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1. Základní údaje o škole
Název, sídlo, kontakty:
Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno
příspěvková organizace
Bratronice 76
273 63 Bratronice
RED IZO: 6000 44 106
IZO: 102 086 648
IČO: 750 34 581
Tel.: 736 540 811 (ZŠ)
774 462 191 (MŠ)
774 462 190 (ŠJ)
774 462 192 (ŠD)
E-mail: zs.bratronice@email.cz
Web: www.zsbratronice.cz
Ředitelka školy : Bc. Ing. Jitka Tenklová
Zřizovatel školy:

Obec Bratronice
Bratronice 35
273 63 Bratronice

Škola poskytuje předškolní vzdělávání žákům z obce Bratronice a Dolní Bezděkov,
dále základní vzdělávání na 1.stupni ZŠ žákům z obcí Bratronice, Dolní Bezděkov a Běleč.
Školu navštěvují i děti a žáci z obcí Sýkořice, Horní Bezděkov, Lhota a Kladno. Škola je
příspěvkovou organizací s právní subjektivitou od 1.ledna 2003.
Školská rada:
Školská rada byla dle pokynů zřizovatele ustanovena jako šestičlenná a byla zřízena
již v lednu 2005. Volební období je tříleté, v prosinci 2007 proběhly druhé volby do nového
složení školské rady, v lednu 2011 pak volby třetí.
Současnými členy jsou za zástupce rodičů Zdeněk Lipinský a Monika Cyrusová, za
zaměstnance Lada Kalmusová a Věra Vršková, za obec František Kukla a Irena Svobodová.
Předsedkyní byla zvolena I. Svobodová. Členové školské rady se scházejí pravidelně
nejméně 2-3krát v roce většinou v prostorách školy. Při těchto setkáních školská rada

schvaluje výroční zprávu školy za uplynulý školní rok, je seznámena s vlastním hodnocením
školy, kontroluje finanční situaci a bývají prohovořeny také důležité připomínky ze strany
zaměstnanců a rodičů, které se týkají převážně stavu budovy školy. Školská rada se také
účastní mimoškolních akcí nebo výběrových řízení nových zaměstnanců školy.
Spolupráce školy se školskou radou je stále velice dobrá. Obsah všech jednání školské
rady je k nahlédnutí v ředitelně školy. Zápis z posledního jednání rady je vždy umístěn i na
internetových stránkách školy.
Charakteristika školy:
MŠ je již třetím rokem dvoutřídní s kapacitou 40 dětí. Škola je nadále trojtřídní (1.–5.
ročník) s kapacitou 60 žáků, dále je zde jedna jazyková učebna, jedno oddělení školní
družiny a také školní jídelna. V roce 2012-13 se vyučovalo v málotřídní základní škole
následovně – 1.ročník samostatně, 2..+4.ročník a 3.+5.ročník společně v jedné třídě.
Ve všech učebnách ZŠ, ve školní družině a v ředitelně-sborovně školy je propojena
počítačová síť napojená na internet (celkem 25 stanic). Všichni žáci a pedagogičtí pracovníci
mají možnost kdykoliv na PC stanicích pracovat a vyhledávat informace, lze v každé učebně
i tisknout, na chodbě školy a v ředitelně je možné také kopírovat. Počítače jsou využívané jak
při výuce, tak i pro volnočasové aktivity žáků. Dvě PC stanice s tiskárnou jsou i v mateřské
škole pro potřeby pedagogických pracovnic. V MŠ byla letos také instalována interaktivní
tabule s projektorem, na přenosném PC jsou instalovány didaktické hry pro předškoláky.
Všechny 3 velké učebny školy jsou vybaveny interaktivní tabulí a projektorem, na
přenosných noteboocích jsou nainstalovány výukové programy, které škola vlastní a v
hodinách i o přestávkách jsou zařízení často využíváno (angličtina, čeština, matematika,
vlastivěda, přírodověda, promítání filmů). Tři z interaktivních tabulí ZŠ byly pořízeny v
rámci dotace z projektu EU peníze školám. Učebna v přízemí s interaktivní tabulí je
využívána pro výuku cizích jazyků a dále dle možností a potřeby pro vyučovací hodiny
jednoho samostatného ročníku (kapacita 12 žáků) nebo při zájmových kroužcích, zejména
keramika. Tato třída je také využívána v odpoledních hodinách dětmi ze školní družiny.
Vedle školy u postranního vchodu je malá zahrádka sloužící k relaxaci. Za školkou je
malé dětské hřiště, které využívá hlavně mateřská škola. Postupně budou z vlastních zdrojů
či sponzorských darů zakoupeny další prvky na dovybavení hřiště. MŠ se taky účastní
různých projektů s možností výhry vybavení herních prvků. Ke sportovním účelům užívá
škola tělocvičnu, dále prostranství před budovou školy anebo obecní fotbalové či dětské
hřiště.
Škola zajišťuje pitný režim pro žáky a distribuci dotovaného mléka společně s
cereálními tyčinkami či jiným doplňkovým zbožím od firmy Laktea.
Mateřská škola:
Mateřská škola je dvoutřídní s celodenním provozem od 6.30 do 16 hodin. Kapacita
mateřské školy je 40 dětí. V tomto školním roce docházelo do oddělení „Berušek“ 24 dětí
(z toho 12 chlapců a 12 děvčat), do oddělení „Cvrčků“ 16 dětí (z toho 8 chlapců a 8 děvčat) ve
věku od 2,5 – 7 let.
V mateřské škole pracují 3 kvalifikované pedagogické pracovnice na plný úvazek.

Školní družina:
Do školní družiny bylo zapsáno celkem 29 žáků, 15 dívek a 14 chlapců z 1.-3. ročníku
a 1 žákyně ze 4. ročníku. Kapacita ŠD byla opět zcela naplněna. Družina je zaměřena
především na rukodělné, sportovní a pohybové činnosti. V odpoledních hodinách v rámci
ŠD probíhá také spousta zájmových kroužků (rukodělné, pohybové, sportovní, hudební, Aj,
Nj). Dle nabídky, zájmu dětí i rodičů a časových možností se ŠD účastní také různých akcí Výstava školních družin Kladno, kam také naše družina přispěla svýmy výtvory, výlet za
Karlem IV. na hrad Okoř, výtvarná soutěž kladenských hasičů, apod. Školní družina využívá
pro svou činnost třídu ŠD, třídu s počítači, které jsou připojeny k internetu, jazykovou
učebnu s interaktivní tabulí - výukové programy (Aj, Čj, Ma, Prv, Vl), tělocvičnu školy,
školní zahradu, místo před školou, obecní fotbalové hřiště a dětské hřiště. O využívání
školní družiny je každoročně velký zájem, bohužel pro nedostatek míst mohou být přijati
pouze nejmladší žáci z 1.-3. ročníku. Jelikož se zvyšuje i počet žáků ve škole mohlo by se v
dalších letech uvažovat např. o zřízení dalšího oddělení ŠD.
Ve školní družině pracuje vychovatelka na částečný úvazek, která i učí některé
předměty v ZŠ a dále na zástupy síla na DPP, neboť vychovatelka studuje obor speciální
pedagogika.
Školní jídelna:
Stravování ve ŠJ využívá 52 žáků ze ZŠ, 40 dětí z MŠ a 13 zaměstnanců. Pracovní
úvazky zaměstnanců ŠJ zůstávají stejné jako v loňském roce. Kuchařky se snaží rozšiřovat
jídelníček zařazováním nových receptur, které přispívají k úspěšnému plnění spotřebního
koše. Po dohodě s pedagogy přizpůsobují výdej svačin i obědů podle potřeb žáků (výlety,
školní akce). Na žádost učitelek MŠ došlo ke změnám při výdeji přesnídávek a svačin, kdy si
děti procvičují samoobslužnost. V jarních měsících, kdy docházka v MŠ byla téměř 100%, se
zvýšil počet obědů. Tehdy se projevila malá kapacita školní kuchyně a problém se
skladovými prostorami, které by bylo potřeba rozšířit.
Základní škola:
Základní školu navštěvovalo v tomto školním roce celkem 55 žáků (kapacita školy je
60 žáků), z toho 29 děvčat a 26 chlapců. V ZŠ vyučovala ředitelka a dva učitelé na plný
úvazek a dále 4 učitelky na částečný úvazek, z toho 2 externě.
Počet žáků dle ročníků a obcí:
Ročník
Počet
1.
11 žáků
2.
14 žáků
3.
13 žáků
4.
7 žáků
5.
10 žáků
celkem
55 žáků

z Bratronic
2
10
6
7
5
30

z Bělče
2
3
4
0
3
12

z jiných obcí
7
1
3
0
2
13

Počty žáků dle tříd:
Třída ročník
I.
1.
II.
2. a 4.
III.
3. a 5.
ŠD
1.-3.

počet žáků
11
21
23
29

třídní učitel/ka
Mgr. Květoslava Lachmanová
Mgr. Lada Kalmusová
Mgr. Kamil Libich
Vendula Holmanová

2. Přehled oborů vzdělání
Ve školním roce 2012/2013 se vyučovalo v 1. až 5. ročníku podle vlastního školního
vzdělávacího programu Barevné slunce, RVP č.j.20719/2007-22, ŠVP č.j.77/2007. Jako povinný
cizí jazyk se v 1.-5. ročníku vyučoval anglický jazyk. Disponibilní hodiny (celkem 14) dle
RVP byly v ŠVP školy vyčleněny na český jazyk (7), cizí jazyk (2), matematiku (3) a člověk a
jeho svět (2). V těchto oblastech jsou převážně také zařazena i průřezová témata.
Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu sestaveného
na základě rámcového programu pro předškolní vzdělávání, témata jsou zpracována podle
týdnů, měsíců a ročních období, jsou obohacena o prvky enviromentální výchovy a
psychologie. Učitelky dále zpracovávají konkrétní třídní tématické plány.
Školní družina má také vytvořený vlastní školní vzdělávací program, zaměřený na
přírodu, zdraví a svět kolem nás.
Kompletní verze všech vzdělávacích programů jsou k nahlédnutí v ředitelně školy
nebo pak v částečném znění na webových stránkách školy.
Rozvržení hodin dle ročníků a předmětů v rámci ŠVP, č.j.77/2007, od 1.9.2007:
RVP Obor
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Matematika a její aplikace
Informačnáí a komunikační
technologie
Člověk a jeho svět

Hudební výchova
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova
Člověk a svět práce

RVP
PŘÍKLAD ŠVP
hodiny předmět
35 Český jazyk
9 Anglický jazyk
20 Matematika
Informační a komunikační
1
technoilogie
12 Prvouka
Vlastivěda
Přírodověda
Hudební výchova
12
Výtvarná výchova
0
10 Tělesná výchova
5 Pracovní výchova
Čj 7 h, AJ 2 h, ČJaS 2 h,
14
Ma 3 h

ŠVP
1.
2.
3.
4.
5.
hodiny Ročník Ročník Ročník Ročník ročník
42
11
23

9
1
4

9
1
4

8
3
5

8
3
5

8
3
5

1

0

0

0

0

1

6
4
4
5
7

2
0
0
1
1

2
0
0
1
1

2
0
0
1
2

0
2
2
1
2

0
2
2
1
1

10
5

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

3. Personální zabezpečení činnosti školy
Všichni pedagogičtí pracovníci se nadále vzdělávají (DVPP) při různých seminářích,
školeních a kurzech (např. počítačových, jazykových, estetických, výchovných,
psychologických, manažerských apod. dle aktuální nabídky). Vychovatelka studuje již dva
roky na Masarykově univerzitě v Brně obor Speciální pedagogika. Ředitelka studuje na téže
univerzitě obor Psychologie, zakončila první rok studia.

Přehled kvalifikovanosti ped.sboru je uveden v tabulce viz níže. Převážná většina
sboru je kvalifikovaná, ostatní se snaží si kvalifikaci doplnit, zvýšit, příp. alespoň
navštěvovat vhodné semináře.
Výhodou spojení základní a mateřské školy je mimo jiné možnost využití zástupů
pedagogických pracovníků i provozních zaměstnanců bez potřeby externí pomoci. Zástupy
pracovníků z vnějšku se využívají jen při dlouhodobých nemocech nebo dovolených
zaměstnanců školy. Kolektiv zaměstnanců školy je poměrně stabilní, schopný týmové práce,
ochotný dále se vzdělávat. Je to výborný a pevný základ pro zajištění kvalitní výuky a
vytvoření pozitivního a příznivého klimatu ve škole.
zaměstnanec

kvalifikace

praxe

způsobilost

Bc.Ing.Jitka Tenklová
ředitelka

PEF ČZU Pha-Ekonomika,
PF UK Pha–Školský mngm,
VISK-Studium pedagogiky
PF Hr.Králové-Uč.1.stupeň, PF
UK Pha-vých.porad.
PF UJEP Ústí n.LabemUčitelství 1.stupeň
PF UK Praha–vych.ŠD,
SpgŠ Beroun-uč.MŠ
SpgŠ Beroun-Učitelství MŠ

16 let

Nekvalifikovaná

26 let

Kvalifikovaný

18 let

Kvalifikovaná

28 let

Kvalifikovaná

20 let

Kvalifikovaná

SPgŠ Beroun

5 roky

Kvalifikovaná

SŠ vzdělání

-

-

Gymnázium Kladno

-

-

Gymnázium Kladno

30 let

Nekvalifikovaná

Učební obor

30 let

Nekvalifikovaná

SPgŠ Beroun

6 let

PF UK Praha – Učitelství
1.stupeň
PF Plzeň – Učitelství 1.stupeň

44 let

Kvalifikovaná,
nekvalifikovaná
Kvalifikovaná

23 let

Kvalifikovaná

SpgŠ Beroun

39 let

Nekvalifikovaná

Mgr. Kamil Libich
učitel ZŠ
Mgr. Lada Kalmusová
učitelka ZŠ
Eliška Semencová
učitelka MŠ
Věra Vršková
učitelka MŠ
Soňa Hříbalová
učitelka MŠ
Renata Krabcová
uklízečka
Ivana Tenklová
školnice
Milada Vyhnanovská
hlavní kuchařka, ved. ŠJ
Irena Štáfková
pomocná kuchařka
Vendula Holmanová
vychovatelka ŠD, uč. ZŠ
Mgr. Květoslava Lachmanová
učitelka ZŠ
Mgr. Simona Staňková
učitelka ZŠ
Jiřina Dvořáková,
učitelka ZŠ

4. Údaje o zápisech do MŠ a ZŠ
Zápis do mateřské školy na školní rok 2013/14 se konal 14.03.2013. Žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání podalo 19 uchazečů.

Na základě rozhodnutí ředitelky školy bylo do předškolního zařízení od 1.září 2013
přijato 7 dětí. Zbývajících 12 dětí muselo být z kapacitních důvodů odmítnuto. V případě
uvolnění míst budou rodiče nepřijatých dětí o dané situaci informováni.
O přijetí rozhodovala daná kritéria – věk dítěte, bydliště, dítě s celodenní docházkou,
dítě samoživitele, dítě rodičů v pracovním či jiném poměru, dítě jehož sourozenec
navštěvuje MŠ nebo ZŠ.
Zápis do 1.ročníku proběhl dne 18.ledna 2013 v budově školy. Dostavilo se 12 dětí.
Všichni spolu s rodiči absolvovali natradiční zápis na téma „Poleťte s námi do
vesmíru“. Z těchto dětí bylo 10 přijato k základnímu vzdělávání. Dvě děti mají odklad
povinné školní docházky. Do 1.ročníku nastoupí jen 9 dětí, jedno se odstěhovalo do Družce,
bude chodit do školy tam.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených
ŠVP
Ve všech ročnících ZŠ bylo při hodnocení v 1. i 2. pololetí užito číselné klasifikace. V 1.
i ve 2.pololetí bylo u 2 žákyň užito v některých předmětech po dohodě s rodiči slovní
hodnocení. Všichni žáci při závěrečném hodnocení prospěli, nikdo nebude opakovat. Nikdo
také nebyl hodnocen sníženou známkou z chování. Kázeňské problémy byly řešeny po
dohodě s rodiči, případně i s PPP Kladno nebo doporučenými psychology.
Za celý školní rok děti zameškaly celkem 4843 vyučovacích hodin, na jednoho žáka
připadá průměrně tedy 88,05 zameškaných omluvených hodin za rok. Nevyskytl se případ
neomluvené absence.
Samými jedničkami bylo na vysvědčení hodnoceno 31 žáků v 1. a 32 žáků ve 2.pol.:
1.pololetí
2.pololetí
1.ročník – 11 žáků
1.ročník – 11 žáků
2.ročník – 10 žáci
2.ročník – 9 žáků
3.ročník – 6 žáků
3.ročník – 7 žáci
4.ročník – 2 žáci
4.ročník – 3 žáci
5.ročník – 2 žáci
5.ročník – 2 žáci
Ve škole byli evidováni celkem 2 integrovaní žáci, jeden ze 3. a jeden ze 4.ročníku,
s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, epilepsie). S těmito žáky individuálně
pracovali třídní učitelé během i mimo vyučování. Tito žáci také navštěvovali hodiny
speciální, tzv. reedukační, po vyučování, které vede Mgr.Kamil Libich. S dětmi procvičoval
psaní, čtení a problematické části učiva zejména českého jazyka a matematiky. Péče o
talentované žáky je zajištěna nejen zvláštní přípravou vyučujících v hodinách, ale také
organizací zájmové mimoškolní činnosti žáků a přípravou dětí na různé soutěže.
Žáci 1.-5.ročníku se vzdělávali podle vlastního Školního vzdělávacího programu s
názvem „Barevné slunce“. Třeťáci ukončili tzv. 1.období vzdělávání, páťáci 2.období. Obecně
lze shrnout, že všichni z těchto žáků úspěšně dosáhli cílů vzdělávání stanovených v ŠVP ve
všech vzdělávacích oblastech. Nejvíce potíží jim činila tradičně oblast Jazyk a jazyková
komunikace, předmět český jazyk, zejména komunikační a slohová výchova (vyplývá z malé
slovní zásoby dětí způsobené nedostatkem vlastní zájmové četby), ale dobře zvládli
předepsané učivo a s pomocí učitele získali potřebné kompetence stanovené ve výchovných

a vzdělávacích strategiích ŠVP. Některá z průřezových témat byla zařazena ve vzdělávacích
oblastech Jazyk a jazyková komunikace a Člověk a jeho svět – zejména formou projektové
výuky, dramatickou výchovou či různými exkurzemi. Další z těchto témat jsou zařazená do
2.vzdělávacícho období. Žáci jsou schopni sami objektivně zhodnotit získané schopnosti a
dovednosti svoje i druhých, k práci jsou učiteli dostatečně pozitivně motivováni a
povzbuzováni, naučili se vytvořit si a respektovat vlastní pravidla chování a jednání. Pro
naplnění dalších cílů a kompetencí je rozhodující 2.období vzdělávání (4. a 5.ročník).
V letošním školním roce se škola účastnila celoplošného testování žáků – ověřování
výsledků žáků na úrovni 5.ročníku ZŠ. Testování proběhlo ve škole v době 22.-30.5.2013.
Žáci byli otestování ze znalostí z českého a anglického jazyka, matematiky. Výsledky školy
jsou k nahlédnutí u ředitelky školy. Nejlépe žáci obstáli v oblasti Anglický jazyk.
Přechody žáků na školy, ze škol: Během školního roku odešel jeden žák ze 3.ročníku,
jeden žák ze 3.ročníku ze ZŠ Zbečno začal školu navštěvovat během roku. Dále se během
školního roku přistěhovali 4 žáci. Na konci školního roku odchází ze 2.ročníku 1 žák do ZŠ v
Kladně (5.), jeden žák ze 3.ročníku se bude další školní rok vzdělávat ve škole zahraniční
(Norsko), jedna žákyně z 1.ročníku se stěhuje pryč. Žáci 5.ročníku přecházejí do škol v
Kladně (5. a 1.). Celkem tedy školu opustí 12 žáků, 9 dětí nastoupí do 1.ročníku, 1 žák do
3.ročníku přechází ze ZŠ Zbečno, 2 žáci se přistěhovali ze zahraničí, budou zařazeni po
komisionálním přezkoušení pravděpodobně do 2. a 5.ročníku. Počet dětí na školní rok
2013/14 bude tedy stále 55 v ZŠ.
Výhodou spojení MŠ a ZŠ do jednoho právního subjektu je mimo jiné v tom, že si
učitelky mohou vzájemně předávat poznatky o dětech přecházejících ze školky do školy,
spolupracovat (předškolní děti se např. zúčastňují vyučování v 1.ročníku), pořádat společné
akce dětí i rodičů, využívat všechny prostory školy a v neposlední řadě i případné zástupy
pedagogických pracovníků.
Spolupracujeme nadále s mateřskou školou Běleč (společné akce a představení) a také
s okolními základními školami (ZŠ a MŠ Družec, ZŠ Zbečno nebo ZŠ Libušín) – sportovní
turnaje, soutěže, práce na projektech a grantech, předávání zkušeností mezi pedagogy,
školení atd.

6. Prevence sociálně patologických jevů
Škola každoročně zpracovává a vyhodnocuje svůj Minimální preventivní program.
Metodikem prevence je Mgr.L.Kalmusová. Tento dokument se na podzim zasílá na příslušné
úřady a vyhodnocuje ho z hlediska správnosti a úplnosti i Pedagogicko-psychologická
poradna Kladno. Škola má dále zpracovanou směrnici k primární prevenci sociálně
patologických jevů u dětí a žáků – ta je součástí Organizačního řádu školy sestávajícího z
celkem 60 směrnic. Součástí tohoto řádu je i Školní řád, který v odst. III. vymezuje Podmínky
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy
a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. (K nahlédnutí v ředitelně školy nebo
na internetových stránkách školy).
Problematika sociálně patologických jevů je v naší škole dostatečně podchycena a
situace je jednodušší o to více, oč méně žáků škola má – snadná přehlednost a dostupnost k
individualitě každého jedince.

Nejčastěji se vyskytující jevy na škole – gamblerství (PC hry) – řešeno omezením
přístupu k těmto hrám na PC síti školy (PC síť s omezenými právy uživatelů-žáků), a dále
šikana (agresivní chování vůči některým žákům) - řešeno dohodou s rodiči, porada
pracovníků PPP, pozvání dětského psychologa do školy, docházení problémových dětí do
poradny, průběžně vytváření kamarádské atmosféry ve třídách, snaha nabídnout dětem co
nejvíce zájmových činností, péče o všestranný rozvoj dětí a atrakativnost výuky různými
prostředky kantora.
Podrobněji je tato problematika rozpracována v Minimálním preventivním programu
a Programu proti šikanování, které škola zpracovává a pravidelně aktualizuje.

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci navštěvují akreditované kurzy pořádané VISK, NIDV Praha,
nakladatelství Portál nebo jiných institucí s akreditacemi od MŠMT. O nových poznatcích a
zajímavostech informují ostatní kolegy na pedagogických nebo provozních poradách a své
znalosti využívají pro zkvalitnění výuky. Bohužel mnoho z kurzů nebo seminářů, o které
mají pracovníci zájem, se nekoná kvůli nedostatečnému zájmu ze stran ostatních pedagogů.
Financování dalšího vzdělávání probíhá částečně z prostředků ONIV z krajského rozpočtu, a
dále zejména z prostředků obecní dotace nebo v posledním roce z prostředků EU.
Své znalosti si rozšiřují učitelé i vychovatelka také čtením odborných časopisů a
odborné literatury v době samostudia, kde získávají nové poznatky a hledají inspiraci pro
nové trendy a metody ve výuce. Vzdělávání jsme také rozšířili díky systému vzájemných
hospitaci pedagogických pracovníků v rámci školy i mimo ní.
DVPP a jeho smysluplné využití v praxi je součástí motivačního systému
ohodnocování pedagogických pracovníků zpracovaného ředitelkou školy.
Účast pedagogů na seminářích:
J.Tenklová
Tvorba nového ŠVP ZV a testování žáků
Tvoříme vlastní výukové materiály s využitím pro IA tabuli
Alternativní výchovné a vzdělávací metody ve vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami
Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách
Využití ICT ve výuce s podporou MS Word a Excel
Anglický jazyk – 10 denní zahraniční kurz
Psychologie (magisterské studium, dokončen 1.ročník)
K.Libich
Podpora matematické gramotnosti ve výuce na 1.stupni ZŠ /
Rozvíjíme prostorovou představivost žáků a Křížem krážem
písemnými algoritmy početních operací
E.Semencová
Kreativní techniky a jejich praktické využití – Razítkování
Správná řeč – předpoklad úspěšného školáka
Pedagogická diagnostika a IVP předškoláka s odkladem šk. doch.
V.Holmanová
Dramatizace příběhů a pohádek v hodinách Aj
Zájmová činnost ve ŠD
Kreativní materiály a jejich praktické využití / Vánoční inspirace
Speciální pedagogika / bakalářské studium (ukončený 2.ročník)

L.Kalmusová

V.Vršková

S.Hříbalová

Kurz Aj pro ped.pracovníky/roční – úroveň A2/B1
Tvoříme vlastní výukové materiály s využitím pro IA tabuli
Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách
Využití ICT ve výuce s podporou MS Word a Excel
Chystáme vánoční besídku
Pedagogická podpora nápravy dyslálie v předškolním vzdělávání
a na 1.st.ZŠ
Komunikace s rodiči v problémových situacích
Agrese a agresivita u dětí v MŠ
Jak pěstovat spolupráci rodičů a školy
Dětský vzdor v MŠ
Jóga pro děti
Sociální dovednosti předškolního pedagoga
Muzikoterapie a aktivizace vjemové soustavy
Agrese a agresivita u dětí a mládeže pro učitelky MŠ
Hry v počáteční výuce Aj

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Škola se prezentuje na nástěnce umístěné na OÚ Bratronice, kde jsou pravidelně
obměňována výtvarná dílka našich dětí ze školy i školky. Další významnou prezentací jsou
pravidelné příspěvky do místního měsíčního tisku, kde se čtenáři dozví o akcích pořádaných
školou, změnách ve škole, akcích školy a přečtou si literární díla žáků nebo informace ze
zasedání školské rady. Již více než 6 let také fungují webové stránky školy na internetu a
pravidelně jsou doplňovány nejaktuálnější informace z dění školy, fotografie z akcí školy,
najdete zde základní informace o škole, kontakty, něco z historie školy i obce, dokumenty ke
stažení pro rodiče, zaměstnance školy, sponzory, vzdělávací programy družiny, školy,
školky, jídelní lístek školní jídelny a další.
Každý rok se v předvánočním čase koná vánoční besídka žáků MŠ i ZŠ spolu
s prodejní výstavou výrobků. V předvánočním čase se koná také pravidelně koncert malých
hudebníků ve škole, na kterém vystupují děti, které se učí hrát na hudební nástroj. Ve školce
se koná besídka s nadělováním vánočních dárků spolu s rodiči i závěrečná besídka na konci
školního roku spojená se slavnostním vyřazením dětí ze školky – předškoláků, budoucích
prvňáků. Letos škola nepořádala Zahradní slavnosti školy, nýbrž Velikonoční slavnosti
spojené s prodejní výstavou, vystoupením žáků, výstavou fotografií z historie školy,
občerstvením apod.
V letošním školním roce se konal už 8.školní ples, tentokrát ve stylu Kosmický,
vesmírný. Účast byla slabší, výtěžek stačil dětem na výlety nebo přednášky ve škole. Děti si
vydělaly nějaké peníze i při sběru starého papíru, které se využily jako příspěvek na
pomůcky nebo výlety, sběr se koná pravidelně 2 krát v roce, o hlavních prázdninách a na
jaře.
Zájmové kroužky: probíhaly pravidelně 1krát týdně v odpoledních hodinách v rámci
školní družiny pod vedením učitelek ZŠ , MŠ a externích pracovníků.
Cvičení na gymballech (12 dětí) – V.Vršková

Anglický jazyk (20 dětí z MŠ, 6 ze ZŠ) – J.Tenklová
Německý jazyk (2 děti ze ZŠ) – J.Tenklová
Ruční práce (8 děti) – E.Semencová
Sborový zpěv (18 dětí) – L.Kalmusová
Hra na nástroj / flétna, kytara (12 dětí) – L.Kalmusová
Hra na flétnu (8 dětí) - S.Hříbalová
Turistický kroužek / Pohybové hry (10 dětí) – K.Lachmanová
Florbal (13 dětí) – K.Libich
Keramika I. (7 dětí) – E.Semencová
Keramika II (5 dětí) – V.Holmanová
KROUŽEK FLORBALU - V letošním školním roce jsme se scházeli každou středu a
pátek od 13,30 hod. v naší tělocvičně v poměrně hojném počtu (13 domácích=žáci naší školy
a 9 „hostujících“=naši bývalí žáci). Díky organizátorů školní florbalové ligy - ŠFL (ing.Bradáč
a pan Černý – rodič našeho žáka, kteří vůči nám vystupovali i v roli sponzorů, jsme získali i
nové (velmi kvalitní) hokejky (8 ks), kompletní výstroj pro brankáře, +20míčků. Též máme i
na další sezonu k dispozici pěkné dresy s názvem našeho týmu – ZUBŘI, který si vymysleli
naší florbalisté. Pravidelné turnajové zápasy ŠFL, kterou organizuje právě florbalový klub
(FBC) Kladno, byly pro kluky velkým zážitkem a zkušeností. ŠFL je otevřená „ligová“ soutěž
pro žáky 3.až 7.ročníků kladenských škol. Skončili jsme sice na 9.místě, ale „Zubři“ se bili
jako lvi, zápas od zápasu se lepšili a nikdy to nevzdávali. Hlavním přínosem je, že si naši
žáci mohli zahrát oblíbený sport na regulérním hřišti pro florbal (i když je to jednou za
měsíc). Ale ono vlastně nejde o vlastní ŠFL - jde o myšlenku podporovat zdravý pohyb dětí
(celoročně) vhodným sportem ve vhodném prostředí (prevence soc.pat.jevů), a florbal je
navíc finančně nenáročný.
Akce v rámci školní družiny:
Rekordy školy – stavění kostek, dřepy, vytrhávání papíru, driblování …
Vědomostní soutěže – hádanky, kvizy
Výtvarné soutěže – účast v soutěžích dle nabídky
Sportovní soutěže – vybíjená, fotbal, florbal
Výroba dárků na Vánoce, Velikonoce, pro zápisy, pro maminky ke Dni matek, na
prodejní výstavy, besídky
Práce s počítačem – výukové programy, vyhledávání informací na internetu
Akce školy a školky:
Září –
slavnostní zahájení šk.roku
pohádka O skřítkovi Kukovi
škola v přírodě, Krkonoše, Benecko
solná jeskyně Beroun MŠ
keramika s rodiči
fotbálek – promo akce
zasedání školské rady
Říjen plavání ZŠ
výchovný koncert

Listopad –

Prosinec –

Leden -

Únor -

Březen -

Duben -

Květen -

Červen -

podzimní prázdniny a dny volna
keramika s rodiči
cirkus Cecílie
třídní schůzky
čokoládové dopoledne
fotografování
dopravní výchova 4.ročník
Planetárium Praha
pohádka O kouzelné vodě
vánoční koncert, jarmark, besídky
vánoční nadílka, vánoční zvyky
vánoční prázdniny
třídní schůzky
výchovný koncert
zápis do 1.ročníku ZŠ
školní ples
pololetní vysvědčení
pololetní prázdniny
sběr starého papíru
výstava školních družin
pohádková hudební minishow
zápis do MŠ
divadlo Lampin MŠ
jarní prázdniny
fotografování
pohádka O zlatníkovi
exkurze Důl Mayrau Vinařice
Velikonoce ve škole
třídní schůzky
keramika s rodiči
Planetárium Praha
čarodějnická zumba
kino Hutník MŠ a 1.ročník – Káťa a Škubánek
dny volna
hrad Okoř – výlet ŠD
informační schůzka MŠ
testování žáků 5.ročníku
dopravní výchova
klaun Bublinka
flétničkohraní u medvědů Kladno
koncert
turnaj vybíjená Libušín
výlet Česká stodola, Staré pověsti české
dopravní hřiště
Planetárium Praha

spaní ve škole
besídka – rozloučení s předškoláky
výlet Křivoklát MŠ
výlet Solvayovy lomy - Den s Lesy ČR
havajská zumba
rytířské klání
vysvědčení

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti
Inspekční činnost ČŠI v letošním školním roce ve škole neproběhla.

10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Nejsme zapojeni v této oblasti.

11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Nejsme zapojeni v této oblasti.

12. Projekty financované z cizích zdrojů
Projekt EU peníze školám: Máme za sebou druhý rok projektu, zpracované jsou 4
monitorovací zprávy. Finance jsou rozvržené do oblastí vzdělávání pedagogů (ICT, Ma, Aj),
na tvorbu digitálních učebních materiálů (DUM) ve všech oblastech kurikula (Čj, Ma, Aj,
ICT) a na nákup technického vybavení a výpočetní techniky. Celková částka, která je k
dispozici je 519.015 Kč, doba trvání projektu je 30 měsíců. Po dvou letech práce jsou
vybaveny 3 třídy interaktivními tabulemi s notebooky a jsou zpracovávané tzv.šablony
(výukové učební materiály). K 28.6.2013 byly zkompletovány 4 sady, na ostatních se pracuje
a bude pracovat i v následujícím školním roce. Do monitorovacích zpráv MŠMT je možno
nahlédnout v ředitelně školy.

13. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve
vzdělávání
Ve škole nepůsobí žádná odborová organizace ani nespolupracujeme s organizací
zaměstnavatelů.
Partnery školy v oblasti vzdělávání jsou: Pedagogicko psychologická poradna
Kladno, VISK Kladno, SVČ Labyrint Kladno, Loutkové divadlo Lampion Kladno, Solná

jeskyně Beroun, Plavecká škola Medúza Kladno, Obec Bratronice, TJ Sokol Bratronice, okolní
málotřídní i plně organizované školy, Lesy ČR, sponzoři školy (viz webové stránky) a další.

14. Základní údaje o hospodaření školy za r. 2012 a 1.pol. 2013
Účetnictví zpracovává paní Marcela Knížetová, Družec, mzdy paní Marie
Schröderová, Kamenné Žehrovice.
V letošním školním roce byly provedeny v budově drobné opravy a údržba, větší
rozdělávka se týkala odpadů ze tříd ZŠ, dále rekonstrukce podlah ve třídách ZŠ. Dále
proběhla běžná údržba a obnova počítačové sítě, opravy strojů nebo malování některých
prostor školy.
Výhodou spojení MŠ a ZŠ do jednoho právního subjektu je nepochybně také
efektivnější využití finančních prostředků z obecní i krajské dotace, přehodnocení využití
přidělených prostředků a jejich přerozdělení v rámci celého subjektu.
V přílohách lze najít následující materiály:
• Rozvaha a celková výsledovka 2012, 06/2013 (dotace z KÚ i OÚ)
• Schválené formuláře účetní uzávěrky - rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přílohy
• Rozpočet KÚ na rok 2012 a 2013
• Plnění rozpočtů z dotace KÚ a OÚ, komentáře

Plnění rozpočtu KÚ za rok 2012:
Celkový konečný rozpočet z KÚ činil na rok 2012 celkem 4.283.771,- Kč. Finance
rozpočtu byly beze zbytku vyčerpány ve složení:
cestovné
0 Kč
ostatní služby (semináře, školení)
3.300 Kč
mzdové náklady (ped.+neped.)
3.164.440 Kč
zákonné soc.poj.
1.060.621 Kč
zákonné soc.náklady (FKSP)
31.349,80 Kč
náklady DHIM a DNIM (pomůcky)
10.920 Kč
jiné náklady z činnosti (poj.zam.)
13.140 Kč
Celkem
4.283.770,80 Kč
Prostředky byly v rámci možností dostatečné a efektivně využité, ve správné sestavě a
řádných termínech jejich vyúčtování předáno na příslušná místa.

Plnění rozpočtu KÚ za 1.pololetí roku 2013:
Rozpočet KÚ na rok 2013 činí k 5.6.2013 celkem 4.421.309 Kč. Rozpočet se bude do
konce roku ještě nejméně 2krát upravovat dle výkazů a výkonů od září 2013 a změny
normativů kraje. Skládá se z následujících položek:
Platy celkem
3.191.178 Kč
OON (dohody)
28.860 Kč
Odvody
1.094.812 Kč
FKSP
31.913 Kč
ONIV (učebnice, pomůcky, náhrady)
74.546 Kč
K 30.6.2013 došla na účet školy poměrná část rozpočtu. Krajské dotace se účtují od
ledna 2013 společně pro ped. a neped. pracovníky, každý měsíc musí být strany výnosů a
nákladů vyrovnané. Čerpání k polovině roku se skládá z následujících položek:
ostatní služby (semináře, školení)
mzdové náklady (ped.+neped.)
zákonné soc.poj.
zákonné soc.náklady (FKSP)
náklady DHIM a DNIM (pomůcky)
jiné náklady z činnosti (poj.zam.)
Celkem

2.310 kč
1.553.401 Kč
521.496 Kč
15.391,01 Kč
2.232 Kč
6.582 Kč
2.106.024,01 Kč

Spotřebované finanční zdroje činí 47,63 % z celkového současného rozpočtu, což
odpovídá 1/2 roku z menší finanční rezervou.

Stanovení závazného ukazatele pro rok 2012 - ZŠ a MŠ Bratronice
Na základě usnesení obecního zastupitelstva o schváleném rozpočtu na rok 2012 pro
příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Bratronice ze dne 29.11.2011 bylo
rozhodnuto, že obdrží roční finanční příspěvek ve výši 780.000,- Kč. Splátka z účtu OÚ nebo
případně v hotovosti z pokladny OÚ bude pravidelná - měsíční, ve výši 65.000,- Kč.
Dle návrhu finanční komise ze dne 29.11.2011 bude použití tohoto příspěvku
vymezeno takto:

Energie (plyn, elektřina)

480.000 Kč

Dlouhodobý majetek nad 3000 Kč

90.000 Kč

Služby telekomunikační (telefony, internet, poštovné, předplatné, licence)

55.000 Kč

Ostatní služby
(mzdy, účetnictví, správa PC, odvoz odpadu, revize, zabezpečení, PO a BOZP) 135.000 Kč
Spotřební materiál (kancelář, úklid, drobný majetek do 3000 Kč)

0 Kč

(potřebný materiál bude hrazen z vlastních zdrojů / vybírání poplatků, školného)
Opravy zařízení a strojů / ŠJ, ZŠ, MŠ, ŠD

20.000 Kč

Celkem

780.000 Kč

Zřizovatel poskytl škole finanční příspěvek na provoz ve výši 780 tis. Kč dle rozpisu výše
uvedených závazných ukazatelů. Platby probíhaly většinou převodem na účet v pravidelných
měsíčních splátkách ve výši 65 tis. Kč.

Plnění rozpočtu OÚ + vlastních zdrojů – 2012 (dle výsledovky):
Náklady
Spotřeba materiálu (potraviny, úklid, pomůcky)
Spotřeba energie (elektřina + plyn)
Prodané zboží (dotované mléko, bufet)
Opravy a udržování (stroje, zařízení)
Cestovné
Ostatní služby (plavání, výlety, semináře, licence,
telefon, poštovné, předplatné)
Mzdové náklady (dohody o PP)
Zákonné sociální náklady
Jiné náklady z činnosti (pojištění majetku)
Odpisy dlouhodobého majetku (keramická pec)
Náklady DHIM a DNIM (včetně sponz.daru PC)
Prodaný materiál
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní finanční náklady (bank.poplatky)

421.803,07 Kč
480.120,11 Kč
29.423,00 Kč
40.938,00 Kč
1.367,00 Kč
375.405,50 Kč
41.880,00 Kč
1.000,00 Kč
5.124,00 Kč
6.663,60 Kč
1.350.903,38 Kč
3.000 Kč
154 Kč
2.541,00 Kč

Náklady celkem

2.757.781,66 Kč

Výnosy
Výnosy z prodeje a služeb (stravné,
poplatky MŠ, ŠD, kroužky, výlety, plavání)
Výnosy z prodaného zboží (dotované mléko)
Čerpání fondů (sponzorské dary)
Ostatní výnosy z činnosti
Úroky
Výnosy územních rozpočtů z transferů

740.516,00 Kč
29.423 Kč
73.500,00
1.134.923,08 kč
73,70 Kč
780.000 Kč

Výnosy celkem

2.758.435,38 Kč

Celkový hospodářský výsledek za rok 2012 skončil ziskem 653,72 Kč. Zisk byl
utvořen zejména úspornými opatřeními, poskytováním sponzorských darů škole a dobrým
hospodařením školy. Zastupitelstvo obce schválilo převod financí do rezervního fondu
školy. Rezervní fond je vytvořen kladnými hospodářskými výsledky z minulých období a
také ze sponzorských darů školy.

Stanovení závazného ukazatele pro rok 2013 - ZŠ a MŠ Bratronice
Na základě usnesení obecního zastupitelstva o schváleném rozpočtu na rok 2013 pro
příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Bratronice ze dne 17.12.2012 bylo
rozhodnuto, že obdrží roční finanční příspěvek ve výši 840.000,- Kč. Splátka z účtu OÚ nebo
případně v hotovosti z pokladny OÚ bude pravidelná - měsíční, ve výši 70.000,- Kč.
Dle návrhu finanční komise ze dne 19.11.2012 bude použití tohoto příspěvku
vymezeno takto:

Energie (plyn, elektřina)

490.000 Kč

Dlouhodobý majetek nad 3000 Kč

80.000 Kč

Služby telekomunikační (telefony, internet, poštovné, předplatné, licence)

60.000 Kč

Ostatní služby
(mzdy, účetnictví, správa PC, odvoz odpadu, revize, zabezpečení, PO a BOZP) 140.000 Kč
Spotřební materiál (kancelář, úklid, drobný majetek do 3000 Kč)

40.000 Kč

(ostatní materiál bude hrazen z příspěvků od dětí, školného a školkovného)
Opravy zařízení a strojů / ŠJ, ZŠ, MŠ, ŠD

30.000 Kč

Celkem

840.000 Kč

Zřizovatel poskytne škole finanční příspěvek na provoz ve výši celkem 840 tis. Kč dle rozpisu
výše uvedených závazných ukazatelů. Platby probíhají převodem na účet v pravidelných měsíčních
splátkách ve výši 70 tis. Kč.

Plnění rozpočtu OÚ – leden-červen 2013 (dle výsledovky):
Náklady
Spotřeba materiálu (potraviny, úklid, pomůcky)
Spotřeba energie (elektřina a plyn)
Prodané zboží (dotované mléko, sušenky)
Opravy a udržování (stroje, zařízení)
Cestovné
Ostatní služby (plavání, výlety, semináře, licence,
telefon, poštovné, předplatné)
Mzdové náklady (dohody o PP)
Zákonné sociální náklady
Jiné náklady z činnosti
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady DHIM a DNIM

240.959.63 Kč
263.578,92Kč
23.402,00 Kč
11.950,00 Kč
853,00 Kč
96.487,58 Kč
26.400,00 Kč
400 Kč
4.219,00 Kč
3.331,80
29.411,50 Kč

Náklady celkem

701.056,43 Kč

Výnosy
Výnosy z prodeje a služeb (stravné,
poplatky MŠ, ŠD, kroužky, výlety, plavání)
Výnosy z prodaného zboží (dotované mléko)
Ostatní výnosy z činnosti
Úroky
Výnosy územních rozpočtů z transferů

344.413,00 Kč
23.962,00 Kč
0,20 Kč
44,74 Kč
420.000,00 Kč

Výnosy celkem

788.419,94 Kč

Zisk k polovině hospodářského roku 2013 z obecní dotace a z vlastních zdrojů
dohromady činí prozatím 87.363,51 Kč. Úspory budou rozpouštěny v dalších měsících
zejména na el.energii.

