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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 43 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 

 
1/29 

 

 
29 

 

- 1 
Asistentky pedagoga 

2 
 
 
 Personální podmínky: 
 V ZŠ pracovalo jedno oddělení školní družiny, které navštěvovali žáci 1. - 3. 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 
výborná spolupráce.  
 
Materiální podmínky: 
Školní družina využívala ke svým činnostem nejen vlastní prostory, ale také třídy vybavené IT, tělocvičnu, školní hřiště a 
školní zahradu. Školní družina byla dovybavena 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 
věnovaly sportovním hrám, kondičním cvičením a dovednostem s míči, lany, švihadly a obručemi, hrály kriket, 
pétanque, badminton, 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, domečky pro skřítky a zahradní strašidýlka.  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, časopisy i různými pomůckami a materiály, 
učily se organizovat si volný čas.  
Byly vedeny ke kultivované komunikaci, toleranci vůči individuálním projevům, toleranci a vzájemné spolupráci, 
ekologickému smýšlení, 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 podle návodů z knih a časopisů 
nejrůznější stavby, hříčky, pletly z provázků, 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 (byla vyrobena přáníčka pro Kardiologické oddělení Nemocnice Ostrava – 
Fifejdy), Tři krále (vyrobili jsme si tříkrálové koruny) a Velikonoce (zde jsme se zapojili do výroby výzdoby na obecní akci 
a do výroby výrobků k prodeji na Velikonočním jarmarku), Den Země, Den dětí a Den obce.  
Děti si posílily čtenářské schopnosti a dovednosti, 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 si mohly odnést domů.  
U společenských a stolních her byly vedeny k dodržování pravidel a vzájemné dohodě a domluvě na drobných 
odlišnostech v pravidlech.  Byl jim ponechán prostor pro navržení oblíbených činností. Pozornost byla věnována také 
hrám s tužkou a papírem, doplňovačkám, křížovkám, hádankám. Příprava na vyučování byla realizována formou her 
didaktických, ale také možností procvičovat si učivo pomocí programů na PC. Rozhovory s dětmi byly převážně 
věnovány tématům-využívání volného času, rodina, kamarádi, koníčky, 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 doporučení krátkodobě přerušena z důvodu nemoci Covid-19. 
V průběhu roku probíhala činnost Čtenářského klubu a klubu deskových her. S rodiči dětí jsme byly v kontaktu během 
prezenční i krátkodobé 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 tříd:  
Mateřská škola má od 14. února 2022 dvě třídy. Třída Medvídci se nachází v původní budově MŠ a třída Včelky 
vznikla rekonstrukcí Sokolovny Bravantic. 
Počet dětí zapsaných do MŠ ve školním roce 2021/2022:  
26 (do 11. února 2022)  
39 (od 14. února 2022) 
 
Věkové rozdělení tříd: 
Třídy jsou heterogenní. 
Třída Včelky: 15 dětí, z toho 6 dívek a 9 chlapců 

        1. ročník: 12 dětí, 3. ročník: 3 dětí 
Třída Medvídci: 24 dětí, z toho 11 dívek a 13 chlapců 

2. ročník: 10 dětí. 3. ročník: 14 dětí 
Ve třídě Medvídci pracovala asistentka pedagoga. 
Předškoláků bylo 17, z toho 15 přijato do 1. ročníku ZŠ, 2 odklady školní docházky 
Počet podpůrných opatření: 2 (IV. stupně) 
Průměrná roční docházka byla ve třídě Medvídci: 18 dětí 
Průměrná docházka ve třídě Včelky byla: 9 dětí 

 
Zápis do MŠ 2022/2023 
Probíhal elektronicky + osobně v termínu 9. - 13. 5. 2022 
Počet přijatých žádostí: 28 
Počet přijatých dětí dle stanovených kritérií do naplnění kapacity MŠ: 18 
Počet nepřijatých dětí dle stanovených kritérií: 10 
 
 



 
 
Výchovně vzdělávací proces:  
Výchovně vzdělávací proces probíhá dle Školního vzdělávacího programu ,,Barevná cesta rokem“.  
Tento školní vzdělávací program se skládá ze čtyř integrovaných bloků: 

- Barevná cesta spadaným listím 
- Barevná cesta ledovým královstvím  
- Barevná cesta rozkvetlou loukou 
- Barevná cesta letním dobrodružstvím  

 
Bloky obsahují témata (barevné cesty) a podtémata, která byla přizpůsobována aktuální situaci.  
 
Akce v tomto školním roce 

Září 
Třídní schůzky 
Velká seznamovací klobouková párty- spolupráce s rodiči 
Výlet Fauna park a Včelařství 
Říjen 
Divadélko Smíšek 
Podzimní výzva- spolupráce s rodiči 
Listopad 
Kino Bílovec 
Planetárium Ostrava 
Lucerničkový pochod – spolupráce se ZŠ, zřizovatelem a rodiči 
Vánoční focení 
Divadélko Smíšek 
Říjen- prosinec – Plavání s Crabíkem 
Prosinec 
Slavnostní oběd + rozbalování dárků u stromečku - spolupráce se zřizovatelem 
Leden 
Návštěva kostela sv. Valentýna – Tři králové – spolupráce se zřizovatelem 
Kouzelník Aleš 
Technická univerzita – Malý architekt 
Divadélko Smíšek 
Únor 
Návštěva kostela sv. Valentýna – Valentýn- spolupráce se zřizovatelem 
Divadélko Smíšek 
Zimní olympiáda 
Medvídkova nemocnice 
Třídní schůzka – Včelky 
Klub rodičů – 1. Schůzka – spolupráce se ZŠ a rodiči 
Březen 



 
 
Karneval ve školce 
Velikonoční dílnička pro rodiče – spolupráce s rodiči 
Divadlo loutek v Ostravě 
Návštěva Knihovny v Bílovci 
Duben 
Velikonoce na zámku – spolupráce se zřizovatelem, ZŠ a rodiči 
Velikonoce za starých časů a Muzeum klobouků 
Zápis do ZŠ 
Maškarní ples s Hopsalínem-spolupráce se ZŠ, zřizovatelem a rodiči 
Jarní focení 
Klub rodičů – den Země + opékání na přehradě-spolupráce s rodiči a ZŠ 
Divadélko Smíšek 
Čarodějnice v MŠ 
Květen 
Výlet Ranč Hlučín 
Besídka pro maminky-spolupráce s rodiči 
Divadélko Smíšek 
Zápis do MŠ 
Červen 
Výlet do Sanatoria Klimkovice 
Divadélko Smíšek 
Den Obce-spolupráce se zřizovatelem 
Olympiáda v Bílovci 
Pasování předškoláků-spolupráce s rodiči 
Ukončení projektu se Sokolem do života 
  
Každý poslední pátek v měsíci návštěva předškoláků ZŠ. 
 

Zapojení do projektů: 
Klub rodičů 
Celé Česko čte dětem 
Se Sokolem do života – Cvičíme se zvířátky 
 

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 3 učitelky a ředitelka. Dvě učitelky a ředitelka zároveň plní funkci třídního 
učitele. U integrovaných žáků pracovaly na celý úvazek dvě asistentky.  

Činnost školní družiny zajišťovala vychovatelka na celý úvazek.  

V mateřské škole učily od 14. 2. 2022 čtyři učitelky ve dvou třídách. U integrovaného žáka pracovala na celý úvazek 
jedna asistentka pedagoga.  

Ve škole pracovali celkem 4 správní zaměstnanci, jedna ekonomka, dvě školnice a jedna uklízečka. Ve školní jídelně 
pracovala vedoucí jídelny a jedna pomocná kuchařka.  

 

Zařazení/ profese Vzdělání Obor vzdělání Splnění 
kvalifikace 

Učitelka ZŠ/ ředitel 

Vysokoškolské/ 
magisterské 

Učitelství pro 1. stupeň základní školy 
ANO 

 

Osvědčení 
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 

– školský management ANO 

Učitelka ZŠ/ zástupce 
ředitele 

Vysokoškolské/ 
magisterské 

Učitelství pro 1. stupeň základní školy 

ANO 

 
Úplné střední 

odborné 
Učitelství pro mateřské školy 

Učitelka ZŠ 
Vysokoškolské/ 

magisterské 
Učitelství pro školy pro mládež vyžadující 

zvláštní péči 
ANO 

Učitelka ZŠ  
Vysokoškolské/ 

magisterské 

Učitelství pro 2. stupeň základní školy  

Probíhající vzdělávání – učitelství pro 1. 
stupeň základní školy 

NE 

Vychovatelka ŠD 
Úplné střední 

odborné 
Vychovatelství ANO 

Asistent pedagoga 
Vysokoškolské 
/magisterské 

Česká filologie-francouzská filologie + 
pedagogická způsobilost z ČJ a FJ 

ANO 

Asistent pedagoga 
Úplné střední 

odborné 
Ekonomika 
Pedagogika 

ANO 



 
 

Učitelka MŠ 
Vysokoškolské/ 

bakalářské 
Speciální pedagogika ANO 

Učitelka MŠ 
Vysokoškolské/ 

bakalářské 
Učitelství pro mateřské školy ANO 

Učitelka MŠ Úplné střední 
odborné 

Probíhající vzdělávání – Předškolní a 
mimoškolní pedagogika 

NE 

Asistent pedagoga Studium pro asistenty pedagoga ANO 

Učitelka MŠ 
Vysokoškolské 

/bakalářské  

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání 

Probíhající vzdělávání – Předškolní a 
mimoškolní pedagogika 

NE 

Asistent pedagoga Úplné střední 
odborné Studium pro asistenty pedagoga ANO 
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4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

Zápis probíhal v dubnu 2022 prezenční formou. Celkem bylo podáno 23 žádostí o přijetí. Pro rok 2022/2023 bylo 
nakonec zapsáno 19 dětí, dvěma dětem byl udělen odklad povinné školní docházky. 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
1. pololetí školního roku 2021/2022 I. II. III. IV. V. 

Počet žáků 13 9 11 7 3 
Prospěli s vyznamenáním 12 8 10 5 2 

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

Nehodnoceni 1 0 1 0 0 
Absence omluvená – počet hodin 743 354 640 265 254 

Průměrná absence na žáka 57,15 39,33 58,18 37,86 84,67 
 
 

2. pololetí školního roku 2021/2022 I. II. III. IV. V. 
Počet žáků 14 10 11 7 3 

Prospěli s vyznamenáním 11 9 10 5 2 
Prospěli 1 1 1 2 0 

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

Absence omluvená – počet hodin 769 431 526 153 148 
Průměrná absence na žáka 54,93 43,10 47,82 21,86 49,33 
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Všechny absence žáků byly omluvené.  

Ve škole se vzdělávají 2 žáci, kteří žijí v zahraničí, podle §38 školského zákona.  

 

Chování žáků 
1. pololetí 

I.  II.  III. IV. V. 

Velmi dobré 13 9 11 7 3 
Uspokojivé 0 0 0 0 0 

Neuspokojivé 0 0 0 0 0 
 

Chování žáků 
2. pololetí 

I.  II.  III. IV. V. 

Velmi dobré 14 10 11 7 3 
Uspokojivé 0 0 0 0 0 

Neuspokojivé 0 0 0 0 0 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění 
podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, 
mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

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: 

 posilování zdravého sebevědomí, přiměřeně se prosadit v kolektivu, 
 vztahů a chování mezi spolužáky, řešení konfliktů 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, 
 důležitosti dodržování správné hygieny, 
 kyberšikany, závislosti na počítači. 

 
Během distanční výuky, která byla v letošním roce krátká, jsme řešili výuku žáků ze sociálně slabších 
rodin. 

 Individuální výuka, 
 půjčení školních tabletů k distanční výuce, 
 zadávání úkolů žákům, kteří nemohli docházet na individuální výuku, 

Novinkou bylo scházení se s rodiči a dětmi 1x za 2 měsíce při společných odpoledních akcích v rámci Klubu rodičů, 
které probíhaly pod projektem OKAP II. (Stolní hry, Tvoření věnců, Setkání s rybáři u přehrady, Soutěživé sportovní 
odpoledne na hřišti.) 
Žáci měli možnost navštěvovat kroužky, které se konaly v budově školy. (Florbal, Veselá věda, Sbor, 
AJ, Informatika, Deskové hry.) 



 
 
Žáci, kteří mají problémy s učením nebo žáci ze sociálně slabých rodin, mohli navštěvovat kroužek 
doučování. 
Závěr roku patřil ekologickým výletům. Navštívili jsme chráněnou oblast v Kopřivnici na téma ´´Život 
v lese´´ , Bouzov – Život ve středověku a Javořičské jeskyně. 
Se žáky se speciálními potřebami škola pracovala podle zpráv z pedagogicko – psychologické nebo speciálně 
pedagogické poradny. Při práci s těmito žáky škola spolupracuje s poradnami při přípravě individuálně vzdělávacího 
programu a konzultuje výchovné a vzdělávací postupy.  
 
Vypracovala: Baďurová Alena 
 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného rozvoje 

nepedagogických pracovníků 

Počet 
pedagogů 

Název Vzdělávací společnost 

1 Individualizace práce v MŠ KVIC 

2 Základní kurz pro učitelky v programu Začít spolu 1. část Step by step ČR, o.p.s 

5 Čtenářství a čtenářské dílny Mgr. Blanka Drozdková 

1 Hry s fantazií, písmeny a čísly KVIC 

1 Zlobivý, neposlušný? Jak to vlastně je? KVIC 

4 Abaku do škol OKAP II 

1 Setkávání asistentů pedagoga OKAP II 

3 Školení hygienického minima pro školní kuchyně KHS Ostrava 

1 Seminář plat a mzdy Solitea 

 
 

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  
 Medové perníčky – pečení a zdobení perníků před Vánoci 
 Mikulášská nadílka ve zdejším kulturním domě (letos se nemohla uskutečnit), Mikuláš navštívil alespoň školu 
 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) 
 Maškarní ples pro všechny děti v obci 
 Den obce – vystoupení dětí mateřské a základní školy 

 
 
Soutěže  

 Přírodovědná soutěž na ZŠ T. G. Masaryka v Bílovci 
 Butovická hvězdička, soutěž výtvarná a hudební byla VV a HV dohromady 
 Have Fun with English, soutěž v anglickém jazyce 
 Matematické soutěže – Matematický klokan 

 

 

 
 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
Kontrolní činnost nebyla ve školním roce 2020/2021 provedena.  

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

Údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2021 jsou v příloze Výroční zprávy.  

 

 
 

V Bravanticích dne 4. 10. 2022 

Eva Fichnová, ředitelka školy 
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