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Evropské projekty 
 

 Chytrá škola  - modernizace výuky (OP VK-  EU peníze školám) - projekt podporující 

individualizaci výuky IKT, Aj, Čj, M, tvorbu digitálních učebních materiálů a vzdělávání 

učitelů. 

 „Vzájemně sdílíme partnerství v oblasti inovací a kvality přírodovědného a 

technického vzdělávání v Bruntále“ – projekt realizuje Město Bruntál pro ZŠ, cílem 

projektu je zvýšit zájem žáků o technické a přírodovědné vzdělávání, podporovat technicky 

nadané žáky, popularizovat tuto oblast vzdělávání, zvyšovat technické zručnosti a 

dovednosti žáků směřující k volbě budoucího povolání. Dalším cílem je, zmodernizovat, 

zinovovat a zkvalitnit výuku specifického vzdělávání formou nového potřebného vybavení a 

tímto zlepšit podmínky pro výuku technických a přírodovědných oborů.  

 „Technika hrou“ – projekt realizuje SPŠ Bruntál pro ZŠ. První aktivitou projektu je 

vytvoření „DEMONSTRAČNÍHO CENTRA“.  Model Demonstračního centra není v ČR nový. 

Tato idea se objevuje v podobě různých iQparků (Ostrava, Liberec). Cílem projektu je však 

v této části jiné pojetí, kdy žáky v rámci demonstrací vede odborník. Druhou aktivitou 

projektu je vedení „TECHNICKÝCH KROUŽKŮ“ pro žáky 5., 6., a 7. tříd základních škol. 

Kroužky jsou zaměřeny na robotiku, RC modelářství, fyziku a počítačovou grafiku.  

 
 



 

 
Evropské projekty 

 

Dalším důležitým cílem projektu je odborné zhodnocení potenciálu, talentu a dispozic pro 
studium technických předmětů. S žáky ZŠ budou v úvodu realizace projektu provedeny 
talentové testy, které jim ukáží, jaké mají nadání a dispozice. Současně umožní vyučujícím 
přizpůsobit se žákům ve výuce. 

 „NatTech“ - projekt realizuje SPŠ Bruntál pro ZŠ. Projekt reaguje na dlouhotrvající problém 

a prognózu vývoje na trhu práce v MS kraji. Malý zájem žáků o uplatnění v technických 

oborech řeší podporou technického vzdělávání formou motivačních přednášek, exkurzí, 

odborných workshopů, soutěží, volnočasových aktivit, provozem společného webového 

portálu a hlavně bližší spolupráci s vysokými školami a firmami nejen z blízkého okolí. 

Cílem projektu je motivovat žáky základních a středních škol k volbě studia perspektivních 

technických oborů, které zvyšují jejich šance na dobré uplatnění v profesním životě. 

  



 

 
Projekty financované z grantu Města Bruntál  
 

Pro všechny bruntálské školy organizuje ZŠ Petrin: 

 dějepisnou vědomostní soutěž „Hrátky s historií“, 

  brannou hru „Aliante Petrin“ , 

  „Turnaj ve vybíjené na 

bruntálském náměstí“.  

Pro žáky 1. a 6. ročníků: 

 pobytové adaptační kurzy  

  



 

 
O škole 
 
Rekonstrukce budovy školy 

V současné době prochází budova školy rozsáhlou rekonstrukcí v hodnotě cca 92 mil. Kč, která 
bude ukončena v srpnu roku 2014. Od září 2014 se všichni moc těšíme na novou a krásnou školu. 
 

 „Vše pod jednou střechou"  

 základní škola 

 mateřská školka 

 městská knihovna 

 středisko volného času 

 stanice mladých 

přírodovědců 

 expozice historie školství 

 výukové centrum Helen 
Doron english 
  



 

 
Nabídka vzdělávání 
 

 kvalitní a dynamický pedagogický sbor 

 sportovní a hudební kroužky 

 školní klub 

 školní poradenské pracoviště 

 špičkově vybavené IVT učebny 

 adaptační kurzy pro 1. a 6. ročníky a pro 3. a 7. ročníky  

 lyžařské kurzy pro 1. a 6. ročníky a pro 3. a 7. ročníky 

 kvalitní výuka s využitím nejmodernějších technologií 

 certifikovaná výuka metodou Helen Doron pro 1. a 2. ročník ZŠ - SUPER-NATURE!  

 příprava na testy Cambridge English s certifikátem  

 pobytové akce s výukou angličtiny pro první i druhý stupeň 

 individuální přístup k dětem 

 Tenisová školička Petrin  



 

 



 

 
Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce 2014/2015 
 
Mgr. Karel Mašlík 

 Narozen 19. 6. 1967 ve Zlíně. 

 Vystudoval Gymnázium Bruntál a Pedagogickou 

fakultu UP v Olomouci, obor učitelství 1. st. ZŠ. 

 Rozvedený, 1 dítě. 

 Praxe: ZŠ Cihelní (srpen 1989 – březen 1990), 

základní vojenská služba (1990), ZŠ Petrin (od 

ledna 1991). 5 let pracoval také jako lektor 

angličtiny v jazykové škole Living English. 

 V rámci sdružení Moravskoslezští táborníci se už 

od roku 1993 podílí na organizaci dětských letních 

táborů a jiných volnočasových aktivit.  

 
 



 

 
Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce 2014/2015 
 

 

  
Mgr. Pavla Schneiderová 

 Narozena 4.10.1973 ve Zlíně. 

 Vystudovala Gymnázium v Otrokovicích a      

Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého 

v Olomouci, obor učitelství 1. stupně ZŠ. 

 Vdaná, 2 děti. 

 Praxe: ZŠ Rýmařov (1993-1994),  ZŠ 

Břidličná (1994- 2004), ZŠ Petrin (2004 – 

2014). 

 Preferuji týmovou spolupráci ve výuce, 

společné aktivity dětí a rodičů, mimoškolní 

aktivity s dětmi. 

 



 

 
Školní poradenské pracoviště 
 

 školní speciální pedagog    
(v rámci projektu EU VIP III-RAMPS) 

 výchovný poradce  

 metodik prevence 

 logopedická péče 

 terapeutické činnosti 

 individuální výuka žáků  

s vývojovými poruchami učení  

 linka důvěry 

 
    



 

 
Družina a školní klub 
 
Školní družina 

 zájmové vzdělávání formou  

zájmových, spontánních a  

odpočinkových akcí 

 rozvoj estetického cítění a tvořivosti 

 vzdělávání ke slušnému chování  

a ochraně životního prostředí 

 výuka využití volného času 

 
Školní klub 

 využití volného času  

 sportovní a společenské hry 

 čaj při svíčkách 

 sledování filmů 

 surfování po síti 

 výlety, procházky, výstavy, besedy 

 spaní ve škole 

 návštěvy kina a wellness centra 

 využívání sociálních sítí  



 

 
Učebny IVT 
 
Učebna IVT 1 

 20 žákovských PC 

 dataprojektor, plátno 

 keramická tabule 

 hi-fi audio a video 

technika 

 multifunkční laserová 

tiskárna 

 
Učebna IVT 2 

 15 žákovských PC 

 dataprojektor, plátno 

 keramická tabule 

 hi-fi audio a video 

technika 

 multifunkční laserová 

tiskárna 

 
 



 

 
Moderní informační a 
komunikační technologie 

 

 tablet PC ve výuce IKT a 

dalších předmětů  

 virtualizace počítačů 

 Office Web Apllications 

 Osobní cloud - SkyDrive   

 Outlook.com 

 práce s OS Android 

  



 

 
Stravování 
 

 stravování žáků a 

zaměstnanců školy 

 stravování cizích strávníků 

 výběr ze 2 jídel 

 čipový systém  

 objednávkový BOX 

 elektronický systém 

objednávání stravy  



 

 
Aktivity školy 
 

 spolupráce se seniory 

Domova Pohoda, p. o. 

Bruntál 

 adaptační pobyty 

 Krásná cesta do školy 

 Petrinské schody 

 Vánoční jarmark 

 Den otevřených dveří 

 Mikuláš 

 sběr použitých baterií 

ECOBAT 

 sběr použitých cartridgí a 

tonerů Cart4Future 

 preventivní projekt Hasík 

 Mléko do škol 

 Ovoce do škol 

 
 



 

 
 
 
 
 

Kontakty 
Základní škola Bruntál, Školní 2 

adresa: ulice Školní 723/2, Bruntál, 79201 

email: reditelka@zspetrin.cz, web: www.zspetrin.cz 

tel.: +420 554 717 944  

GPS: 49°59'20.663"N, 17°27'24.606"E 


