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Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

Úvod 
 

Vážení přátelé naší školy, 

tuto výroční zprávu tvoříme prvně, avšak dle informací kolegů, kteří absolvovali hodnocení 

Českou školní inspekci, by měla být také výroční zpráva školní družiny. Děkuji tímto paní 

vychovatelce Barboře Bazanové, DiS. za pomoc a spolupráci při vytvoření zprávy. 

Vzhledem k faktu, že výroční zpráva školní družiny není přímo ukotvena ve vyhlášce č.15/2005 

Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, budou ve výroční 

zprávě prezentovány pouze některé skutečnosti, které se školní družiny dotýkají, navíc mnoho 

informací koresponduje s výroční zprávy školy za školní rok 2021/2022 a na kterou tímto 

odkazuji. 

Co je třeba říci ve vztahu ke školní družině je fakt, že počet žáků, kteří navštěvují toto školské 

zařízení roste. V předchozích letech kulminoval počet kolem 65 žáků, v roce letošním již máme 

81 žáků. Pokud by tento trend pokračoval, budeme v příštích letech nuceni rozšířit počet 

oddělení školní družiny, což nevidíme jako problém, ale naopak jako výzvu. 

Obdobně jako škola, i školní družina byla v uplynulém školním roce postižena zpočátku 

epidemií koronaviru. Naštěstí ale šlo o situaci krátkodobou a žáci mohli z větší části roku plně 

školské zařízení využívat. 

 

Za vedení školy 

J.Veřmiřovský, ředitel školy 
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Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

1. Základní údaje o škole  

 

1.1 Údaje o právnické osobě  

 

Název: Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Březinova 52, 

příspěvková organizace 

Sídlo:  Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

Právní forma příspěvková organizace 

Ředitel RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., MBA, LLM, MPA, MSc. 

Zástupci ředitele: Mgr. Zdeňka Mikesková (pro základní vzdělávání, statutární zástupce) 

Bc. Hana Hlobilová (pro předškolní vzdělávání) 

IČO 70978336 

REDIZO 600 145 239 

Tel/fax 596 784 375 

e-mail  reditel@zs-brezinova.cz  

jana.vybiralova@zs-brezinova.cz (e-mail sekretariátu) 

zs.brezinova@quick.cz 

Web www.zs-brezinova.cz 

Dat.schránka  vgymgbp 

 

1.2 Údaje o zřizovateli 

 

Název Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih 

Adresa Horní 791/3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka 

Právní forma městský obvod SMO 

IČO 00845451 

 

1.3 Součásti školy  

Škola vykonává činnost následujících částí, tj. škol a školských zařízení: 

 

Základní škola 

IZO 102 508 917 
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Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

Kapacita dle 

rejstříku škol: 

540 žáků 

Adresa: Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

Poznámka: úplná základní škola s 1. a 2. stupněm s českým vyučovacím jazykem 

Datum zápisu do 

rejstříku škol: 

1.1.2005, Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,   

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana, ze dne 14.1.2005, čj. 

10762/05-21, č.j.posledního rozhodnutí MSK131314/2007 

 

Mateřská škola 

IZO 107 630 281 

Kapacita dle 

rejstříku škol: 

60 dětí (počet k 30.9.2021 – 46 dětí) 

Počet tříd: 2 třídy 

Adresa: Mozartova 1477/ 9, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

Tel.č. 596 788 385 

e-mail: Materska.skola@zs-brezinova.cz  

Datum zápisu do 

rejstříku škol: 

1.1.2005 

Počet dětí po 

30.09.2021 

46 dětí  

Počet dětí na 1 

třídu 

23 dětí 

Počet dětí na 1 

učitele 

11,5 dětí 

Pozn. během roku se počet dětí vyvíjel ve zvyšujícímu se trendu až na celkový počet 50 dětí. 

 

Školní družina 

IZO 120 100 363 

Kapacita dle 

rejstříku škol: 

90 žáků (počet k 31.10.2021 byl 81 žáků) 

Počet oddělení: 3 oddělení 

Adresa: Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

Tel.č. 773 182 810 
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Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

e-mail: Zdenka.mikeskova@zs-brezinova.cz  

Datum zápisu do 

rejstříku škol: 

1.1.2005, poslední rozhodnutí KÚ MSK, odbor školství, mládeže a 

sportu, č.j MSK5880/2013, spis.zn.ŠMS/13049/2013/Řez ze dne 

20.05.2013 

Počet žáků na 1 

oddělení: 

27 

Počet žáků na 

vychovatele: 

27 

 

Školní jídelna 

IZO 120 100 967 

Kapacita dle rejstříku škol: 450 jídel  

Počet stravujících se žáků k 31.10.2021 216 

Počet stravujících se dětí (připravovaných 

jídel pro ŠJ výdejnu) k 31.10.2020 

49 

Počet stravujících se zaměstnanců 

k 31.10.2020 

49 

Adresa: Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

Tel.č. 596 784 367 

e-mail: Skolni.jidelna@zs-brezinova.cz  

Datum zápisu do rejstříku škol: 1.1.2005 

 

Školní jídelna - výdejna 

IZO 150 076 207 

Kapacita dle rejstříku škol: 60 jídel 

Počet stravujících se dětí 

(připravovaných jídel pro ŠJ 

výdejnu) k 31.10.2020 

50 

Adresa: Mozartova 9, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

e-mail: Skolni.jidelna@zs-brezinova.cz  
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Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

1.4 Statistické údaje o počtu oddělení a žáků  

Počet oddělení Školní družiny celkem: 3 

Celkový počet žáků k 31.10.2020:  81 

Počet žáků na 1 oddělení: 27,00 

Počet žáků na vychovatele: 27,00 
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Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

2. Vzdělávací programy  

 

2.1 Vzdělávací programy: 

Školní družina postupuje ve svých činnostech dle Školního vzdělávacího programu pro školní 

družinu Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková 

organizace“, který vstoupil v platnost dne 1.9.2017 a který definuje výchovné oblasti, 

materiální a personální zabezpečení i vzdělávací a výchovné oblasti. Nedílnou součástí je také 

rozvoj klíčových kompetencí majících vazbu na činnost školského zařízení.   

 

3. Personální zabezpečení činnosti školní družiny 

Činnost školní družiny byla zajištěna třemi pedagogickými pracovníky: 

- 1.oddělení – Marie Huvarová, úvazek 0,91 

- 2.oddělení – Taťána Kubíková, úvazek 0,71 

- 3.oddělení – Barbora Bazanová, DiS., úvazek 0,55 
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Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

Kubíková Taťána 
Matematické dovednosti předškolních dětí s použitím prvků 

pedagogiky Montessori 16 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Huvarová Marie 
Matematické dovednosti předškolních dětí s použitím prvků 

pedagogiky Montessori 16 KVIC Nový Jičín, p.o. 
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Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

5. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2021/2022 neproběhla inspekční činnost ve školní družině.  

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Prevence sociálně patologických jevů proběhla zejména výchovným působením na žáky 

z hlediska zachování dobrého klimatu ve školní družině a pozitivních vzájemných vztahů.  

 

7. Z činnosti školní družiny ve školním roce 2021/2022 

 

ODLET VLAŠTOVEK 22. 9. 2021 

Letní měsíce vystřídal podzim a s ním i někteří ptáci začali odlétat do teplých krajin. Ne jinak 

tomu bylo i s našimi vlaštovkami ze školní družiny. Dne 22. září proběhla akce školní družiny 

"Odlet vlaštovek". Děti si ve třídě složily a vybarvily své papírové vlaštovky. Na hřišti proběhla 

příprava a následně pak soutěž v hodu vlaštovkou. 
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Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

MALOVÁNÍ NA CHODNÍK 6. 10. 2021 

Ve středu, 6. října se uskutečnila prosluněná akce – Barevný podzim pro žáky 1.stupně. Děti 

dostaly křídy a pokreslily chodníky kolem školy obrázky s podzimní tématikou. S chutí se 

pustily do práce. Pro porotu bylo těžké vybrat nejlepší obrázky. Všichni se umístili na krásném 

1.místě. Všichni malí malíři byli oceněni diplomy a drobnými cenami. 

 

 

 

 

 

 

 

DRAKIÁDA 26. 10. 2021 

V úterý 26. října jsme využili jeden z posledních slunečných dní. Děti si do školní družiny 

přinesly draky, na školním hřišti jsme si je sestavili a následně si je pouštěli. Drakiáda se všem 

líbila a užili jsme si u toho spoustu legrace. 

 

 

 

 

 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 4. 11. 2021 

Ve čtvrtek 4.listopadu jsme se s dětmi a rodiči sešli v podvečerních hodinách před družinkou a 

společně vyrazili na lampionový průvod. Děti měly připraveny krásné lampiony i lucerničky. I 

přes chladné počasí se nám večerní, osvětlená procházka velmi líbila. Hezky jsme si popovídali 

a nechyběly ani strašidelné příběhy. 
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Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 20. 1. 2022 

I přesto, že nám počasí dlouho nepřálo, jsme se malé nadílky sněhu dočkali. Využili jsme této 

příležitosti a dle vlastní fantazie každý tvořil své „ledové království“. 

 

 

 

 

 

 

 

KARNEVAL 23. 2. 2022 

Dne 23. února proběhl ve školní družině karneval. Některé děti si přinesly vlastní kostýmy a 

masky, některé si masky vyrobily ve škole. Zahráli jsme si spousty her a soutěží, pobavili se, 

občerstvili, zatancovali na diskotéce a společně si to užili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEN ZEMĚ 22. 4. 2022 

Dne 22. dubna jsme s dětmi „oslavili“ Den Země tvořením a povídáním si o tomto krásném 

svátku. Zamysleli jsme se nad vším, co nám planeta poskytuje a které věci bereme jako 

samozřejmost. Jako pomoc naší planetě jsme se rozhodli s pytlem na odpadky a rukavicemi 

uklidit okolí naší školy. 
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Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

 

HLEDÁNÍ POKLADU 27. 3. 2022  

Dne 27. března proběhlo ve školní družině „Hledání pokladů“. Děti řešily hádanky, plnily 

úkoly a spolupracovaly, aby se společnými silami dostaly ke sladké odměně. 

 

 

 

 

 

 

 

ŠVIHADLOVÝ KRÁL 24. 5. 2022 

Dne 24. května jsme využili chladnějšího počasí a uskutečnili soutěž „Švihadlový král“. 

Nejprve nastoupily mladší děti ŠD, potom nastoupily děti z 3. oddělení. Nejlepší „švihadlový 

král“ odskákal celkem 116 přeskoků. 
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Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

MALOVÁNÍ KŘÍDOU NA CHODNÍK – „KVĚTINOVÁ ZAHRADA“ 21. 6. 2022 

V úterý 21. června si děti zasoutěžily ve společném malování na chodník. Děti kreslily jako 

jednotlivci nebo ve skupinkách. Starší děti, které nechtěly malovat na toto téma, si vybraly 

téma dle vlastního výběru. Všechny zúčastněné děti se velmi snažily a krásně vybarvily 

chodník před budovou školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Závěr 
 

Školské zařízení příspěvkové organizace plnilo ve školním roce 2021/2022 úkoly stanovené 

zřizovací listinou. Pracovníci školní družiny vykonávali činnost v souvislosti s přidělenými 

činnostmi a v souladu s platnou legislativou.  

 

 

V Ostravě, dne 24.8.2022 

 

 ………………………………………… 

 RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., MBA, LLM, MPA, MSc. 

 ředitel školy 

 


