Výroční zpráva školy za rok 2014 - 2015
ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
Žerotínova 29, 561 12 Brandýs nad Orlicí,tel. 465544218,
e-mail – zsbrandys@ttnet.cz, webové stránky – http://www.zsbrandysno.cz
ZŠ Brandýs nad Orlicí je školou s právní subjektivitou, zřizovatelem je Město Brandýs nad Orlicí.
Ve školním roce 2014 - 2015 se učilo v 1. , 2., 6. a 7. roč. podle Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání, Dílna lidskosti, č. j.: 100/2013/ŠVP , v ostatních ročnících podle Školního vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání, Dílna lidskosti, č. j. : 114/2012/ŠVP s dodatkem č. j. : 110/2013/DOD.
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Spádový obvod školy: Brandýs n. O., Mostek, Němčí, Turov, Seč, Sudslava,
Perná, Oucmanice, Sudislav n. O.
Ve školním roce 2014- 2015 navštěvovalo školu 143 žáků v 9 třídách.
Od 3. do 9. r. se vyučovalo jazyku anglickému (107 žáků) a ruskému jazyku (41 žáků).
Naši školu navštěvovalo 11 integrovaných žáků, 4 dětí mají specifické poruchy učení, 3 specifické poruchy
chování a 4 vadu řeči. Tři žáci se učili podle individuálních vzdělávacích plánů.
Z hlediska dlouhodobé koncepce jsme vyučovali v 1., 2., 6. a 7. roč. podle Školního vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání, Dílna lidskosti, č. j. : 100/2013/ŠVP a v ostatních ročnících podle Školního
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Dílna lidskosti, č. j.: 114/2012/ŠVP s dodatkem č. j. :
110/2013/DOD. Hlavní rysy koncepční práce školy vycházely přímo z uvedených učebních plánů, ve kterých
v tomto školním roce nastaly změny. Naší prioritou je klást důraz na osobnost dítěte, respektovat dětství jako
plnohodnotné období života. Výchovu a vzdělání chceme směřovat k praktickým činnostem, vést žáky
k odpovědnosti za svá rozhodnutí, směrovat žáky k zdravému životnímu stylu, utvářet správné postoje
k problémům rasismu, xenofobie a intolerance, neustále zapojovat nové metody a formy práce se zaměřením
na globální výchovu, naučit žáky učit se, využívat týmové práce, osvojovat si klíčové kompetence.
Zaměřujeme se i na projektové vyučování, v rámci kterého proběhly celoškolní a třídní projekty: Den vody,
Den Země, Otazníky zdraví, Zdravá pětka, preventivní program Používám mozek, Příběhy bezpráví (součást
programu Jeden svět na školách) a Ochrana člověka za mimořádných událostí. Pro žáky jsme také připravili
celoškolní projekt Šetříme energií a v rámci něho i výtvarnou a literární soutěž. Dále se žáci účastnili ukázky
techniky a činnosti hasičů a kynologů a ekologického programu Tonda obal. Rovněž proběhly projekty
v předmětech (Prv, Vv, Př ...) a v ŠD. Mnohé výchovné programy absolvovali naši žáci ve spolupráci s SVP
Ústí nad Orlicí (interaktivní program na téma šikana a sociální vztahy ve třídě. Již řadu let využíváme
služeb PPP Ústí nad Orlicí, která s námi spolupracovala při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů.
Materiálně technické podmínky vzdělávací činnosti jsou vzhledem ke schváleným učebním dokumentům
na dobré úrovni. Ve škole jsme používali 9 kmenových učeben a 10 odborných pracoven celkem ve 2 budovách.
Během školního roku došlo k výměně podlahy v šatnách 2. stupně. V tělocvičně byl vybudován uzamykatelný
prostor na žíněnky. Knihovna 1. a 2. stupně je umístěna v budově 1. stupně. Knižní tituly jsou pravidelně
dokupovány.
Školní jídelna je umístěna ve zvláštní budově mimo areál školy. V letošním školním roce byla vybavena
novým zařízením.
Personální podmínky vzdělávací činnosti jsou dobré. Na škole pracovalo15 plně kvalifikovaných ped.
pracovníků (11,92 přepočtených). Aprobovanost byla vzhledem k velikosti školy přiměřená. V 5. r. se vyučovalo
poloodborně, což pomohlo žákům snadněji se adaptovat na II. stupni. Průměrný věk učitelského sboru byl 45 let.
Ve školní jídelně pracovalo 3,50 přepočtených pracovníků. Stravovalo se v ní celkem 180 osob. ŠJ nabízela
stravu také pro cizí strávníky (vedeno jako VHČ). Ostatních provozních zaměstnanců měla škola celkem 3,64
přepočtených pracovníků.
V rámci finančních možností postupně dokupujeme učebnice. V tomto školním roce jsme zakoupili učebnice
fyziky, zpěvníky na hudební výchovu a zeměpisné atlasy.
Naši pedagogičtí pracovníci navštěvovali průběžně odborná školení a semináře v rámci DVPP, na které jsme
čerpali státní příspěvek ve výši 6600,- Kč. Celkem jsme navštívili 10 školení.
V rámci srovnávání dosažených znalostí a vědomostí žáků pátých a devátých tříd pěti škol z okolí dosáhli
žáci 9. ročníku nejlepších výsledků ve všech předmětech. Žáci 5. ročníku byli celkově průměrní.

Žáci školy se pravidelně zúčastňovali okresních soutěží, olympiád a sportovních akcí. Škola pořádala tyto
soutěže: Komenský a my, olympiádu v českém jazyce a dějepisu, olympiádu v anglickém jazyce, dopravní
soutěž, výtvarné soutěže různého zaměření (například Travička zelená aneb Nech brouka žít), sportovní soutěže
(florbalový turnaj, vybíjená, apod.).
V Běhu údolím J. A. Komenského žáci obsadili dvě 3. místa. Uspořádali jsme a zúčastnili se okresních kol
ve florbalu, v kterých jsme obsadili třikrát 3. místo. Na turnaji Deset dní florbalu v ČT jsme obsadili
v kategoriích děvčat 1. místo a 3. místo. V atletické Školympiádě ve Vysokém Mýtě jsme získali čtyři první a
jedno druhé místo. V hokeji starší žáci (dvě kategorie) obsadili shodně 3. místa. V okresním kole stolního tenisu
obsadilo družstvo starších žáků 3. místo a dívky byly druhé. Dále jsme též uspěli v okresním kole soutěže
Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, kde jsme obsadili celkově čtvrté místo, v jednotlivcích jsme získali
medaile. Vynikajících výsledků v tenise na celostátní úrovni dosáhla žákyně 6. roč. Kamila Šafránková.
Dále jsme se zapojili do soutěže s ekologickou tématikou s názvem Zdravá a nemocná příroda a do
soutěže věnované zdravému životnímu stylu a zásadám stravování Hravě žij zdravě. Dovednosti v oblasti
informatiky si žáci prověřili v soutěži Bobřík informatiky.
Prezentací školy na veřejnosti byl dvacátý třetí ročník soutěže Běhu údolím J. A. Komenského,
vystoupení pěveckých sborů. Výrazný úspěch přineslo uspořádání 17. ročníku odborného semináře pod
názvem Komenský a my pro ped. pracovníky našeho regionu. S velkým ohlasem se setkala celostátní soutěž
Komenský a my, kterou pořádala naše škola už třináctým rokem. Do sportovního povědomí kraje jsme se
zapsali jako pořadatelé okresních a krajských přeborů ve florbalu ZŠ (dívky i chlapci). Pokračovali jsme ve
spolupráci s partnerskou ZŠ J. A. Komenského Tvrdošovce ze Slovenské republiky a školou z maďarského
Tardose, s jejichž delegacemi jsme se setkali začátkem června v Tardosi při tradičním Setkání tří škol.
V prosinci se uskutečnil jednodenní zájezd do předvánočního Rakouska a uspořádali jsme vánoční jarmark.
V letošním školním roce jsme pokračovali v projektu „Zvyšování motivace žáků ZŠ ke vzdělávání
v technických oborech v Pardubickém kraji“. Žáci navštívili Technohrátky na SPŠ Letohrad, které vyhráli. Již
několik let jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol. Podařilo se nám získat peníze z evropských grantů.
Absolvovali jsme projekty Vzděláváme s J. A. Komenským v rámci programu Erasmus + K1. Vedení školy a
dva pedagogové stínovali v turecké škole, další čtyři absolvovali jazykové kurzy v Anglii a na Maltě.
Prevence sociálně patologických jevů byla na škole prováděna podle metodických pokynů MŠMT
(viz příloha).
Spolupráce s MěÚ probíhala na dobré úrovni. Finanční prostředky postačily k opravě a základní údržbě
budov a zařízení.
V tomto školním roce se uskutečnily na škole tyto kontroly: veřejno - správní kontrola (Město Brandýs
nad Orlicí) a kontrola stavu BOZP. Při kontrolách nebyly nalezeny zásadní nedostatky, drobné byly odstraněny.
Chod školy zabezpečovalo15 pedagogických a 7 nepedagogických pracovníků.
Ze 12 vycházejících žáků bylo přijato na střední školy s maturitou 10 žáků a 2 do učiliště.
K zápisu do 1. ročníku přišlo 29 dětí, šesti z nich byla odložena školní docházka a dva odešli na jinou
školu.
Na konci školního roku 2014-2015 jsme hodnotili 143 žáků. Z tohoto počtu 74 žáků kzískalo
vyznamenání, jeden žák neprospěl, 13 žáků obdrželo napomenutí nebo důtku třídního učitele. Celková
absence činila 10 811 hodin.
Rada školy při naší ZŠ pracuje podle dané legislativy. Ve stávajícím složení má za sebou první rok
činnosti. Dílčí spolupráce s rodiči je vcelku dobrá.
Ve škole působí odborová organizace. Je s ní uzavřena platná kolektivní smlouva.
V oblasti hospodaření školy nám byl stanoven od MěÚ rozpočet na rok 2014 ve výši 2 037 000,-Kč.
Celkový zlepšený hospodářský výsledek organizace za kalendářní rok 2014 činil + 459,98 Kč.
Rozpočet od KÚ činil celkem 7 623 000,- Kč, z toho na mzdové prostředky 5 519 000,-Kč,
odvody 1 877 000,-Kč, odvody FKSP 55 000,-Kč, ONIV celkem 172 000,-Kč.
V rámci programu Erasmus + jsme na projekt Vzděláváme s J. A. Komenským obdrželi příspěvek
14 703 EUR a v rámci programu OP VK, číslo výzvy 56 jsme na projekt Rychleji do Evropy II. získali 276 860
Kč.
Přílohy: DVPP, Vyřizování stížností, Prevence rizik a školní úrazy, Plnění minimálního preventivního programu
Brandýs nad Orlicí 1. 9. 2015
Rostislav Černý
předseda ŠR

Mgr. Miloslav Dušek
ředitel ZŠ

