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1. Základní údaje o škole 

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. Eva Fichnová 

Zástupce ředitele: Mgr. Alena Baďurová 
Kontakt – telefon 601 576 955 
E-mail Ředitelka:  reditelka@zsbravantice.cz 

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

Webové stránky www.zsbravantice.cz 
Datová schránka j9ambv4 

 
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.  

 

 

 



 
 
Školní družina 
 
 

Oddělení / počet žáků Pravidelná docházka Nepravidelná docházka Vychovatelka – počet 

1 
 

CH/ 16              D/13 

29 
 
 

- 1 
Asistentky pedagoga 

2 
 
 
 Personální podmínky: 
 V ZŠ pracovalo jedno oddělení školní družiny, které navštěvovali žáci 1. - 5. ročníku. V září bylo zapsáno do oddělení 29 
žáků. S žáky pracovala plně kvalifikovaná vychovatelka školní družiny a také dvě asistentky pedagoga, se kterými byla 
velmi dobrá spolupráce.  
 
Materiální podmínky: 
Školní družina využívala ke svým činnostem nejen vlastní prostory, ale také třídy vybavené IT, tělocvičnu, školní hřiště a 
školní zahradu. Místnosti školní družiny byly dovybaveny novým nábytkem, stolními hrami, hračkami, sportovním 
vybavením a různými materiály a pomůckami pro činnost školní družiny. 
 
Ekonomické podmínky: 
Z rozpočtu školy je každoročně uvolňována částka pro potřeby ŠD a postupně, dle finančních podmínek byly 
doplňovány materiály, hry, hračky, stavebnice a sportovní náčiní. 
 
Průběh a podmínky vzdělávání: 
Činnost školní družiny vychází ze ŠVP pro ŠD, který je součástí RVP školy. V podzimním, jarním a letním období byla 
činnost převážně orientována na pobyt venku a s tím spojené zejména sportovní a přírodovědné aktivity. Děti se 
zdokonalovaly ve sportovních hrách, kondičním cvičení, dovednostech s míči, lany, švihadly a obručemi, hrály kriket, 
pétanque, badminton, naučily se házet a chytat ringo kroužky, zdokonalovaly se a soutěžily ve sportovních 
dovednostech. Školní zahrada byla využita k pozorování proměn přírody ve všech ročních obdobích. Děti pozorovaly 
ptáky, hmyz a rostliny rostoucí v blízkém okolí, tvořily mandaly z přírodnin, v zimě obrázky v ledu, stavěly stavby z písku 
i ze sněhu, hrály si ve stromových domečcích. Ke svým hrám využily zahradní altánek, ve kterém převážně kreslily, 
diskutovaly a hrály různé hry. V prostorách školní družiny a školy se děti věnovaly společným, ale i individuálním hrám, 
kresbě, malbě, pracovně-technickým činnostem, kde uplatnily svoji kreativitu a zručnost, poslouchaly hudbu, stavěly 
stavby z různých druhů stavebnic, zapojovaly se do nabízených činností, četly a pracovaly s knihami i různými 
pomůckami a materiály, 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. K pracovním činnostem byl využit odpadový a zbytkový 
materiál. Děti si vyrobily domečky v krabici, hříčky, pletly z provázků, gumiček, vyrobily si přáníčka, ozdoby, drobné 
dárečky apod. Učily se postupovat podle slovního návodu, praktických ukázek, ale také samostatně pracovaly podle 
instruktáže z knih, příruček a časopisů pro děti (jednoduché pracovní postupy podle obrázků, zajímavé výtvarné 
techniky). Nezapomněli jsme se připravit na Vánoce, Tři krále, distančně na Velikonoce, Den Země, Den dětí a Den obce. 
Děti si posílily čtenářské schopnosti, předávaly si informace, tvořily šablony, koláže a učily se spolupracovat, hledaly 
vhodné pracovní postupy. Cílem bylo započatou práci dokončit, pracovat s radostí a drobné neúspěchy překonávat. 
Výrobky i výkresy s si mohly odnést domů. U společných a stolních her byly vedeny k dodržování pravidel.  Byl jim 
ponechán prostor pro navržení oblíbených činností. Pozornost byla věnována také hrám s tužkou a papírem, 
doplňovačkám, křížovkám, osmisměrkám, hádankám. Příprava na vyučování byla realizována formou her. Rozhovory 
s dětmi byly převážně věnovány tématům-využívání volného času, rodina, kamarádi, koníčky, drobné problémy a 
starosti, škola, sport, záliby, přání, pocity, zážitky, naše obec, domácí mazlíčci, zajímavá místa v okolí. Drobné kázeňské 



 
 
problémy byly řešeny na místě domluvou, rozhovorem. Jednalo se zejména o nevhodné výrazy nebo pohyb ohrožující 
zdraví. Činnost školní družiny byla dle Bezpečnostní rady státu a krizových opatření vlády přerušena v měsíci říjnu, v 
části listopadu, v březnu a v části dubna. Omezilo se tak plnění ŠVP ŠD. Plánované činnosti budou realizovány v dalším 
školním roce. V průběhu roku probíhala činnost Klubu zábavné logiky a deskových her a Badatelského klubu. S rodiči 
dětí jsme byli v kontaktu během prezenční i distanční výuky. Vychovatelka i obě asistentky pedagoga se zapojily 
společně s vyučujícími do distanční výuky. Děkuji za výbornou spolupráci všem pedagogickým, správním i provozním 
pracovníkům školy, rodičům a přátelům školy. 
 
 
 

Vypracovala Marie Konečná, vychovatelka 

 
Mateřská škola 

Počet zapsaných dětí do MŠ ve školním roce 2020/2021: 28 
Z toho chlapci: 15 
Z toho dívky: 13 
Z toho dvouletých: 0 
 
Mateřská škola je jednotřídní, složení třídy je heterogenní. 
 
Předškoláků bylo 12, z toho 11 přijato do prvního ročníku ZŠ, 1 odklad školní docházky. 
Z toho počet podpůrných opatření: 1 (IV. Stupeň) 
 
Průměrná docházka v druhém pololetí byla vzhledem k epidemiologické situaci 17 dětí.  
MŠ byla přerušila provoz a přešla na distanční vzdělávání z důvodu nařízení vlády ze dne 26. 2.  2021 vzhledem 
k výskytu výskytu Covid 19  od 1. 3. 2021 do 9. 4. 2021. Dětem byly zasílány motivační a výukové materiály 
prostřednictvím e-mailů. Od 12. 4. 2021 do 7. 5. 2021 bylo umožněno navštěvovat MŠ pouze dětem s povinným 
předškolním vzděláváním. Od 10. 5. potom i dětem ostatním. 
Vzdělávání nadále probíhá podle školního vzdělávacího programu ,,Barevná cesta rokem“ a aktuálního Třídního 
vzdělávacího programu. 
 

Akce ve školním roce 2020/2021 

Září 

Zahájení školního roku 2020/2021 
Třídní schůzky vzhledem k epidemiologické situaci proběhly formou zaslání potřebných informací a dokumentů 
prostřednictvím e-mailu rodičům. 
Celodenní výlet Pradědovo muzeum Bludov (šablony) 
 

Říjen 
Týden čtení dětem v rámci projektu Celé Česko čte dětem. Číst přišli: starosta obce Bravantice pan Rudolf Němec, 
místostarostka paní Věra Šustková, policista Ondřej Mika, regionální spisovatelka paní Lenka Rožnovská + proběhla 
výstavka oblíbených dětských knih rodičů 
Divadélko Smíšek Malí luční pohádka 
 



 
 
Listopad 
Podzimní výzva-zábavné úkoly pro rodiče a děti, zasílání fotografií 
 
Prosinec 
Mikuláš ve školce 
Divadélko Smíšek, Zatoulaná sněhová vločka 
Vánoční besídka-online 
 
Leden 
Individuální konzultace pro rodiče předškoláků 
 
Únor 
Masopustní karneval 
 
Březen 
Medvídkova razítkovací hra – venkovní hra pro rodiče s dětmi 
 
Duben 
Zajíčkův velikonoční poklad – venkovní hra pro rodiče s dětmi 
Bravantická škola čar a kouzel 
 
Květen 
Schůzka pro rodiče předškoláků s paní učitelkou  
 
Červen 
Malý farmář Jarošův statek (šablony)-celodenní výlet 
Výlet do druhohor Dinopark-celodenní výlet 
Divadélko Smíšek 
Sportovní den Se Sokolem do života 
Kominíci-taneční vystoupení na Dni obce  
Pasování předškoláků + spaní ve školce 
 
Bohužel v letošním roce vzhledem k epidemiologické situaci opět odpadly kurzy Lyžování se Skaláčkem a Plavání 
s Crabíkem.  
Angličtina s úsměvem se v letošním školním roce ani neotevřela vzhledem k velmi nízkému počtu zájemců.  
 

Zapojení do projektů: 
Celé Česko čte dětem 
Se Sokolem do života - Cvičíme se zvířátky 
Pohár vědy 
Zápis do MŠ: 
Probíhal elektronicky + osobně za dodržení krizových opatření.  
Počet přijatých žádostí pro školní rok 2021/2022: 26 žádostí  
Počet přijatých dětí dle stanovených kritérií do naplněnosti kapacity MŠ: 9 žádostí  

Počet nepřijetí dle stanovených kritérií: 17  

 



 
 
Celý rok i přes krizová opatření probíhal v pohodovém duchu. Spolupráce mezi pedagogy, s provozním personálem, 
rodiči, se základní školou i s obecním úřadem je velmi dobrá. 

 

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.  

Ve škole pracovali celkem 3 správní zaměstnanci, jedna ekonomka a dvě školnice. Ve školní jídelně pracovala vedoucí 
jídelny a jedna pomocná kuchařka.  

 

Zařazení/ profese Vzdělání Obor vzdělání Splnění kvalifikace, 
délka praxe 

Učitelka ZŠ/ ředitel 
Vysokoškolské/ 

magisterské 
Učitelství pro 1. stupeň základní školy 

ANO, 19 let 

 

Učitelka ZŠ/ zástupce 
ředitele 

Vysokoškolské/ 
magisterské 

Učitelství pro 1. stupeň základní školy 

ANO, 41 let 

 
Úplné střední 

odborné 
Učitelství pro mateřské školy 

Učitelka ZŠ 
Vysokoškolské/ 

magisterské 
Učitelství pro školy pro mládež vyžadující 

zvláštní péči 
ANO, 30 let 

Vychovatelka ŠD 
Úplné střední 

odborné 
Vychovatelství ANO, 32 let 

Asistent pedagoga 
Vysokoškolské 
/magisterské 

Česká filologie-francouzská filologie + 
pedagogická způsobilost z ČJ a FJ ANO, 15 let 

Asistent pedagoga 
Úplné střední 

odborné 
Ekonomika 
Pedagogika 

ANO, 1 let 

Učitelka MŠ 
Vysokoškolské/ 

bakalářské 
Speciální pedagogika ANO, 24 let 



 
 

Učitelka MŠ 
Vysokoškolské/ 

bakalářské 
Učitelství pro mateřské školy ANO, 3 roky 

Asistent pedagoga 
Úplné střední 

odborné 
Pedagogika ANO, 4 roky 

 

 

 

 

 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

Zápis probíhal on-line formou v dubnu 2021. V důsledku mimořádných opatření díky coronaviru se pouze přijímaly 
žádosti o přijetí. Děti do školy k zápisu nemohly.  Celkem bylo podáno 16 žádostí o přijetí. Pro rok 2021/2022 bylo 
nakonec zapsáno 13 dětí, třem dětem byl udělen odklad povinné školní docházky.  

 
 
 



 
 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
1. pololetí školního roku 2020/2021 I. II. III. IV. V. 

Počet žáků 8 14 6 4 11 
Prospěli s vyznamenáním 8 13 5 2 3 

Prospěli 0 0 1 2 5 
Neprospěli 0 0 0 0 0 

Nehodnoceni 0 1 0 0 3 
Absence omluvená – počet hodin 105 378 129 50 236 

Průměrná absence na žáka 13,125 27,00 21,5 12,5 21,45 
 
 

2. pololetí školního roku 2020/2021 I. II. III. IV. V. 
Počet žáků 8 14 6 4 11 

Prospěli s vyznamenáním 8 12 5 2 3 
Prospěli 0 1 1 0 7 

Neprospěli 0 1 0 2 1 
Nehodnoceni 0 0 0 0 0 

Absence omluvená – počet hodin 115 236 58 26 428 
Průměrná absence na žáka 14,375 16,86 9,66 6,50 38,90 

 
 
 

Všechny absence žáků byly omluvené.  

Celý školní rok poznamenal vyhlášený nouzový stav kvůli epidemiologické situaci Covid-19. Žáci střídavě během roku 
byli doma na distanční výuce nebo docházeli prezenčně do školy – na základě nařízení vlády. V době distanční výuky 
byly pro žáky možné individuální konzultace ve škole.  

Žáci páté třídy odešli do okolních základních škol, nikdo neodešel na střední školu.  

Ve škole se vzdělávají 4 žáci, kteří žijí v zahraničí, podle §38 školského zákona.  

 

Chování žáků 
1. pololetí 

I.  II.  III. IV. V. 

Velmi dobré 8 13 6 4 8 
Uspokojivé 0 0 0 0 0 

Neuspokojivé 0 0 0 0 0 
 

Chování žáků 
2. pololetí 

I.  II.  III. IV. V. 

Velmi dobré 8 14 6 4 11 
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. 
Nadále pokračuje preventivní program Sluníčko v 1. a 2. ročníku. Po celý rok probíráme ve všech ročnících témata 
týkající se: 
-chování dětí, posilovat zdravé sebevědomí, přiměřeně se prosadit v kolektivu 
-vztahů mezi spolužáky, konflikty řešit nenásilnou formou 
- bezpečí dětí ve škole, doma, v dopravě, při cestě do školy a zpět 
-chování za mimořádných okolností, distanční výuka – nejsme s kamarády, svěřit se s problémem 
-důležitost dodržování správné hygieny, nošení roušek v době koronaviru 
-kyberšikana, závislost na počítači, 
Bohužel  i v tomto školním roce byla vyhlášena mimořádná opatření a škola byla uzavřena. Museli jsme přistoupit 
k distanční výuce. Během distanční výuky jsme řešili výuku žáků ze sociálně slabších rodin. 
-Individuální výuka 
-půjčka školních tabletů k distanční výuce 
-zadávání úkolů žákům, kteří nemohli docházet na individuální výuku 
Programy, objednané v tomto školním roce, které se nemohly vzhledem k situaci konat, budou přesunuty do školního 
roku 2021/2022. 

 

Vypracovala: Baďurová Alena                                 

 
 
 
 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

POČET PEDAGOGŮ NÁZEV  VZDĚLÁVACÍ SPOL. 

1 Online seminář Amos Nová škola 

1 Podpora a příprava vedoucích pracovníků škol Společnost pro kvalitu školy 

1 Růst společně 2021, konference Martin Brixí 

1 Pohybové aktivity jako součást ranního cvičení v MŠ  Životní vzdělávání, z. s. 

2 Polytechnická pregramotnost v MŠ INFRA, spol. s.r.o. 

1 Prázdniny trochu jinak Národní pedagogický institut  

1 Forum mateřských škol Nakladatelství FORUM 



 
 

1 Polytechnická výchova pro nejmenší – Pohádková fyzika KVIC Nový Jičín 

 
Všichni pedagogové byli proškoleni v užívání aplikace Google (Classroom, Forms, Kalendář, Disk). 

Pedagogové se také vzdělávali formou online seminářů k využívání aplikací a k hodnocení během distanční 
výuky.   
 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
Díky epidemiologické situaci byla řada pravidelných aktivit odvolána.  

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 (letos 

se nemohlo uskutečnit) 
 Medové perníčky – pečení a zdobení perníků před Vánoci 
 Mikulášská nadílka ve zdejším kulturním domě (letos se nemohla uskutečnit) 
 Vánoční zpívání u stromečku – rozsvěcení obecního stromečku (akce se letos nemohla uskutečnit) 
 Vánoce pro zvířátka u krmelce – vycházka do lesa ke krmelci 
 Příběh Tří králů v kostele sv. Valentýna – návštěva kostela 
 Příběh svatého Valentýna – návštěva kostela 
 Školní ples – tradiční ples pro rodiče a přátele školy (akce se letos nemohla uskutečnit) 
 Kdo si hraje, nezlobí! – odpoledne pro předškoláky a jejich rodiče (akce se letos nemohla uskutečnit) 

 
 
Soutěže  

Většina soutěží byla v tomto roce díky Coronaviru zrušena nebo přesunuta.  

 
 

 

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 2020 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 ukončen k 30. 8 2021. V rámci tohoto projektu probíhaly 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 4. 10. 2021 

Eva Fichnová, ředitelka školy 
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