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Č.j.  
 

 

 

Základní charakteristika školy 

 
Část I. 
Název, adresa:   Základní škola a Mateřská škola, Břežany, okr. Znojmo, 

                            příspěvková  organizace                   

                           671 65 Břežany 174 

 

Právní forma: Příspěvková organizace 

IČO: 75880082 

 

Zřizovatel:       Obec Břežany,  

                          Břežany 103 

                          671 65 Břežany 

                          Statutární zástupce: Jana Surovcová 

Ředitelka školy: Mgr. Lucie Martinková  

 

                             

Škola sdružuje: Základní škola 1. stupeň /IZO 102 855 382 / 

                          Mateřská škola / IZO 600127915/ 

                          Školní družina /IZO 119 300 036/ 

                          Školní jídelna /IZO171 104 561/ 

                          Školní výdejna / IZO181 062 771/ 

 

  Telefon:         515 277 113 – ZŠ 

                         601 526 665  - MŠ 

                         725 746 258 – ŠJ 
                         725 745 592 - ŠD 
  

e-mail:                reditelna@zsbrezany.cz 

webové stránky: www.zsbrezany.cz 

 

 

šk.rok2021/2022 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků na třídu 

1. stupeň 4 5 43          10 ,75 

Přípravná třída 1 1 14 14 

  

Počet žáků v I. ročníku:  11 

 

Školská rada: 

Rada školy /školská rada/ je zřízena dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/. 

Funkční období: 27. 2. 2019 – 27. 2. 2022 

členové: 

předseda, zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Dana Burdová,  

mailto:info@zs-a-ms-brezany.cz
http://www.zsbrezany.cz/
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zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků: Věra Turecká,Bc. Eliška Hrnčářová 

zástupce zřizovatele: Petr Novosád, Jana Myšková 

 

Charakteristika školy: 

Základní škola a Mateřská škola Břežany, okres Znojmo, příspěvková organizace je 

malotřídní škola. Škola se řadí svým počtem žáků mezi malé školy. Škola je umístěna ve 

středu obce. Vyučování probíhá v českém jazyce. Režim vyučování je standardní, vyučovací 

hodina trvá 45 minut. 

Školu tvoří dvě budovy. Základní škola se šesti kmenovými učebnami, dvěma sborovnami, 

ředitelnou a výdejnou stravy. Učitelé mají k dispozici jeden odborný kabinet. Žákům jsou k 

dispozici šatny s šatními skříňkami. 

Žáci obvykle docházejí z blízkého okolí (spádové i nespádové oblasti). Do školy nejčastěji 

cestují pěšky nebo dojíždějí autobusem na nově vybudované zastávky před školou. 

Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích státních příslušníků. Od 1. 9. 2022 jsme určenou 

školou pro výuku Českého jazyka jako dalšího cizího jazyka pro cizince. 

Pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování a také 

žákům s mimořádným nadáním. Podle potřeby jsou vypracovávány IVP, všichni vyučující 

dodržují platná doporučení ŠPZ. 

Ve venkovním areálu se nachází školní zahrada s venkovní učebnou a herními prvky, dále 

žáci využívají travnaté hřiště a doskočiště na skok do dálky.  

Bezbariérový přístup není zajištěn. Škola disponuje odbornými učebnami a to cvičnou 

kuchyňkou a počítačovou učebnou. 

Ve všech kmenových třídách je k dispozici interaktivní tabule nebo velké zobrazovací 

zařízení. Škola disponuje několika žákovskými notebooky, které jsou využívány v rámci 

výuky. 

Třídy jsou vybaveny výškově stavitelným nábytkem. Ve všech třídách mají žáci k dispozici 

koberec.  

Součástí školy je školní družina s kapacitou 55 účastníků. Zázemí školní družiny je 

v odpoledních hodinách ve dvou kmenových třídách s kobercem. 

Žáci mají k dispozici zařízení školního stravování - výdejnu stravy. Stravovací zařízení se 

nachází v budově školy. Strava se dováží z naší školní jídelny, která je umístěna v budově 

mateřské školy. 

Škola má tělocvičnu a také využívá travnaté fotbalové hřiště. 

Plavání probíhá ve znojemském bazénu pod vedením kvalifikovaných lektorů z Aquaschool 

Znojmo.  Předškoláci z MŠ  se v tomto školním roce účastnily plaveckého výcviku 

v blízkém bazenu v Hrušovanech nad Jevišovkou. 

V odpoledních hodinách nabízí škola žákům  doučování a volnočasové aktivity – zájmové 

kroužky se sportovním, výtvarným, ekologickým a jazykovým zaměřením. 

 

 

Vzdělávací program: 

 
Název Č. jednací ročník 

ŠVP pro ZV – Tvořivá škola 410/2007- 1 1. – 9. 

ŠVP pro PV – Tvořivá škola 904/2021 Přípravná třída 

ŠVP pro PV – „Jaro, léto, podzim, 

zima v naší školce je vždy prima“  

 

906/2021 

 

MŠ 

ŠVP pro zájmové vzdělávání 905/2021 ŠD 
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 Stravování                                                                                                Strávníci 

Typ stravování Počet Děti Dospělí-zam. školy 

Školní jídelna 51 39 12 

Školní výdejna 63 52 11 

    

  

 

 

             

 Počet odd. Počet dětí Počet vychovatelů/ učitelů 

ŠD 2 55 3 

MŠ 2 46 4 

 

V letošním školním roce navštěvovalo družinu 55 žáků z přípravné třídy a 1. – 5. ročníku. Činnost 

školní družiny se řídila ŠVP pro zájmové vzdělávání Tvořivá škola, který vychází z RVP ZV z 

oblasti Člověk a jeho svět. Školní družina ke své činnosti využívá místnosti v přízemí školy. Děti 

mají k dispozici různé stavebnice, stolní hry, navštěvují počítačovou učebnu, kde získávají 

dovednosti při práci s počítačem. Pracují s výukovými programy, prostřednictvím kterých si 

procvičují učivo. Dále využívají televizi a pracují s interaktivní tabulí. Mezi dětmi je velký zájem o 

interaktivní hry, například s dopravní tematikou, v nichž si mohou vyzkoušet, jak by se zachovaly v 

běžných situacích jako chodci nebo cyklisté. Vychovatelky ŠD umožňovaly dětem odpočinkové, 

rekreační, zájmové a tvořivé činnosti /výtvarná výchova, zpívání, tanec, dramatická výchova, 

četba/. Ke každodenním činnostem patřila také pohybová aktivita dětí. Ke sportovnímu vyžití slouží 

za příznivého počasí travnatá plocha v areálu školy, k poznávání místa svého bydliště zase časté 

procházky po okolí. V podzimních a zimních měsících děti sportují v místní tělocvičně.  Ve všech 

nabízených aktivitách a činnostech byly děti vedeny k vzájemné pomoci a spolupráci, byla 

využívána skupinová práce podle zájmu a věku dětí. Během celého roku byly rodičům i dětem 

opakovaně nabízeny soutěže a projekty, pro vyplnění zájmových aktivit dětí. O tyto aktivity byl 

velký zájem nejen od dětí, ale i od rodičů.  Nejzajímavější akce ŠD: „Družina nás baví“, pexesový 

král, královna, dýňování, den, maškarní karneval, čertovská diskotéka, Mikulášská nadílka, vánoční 

a velikonoční dílny, vytváření drobných dárečků, korálkování, návštěva čarodějnic. Sportovně 

zaměřené děti bavily sportovní soutěže, fotbal a florbal, také pohybové hry v přírodě, cesty za 

pokladem, poznávání světa rostlin a živočichů v našem okolí.  

 

Část II. 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
Pracovníci základní a mateřské školy: 

Celkový počet pedagogických pracovníků Z toho odborně kvalifikovaných 

11  (5 asistentů pedagoga) 10 (a 5 asistenti pedagoga) 

  

 

Počet učitelů s odb. kvalifikací, kteří v r. 2021/2022 nastoupili:                 1 

Počet provozních zaměstnanců :                                                                  7                                                           
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Věkové složení učitelů: 

Věk Muži Ženy 

Do 35 let 0 4 

35 -50 let 1 4 

nad 50 let 0 1 

Prac. důchodce nepobír. důchod 0 1 

Prac. důchod. pobírající důchod 0 0 

Celkem 1 10 

  

 

Výchovný poradce: Mgr. Lucie Martinková 

Školní metodik prevence: Mgr. Denisa Šebelová 

Školní metodik EVVO: Mgr. Denisa Šebelová 

Vedoucí metodického sdružení: Mgr. Dana Burdová  

Pracovník ICT: Mgr. Rostislav Szajko 

Vedoucí školní družiny: Eva Jurkasová 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

 
Účastník Název programu Pořadatel Termín 
Mgr. Rostislav 

Szajko 

 

Základy 

algoritmizace a 

programování 

NPI ČR 

online 

9. 2. 2022 

Mgr. Rostislav 

Szajko 

 

Digitální 

technologie pro I. 

st: ZŠ 

NPI ČR 

online 

16. 3. 2022 

Mgr. Rostislav 

Szajko 

 

Informační systémy 

pro I. st: ZŠ 

NPI ČR 

online 

17. 3. 2022 

Mgr. Denisa 

Šebelová  

Webinář InspIS 

ŠVP 

Pechová Martina  17.2.2022 

Miroslava 

Bobková 

 

Školní zralost Mgr. Petra 

Malíková 

3. března 2022 

Tereza 

Harenčáková 

 

Výtvarné hry pro 

školy a školky 

Radka Rubešová 16.9. 2021 

 

Tereza 

Harenčáková 

Školní zralost Mgr. Petra 

Malíková 

3.3.2022 

Miroslava 

Bobková 

 

Školní zralost Marcela Zajícová 3. března 2022 

Eva Jurkasová 

 

Podpora 

komunikačních 

dovedností žáků 

MŠ a 1. stupně ZŠ 

– logopedický 

asistent 

Infra s.r.o. 2.3., 

3.3.,23.3.,24.3.,11.4.,25.4.,1.6.2022 
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Eva Jurkasová 

 

InspIS ŠVP ČŠI, Martina 

Pechová 

24.2.2022 

Lucie Martinková InspIS ŠVP  ČŠI, Martina 

Pechová 

24.2.2022 

Lucie Martinková InspIS ŠVP ČŠI Martina 

Pechová 

17. 2. 2022 

 
  

Část III. 

Stručný popis procesu naplňování vzdělávacího programu 
Školní vzdělávací program Tvořivá škola (platný od 1. 9. 2007) byl ve školním roce 

2021/2022 upravován a přepracováván tak, abychom mohli vyučovat podle revidovaného 

Rámcového vzdělávacího program pro základní vzdělávání do 1. 9. 2022. Učitelský sbor se 

pravidelně scházel a na revizi ŠVP se tak podílel každý člen sboru. Došlo k redukci učiva na 

základní okruhy tak, abychom mohli reagovat na individuální potřeby žáků a věnovat se 

především jejich potřebám. Hlavní změnou je zařazení výuky nové Informatiky, protože 

výuku Informatiky jsme ve  4. i 5. ročníku měli. Náš nový školní vzdělávací program je 

živý dokument, který by měl sloužit zároveň jako tematický a časový plán a který lze využít 

také jako evaluační materiál (především bychom z něj měli vycházet při pravidelném 

čtvrtletním hodnocení). 

Školní vzdělávací program tak nebude hotovým dokumentem na několik dalších let, ale 

předpokládáme pravidelnou revizi dokumentu tak, abychom reagovali na aktuální podmínky 

školy, žáků a trendů ve vzdělávání. 

 

Část IV. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

 
Celkové hodnocení klasifikace žáků: 
 

Ročník Počet 

ž. 

Ch. D. Prosp. s 

vyz 

Prospělo Neprospěl Opakují Pochvaly 

Přípravná třída 14 7 7 - - - - - 

1. 11 5 6 8 2 1 1 8 

2. 12 6 6 9 3 0 0 2 

3. 7 3 4 6 1 0 0 1 

4. 10 5 5 6 4 0 0 1 

5. 3 0 3 1 2      0 0 0 

Celkem 57 16 18 25 8 1 1 20 

 Počet  Ch. D. Prosp. s 

vyz. 

Prospělo Neprospěl

. 

Opakují Pochvaly 

 

 

Chování: 
 

Snížený st.z chov. Počet % 

2. st. 0 0 
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Snížený st.z chov. Počet % 

3. st. 1 0,018 

  

Počet zameškaných hodin: 
 

Třída Počet zameškaných 

hodin 

Průměr neomluveno Průměr 

na žáka 

1. 573 52,09 0 0 

2. 811           67,58 0 0 

3. 658 94,00 154 22 

4. 714 71,4 0 0 

5. 193 64,00 0 0 

Celkem: 2949 51,74 154 2,7 

  

 

Přijímací řízení: 
Ve školním roce 2021/2022 děti z pátého ročníku pokračují v dalším vzdělávání v 6. ročníku dvě 

žákyně na ZŠ Hrušovany, jedna na ZŠ Miroslav. 

 

Část V. 

 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  
Ve školním roce 2021/2022 nebyla provedena ze strany ČŠI žádná kontrola. 

 

V roce 2021/2022 byly provedeny kontroly:. 
       

 

       Ř.š. bylo provedeno několik hospitací ve všech třídách. Ředitelka se zaměřila na plnění 

ŠVP , používání metod směrem k činnostnímu učení, využívání moderní techniky, 

připravenost pedagogů na vyučování, přípravu a zapojení žáků ve výuce, efektivitu 

využívání  hodinové dotace v jednotlivých předmětech. Nedostatky v práci byly s pedagogy 

při rozborech rozebírány a hledány cesty k nápravě. 
 

 

Část VI.  

Rozhodnutí ředitele 

 

Rozhodnutí ředitele Počet Odvolání 

O odkladu pov. šk. docházky 3 0 

O dodateč. odkladu pov. š. d. 1 0 

Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, t,  

51 

0 0 

 

 

Počet dětí u zápisu do 1.ročníku : 18 
Počet dětí u zápisu do přípravné třídy : 11 

Počet dětí přijatých do 1.třídy : 15 

Počet dětí přijatých do přípravné třídy: 11 
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Odklad povinné šk. docházky : 3 

 

Část VII. 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti: 
Škola má vlastní webové stránky, které pravidelně aktualizujeme. Na stránkách si lze 

prohlédnout většinu školních akcí ve fotogalerii školy. Rodiče pravidelně informujeme o 

dění v organizaci i  pomocí online školního systému TEAMS a nově jsme zřídili vitrínu 

před vstupem do školy. Dále na propagaci využíváme dostupné sociální sítě a uzavřené 

messengrové skupiny.  

 

Proběhlé aktivity MŠ: 

ZÁŘÍ 

- Školkové pečení: Jablečný štrůdl 

ŘÍJEN 

- Divadlo Květinka – Kouzelné proměny 

- Logopedická depistáž 

- Sportovní den 

- Projektový týden Skřítek Podzimníček 

-. Dýňování s dětmi i rodiči (odpolední akce) 

- Podzimní prázdniny (provoz jedné třídy) 

LISTOPAD 

- Halloweenské dopoledne – karneval, výroba masek 

- Divadlo Květinka – Koloběžka 

- Zdobení vánočního stromu u obce 

-  Vánoční focení (Pfefferovi) 

- Školkové pečení: Perníčky na jarmark 

- Rozsvěcování vánočního stromečku + vánoční jarmark (prodej výrobků) 

PROSINEC 

- Mikulášská besídka 

- Svatá Lucie – dopoledne průvod vesnicí 

- Vánoční besídka (odpolední akce s rodiči) 

- Přišel k nám Ježíšek – rozbalování dárečků 

- Vánoční vyprávění – beseda se sestrou Františkou 

- Školkové pečení: vánoční cukroví 

LEDEN 

- Paní Zima – výtvarná soutěž 

-. Sportovní den 

- Sportovní den (v břežanské tělocvičně) 

ÚNOR 

- Sportovní den (v MŠ) 

- Sportovní den (v tělocvičně) 

- Masopust (karnevalové dopoledne) 

- Kouzelník Reno 

BŘEZEN 

-. Plavání 

- Odpolední akce Spolku rodičů (Probouzení broučků) 

- k Mezinárodnímu dnu lesů 20.3. – beseda s paní lesní 

- Den Downova syndromu – každá ponožka jiná 

- Plavání 
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- Projektový den mimo školu VIDA! Science centrum Brno 

- Plavání 

DUBEN 

- V rámci mezinárodního Dne zdraví návštěva zdravotní sestry Veroniky 

Bartlové ze spolku rodičů 

- Plavání (5.lekce) 

- Sportovní den (v tělocvičně) 

-. Sportovní den (v tělocvičně) 

- Pirátská stezka s rodiči od 16:00 

- Den Země – batůžkový výlet, třídění odpadu 

- Čarodějnice – zábavné dopoledne v kostýmech 

KVĚTEN 

- Návštěva knihovny dopoledne 

- Zápis v MŠ – Den otevřených dveří od 15:30 do 17:00 

- Besídka Den matek od 16:00 

- Mobilní planetárium (v tělocvičně) 

- Sportovní den (v tělocvičně) 

- Cyklozávody – spolupráce se zámkem Břežany 

- Odborně tematické setkání s rodiči – logopedická prevence 

- Školkové pečení – skořicoví šneci, vaření sedmikráskového sirupu 

ČERVEN 

- Dětský den – zábavné dopoledne (stezka) 

- Fotograf MŠ od 8:00 

- Projektový den ve výuce – keramika 

- Duhový týden – každý den všichni stejná barva oblečení (trika) 

- Mezinárodní den otců – výrobky pro tatínky 

- Hasiči (ukázka hasičského vozu dopoledne) 

- Výlet do ZOO Sedlec 

- Plavání 

- Zahradní slavnost: Rozloučení s dětmi, které odchází do první třídy a do 

přípravné třídy (odpolední akce na zahradě ZŠ od 16:00) 

- Informační schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí (od 16:30) 

- Plavání 

- Poslední posezení na zahradě MŠ v tomto šk.roce (s rodiči od 16:00) 

 

 

 

 

 PROBĚHLÉ AKTIVITY ZŠ: 

ZÁŘÍ  

       -   Schůzky s rodiči  žáků 1. ročníku     

¬     -   Divadlo Radost ( 1., 2. ,3., ročník) 

       -   Posezení nad knihami naší školní knihovny 

       -   Sportovní den  

ŘÍJEN  

      -  Zdravá svačinka 

     -   Není drak jako drak + soutěž ve výrobě nejkrásnějšího moderního draka 

     -  Podzimníček – výstava podzimních výrobků z přírodnin  

         na  1. stupni ZŠ 
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LISTOPAD  

 

- Halloweenské dopoledne –  výroba masek  

-  Sportovní den 

- Divadlo Radost 

- Zdobení vánočního stromu u obce  

- Vánoční focení  

- Perníčky na jarmark 

-          Rozsvěcování vánočního stromečku + vánoční jarmark (prodej výrobků dětí)  

PROSINEC  

     Mikulášská besídka 

- Návštěva místního kostela  

- Vánoční vyprávění – beseda se sestrou Františkou   

- Pečení vánočního cukroví 

     -   Přišel k nám Ježíšek – rozbalování dárečků   

LEDEN  

      -    Projekt – Bylinková zahrádka 

      -   Divadlo Radost 

- Paní Zima – výtvarná soutěž  

-   .Tahle ta je nejlepší – dětská výstava neoblíbenějších knih (zajistí třídní učitelé 1. Stupně 

ZŠ) 

     Já, malý ilustrátor – vytváříme vlastní ilustraci oblíbené      knihy – soutěž tříd 

       Sportovní den 

ÚNOR  

- Masopust (karnevalové dopoledne)  

 -   Po stopách zvířátek – dle počasí 

BŘEZEN  

- Dopravní výukový program 

- Matematická soutěž – Klokan 

- Sportovní den 

Divadlo Radost 

DUBEN  

Zahájení plaveckého výcviku 

      Den Země – práce na školním pozemku 

      Sportovní den 

KVĚTEN  

    -     Letní škola v přírodě 

    -    Plavecký výcvik 

     -   Divadlo Radost 

     -   Návštěva Planetária v Brně  

- Cyklozávody – spolupráce se zámkem Břežany  

ČERVEN  

     Dětský den – zábavné dopoledne  

- Návštěva místní knihovny 

- Fotografování tříd 

- Koncert – 1. – 5- roč. 

-   Duhový týden – každý den všichni stejná barva oblečení  

- Zahradní slavnost: Rozloučení s dětmi, které odchází do první třídy a do přípravné 
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třídy (odpolední akce na zahradě ZŠ od 16:00) 

- Preventivní program – první pomoc – Záchranná služba 

- Plavání – ukončen plavecký výcvik 

- cyklovýlet – celoškolní sportovní den 

 

 
 

Část VIII. 

Hodnocení minimálního preventivního programu školy, údaje o prevenci 

sociálně patologických jevů a zajištění podpory žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy 
Minimálního preventivní program se nám dařilo naplňovat. V tomto školním roce 

nevykazujeme žádné závažné projevy rizikového chování. 

Škola se nově zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Šablony III. 

Mohli jsme tak podpořit žáky s oslabením (např. následkem distanční výuky) a nabídli jsme 

jim možnost pravidelného doučování. Na tuto aktivitu máme kladné ohlasy jak ze strany 

zákonných zástupců, tak žáků. V doučování bude naše škola pokračovat i příští školní rok. 

Školní poradenské pracoviště ve složení výchovná poradkyně a metodička prevence se 

pravidelně scházelo na týdenních poradách a diskutovalo s ostatními vyučujícími 

individuální potřeby žáků. Průběžně byla vyhodnocována jednotlivá doporučení ŠPZ, 

jednotlivá IVP. Během tohoto roku přijala naše škola 3 asistenty pedagoga, kteří se při práci 

se žáky s podpůrnými opatřeními velmi osvědčili. Dvakrát nás navštívili paní psycholožky z 

PPP Znojmo, všechna doporučení byla osobně či přes email konzultována. Všichni 

vyučující průběžně absolvovali různé kurzy, které vedou k modernizaci metod ve výuce, k 

lepšímu zapojení žáků se SVP a SPCH. 

V rámci podpory týmovosti byly v průběhu roku zařazovány aktivity, které spojují všechny 

ročníky napříč školou – Barevný týden, Týden čtení, projektové dny, besedy, 

výlety, exkurze… Do akcí se snažíme zapojovat také rodiče našich žáků. Do mnoha činností 

se zapojila též školní družina. Na začátku roku si každá třída vytvořila vlastní třídní pravidla 

a byl nastaven systém, jak řešit případné potíže (viz. Školní řád a vnitřní řády, které jsme 

v průběhu roku připomínkovali a které budou k příštímu školnímu roku aktualizovány). 

Kroužky : 

Ve školním roce 2021/2022 jsme zajištovali zájmové vzdělávání v několika zájmových 

oblastech a to: 

1. Sportovní kroužek  

2. Zumba 

3. Výtvarný kroužek 

4. Šikovné ručičky 

5. Výuka hry na flétnu 

6. Výuka hry na klavír 

7. Přírodovědný kroužek 

8. Vaření 

        

 

Proběhl nákup didaktických pomůcek tak, aby byla zvýšena interaktivita žáků v hodinách, 

možnost zapojení pohybu do výuky, práce na koberci. Tyto pomůcky byly využívány též 

v rámci jednotlivých doučování. Výrazně byla podpořena práce s digitálními pomůckami 

(notebooky). Naše škola v tomto školním roce řešila potíže související s vysokou absencí a 

záškoláctvím. Spolupracovali jsme hojně s OSPOD Znojmo a s PPP Znojmo. Drobnější 
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projevy konfliktů jsou řešeny ihned v zárodku, zde je velká výhoda naší rodinné malotřídní 

školy. Zákonní zástupci byli o problémech průběžně a bez zbytečného odkladu informováni. 

Během přechodu školy na distanční výuku byli zapojeni všichni žáci. 

Na konci školního roku byly rodičům rozdány dotazníky s možností vyjádřit se 

k chodu školy – velmi kladně rodiče hodnotí informovanost a dostatek akcí. Potěšilo nás, že 

v dotazníku uvádí, že máme vzorný přístup k dětem a naše děti a žáci chodí do školy moc 

rádi. S těmito dotazníky dále pracujeme. Zpětnou vazbu nám poskytují i žáci.  

Informovanost zákonných zástupců se zvýšila díky online vazbám. 

Žáci mohli využívat schránku důvěry umístěnou v mezipatře. 

Zapojili jsme se do testování nadaných dětí v rámci společnosti Menza, se kterou 

spolupracujeme. 

 

Programy zaměřené na výchovnou a preventivní oblast: 

Kyberšikana 1. – 5. r.  

Nedotýkej se mě! 4. - 5. r.  

Zdravé zuby – 1. r.  

Dopravní výchova – 1. - 5. r.  

Policie ČR – Kyberšikana – 5.r. (Policie ČR) 

První pomoc – 1. 5. r. 

Hasiči – Pozor, hoří! – pt- 5.                                                           
        Ve škole pracuje metodické sdružení učitelů 1.stupně. Sdružují učitele a 

vzájemně si pomáhají, radí si předávají zkušenosti a plánují společné akce. 
 

Hodnocení plánu EVVO 

 

             Škola má zpracován plán EVVO – podle Strategie EVVO a také Minimální preventivní 

program – podle Strategie řešení sociálně patologických jevů. 

O jejich naplňování se starají – školní metodici prevence. 

Průřezové téma EVVO je začleněno do všech vyučovacích předmětů našeho školního 

vzdělávacího programu Tvořivá škola. Prvky EVVO jsou zařazovány pravidelně a smysluplně 

v rámci jednotlivých předmětů. Na 1. stupni především do předmětů Člověk a jeho svět a 

Přírodověda. 

 

Spolupráce s organizacemi:    Recyklohraní 

                                    Asekol 

- Ve škole probíhal sběr a třídění odpadu: 

- Sběr baterií   

- Sběr pomerančové kůry  

- Sběr květů bezu  

- Sběr papíru  

Dílčí práce: 

 

- Péče o zeleň v okolí školy. 

- Péče o rostliny a květiny v budově školy 
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- Udržování čistoty ve škole 

- Ekologizace provozu školy – šetření vodou a el. energií 

Vyhodnocení minimálního preventivní programu pro školní rok 2021/2022 

 

Vyhodnocení obecných cílů 

 

Žáci na I. stupni průběžně rozvíjeli zdravý životní styl pomocí projektového vyučování na témata: 

Bezpečnost silničního provozu, Zvířata v zimě, Vánoční tradice a zvyky, Správná výživa, 

Velikonoční zvyky a tradice, Drogy. V rámci třídnických hodin, které byly jednu hodinu každý 

týden, žáci diskutovali o aktuálním dění v třídním kolektivu. Třídní učitelé řešili mezi personální 

vztahy v kolektivech okamžitě v rámci pohovoru se střídou nebo s jednotlivcem. Pokud problém 

vyžadoval přítomnost zákonného zástupce, probíhali konzultace rodičů s pedagogy v průběhu 

celého školního roku. Rodiče byli individuálně informováni prostřednictvím písemné komunikace, 

osobního pohovoru nebo na pravidelných třídních schůzkách, které se konaly ve školním roce 

třikrát. I během distanční výuky byly žákům zadávány a žáky plněny úkoly z této oblasti. 

 

Vyhodnocení konkrétních cílů 

Třídní učitelé se zaměřili na plnění obsahu minimálního preventivního programu v třídnických 

hodinách a v jednotlivých předmětech v návaznosti na školní vzdělávací program daného ročníku. 

Vycházeli z předem stanovených priorit minimálního preventivního programu pro daný školní rok.  

 

Zpráva o činnosti školy spolupracující s MENSou ČR 

        Stále pracujeme na zapojení rodičů do spolupráce se školou. Využíváme při výuce metody 

Tvořivé školy. Pořádáme matematické soutěže jako je Klokan, do níž byli zapojeni všichni žáci ZŠ, 

spolupracujeme na přípravě dětí z MŠ na vstup do základní školy, pořádáme projekty, které se 

zaměřují na ekologii a prevenci – např. Den Země, organizujeme projektové dny, přírodovědné 

projekty apod. 

Se stále většími úspěchy pracujeme na zapojení rodičů do spolupráce se školou. 

 Zhodnocení a závěr  

ZŠ Břežany je od školního roku 2021/2022 organizována jako málotřídní škola se všemi ročníky 1. 

stupně ve čtyřech třídách. Ve školním roce 2021/21 byly všechny ročníky vyučovány podle 

Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Tvořivá škola. Všichni zaměstnanci školy 

se snažili vytvořit ve škole klidné a přátelské prostředí a navázat dobrou spolupráci s rodiči. Během 

distanční výuky byli všichni žáci vyučování distančně v rámci aplikace Microsoft Teams. Rodinám, 

které nebyly schopny zajistit počítačové vybavení pro své děti, byla nabídnuta pomoc ve formě 

zápůjčky notebooku. Ve dvou případech jsme oslovili nadaci pro matky samoživitelky, která 

poskytla těmto rodinám s větším počtem dětí počítač i s internetem na rok zcela zdarma. Přesto 

někteří žáci chodili i na individuální konzultace pořádané třídním učitelem, aby nedošlo 

k prohloubení neznalosti a tím i následnému selhávání školním neúspěchem následkem pandemie. 
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       Součástí našeho školního vzdělávacího programu je i výchova ke zdravému životnímu stylu, 

bezpečnému prostředí a rozvoji osobnosti. Tato témata naplňujeme zařazováním projektů, 

prožitkových programů a interaktivní výukou v hodinách jednotlivých vyučovacích předmětů.. Ze 

všeobecné primární prevence jsme vybrali programy zaměřené na prevenci závislostí a kyberšikany. 

Tématu bezpečnosti, chování v mimořádných situacích, 1. pomoci a zdravovědě jsme věnovali celý 

projektový den na hřišti v areálu školy. Žáci si zopakovali pravidla 1. pomoci, seznámili se s 

evakuačním zavazadlem, základy přežití, ale i s ukázkami zbraní a pravidly střelby. Branný den byl 

financován sdružením rodičů při ZŠ a MŠ Břežany, které nám pravidelně přispívá téměř na všechny 

akce. Dětem se líbil školní cyklovýlet na kolech do obce Mackovice, starší dojeli až do obce 

Čejkovice.  Zúčastnili jsme se i cyklozávodů, které organizovali na Zámku Břežany. Naše škola se 

každým rokem zapojuje do několika projektů na podporu zdraví. Patří mezi ně preventivní program 

určený žákům 1. ročníku Veselé zoubky, dále pravidelná celoroční účast v projektech Mléko do 

škol a Ovoce a zelenina do škol. K oběma projektům patří i mezi dětmi oblíbené “Ochutnávkové 

koše”. Každoročně se ve 2. pololetí účastníme plaveckého výcviku žáků v bazénu Plavecké školy 

Znojmo.  

       K navozování příznivého klimatu ve škole pořádáme návštěvy divadelních představení 

/Divadlo Radost Brno, kam bereme i děti z MŠ, rukodělné dílny/ a tradiční školní akce – školní 

besídky, výstavy keramiky, sportovní a matematické soutěže. Spolupracujeme s naší mateřskou 

školou /vzájemné návštěvy, společné programy/ a místní knihovnou, slavnostní pasování žáků 1. 

ročníku na čtenáře. Jsme zapojeni do soutěže „Recyklohraní“ /sběr baterií a drobných 

elektrozařízení/.  

 

          

Ekonomické zajištění provozu : 

Organizace hospodařila s finančními prostředky přidělenými obcí a MŠMT. 

Ke konci školního roku 2021/2022 byly ze státního rozpočtu vyčerpány finanční prostředky 

z poměrné části.  

Z částky určené na ONIV byly pořízeny nové učebnice, cestovné pedagogů na školení, zákonné 

pojištění organizace, periodika, metodické materiály a plavání dětí , DVPP apod. 

Z prostředků poskytnutých obcí hradí škola energie, které odčerpávají značnou část, dále vodné a 

stočné, revize BOZP, pojištění , kancelářské a čisticí prostředky, účetní služby, opravy, plat 

pedagoga apod. 

Státní rozpočet: 

Výnosy: 8 832 880,50 

Náklady: 8 832 880,50 

Dotace z obce: 

Výnosy: 1 832 354,00 příspěvek zřizovatele 

                 466 315,03 stravné, učebnice, úroky .....ostatní 

                 133 335,00 školné 

Celkem: 2 432 004,03 

Náklady: 2 153 454,38 

                    68 021,17 

Celkem: 2 221 475,55 

 

Hospodářský výsledek : 210 528,48 
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Podrobná zpráva o hospodaření organizace byla předána ke kontrole Školské radě v lednu 2022 a 

nebyly v ní shledány nedostatky.   

V Břežanech 13. 10. 2022 

Zpracovala: Mgr. Lucie Martinková, ř.š. 

Schváleno školskou radou dne:  
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