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1. Základní údaje o škole 

 

Zřizovatel 

Název Obec Bravantice 
Adresa Bravantice 223, 742 81 Bravantice 
Kontakt 556 417 052 

Email: obec@bravantice.cz 
https://www.bravantice.cz/ 

 

Součásti školy 

   Mateřská škola IZO 107 624 753, kapacita 28 dětí 
Základní škola IZO 102 232 423, kapacita 90 žáků 
Školní družina IZO 102 232 423, kapacita 29 žáků 
Školní jídelna IZO 103 080 732 

  Školní výdejna IZO 150 074 301 
 

Škola Bravantice patří k malotřídním školám. Materiální vybavení školy je standardní. Výuka probíhá 
ve 3 učebnách, využíváme také školní pozemek, tělocvičnu a hřiště u školy.  
Školní družina využívá tří místností v přízemí, tělocvičnu a školní pozemek s hřištěm.  

 
 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Bravantice příspěvková organizace 
Adresa školy Bravantice 144, 742 81 Bravantice 
Právní forma Příspěvková organizace 
Školská rada Tříčlenná, od 1. 1. 2006 

ZŠ:          Mgr. Alena Baďurová 
Rodiče:  Pavla Machů 
OÚ         Jan Mordáč 

 
IČO 73184454 
IZO 102 232 423 

Identifikátor školy 600 138 607 
Vedení školy Ředitelka: Mgr. Světlana Tulisová (do 31. 7. 2020) 

Mgr. Eva Fichnová (od 1. 8. 2020) 
Zástupce ředitele: Mgr. Alena Baďurová 

Kontakt – telefon 556 417 050 
E-mail Ředitelka:  reditelka@zsbravantice.cz 

Ekonomka: ekonomka@zsbravantice.cz 
MŠ: m.skolka@zsbravantice.cz 

ŠJ: jidelna@zsbravantice.cz 
Webové stránky https://zsamsbravantice.webnode.cz/ 
Datová schránka j9ambv4 
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Školní družina 
 
Činnost školní družiny vychází ze ŠVP pro ŠD. V podzimním období byla činnost převážně orientována 
na pobyt venku a s tím spojené sportovní a přírodovědné aktivity. V prostorách školní družiny a školy 
se děti věnovaly společným a individuálním hrám, kresbě, malbě, pracovně-technickým činnostem, 
kde uplatnily svoji kreativitu a zručnost. Tančily, zpívaly, stavěly stavby ze stavebnic, zapojovaly se do 
nabízených činností, pracovaly s knihami i nejrůznějšími pomůckami, materiály a učily se organizovat 
si volný čas.  
Byly vedeny ke kultivované komunikaci, toleranci vůči individuálním projevům, ekologickému 
smýšlení, vzájemné spolupráci, posilovaly si vlastní sebevědomí, učily se ovládat negativní citové 
reakce, učily se odpovědnosti za své chování. U společných a stolních her byly vedeny k dodržování 
pravidel.  Byl jim ponechán prostor pro navržení oblíbených činností.  
V podzimním a zimním období jsme se zapojili do celoškolní akce Štrůdlování, Lucerničkový pochod, 
navázali jsme pokusy na program Hravá věda, pekli jsme perníčky, proběhlo odpoledne Čarovná zima 
s lektorkou sdružení Rozchodník, připravili jsme se na Čertovskou a Andělskou školu, naučili jsme se 
básně a zopakovali si písně na vystoupení pro místní důchodce a na Rozsvěcování vánočního stromu, 
připravovali jsme se na Vánoce, vyzdobili jsme si školní družinu, vyrobili si přáníčka a papírové ozdoby 
na vánoční stromeček, společně jsme prožili slavnostní vánoční oběd a nadělování dárečků.  
Ve druhém pololetí školního roku navštěvovalo školní družinu 29 žáků. Ve výchovně vzdělávacím 
procesu jsme pokračovali podle plánu pouze v měsíci únoru. V prvním březnovém týdnu měly děti 
prázdniny a poté byla školní družina od 11. 3. do 24. 5. uzavřena z důvodů mimořádných opatření. V 
měsíci únoru patřily mezi aktivity zejména pracovně-technické, rukodělné, výtvarné a sportovní 
činnosti. Využili jsme spoustu nápadů z knih a příruček, které byly školní dužině věnovány. Věnovali 
jsme se přípravě na soutěž Mapácký polytechňák, kde bylo cílem vytvořit maskota akce z 
připraveného odpadového a zbytkového materiálu. Od 25. 5. byly vytvořeny dvě zájmové skupiny 
dětí. Činnost v těchto skupinách byla orientována převážně na aktivity rozvíjející vědomosti a 
dovednosti dětí, také na pohybové aktivity, zlepšování fyzické kondice a seznámení se s novými hrami 
i retrohrami  v  místnosti i venku. Všechny činnosti probíhaly za zvýšených hygienických opatření. Děti 
se pohybovaly po všech prostorách v ochranných rouškách, pouze při pobytu venku a dostatečné 
vzdálenosti jednotlivých dětí mezi sebou, byly roušky na krátkou chvíli odloženy. Aktivity a činnosti, 
které byly naplánovány ve druhém pololetí školního roku, byly přesunuty do následujícího školního 
roku.  
 

Vypracovala Marie Konečná, vychovatelka 

 

Mateřská škola 

Mateřská škola má jedno smíšené oddělení. Předškoláků bylo 9.  MŠ byla uzavřena z důvodu výskytu 
Covid 19  od 17. 3. do 25. 5. 2020 .  

Vzdělávání probíhá podle nově vypracovaného školního vzdělávacího programu ,,Barevná cesta 
rokem“. Vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, rozdělených dle ročních 
období.  Na tyto bloky navazují tématické okruhy, které se pak rozvíjejí do dílčích témat. Témata na 
tento školní rok jsou naplánována v novém třídním vzdělávacím plánu. Plán se nám daří dodržovat, 
aktuálně k němu probíhají další akce MŠ (akce s rodiči, společné akce se základní školou).  
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V září se konaly třídní schůzky, kde byli rodiče seznámeni s programem MŠ, pravidly docházky, 
odhlašování dětí a podobně (viz zápis z třídních schůzek). A proběhla také Velká seznamovací Duhová 
party na zahradě MŠ. Pro děti i rodiče byly připraveny zábavné soutěže a občerstvení.  

Předškoláci  se zúčastnili akce Poznáváme spolu v přírodní rezervaci Kotvice. 

Prvního října proběhlo v naší MŠ natáčení výchovně vzdělávacího televizního programu pro děti 
Šikulové. Ve spolupráci se Základní školou jsme absolvovali tradiční,, Lucerničkový pochod“.  Pro 
rodiny jsme vyhlásili výtvarnou soutěž Podzimní leporelo.  Děti také zaujal ekologický program Plšíkův 
zimní spánek a výlet pro předškoláky z projektu MAP II. do Dolní oblasti Vítkovice s programem 
Putování za medem. 

V listopadu se konala další akce pro celou rodinu Oslava svátku sv. Martina a uspávání broučků na 
zahradě MŠ. Kamarádi ze základní školy nám pomohli vyhodnotit soutěž  ,,Podzimní leporelo“. 
Rodiny, kterým se povedli nejlepší a nejoriginálnější leporela, byly odměněny. Děti zazpívaly rodičům 
a připravily broučkům hmyzí hotely na zimu. Předškoláci poté zůstali spát ve školce, kde pro ně byl 
připraven další zábavný program. 

Navštívili jsme kino v Klimkovicích, kam jsme byli pozváni na pohádku Ovečka Shaun, a kde jsme si 
zase vyzkoušeli, jak zvládáme jiné prostředí než domov a mateřskou školu. 

V listopadu jsme ještě zhlédli oblíbený program Hravá věda, kde se děti formou pokusů seznamují se 
základními fyzikálními zákony. 

Největším listopadovým zážitkem byl určitě výlet do Olomouce, kde jsme absolvovali výchovně 
vzdělávací program ve Vlastivědném muzeu Olomouc a zarelaxovali si ve multismyslovém relaxačním 
centru Snoezelen. 

Prosinec byl ve znamení adventních zvyků. Na sv. Mikuláše nás navštívili děti za základní školy a také 
sponzoři z firmy Agro Bílovec. Mikuláš děti navštívil i v kulturním domě, kam ho jako každý rok přivedl 
klaun Hopsalín. A 6. prosince nás čekalo tradiční Vánoční zpívání na návsi v Bravanticích spojené 
s rozsvěcením vánočního stromu.  

V lednu na Tři krále jsme navštívili betlém v kostele sv. Valentýna. Průvodkyni nám dělala paní 
místostarostka Věrka Šustková, která měla pro děti připraven program i s názornými ukázkami darů 
tří králů. Velmi zábavné bylo také Pohádkové malování s panem malířem Adolfem Dudkem.  21. 
ledna nás několik maminek přišlo podpořit, a pomoci nám, s chystáním výzdoby na školní ples v rámci 
Plesové dílničky. Školní ples se konal 31. ledna.  

Nadále pokračujeme v projektu ,,Celé Česko čte dětem“. Každý den čteme dětem minimálně dvacet 
minut. V roce 2020 žádáme o čtení dobrovolníky z řad rodinných příslušníků i přátel MŠ. V lednu 
přišla číst paní místostarostka Věra Šustková a jedna maminka.  

Pravidelně nás také navštěvuje Divadélko Smíšek se svými hudebně vzdělávacími pohádkami. 

Každé úterý se předškoláci připravují na vstup do školy v rámci Předškoláčka.  Od září nám nově ve 
vzdělávání pomáhá nová interaktivní tabule a deset tabletů. Děti si procvičují grafomotoriku, zrakové 
a sluchové rozlišování, pozornost, matematické představy a další dovednosti potřebné pro nástup do 
prvního ročníku základní školy.  

Preventivní logopedická cvičení pro všechny děti jsou běžnou součástí našeho denního programu. 
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Od ledna děti také navštěvují plaveckou Školičku Plavání s Crabíkem, která má velký úspěch u dětí i u 
rodičů. 

Naší snahou je, co nejvíce, zlepšit komunikaci a dobré vztahy s rodiči dětí a rodinnými příslušníky, 
proto se snažíme nabízet více aktivit pro celou rodinu.  Např. : seznamovací party na začátku školního 
roku, již zmíněný  ,,Lucerničkový pochod“, výtvarná soutěž pro celou rodinu, ,,Uspávání broučků“, se 
spinkáním předškoláků v MŠ, Vánoční zpěvy, dílničky pro maminky apod.. Účast rodičů na těchto 
akcích je od začátku roku mimořádně dobrá. 

Nadále probíhá sběr papíru, plastových víček a požitého oleje. Za utržené peníze rozšiřujeme nabídku 
vzdělávacích pomůcek pro děti. 

Ve školce panuje příjemná atmosféra, pracovní vztahy mezi zaměstnanci, i vztahy s rodiči jsou velmi 
dobré. 

Únor jsme zahájili tradičním Masopustním průvodem po vesnici.  S napečenými koblihami a 
písničkami jsme navštívili naši základní školu, obecní úřad, poštu, obchod a nejstarší občanku 
Bravantic. V plánu bylo do února začít lyžařskou školičku Lyžování se Skaláčkem, bohužel z důvodu 
,,nezimního“ počasí bylo lyžování letos zrušeno. Nadále však probíhalo Plavání s Crabíkem a 
Angličtina s úsměvem. V únoru se ve spolupráci se ZŠ konal Maškarní ples s Veverkou Terkou a 
myškou Klárkou. 

No a potom už nám do života vstoupila epidemie. Odpadla tudíž většina naplánovaných akcí, včetně 
školního výletu apod. MŠ byla uzavřena od 17. 3. A znovu otevřena 25. 5.2020. 

 Zápis do ZŠ i MŠ probíhal elektronicky + individuálně. Počet přijatých žádostí pro rok 2020/2021 byl 
16. Počet přijatých dětí dle stanovených kritérií do naplněnosti kapacity MŠ byl 9. A počet nepřijetí 7. 

V červnu jsme se projeli vláčkem po Bravanticích a rozloučili se s předškoláky na ,,Pasování 
předškoláků“, kterého se kromě rodičů a dětí zúčastnil také pan starosta, paní místostarostka a paní 
ředitelka ZŠ. I přes komplikace způsobené epidemií, byla atmosféra v MŠ dobrá, v klidu probíhala 
také komunikace s rodiči. Nadále je výborná spolupráce s obecním úřadem. 

Vypracovala: Bc. Kateřina Moroňová        

2. Přehled oborů vzdělávání 
Škola v souladu se zápisem ve školském rejstříku vyučuje oboru vzdělávání Základní škola, studium 
denní, 1. – 5. ročník, 79-01-C/01. 

 

3. Personální zabezpečení činnosti školy 
Na prvním stupni vyučovaly po celý školní rok 2 učitelky a ředitelka, které zároveň plnily funkci třídní 
učitelky. Některé předměty učila vychovatelka. U integrovaných žáků pracovaly na celý úvazek dvě 
asistentky.  

Činnost školní družiny zajišťovala vychovatelka na částečný úvazek.  

V mateřské škole učily dvě učitelky v jedné třídě. U integrovaného žáka pracovala na celý úvazek 
jedna asistentka pedagoga.  
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Ve škole pracovali celkem 3 správní zaměstnanci, jedna ekonomka a dvě školnice. Ve školní jídelně 
pracovala vedoucí jídelny a jedna pomocná kuchařka.  

Koncem července odešla do důchodu paní ředitelka a v  srpnu nastoupila nová ředitelka školy.  

 

 

Zařazení/ profese Vzdělání Obor vzdělání 
Splnění 

kvalifikace, délka 
praxe 

Učitelka ZŠ/ ředitel 
Vysokoškolské/ 

magisterské 
Učitelství pro 1. stupeň 

základní školy ANO, 43 let 

 
 

Vysokoškolské/ 
magisterské 

Učitelství pro mateřské 
školy 

Učitelka ZŠ/ zástupce 
ředitele 

Vysokoškolské/ 
magisterské 

Učitelství pro 1. stupeň 
základní školy 

ANO, 40 let 

 
Úplné střední 

odborné 
Učitelství pro mateřské 

školy 

Učitelka ZŠ 
Vysokoškolské/ 

magisterské 

Učitelství pro školy pro 
mládež vyžadující zvláštní 

péči 
ANO, 29 let 

Vychovatelka ŠD 
Úplné střední 

odborné 
Vychovatelství ANO, 31 let 

Asistent pedagoga 
Vysokoškolské 
/magisterské 

Česká filologie-francouzská 
filologie + pedagogická 

způsobilost z ČJ a FJ 
ANO, 14 let 

Asistent pedagoga 
Úplné střední 

odborné 
Ekonomika 
Pedagogika 

ANO, 0 let 

Učitelka MŠ 
Vysokoškolské/ 

bakalářské 
Speciální pedagogika ANO, 23 let 

Učitelka MŠ 
Vysokoškolské/ 

bakalářské 
Učitelství pro mateřské 

školy 
ANO, 2 roky 

Asistent pedagoga 
Úplné střední 

odborné 
Pedagogika ANO, 3 roky 
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4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

Zápis probíhal v době od 5. května do 12. května 2020. V důsledku mimořádných opatření díky 
coronaviru se pouze přijímaly žádosti o přijetí. Děti do školy k zápisu nemohly.  Celkem bylo podáno 
10 žádostí o přijetí. Pro rok 2020/2021 bylo nakonec zapsáno 8 dětí, jedno dítě přešlo na jinou školu a 
jednomu dítěti byl udělen odklad povinné školní docházky.  
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny absence žáků byly omluvené.  

Druhé pololetí poznamenal vyhlášený nouzový stav kvůli epidemiologické situaci Covid-19. Od středy 
11. března žáci nechodili do školy a vyučování probíhalo distančně. Od 25. května mohli do školy přijít 
žáci, kterým to dovoloval zdravotní stav rodiny i jejich vlastní.  

Dvanáct žáků páté třídy odešlo do okolních základních škol, jeden žák páté třídy odešel na střední 
školu.  

 

 

1. pololetí 
školního roku 

2019/2020 

I. II. III. IV. V. 

Počet žáků 13 5 2 13 13 
Prospěli 

s vyznamenáním 
12 5 1 2 8 

Prospěli 0 0 1 8 5 
Neprospěli 0 0 0 0 0 

Nehodnoceni 1 0 0 2 0 
Absence 

omluvená – 
počet hodin 

565 125 86 342 405 

Průměrná 
absence na žáka 

43,46 25,00 43 26,31 31,15 

2. pololetí 
školního roku 

2019/2020 

I. II. III. IV. V. 

Počet žáků 14 5 3 10 12 
Prospěli 

s vyznamenáním 
14 5 2 2 9 

Prospěli 1 0 1 8 3 
Neprospěli 0 0 0 0 0 

Nehodnoceni 0 0 0 0 0 
Absence 

omluvená – 
počet hodin 

96 11 4 62 162 

Průměrná 
absence na žáka 

6,86 2,20 1,33 6,20 13,50 
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Chování žáků 
1. pololetí 

I.  II.  III. IV. V. 

Velmi dobré 12 5 2 10 13 
Uspokojivé 0 0 0 0 0 

Neuspokojivé 0 0 0 0 0 

 

Chování žáků 
2. pololetí 

I.  II.  III. IV. V. 

Velmi dobré 13 5 3 7 12 
Uspokojivé 0 0 0 0 0 

Neuspokojivé 0 0 0 0 0 

 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Minimální preventivní program probíhá pravidelně po celý školní rok. Rodiče jsou informováni na 
třídních schůzkách o programech, které během roku probíhají. 

1 x měsíčně probíhá program Sluníčko v 1. a 2. ročníku. Jsou probírána témata týkající se  

chování dětí, správné životosprávy, vztahů mezi spolužáky všech ročníků, povinností, ale i práv dětí. 
Stále klademe důraz na bezpečí dětí ve škole, otvírání a zavírání hlavních dveří školy, kdo navštěvuje 
školu – nepouštět nikoho do školy bez ohlášení. Nemluvit s cizími lidmi, nesedat do cizího auta, 
nebrat si nic od cizích lidí. 

V prvním pololetí začal probíhat program Prevence rizikového chování „Táhneme za jeden provaz.“ 

Preventivní program měl probíhat ve třech blocích. 

Bohužel  11. 3. byla vyhlášena mimořádná opatření a škola byla uzavřena. Znovu byla otevřena až 25. 
5. a objednané bloky nemohly proběhnout. 

S žáky bylo projednáno chování ve škole za mimořádných hygienických opatření. Důležitost 
dodržování správné hygieny, odstupů od spolužáků, nošení roušek, atd. 

Programy, objednané v tomto školním roce, budou přesunuty do školního roku 2020/2021. 

Vypracovala: Baďurová Alena                                
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

POČET PEDAGOGŮ NÁZEV  VZDĚLÁVACÍ SPOL. 

1 
Žáci se speciálními 
vzdělávacími potřebami 
ve škole 

KVIC Nový Jičín 

1 Metody kritického 
myšlení v kostce 

KVIC Nový Jičín 

1 
Vedení zaměstnanců a 
pracovních týmů v 
prostředí školy 

KVIC Nový Jičín 

1 Dovednosti manažera KVIC Nový Jičín 

1 Prázdniny trochu jinak 
Národní pedagogický institut 
(FKSP) 

    

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
Pravidelné aktivity, které se ve škole pořádají:  

 Bravantické štrůdlobraní - pečení jablečných závinů 
 Předškoláci ve škole - pravidelné setkávání předškoláků s paní učitelkou ve škole 
 Lucerničkový pochod – procházka se světýlky a lampiony po Bravanticích, plnění úkolů na 

stanovištích 
 Záložka do knížky - Již desátým rokem se naše škola zapojila do projektu "Záložka do knížky 

spojuje školy", tentokrát s mottem "List za listem - baví mě číst". Partnerem pro letošní 
výměny záložek se nám stala ZŠ a MŠ Martina Hamuljaka z Oravské Jasenice.  

 Medové perníčky – pečení a zdobení perníků před Vánoci 
 Mikulášská nadílka ve zdejším kulturním domě 
 Vánoční zpívání u stromečku – rozsvěcení obecního stromečku 
 Vánoce pro zvířátka u krmelce – vycházka do lesa ke krmelci 
 Příběh Tří králů v kostele sv. Valentýna – návštěva kostela 
 Školní ples – tradiční ples pro rodiče a přátele školy 
 Den otevřených dveří – škola otevřená široké veřejnosti 
 Kdo si hraje, nezlobí! – odpoledne pro předškoláky a jejich rodiče 

 

Soutěže  

Většina soutěží byla v tomto roce díky Coronaviru zrušena nebo přesunuta.  
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 
inspekcí 

 

Kontrolní činnost nebyla ve školním roce 2019/2020 provedena.  

 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 
Údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2019 jsou v příloze Výroční zprávy.  

 

 

11. Údaje o zapojení školy do projektů, rozvojových a mezinárodních 
programů 

 

Výzva MŠMT – Šablony pro MŠ a ZŠ II 

Projekt nadále trvá. V rámci tohoto projektu probíhají projektové dny, kluby pro účastníky školní 
družiny, vzdělávají se pedagogové, využívá se ICT ve škole. 

  
  
Místní akční plán obce s rozšířenou působností Bílovec (MAP ORP Bílovec) 

Od školního roku 2018/2019 je škola zapojena do projektu MAP II. Ředitelka pracuje v platformě 
malotřídních škol.  

V rámci projektu mohou žáci bezplatně navštívit vzdělávací akce z nabídky DOV Ostrava, Planetária 
Ostrava, Jarošova statku, Záchranné stanice Bartošovice. Vzdělávací akce probíhají nejen pro žáky, 
ale také pro pedagogy.  

 

 

 

V Bravanticích dne 7. 10. 2020 

Eva Fichnová, ředitelka školy 
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