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1. Základní údaje o škole 

 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Bratrušov, okres Šumperk, příspěvková 
organizace 

Sídlo:   Bratrušov 133, 787 01  Šumperk 
Právní forma:   příspěvková organizace 
IČO školy:   70996237 
REDIZO:   600 148 211 
Součásti školy: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní jídelna 
Odloučené pracoviště: Mateřská škola a školní jídelna, Bratrušov 107, 787 01  Šumperk 
Kontakty:   583 253 276 
email:   zs.bratrusov@seznam.cz 
Ředitelka škola: Mgr. Zuzana Navrátilová 
Školská rada:   Ing. Pavlína Mičová (zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků)

  Mgr. Kopová Hana (zástupce pedagogických pracovníků školy) 
              Mgr. Kamila Novotná (zástupce zřizovatele školy) 

                                    
. 
Zřizovatel:   Obec Bratrušov 
Adresa:   Bratrušov 176, 787 01 Šumperk 
IČO:   00635847 
Starostka:   Dana Hošková 
Kontakty:   583 253 009, email: obec.bratrusov@jiskranet.cz  
 
Charakteristika: 

Základní škola se nachází v horní části obce u hlavního tahu na Šumperk a na Hanušovice 

v blízkosti autobusové zastávky nedaleko obecního úřadu. Budova mateřské školy se školní 

jídelnou se nachází v těsné blízkosti ZŠ. Základní škola a Mateřská škola Bratrušov je  

Od školního roku 2019/2020 malotřídní dvoutřídní školou s pěti postupnými ročníky. Má 

výjimku z nejnižšího počtu žáků ve třídě.  

Budova školy je dvoupodlažní. V přízemí budovy školy se nachází šatna dětí, místnost školní 

družiny, sociální zařízení pro dívky a plynová kotelna. Je zde také soukromý byt, což je 

problém, který se již několik let nedaří řešit. Hygienické zázemí školy tvoří sociální zařízení 

pro chlapce a zaměstnance školy umístěné v prvním patře školy. Ve druhém patře jsou dvě 

třídy, ve kterých probíhá výuka spojených ročníků 1. stupně ZŠ, kabinet na pomůcky a 

místnost, která slouží jako ředitelna i sborovna pro pedagogické pracovníky. 

 Škola nemá vlastní tělocvičnu, tělesná výchova probíhá v jedné třídě, ve které jsou umístěny 

žebřiny, lavička a žíněnky, dále probíhají ve školní družině nebo na školním hřišti. Škola také 

využívá k hodinám TV DK v Bratrušově. Žáci ZŠ absolvovali plavecký výcvik(celkem 10 lekcí) 

mailto:zs.bratrusov@seznam.cz
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od 15.11.2019 – 14.2.2020 v plaveckém bazénu v Zábřeze. Od 2.3. – 6.3.2020 žáci ZŠ 

absolvovali lyžařský kurz na Červenohorském sedle. U školy je školní hřiště, zatravněná 

plocha se stolky a lavičkami a dětské hřiště. Tyto prostory jsou využívány k výuce, relaxaci 

dětí o velkých přestávkách, při činnostech školní družiny a k pořádání školních akcí pro děti a 

rodiče. 

  V letošním roce jsme se zapojili do soutěže Domestos a získali jsme výhru 100 000 Kč .Za 

tyto peníze jsme vybavili školní šatnu novými šatními skříňkami pro žáky, dále skříňkami na 

uložení výtvarného materiálu, sportovního náčiní a ukládání oděvů pro ped. pracovnice. 

Zapojili jsme se do projektu ,,Šablony II“ a za získané finance jsme pořídili nové úložné skříně 

do třídy, kde probíhá výuka 4. a 5. ročníku. Z projektu,, Šablony“ jsme nakoupili 10 

notebooků a 10 tabletů pro výuku  informatiky. Za sponzorský dar 9 000 Kč jsme pořídili 4 

nové stolky do školní družiny.  

  Okna ve třídě 4. a 5. ročníku jsou vybavena žaluziemi. 

  Velký dík patří rodičům a bývalým žákům naší školy, kteří se zapojili do vymalování tříd, 

školní družiny a školní šatny. 

  

 Mateřská škola a školní jídelna je odloučeným pracovištěm školy. Nachází se v těsné 

blízkosti základní školy v budově pronajaté od místní farnosti. Prostory MŠ a ŠJ jsou velmi 

malé.. Jsou zde dva záchody a tři umyvadla pro děti, které jsou zastaralé a byla by zde 

vhodná rekonstrukce. Situace je složitá v tom, že budova je církevním majetkem.  Třída slouží 

jako pracovna dětí u stolečků. Herna je rozčleněna nábytkem na jednotlivé pracovní koutky a 

na prostor pro společné hry, cvičení a odpočinek dětí, v současné době jsme dostali 

sponzorský dar od manželů Škurkových, kteří pořídili sedm lehátek na odpolední odpočinek 

dětí. V šatně dětí jsou skříňky pro ukládání oblečení a obuv dětí. Chodby a šatna jsou 

využívány pro výstavy prací a výrobků dětí. Zdravotně hygienické zařízení jsou od šatny 

odděleny úzkou chodbou. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada školy, 

která nabízí velké možnosti pobytu dětí v jakémkoliv ročním období. Na zahradě jsou 

zabudované lavičky se stolky pro různé hry dětí, malování nebo pro stolování, dále jsou na 

zahradě zabudované herní prvky. 

V budově mateřské školy se nachází i školní jídelna, která zajišťuje stravu pro děti, žáky, 

zaměstnance mateřské a základní školy, ale i pro cizí strávníky v rámci doplňkové činnosti. 
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Pracovnice školní jídelny připravovaly jídelníčky podle norem zdravé výživy s dostatkem 

ovoce a zeleniny. 

Okolí Bratrušova (kopcovitý terén, lesy a louky) láká k častým výletům, vycházkám a výuce 

v přírodě.  

V blízkosti školy se nachází místní Kulturní dům a místní knihovna. 

2. Přehled oborů vzdělávání 

 

Základní škola v letošním školním roce poskytovala základní vzdělávání v  1. – 5. ročníku 

podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Bratrušov „Poznáváme 

barevný svět“. 

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání „ Poznáváme barevný svět“. 

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků základní školy podle Školního vzdělávacího 

programu pro zájmové vzdělávání. 

Na škole probíhají dva kroužky – kroužek Tvoření a Cvičeníčko. 

Základní škola byla ve školním roce 2019/2020 organizována jako dvoutřídní s pěti 

postupnými ročníky. Byla rozdělena do dvou oddělení. Prvním oddělení byly ročníky 1.,2,.3. 

ve druhém oddělení byly ročníky 4., a 5. Základní školu navštěvovalo 18 žáků. 

TŘÍDA ROČNÍK DÍVKY CHLAPCI CELKEM ŽÁKŮ 

I. 

1. 4 0 4 

2. 2 2 4 

3. 1 1 2 

4. 0 3 3 

5. 3 2 5 

CELKEM ŽÁKŮ 10 8 18 

 

Školní družinu v letošním roce navštěvovalo 15 žáků (z toho 8 dívek).  

Mateřskou školu navštěvovalo 22 dětí (z toho 10 dívek) 

Ve školní jídelně se stravovalo v tomto školním roce 17 žáků ZŠ, 22 dětí MŠ, 9 zaměstnanců a 

12 cizích strávníků. 
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 Výuka cizího jazyka – anglického jazyka byla realizována od 1. ročníku. V 1. a 2. ročníku byl 

vyučován 1 hodinu týdně. Výuka měla motivační a přípravný charakter. Povinná výuka 

anglického jazyka probíhala od 3. ročníku. Velký důraz kladla škola na osobnostní a sociální 

výchovu, na kvalitní vztahy mezi všemi účastníky školního života. Do výuky bylo zařazováno 

projektové vyučování. Během celého školního roku byla věnována pozornost dopravní 

výchově, Výuce ICT, zdravé výživě, zdravému životnímu stylu, zdravým zubům, bezpečnosti, 

prevence nebezpečí přes internet, drogové závislosti, projektům Školní mléko a Ovoce do 

škol.  

Pro zpestření výuky, získání informací v oblasti kultury a rozšíření všeobecného přehledu žáci 

navštěvovali dle místních nabídek divadelní představení, výstavy, kulturně vzdělávací pořady 

v Šumperku a okolí. Žáci 3. a 4. (5) ročníku absolvovali povinnou výuku plavání v krytém 

bazénu v Zábřeze, této výuky se zúčastnili i žáci z ostatních ročníků (13) . Žáci ZŠ  také strávili 

5 dní ve skiareálu na Červenohorském sedle, kde se učili správné technice lyžování. 

Pořádali jsme zdařilé společné akce pro rodiče a děti přímo ve škole nebo v kulturním domě.  

Ve druhé polovině školního roku byly akce zakázány v rámci mimořádných opatření 

vyhlášených vládou  z důvodu nebezpečí onemocnění virem KOVID – 19 ( celosvětová 

pandemie).(Poznámka: Podrobně je seznam všech školních a mimoškolních akcí uveden 

v kapitole 8.) 

Od 11.3.2020 byl zakázán vstup žáků do budovy školy a žáci se učili doma. Úkoly byly žákům 

zadávány e- mailem a telefonicky. Toto nařízení platilo do odvolání. 

Od 17.3.2020 byla  z rozhodnutí Obecního úřadu Bratrušov uzavřena MŠ a to do odvolání. 

3. Personální zabezpečení činnosti školy 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ učila  – ČJ,M, v 1.,2. a 3 ročníku, celkem 12 hodin,úvazek 

1,000 ,po dobu nepřítomnosti Mgr.Zuzany Navrátilové. 

Mgr. Hana Kopová –pracuje po dobu nepřítomnosti Mgr. Zuzany Navrátilové. Pracovní 

úvazek je 1,000 tj 40 hodin týdně.Učí 4. a5. ročník ČJ, M, Přírodovědu, Vlastivědu, AJ –4. a 5. 

ročník, Vv – 1., 2., 3., 4., 5. ročník. Od 14.5.2020 se mění pracovní úvazek na dobu neurčitou. 

Lucie Durmanová – učitelka, úvazek 0,5000,tj 20 hodin týdně, učila : 1.,2.,3.,,4.,5., Hv, ,Pč, 

TV,  1.,2.,a3., AJ,  1.,2.,3., roč. Čj čtení. Pracuje na dobu určitou do 26.8.2020 ( bude mít 

prodlouženou smlouvu) 
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Pedagogičtí pracovníci ŠD 

Bc. Marie Ženčáková – vychovatelka (úvazek 0,5)  

 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 

Marie Šárníková – vedoucí učitelka (úvazek 1,000),  

Bc.Šárka Lakomá – učitelka MŠ , úvazek 1,000. Od 1.9.2019 se mění pracovní smlouva na 

dobu neurčitou. 

 

Pracovníci ŠJ: 

Hana Škurková Hejlová– vedoucí ŠJ (úvazek 0,375)  

Jana Kráčalová – kuchařka (úvazek 0,950),  

Ostatní provozní zaměstnanci 

Zdeňka Mitrofanová – školnice ZŠ a MŠ (úvazek 0,956), PS na dobu neurčitou 

- topička MŠ (úvazek 0,125)., PS na dobu určitou 

 

 

Název   projektu  . CZ :  Šablony ZŠ Bratrušov II 

Číslo projektu : CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012044 

    

Lucie Durmanová – školní asistent, úvazek 0,5000 (MŠ = 0,3000,ZŠ = 0,2000) tj. 20 hodin 

týdně. 

Projekt Šablony II byl přerušen (plnění sjednaných akcí) z důvodu Mimořádných opatření  

nařízených vládou a bude pokračovat po odvolání. 

4. Zápis k povinné školní docházce. 

 

Zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 proběhl bez účasti dětí. Podle opatření 

ministra školství. 

Zápis se uskutečnil dne : 2.4.2020. 
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Bylo zapsáno ke školní docházce 6 dětí. 

Do MŠ pro školní rok 2020/2021  bylo zapsáno 5 dětí. Z toho k povinné školní docházce 1 

dítě. 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu a 

chování žáků v 1. pololetí školního roku 2019/2020 

Prospěch 

Ročník Celkem žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Pochvala 

1. 4 4 0 0 4 

2. 4 4 0 0 4 

3. 2 2 0 0 2 

4. 3 2 1 0 3 

5. 5 4 1 0 2 

Celkem 18 16 2 0 15 

 

Chování 
Zameškané 

hodiny 
 

Ročník NTU DTU DŘŠ 1 2 3 N O Průměr 

1. 0 0 0 4 0 0 0 84 21 

2. 0 0 0 4 0 0 0 49 12,5 

3. 0 0 0 2 0 0 0 5 1,5 

4. 0 0 0 3 0 0 0 23 7,66 

5. 1 0 0 5 0 0 0 98 19,6 

Celkem 0 0 0 18 0 0 0 259 14,38 

 

Přehled o prospěchu a chování žáků v 2. pololetí školního roku 2017/2018 

Prospěch 

Ročník Celkem žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Pochvala 

1.  4 0 0 - 

2.  4 0 0 - 

3.  2 0 0 - 

4.  2 1 0 - 

5.  5 0 0 - 

Celkem  17 1 0 - 
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Chování 
Zameškané 

hodiny 
 

Ročník NTU DTU DŘŠ 1 2 3 O N Průměr 

1. 0 0 0 4 0 0 53 0 13,25 

2. 0 0 0 4 0 0 117 0 29,25 

3. 0 0 0 2 0 0 70 0 35 

4. 0 0 0 3 0 0 110 0 36,6 

5. 0 0 0 5 0 0 286 0 71,5 

Celkem 0 0 0 18 0 0  0  

 

6. Prevence sociálně patologických jevů 

 

Všichni pedagogičtí zaměstnanci soustavně mapují a vyhodnocují situaci ve škole. Škola má 

vypracovaný plán prevence, který je naplňován a aktualizován. Našim cílem je předcházet 

vzniku sociálně patologických jevů ve škole. Pokoušíme se vytvářet zdravou školu 

s přívětivým sociálním klimatem tj. prostředí vzájemné komunikace mezi dětmi, učitelkami a 

rodiči. K eliminaci kázeňských problémů a přestupků napomáhala i schránka důvěry a 

pravidelné schůzky vedení školy se zástupci školní samosprávy. Myšlenky zdravé školy a 

zdravého životního stylu se dále promítly do organizace školního života. Škola uskutečňovala 

doplňkové aktivity, projekty, exkurze a výlety, besedy, dopravní výchovu, třídění odpadu, 

výchovu ke zdravému životnímu stylu a akce zaměřené na ekologickou výchovu. 

V uplynulém školním roce se na škole nevyskytly žádné závažné sociálně patologické jevy. 

Drobné prohřešky proti školnímu řádu byly řešeny na místě, popř. ve spolupráci se 

zákonnými zástupci. Ve všech případech došlo k nápravě. 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Absolvovaná školení a semináře 

 

Mgr.Hana Kopová - učitelka 

 Osvědčení PowerPoint pro učitele – zaujměte žáky prezentací 
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 GDPR – NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Marie Šárníková – učitelka MŠ 

 GDPR – NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Bc.Šárka Lakomá – učitelka MŠ 

 GDPR – NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 5.6.2020 –Aspekty sociální a emoční zralosti pro pedagogy MŠ a ZŠ 

Bc.Marie Ženčáková – vychovatelka 

 Osvědčení – PowerPoint – zaujměte žáky prezentací  

 GDPR – NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Mgr.Milena Brňáková 

 GDPR – NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

8. Mimoškolní aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 

ZŠ   

2.9.2019 Zahájení školního roku 2019/2020  

2.9.2019 Rodičovská schůzka rodičů žáků 1.ročníku  

5.9.2019 Zahájení projektu čtení pomáhá ( všechny ročníky)  

10.9.2019 Dopravní hřiště Mohelnice  

25.9.2019 Plenární schůze rodičů  

4.10.2019 Rodilý mluvčí ve výuce, AJ  

10.102019 Ovoce a zelenina do škol – každých 14 dní  

1.11.2019 Vítání občánků ( Obec Bratrušov)  

13.11.2019 Předávání Slabikáře žákům 1.ročníku  

14.11.2019 Tvoříme s Magdou – vánoční dekorace  

15.11.2019 1.lekce plavání  

20.11.2019 ITC – odborník ve výuce  

20.11.2019 Fond Sidus  

21.11.2019 Konzultační den  
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22.11.2019 2.lekce Plavání  

29.11.2019 3.lekce plavání  

3.12.2019 Film 3D – Mořští živočichové  

5.12.2019 Návštěva Mikuláše  

6.12.2019 4.lekce plavání  

13.12.2019 5.lekce plavání  

17.12.2019 Vánoční besídka v DK Bratrušov   

20.12.2019 6.lekce plavání  

10.1.2020 7.lekce plavání  

14.1.2020 8.lekce plavání  

29.1.2020 Tvoříme s Magdou  

30.1.2020 Ukončení 1.pololetí školního roku 2019/2020  

14.2.2020 10.lekce plavání  

2.3.-6.3.2020 Lyžařský výcvik ve Skiareálu Červenohorské sedlo  

11.3.2020 Uzavření školy z důvodu Mimořádných opatření  

1.6.2020 MDD – Hledání pokladu ukrytého v lese  

29.6.2020 Vycházka do okolí školy – historie Bratrušova, suchá 

varianta – program ve škole 

 

30.6.2020 Zakončení školního roku .Rozdávání vysvědčení  

   

MŠ   

10.9.2019 Dopravní hřiště  

13.11.2019 Předávání Slabikáře  

5.12.  Mikulášská nadílka  

17.12.2019 Vánoční besídka  

 Celoročně projekt České obce sokolské ,,Svět nekončí za 

vrátky, cvičíme se zvířátky“ 

 

 Projekt Recyklohraní  

 Domestos do škol – plnění úkolů  
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9. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI, kontroly 

V tomto školním roce nebyla provedena inspekce ČŠI. 

 

KÚ Olomouc - finanční kontrola, konaná dne:22. 6. - 26. 6.2020 

V průběhu finanční kontroly bylo zjištěno porušení ustanovení §132 zákona č. 262/2006 Sb. 

Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že zaměstnankyni XY nevznikl nárok na 

proplacení příplatku za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah (vychovatelka za 

učitelku). 

Porušení ustanovení §8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, tím, že zaměstnankyni XX byl 

přiznán zvláštní příplatek za třídnictví v nižší výši, než povoluje uvedené nařízení vlády. 

Dále bylo od KÚ doporučeno zahájit jednání se zřizovatelem ve věci kompetencí zřizovatele 

uvedených v Zásadách řízení příspěvkové organizace., Aktualizovat směrnice Vnitřní 

kontrolní systém, Vnitřní směrnici o vedení účetnictví, Směrnici o oběhu účetních dokladů a 

Podpisové vzory. 

10. Revize sportovního vybavení ZŠ, na školním hřišti v MŠ, 

na zahradě MŠ 

Kontrola byla provedena 9. 6. 2020 

 

Závady : 

MŠ 

 Herna MŠ – bez závad 

Zahrada – bez závad 

Lavice,stolky – bez závad 

 

ZŠ 

ŠD – bez závad 

Zahrada ZŠ – bez závad, drobné opravy kompozitu na trubkách, 

Hřiště ZŠ – fotbalové branky bez sítěk, 
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- Zavěšení ochranných sítí na lankách – nutná oprava 

 

Hygienická kontrola provedená dne :17.10.2019 

Na základě kontroly  Krajské hygienické stanice byl zjištěn nedostatek sociálního zařízení 

v MŠ. Malý počet umyvadel a záchodových mís, nevhodně umístěné kohoutky u umyvadel, 

pro daný počet dětí. Oprava byla provedena v srpnu 2020. 

 

Kontrola Bezpečnosti práce 

Provedená dne : 26.5.2020 

Zajistit aktualizaci ,,Pokynů pro provoz zařízení na topný plyn propan butan.“( Zbožínek) 

Zajistit proškolení školnice pí. Z. Mitrofanové  proškolení pro ,,Provoz zařízení na zkapalněný  

topný plyn propan. 

Zajistit bezpečný provoz hromosvodové instalace na budově MŠ. 

 

11. Základní  údaje o hospodaření školy 

Výsledky hospodaření příspěvkové organizace za rok 2019 
 
Obec Bratrušov schvaluje: 
 

1. Výsledky hospodaření Základní školy a Mateřské školy Bratrušov, okres 
Šumperk, příspěvkové organizace 
 
Výnosy celkem             4 673 927,03 
Náklady celkem             4 728 267,88 

 
Hospodářský výsledek                                -54 340,85 Kč 

 
2. Návrh krytí zhoršeného výsledku hospodaření: 

 
- na vrub zůstatku rezervního fondu        -54 340,85 Kč 

 
- ze zlepšeného VH v následujících letech 
 

 

 
Příjmy finančních prostředků z dotací: 
 
Příjem dotace od zřizovatele na provoz a dofinancování platů 
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● Provoz         350 000,00 
● Dofinancování             0,00 
 
Příjem dotace od KÚ 
● Přímé náklady na vzdělávání       3 602 220,00  
● Dotace na plavání                    40 740,00 
● Ostatní dotace na platy                     89 586,00 
● Šablony OP VVV II.                  245 265,00 
   Neinvestiční náklady celkem    3 977 811,00 
 
 
Náklady a výnosy organizace k 31.12.2019 
 
Hlavní činnost: 
● Náklady celkem     4 634 061,04 
● Výnosy celkem     4 574 436,03 
   Výsledek hospodaření             -59 625,01 
 
Hospodářská činnost: 
● Náklady celkem          94 206,84 
● Výnosy celkem          99 491,00 
   Výsledek hospodaření           5 284,16  
 
Výsledek hospodaření celkem        -54 340,85 
 
Zůstatky finančních prostředků k 31.12.2019 
 
Pokladna ZŠ              4 816,00 
Pokladna ŠJ              7 836,00 
 
Základní běžný účet     1 042 730,32 
Běžný účet FKSP                                                    62 122,55 
 
FKSP                                                      74 041,55 
Fond odměn                7 162,00 
Rezervní fond ze zlepšeného VH          48 469,05  
Investiční fond            76 458,00            

 
 
 
Ve škole proběhla veřejnoprávní kontrola zřizovatele dne: 14. 5. 2020. Kontrola se zaměřila 

na hospodaření s veřejnými prostředky a příslušnou dokumentaci, kontrola správnosti 

schvalovacích procesů, na přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému. Kontrolní 

shrnutí je následující: 

- nedodržování nově vydaných Zásad řízení příspěvkové organizace 
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- nebyl řádně zveřejněn rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na 

roky 2019 – 2021 

- nebyl předložen návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu na roky 2020-2022 do stanoveného termínu          

12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

 

Škola byla ve školním roce 2019/2020 zapojena jako každoročně do programu Školní mléko, 

kdy mohli žáci přímo ve škole konzumovat státem dotované mléko a mléčné výrobky 

(dodává firma MK Fruit). 

Každý žák v rámci programu Ovoce do škol 2x měsíčně obdržel balíček s čerstvým ovocem 

nebo zeleninou (dodává firma MK Fruit). 

Žáci se opět účastnili projektu recyklovaní, který je zaměřen na ekologii – zejména na třídění 

odpadů. Ve škole je kontejner na baterie, dále žáci třídili papír, kartónové obaly od nápojů, 

plasty.  

13. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

 

Škola nevystupuje v současné době jako instituce zapojená do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení. 

14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdroj 

 

Název   projektu  . CZ :  Šablony ZŠ Bratrušov II 

Číslo projektu : CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012044 
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15. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve 

vzdělávání 

Ve škole nepůsobí odborová organizace ani jiná organizace zaměstnavatelů. Při plnění úkolů 

ve vzdělávání spolupracujeme zejména s městskou knihovnou Šumperk, Vilou Doris 

v Šumperku, pedagogicko-psychologickou poradnou v Šumperku, SPC v Šumperku, s Policií 

ČR, hasiči a dalšími partnery. 

 

V Bratrušově dne 14. 8. 2020  

 

Zpracovala: Mgr. Zuzana Navrátilová 

 Ředitelka školy 

 

 

 

Schváleno školskou radou dne 26. 8. 2020 

 


