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Výroční zpráva o činnosti Základní školy Branky
Osnova vychází z § 7 odst. 1 písm. a) - i) Vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví
náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Základní údaje o škole
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Název školy : Základní škola a Mateřská škola Branky, okres Vsetín, příspěvková organizace
Sídlo školy : Branky 101, 756 45
Zřizovatel školy : Obec Branky, Branky 6, 756 45
Právní forma školy : příspěvková organizace od 1.7. 2001, IČO : 70918279
Ředitelka školy : Mgr. Alena Barošová
telefon : 571/637063, E – mail : a.barosova@zsbranky.cz
datum zřízení školy – 22.12. 1995
datum zařazení do sítě – 22.3. 1996
poslední aktualizace v síti – 1.9. 2005
identifikační číslo ředitelství v síti škol – 600 149 854
součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity.
Základní škola pro 1. stupeň, kapacita 90 žáků, IZO 102 768 072
Mateřská škola
kapacita 60 dětí,
IZO 150 006 870
Školní družina
kapacita 25 žáků, IZO 120 400 677
Školní jídelna
kapacita se neuvádí, IZO 150 006 888
Školní jídelna - výdejna
kapacita se neuvádí, IZO 150 073 488

Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok
2012/2013 :
Počet tříd
/skupin

Počet
žáků

3
1
1
x
x

39
20
26
31
x

1. stupeň
Školní družina
Mateřská škola
Školní jídelna
jiné

Počet žáků
Přepočtený
na třídu
počet ped.prac.
/skupinu
/prac.ŠJ
12,3
3,63
20
0,79
26
2,00
x
2,5
x
x

Počet žáků
na ped.úvazek
10,74
25,3
13
x
x

Vzdělávací programy školy
vzdělávací program
Národní škola
Obecná škola
Základní škola
Jiné *

č.j.MŠMT
X
X
X
ŠVP pro základní vzdělávání

školní rok 2012/2013
v ročnících
počet žáků
X
X
X
X
X
X
1.-5.
39

Údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013

Ped. pracovníci Pracovní zařazení, funkce
- poř.číslo
1
ředitelka

Úvazek
1,00

2

učitelka

1,00

3

učitelka

0,63

4

učitelka

1,00

5

vychovatelka

0,79

Kvalifikace, stupeň vzdělání,
obor, aprobace
PF Ostrava, učitelství pro školy
I. cyklu
PF Prešov, učitelstvo pre 1.st.
ZŠ
Ostravská universita-učitelství
Pro 2. St. Bi a Geografie
PF
Universita
Palackého,
Olomouc-učitelství pro 1. St.
bez aprobace

Roků ped.
praxe
35
24
12
19
4

Učitelky 1,2,4 kvalifikovaně, učitelka 3 a vychovatelka vyučovaly nekvalifikovaně.
Od září 2013 obě zahajují studium potřebné k získání požadované kvalifikace.

Údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013
Ostatní pracovníci
- poř.číslo
1

Pracovní zařazení, funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání, obor

0,6

Střední odborné, kuchař + zkouška
na vedení provozní jednotky

vedoucí ŠJ

2

uklizečka, školnice

0,80

3

vedoucí kuchařka

1,00

4

kuchařka

0,90

5

účetní

0,50

Střední
odborné,
všeobecná
ekonomika
Základní, vyučená kuchařka
Střední odborné, elektrotechnika,
Vyučená kuchařka
Střední
odbornéekonomické
zaměření

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2012/2013
Gymnázium
8 leté
6 leté
4 leté
přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí
x
x
X
x
x
x

SOŠ
SOU, U
vč.konzervatoří
přihláš. přijatí přihláš. přijatí
x
x
x
x

OU, PrŠ
přihláš. přijatí
x
x

Údaje o zařazování dětí a žáků
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2012/2013
Zapsaní do 1. tříd
2012

Počet žádostí
o odklad

Nastoupili do
1. třídy 2012

Zapsaní do 1. tříd
2013

Počet žádostí
o odklad

Nastoupí do
1. třídy 2013

8

1

7

10

0

10

Výsledky výchovy a vzdělávání
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2012/2013
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem 1.stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem 2. stupeň
Škola celkem

Počet žáků
celkem
8
5
12
5
9
39

39

Prospělo
s vyznamenáním
6
4
8
2
5
25

Prospělo

Neprospělo

2
1
4
3
4
14

0
0
0
0
0
0

Hodnoceno
slovně
0
0
0
0
0
0

25

14

0

0

Pochvaly na konci školního roku: celkem bylo uděleno 10 pochval ředitelky školy.
Pochvaly byly uděleny za výsledky v soutěži EVVO a reprezentaci školy v literární soutěži.

Průměr prospěchu za školu v hlavních předmětech
Český jazyk

1,70

1.-5. ročník

Matematika

1,73

1.-5. ročník

Prvouka

1,43

1.-3. ročník

Přírodověda

2,14

4.-5. ročník

Vlastivěda

2,43

4.-5. ročník

Anglický jazyk

1,88

3.-5. ročník

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních
pracovníků školy za období září 2012 až červen 2013

Mgr. A. Barošová Soulad ŠVP S RVP a postupy při aktualizaci

6.11.2012

590,- Kč

Mgr. A. Barošová Motivace a sociální potřeby v ped. praxi

7.12.2012

250,- Kč

Mgr. E. Zabrucká Motivace a sociální potřeby v ped. praxi

7.12.2012

250,- Kč

Mgr. R. Crhová

7.12.2012

250,- Kč

12.3.2013

550,- Kč

Mgr. R. Crhová

Motivace a sociální potřeby v ped. praxi
Hry, nápady, náměty o přírodě

Mgr. E. Zabrucká Poznávání neživé přírody prostřednictvím
pokusů

23.4.2013

550,- Kč

Mgr. A. Barošová Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich
řešení

6.2.2013

250,- Kč

Mgr. J. Pelcová

6.2.2013

250,- Kč

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich
řešení

Mgr. E. Zabrucká Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich
řešení

6.2.2013

250,- Kč

Mgr. R. Crhová

6.2.2013

250,- Kč

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich
řešení

Mgr. K. Wágnerová Klima V mateřské škole

12.4.2013

250,- Kč

Mgr. a. Barošová Klima V mateřské škole

12.4.2013

250,- Kč

D. Horáková

Aktuality v účetnictví

8.2.2013

800,- Kč

D. Horáková

Řešení aktuálních problémů v účetnictví

13.6.2013

780,- Kč

Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2012/2013
.

Literární soutěž O poklad strýca Juráša- vyhlášená Městskou knihovnou ve Valašském
Meziříčí. Letošní téma znělo Cesty za dobrodružstvím. Do soutěže se zapojili s prózou žáci
4.a 5. ročníku. Odeslány k posouzení byly odeslány práce Magdaleny Markové, Tomáše Paly,
Pavla Marka. Ze 2. ročníku se do soutěže zapojila s komiksem Štěpánka Šandorová. Ta se
stala také vítězkou okresního kola. Ostatní práce byly vyhodnoceny diplomem za účast.
Městská knihovna se pro malý počet celkově přihlášených prací rozhodla nevyhlašovat
vítězné práce. Na vyhlášení výsledků soutěže jsme pozvali místní knihovnici paní Marii
Kunetkovou, která účastníkům předala diplomy za účast a drobné dárky.
Soutěž Požární ochrana očima dětí- vyhlášená OSH Vsetín. Do soutěže se zapojili pod
vedením učitelek žáci ze 2.-5. ročníku. Do soutěže byly odeslány 3 žákovské práce.
Soutěž Masožravky-zelení dravci- vyhlášená Muzeem regionu Valašsko. Do soutěže se
zapojili pod vedením třídní učitelky žáci 2. a 3. ročníku. Žáci si vyhledávali potřebné
informace na internetu, v encyklopediích a následně téma výtvarně zpracovali. Odeslány byly
2 práce.
V rámci celoročního projektu Recyklohraní reagovali žáci pod vedením třídní učitelky na
vyhlášenou soutěž Ekovlajka- upozornili, kam patří elektroodpad.
Na podzim proběhla na naší škole nová soutěž Branecký talent. Zapojilo se 19 žáků. Soutěž
byla rozdělena do kategorií zpěv, tanec a jiné. V porotě zasedli jak pedagogové, tak i žáci.
Celé klání probíhalo v příjemné a úsměvné atmosféře. A přestože byli vyhlášeni vítězové,
poděkování patří všem zúčastněným, kteří se odhodlali jít „s kůží na trh“ a předvedli se.
Oblíbená je každoročně pořádaná soutěž ve šplhu. Zapojilo se 17 žáků z 1.-5. ročníku. Na
tuto soutěž se žáci připravují v hodinách tělesné výchovy již delší dobu předem.Vítězem I.
kategorie (1.ročník) se stala Anetka Bátrlová. V kategorii II. (2. a 3. ročník) zvítězila Natálie
Švidrnochová. A v kategorii III. ( 4. a 5. ročník) si prvenství vyšplhal Lukáš Vacula.
Velkou účast zaznamenala oblíbená soutěž ve florbalu. Zahrát si přišlo 32 žáků naší školy.
V kategorii I.( žáci 1.-3. ročníku) soutěžilo 20 žáků a v kategorii II.( žáci 4.-5. ročníku) si
zahrálo 12 dětí.

Aktivity školy vedoucí k šetrnému přístupu k životnímu prostředí
Mezi celoroční projekty zařazené opět do plánu práce pro školní rok 2012/2013 patřil projekt
Recyklohraní.
Naším cílem bylo vedení žáků k tomu, aby si vytvářeli citlivý a šetrný vztah k přírodě.
Celoročně:
Nadále jsme ve třídách třídili odpad: plasty, papír a plnili úkoly v recyklohraní.
Za 1840 bodů si škola pořídila volejbalový a basketbalový míč a florbalové míčky.
Teď už máme na kontě 561 bodů.
Pozorovali jsme změny v přírodě, vyhledávali zajímavá místa v přírodě, učili se zachovávat
čistotu prostředí a tvořili z přírodnin.
Do aktivit šetřících životní prostředí patří i dvakrát ročně pořádaný sběr papíru. Za
uplynulý školní rok jsme nasbírali 9040 kg papíru.

.

Akce charitativního a dárcovského charakteru
Ve školním roce 2012/2013 jsme se zapojili do dárcovské sbírky CPK- CHRPA, což je
organizace zabývající se výcvikem koní určených pro hiporehabilitaci. Do sbírky se zapojilo
25 žáků a pedagogové. Celková odeslaná částka činila 625,- Kč.
Další akcí tohoto charakteru byla sbírka pro Občanské sdružení ŽIVOT DĚTEM.
Zakoupením drobných předmětů jsme na konto sdružení odeslali 1220,- Kč.

Seznam kroužků ve školním roce 2012/2013
Při škole pracoval kroužek sportovní, angličtina hrou, anglická konverzace, aerobik,
výtvarný a šachový.
Jako nepovinný předmět bylo vyučováno náboženství.

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Ve školním roce 2012/2013 nebyla provedena ve škole inspekce.

Základní škola a Mateřská škola Branky, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012

Výnosy:
Celkové příjmy školy
Z toho:Tržby z prodeje služeb (stravné, nájem, školné, družina, VHČ)
Příspěvky a dotace na provoz
Ostatní výnosy (úroky, jiní tržby)

5 928 342,15
811 917,
4 942 259,174 166,15

Náklady:
Celkové neinvestiční výdaje:
Z toho:Náklady na platy pracovníků
Náklady na odvody zdrav. a soc. pojištění a FKSP
Výdaje na učebnice, učební pomůcky a potřeby
Ostatní provozní výdaje

5 905 752,69
3 006 260,1 013 643,18 495,09
1 867 354,60

Hospodářský výsledek za rok 2012 činí 22 589,46 Kč.

Zpracovala. Horáková Dagmar
Schválila: Mgr. Barošová Alena
Branky 18.1.2013

Základní škola a Mateřská škola Branky, okres Vsetín, příspěvková organizace

ČERPÁNÍ -Fond kulturních a sociál. potřeb 2012
Příjmy:
Zůstatek k 31.12.2012

9 715,48

Příděl v r. 2012:

28 652,-

Příjmy celkem:

38 367,48

Výdaje:
Odměny a dary
4 500,Příspěvek PF
0,Školní stravování
14 868,Zdravotní péče
0,Výchovná kulturní činnost 6 900,Neinvestiční vybavení
0,Výdaje celkem

26 268,-

Zůstatek k 31.12.2011

12 099,48

Odměny a dary
Příspěvek PF
Školní stravování
Zdravotní péče
Výchovná kulturní činnost
Neinvestiční vybavení

Indruchová, Barošová, Horáková, Vogelová
0,- měsíčně na zaměstnance
6- Kč na 1 oběd.
300,- Kč na zaměstnance (vitamíny, masáže, bazén)
250,- Kč na zaměstnance (Den učitelů, posezení konec roku)
0,-

Dne 11.1.2013
Zpracovala: Horáková Dagmar

Schválila: Mgr. Barošová Alena

S touto výroční zprávou byla seznámena pedagogická rada dne 26.9.2013 a byla
schválena školskou radou dne 10.10.2013.

Mgr. Alena Barošová-ředitelka

Příloha č. 1

Hodnocení plánu environmentální výchovy za školní rok 2012/2013
Naším cílem bylo vedení žáků k tomu, aby si vytvářeli nesobecký vztah ve prospěch přírody.
Celoročně:
Nadále jsme třídili odpad: plasty, papír a plnili úkoly v recyklohraní.
Za 1840 bodů škola si pořídila volejbalový a basketbalový míč a florbalové míčky.
Teď máme na kontě 561 bodů.
Pozorovali jsme změny v přírodě, vyhledávali zajímavá místa v přírodě, učili se zachovávat
čistotu prostředí a tvořili z přírodnin.
Podzim 2012
11. 10. 2012- Cvičení v přírodě – pochod lesní cestou na Kozáru.
Motivací proti únavě bylo hledání pokladu lesního skřítka, který žákům připravil úkoly
pohybové, výtvarné i vědomostní.
19. 10. 2012 – Den stromů – žáci téma stromů zpracovávali ve slohu, v prvouce ve Vv i Pč.
- vycházka za zelenými obry
9. 11. 2012 – Sběr papíru – nasbíralo se 4260 kg
Zima 2012
19. 12. 2012– vycházka do lesa ke krmelci – žáci si donesli suché pečivo, jablka, mrkve
a připravili hostinu pro lesní zvěř
- pozorovali jsme stopy ve sněhu aktivních zvířat
- využili sníh na zimní hry
- ve Vv a Pč tvořili práce se zimní tématikou – zimní krajina, vločky, sněhové koule,
sněhuláci
Jaro 2013
Žáci pozorovali příchod jara a letos se jej nemohli dočkat. Zima byla dlouhá a už se všem
omrzela.
Vytvořili jsme Mařenu a 27. 3. 2013 tento symbol zimy upálili.
Připomněli jsme si Velikonoce, malovali kraslice, poznávali jarní květiny.
8. 3. 2013 – výtvarná soutěž: Masožravky – zelení dravci mezi rostlinami
Žáci si vyhledávali potřebné informace na internetu, v encyklopediích a následně jsme téma
výtvarně zpracovali.
Využili jsme nabídku lektorských programů Muzea regionu Valašsko:
8. 4. 2013 - programem Živá Bečva jsme si připomněli Den vody, který je stanoven na 20. 3.
Žáci se v programu dozvěděli o výskytu rostlinných a živočišných druhů od pramenu Bečvy
až po její střední tok
- Zprávy z ptačí říše zámeckého parku – tento program nabídl žákům zajímavosti ze
života ptáků, měli jsme možnost vidět ukázky vycpanin i hlasové projevy ptačího
obyvatelstva
22. 4. 2013 – Den Země – v rámci hry Recyklohraní jsme vytvořili Ekovlajky, které
upozorňují, kam patří elektroodpad

- ve Vv kombinovanou technikou jsme ztvárnili Zemi uprostřed vesmíru
25. 4. 2013 Žáci ke Dni Země pobývali v lesním prostředí. Rozdělili jsme se na skupinky
a s pytlíky procházeli lesem a dělali očistu.
10. 5. 2013 – Sběr papíru – nasbírali jsme 4 780 kg. Ve sběru s námi spolupracovala firma
Kartonáž.
Léto 2013
Pozorovali jsme počasí, změny v přírodě, využívali přírodní materiál, poznávali letní rostliny,
na vycházkách rozlišovali jednotlivá přírodní společenstva.
Vypracovala: Mgr. Emília Zabrucká

Příloha č. 2

Vyhodnocení plánu školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013
1. Základní školu navštěvuje v současné době 39 žáků. Při škole pracuje řada zájmových
kroužků z oblasti tělovýchovné, jazykové (Aj), výtvarné, šachový kroužek. Ve škole
je zřízena školní knihovna a školní družina, kde si děti mimo jiné zkouší i
redaktorskou činnost při tvorbě časopisu Družináček.
2. Pro děti je mimo těchto kroužků připravována po celý rok řada činností – sportovní
dny, zábavná odpoledne (karneval), vystoupení dětí pro rodiče ( besídka ke Dni
matek), vystoupení dětí pro seniory, návštěva divadelních představení, recitační soutěž
apod. Na škole proběhly nebo se škola zapojila do těchto akcí v rámci:
- tělesné výchovy: soutěž ve šplhu
florbalový turnaj jednotlivých tříd
- dopravní výchovy: návštěva dopravního hřiště, kde žáci 4. ročníku skládali
„řidičské“zkoušky na kolo
- ekologické výchovy: sběr papíru, sběr malých elektrospotřebičů
Den stromů, Den vody
Den Země (sběr odpadků při cestě lesem směr Oznice)
-výtvarné výchovy: Požární ochrana očima dětí
Ekovlajky - v rámci Recyklohraní
Masožravky – zelení dravci mezi rostlinami – Muzeum regionu
Valašsko
3. Škola se zapojuje také do soutěží vyhlašovaných jinými institucemi, např. do literární
soutěže „O poklad strýca Juráša“ (MK Vsetín) – zde se zapojili žáci 2. ročníku –
Štěpánka Šandorová (vítěz okresního kola) a 5. ročníku - Pavel Marek, Magdalena
Marková a Tomáš Pala.
5. Škola se zapojila nebo na ní proběhly tyto akce proti dříve plánovaným:
Září: dopravní hřiště (4., 5. ročník)
Říjen: Den stromů
divadlo KZ VM pro 1. – 3. ročník
cvičení v přírodě – hledání pokladu
Listopad: sběr papíru
soutěž Branecký talent
Africká pohádka – divadelní představení
Prosinec: Mikuláš v muzeu – Lešná
pečení perníčků
vánoční nadílka zvířatům v lese,
vánoční besídka – Zpívání u jesliček

divadlo KZ VM – B Art – taneční vystoupení
kino VM - Doba ledová
seminář pro pedagogy OA VM
Leden: soutěž ve šplhu
přednáška PIS Vsetín – Bezpečnost na cestě do školy i ze školy
Únor: přehlídka recitátorů – třídní kola
seminář pro pedagogy OA VM - Šikana
Březen: karneval pro děti
florbal – finále
Den vody
vynášení Mařeny – vítání jara
velikonoční dílničky
Prostřeno v Brankách – první vaření žáků 4. a 5. ročníku (účast dobrovolná)
Duben: Den vody – lektorský program Živá Bečva a Zprávy z ptačí říše v zámku
Kinských VM
Den Země – očista lesa od odpadků
vystoupení žáků 4. a 5. ročníku pro seniory
dopravní hřiště 4.,5. ročník
beseda Jak se bránit násilí – KPPP VM
Květen: besídka ke Dni matek
sběr papíru
dopravní hřiště 4.,5. ročník
školní výlet – Nový Jičín – výstava klobouků – zámek Kunín – prohlídka,
pohádka, špekáček.
Červen: dopravní hřiště – žáci 4. a 5. ročníku
projekt Zdravá pětka – žáci 1. – 5. ročníku
kino VM – Čtyřlístek ve službách krále
V přednášce policisty PIS Vsetín Bezpečně do školy i ze školy si žáci připomněli
vědomosti z dopravní výchovy, policista je rozšířil o případy z vlastní zkušenosti a
žáci nakonec dostali malou odměnu. Při besedě s paní magistrou na téma Jak se bránit
násilí se zase žáci dozvěděli, že si nemusí nechat všechno líbit a formy odmítnutí
takového chování vůči své osobě, které jim není příjemné. V rámci Zdravé pětky se
žáci zase dozvěděli či prohloubili si znalosti o zdravém životním stylu – byla probrána
témata týkající se zdravé výživy a vhodného pitného režimu.
Všechny akce vedou k rozšiřování znalostí a dovedností žáků, kulturnímu rozhledu,
stejně jako k úctě k rodičům, prarodičům a seniorům, k malým dětem a vůbec ke
všem lidem.

Vypracovala: Mgr. Renata Crhová

Příloha č. 3

Zhodnocení práce ve Školní družině za školní rok 2012/2013

Školní rok 2012-13. Nově byl zpracován ŠVP školní družiny. Kromě celoročního plánu se
uskutečnily i jiné zábavné akce a odpoledne. Např. „Pasování prvňáčků“, „Malování
chodníkových sluníček,“Hrady z písku“, „Seznamka“, „Evropský den bez aut“, „Den
stromů“, „Drakiáda“, „Bramboriáda“,“Světový den výživy, „Den bílé hole“, „Branecký
talent“, „ Rekordiáda“, „Hallowenové odpoledne“,“Družinový karneval“, „S čerty nejsou
žerty“, „Den naruby“, „Zpívá celá družina“, „Vtipálek školní družiny“, „Mezinárodní den
postižených“, „Riskujeme v družině“, „Andělské odpoledne“, „Jablíčkový den“, „Pexesový
král“, „Koloběžkové odpoledne“, „Návštěva knihovny“, „Den matek“, „Noc ve školní
družině“, “Kloboukové odpoledne“, „Procházka na Kozáru“, „Opékání špekáčků“, „
Družinové spaní v MŠ“.
Každý měsíc jsme uskutečnili „Křeslo pro hosta“ září: p. Bronislav Ševčík - republiky
v trukcktrialu, říjen: Bursas Charalambos – branecký hlavičkář, listopad: sanitka – vše o
zdraví, úrazy, první pomoc, prohlídka sanitky, prosinec – návštěva kouzelníka, únor:
Hasičský záchranný sbor VM, březen – p. Havran – branecký kronikář, duben: Tomáš Pala –
žák naší školy – vicemistr republiky v motokrosu, květen: p. Střítezská MÚ VM –
kyberšikana, červen: p.Jurajdová – závodnice koní.
Ani ekologie a příroda nezůstala zkrátka. Akce jako „Podzimní hrabání listí“, „ Úklid okolí
školy“, „Úklid dětského hřiště, „Otvírání studánek“, „Den vody“, „Památné stromy“,
„Rybníky naší obce“, „Návštěva čističky, „Návštěva Kartonážky“, „Vyrábíme a
recyklujeme“.
Bez sportu ani den a za každého počasí, např. sáňkování, bruslení, sportovní hry, procházka
obcí, procházka do sousední obce Police, procházka zámeckou zahradou.
Stejně rády děti výtvarně tvoří z různých materiálu , nově děti zaujala enkaustika, vyrábění
na jarmark, přitom si zazpívají nebo poslouchají četbu knihy. V počítačové učebně rádi
pobývají hlavně chlapci, ale kolektivní společenská hra jim dala zapomenout.
Větší děti se hojně zapojovaly do redaktorské činnosti v časopise Družináček.
Zpracovala: Horáková Dagmar, vychovatelka

Příloha č. 4

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. o
svobodném přístupu k informacím za období 1.1.-31.12.2012

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže
a tělovýchovy k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ze dne 8.11.1999 v platném znění.
A/ Celkový počet písemných žádostí o informace.......................................................0
B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace.....................0
C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí
informace......................................................................................................................0
D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona...............................................0

V Brankách dne 5.1.2013

Razítko

Mgr. Alena Barošová
ředitelka

