladeb
28 žáků
Květen
16. 5. Sbíráme a poznáváme léčivé rostliny
20 žáků
23. 5. Výroba a pouštění vlaštovek
19 žáků
30. 5. Zdravotnický kurz-první pomoc při záchraně lidského života 38 žáků
31. 5. Co dokážu s jojem
14 žáků
Červen
12. 6. Vybíjená se žáky ŠD Branka u Opavy
14 žáků
18. 6. Cesta za pokladem
18 žáků
Zpracovala Magda Scholastrová, vedoucí vychovatelka ŠD
2) Činnost školního klubu při ZŠ Březová
Počet žáků:
46
Počet oddělení:
1
Provozní doba:
1230 – 1530
Počet vychovatelek: 1
Při školním klubu působí 6 kroužků. Tyto kroužky navštěvují jak žáci zapsaní ve školním klubu,
tak žáci, kteří členy školního klubu nejsou.
Počet žáků v kroužcích 51
Činnost školního klubu je zaměřena na rozvoj dovedností žáků v oblasti jejich zájmů a na
podporu rozvoje kompetencí žáků v souladu s vlastním vzdělávacím programem.
Názvy kroužků: mažoretky, vaření, divadelní, kutílek, roztleskávačky, šití- vyšívání
Další aktivity školního klubu:
Leden
6. 1. zapojení dětí do Tříkrálové sbírky
16. 1. vystoupení pro ŠD Hradec nad Moravicí
28. 1. zahájení a vystoupení na Dětském plese v Březové
28. 1. vystoupení na Dětském maškarním plese Větřkovice

30 žáků
32 žáků
40 žáků
35 žáků

Březen
9. 3. generálka dětí na MDŽ v Lesních Albrechticích
10. 3. vystoupení žáků k MDŽ v Lesních Albrechticích
17. 3. zábavné odpoledne s názvem „Kotoul“ určeno pro 3. třídu

30 žáků
30 žáků
15 žáků

Duben
11. 4. žáci ŠK zahráli dětem z 1. – 5. řídy MŠ a ZŠ Březová pohádku „Zlatovláska“
17. 4. Přehlídka ŠK a ŠK v Opavě na ZŠ Vrchní (autobus) za ŠK jsme reprezentovali 2
skladbami a za ŠD jsme vystoupili také se 2 skladbami
40 žáků
21. 4. 1denní zájezd do Příbora, Dobré a Chotěbuzi pro žáky z náboženství a pro ostatní žáky
49 žáků
Květen
9. 5. generálka v sále v Gručovicích Den matek
13. 5. vystoupení dětí ke Dni matek v Gručovicích
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25 žáků
30 žáků

18. 5. Den matek v KD Březová
70 žáků
20. 5. vystoupení dětí při příležitosti Svatodušních svátků ve Větřkovicích 15 žáků
Červen
13. 6. zapojení děvčat do vybíjené se ZŠ Hradec nad Moravicí
21. 6. hledání pokladu spojené s opékáním párků v Březové
26. 6. hledání pokladu spojené s opékáním párků

8 žáků
60 žáků
40 žáků

Červenec
1. 7. zájezd na Prašivou + aquapark Olešná

45 žáků

Pro všechny maminky jsme vyrobily květinky z makových hlaviček v počtu 300 ks, stejný
počet pozvánek a přáníček ke Dni matek a dále plakáty do jednotlivých vesnic.
Vyrobili jsme upomínky a drobné dárečky pro nastupující prvňáčky – stojánky na pastelky –
berušky a památeční stojánky s fotografiemi ze zápisu.
Také jsme se zapojovali i do akcí pořádaných školní družinou (např. tvořivá dílna, maškarní
ples).
Celkem se uskutečnilo: 18 velkých akcí s počtem 616 žáků (tj. v průměru 34 žáků)
Část IX.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2017/2018 nebyla provedena inspekční činnost ČŠI ve škole. Byla však
realizována prostřednictvím elektronického dotazování – např. mediální výchova ve školách.
Část X.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola je i v tomto školním roce zapojena do programu Školní mléko, Zdravé zuby a Ovoce
do škol. Všechny tyto projekty podporují zdravý životní styl. Dále je zapojena do projektu
„Recyklohraní“, který sběrem použitého materiálu a různými činnostmi upevňuje ekologické
cítění.
Ve školním roce 2017/2018 jsme se také zapojili do projektu „Vlasy pomáhají“, jenž byl velmi
úspěšný a garantem projektu je Olga Lounová. Ta vyzdvihla přínos pedagogů a žáků naší školy
v televizním vysílání, kde se rovněž pochvalně zmínila o jedné z březovských kadeřnic.
Další projekt má název 72 hodin. Jeho prostřednictvím jsme získali další tolik potřebný čas
na úklid a úpravy areálů ZŠ a MŠ.
Část XI.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola není zařazena do systému institucí, které poskytují akreditované obory celoživotního
vzdělávání. Další informace: viz údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (část
VII.).
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Část XII.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
Ve školním roce 2017/2018 škola realizuje projekt s názvem „Podpora učitelů ZŠ a MŠ
Březová“, v jehož rámci působí v ZŠ speciální pedagog, v MŠ chůva a učitelé se mohou
vzdělávat v oblasti cizích jazyků a inkluze. Rovněž byl díky tomuto projektu zrealizován
kroužek zábavné logiky a deskových her. Účast v projektu také napomohla k lepšímu
materiálnímu vybavení pro žáky se SVP.
Škola úspěšně zrealizovala projekt na podporu financování dopravy žáků 3. a 4. ročníku
na plavání. Díky tomuto projektu ušetřili rodiče 63 % nákladů na dopravu.
V době, kdy je psána tato zpráva, probíhá realizace projektu v rámci IROPu na modernizaci
přírodovědné učebny, kuchyňky, zkvalitnění konektivity a výsadby zeleně v areálu školy.
Realizační fáze projektu bude uzavřena v září 2018.
Část XIII.
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Ve škole nepůsobí odborová organizace.
Při plnění úkolů ve vzdělávání jsme spolupracovali s jinými základními školami, s místními
spolky, pedagogickými organizacemi (SPC, PPP Opava) a vzdělávacími či sociálními
agenturami. Významná byla spolupráce se SRPŠ při naší škole a hasičským záchranným
sborem ve Vítkově – aktivita s názvem Hasík.
Datum: 14. 8. 2018

Mgr. Petr Očadlík
ředitel školy
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