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Preambule 
 

Svět, do kterého budou dospívat dnešní žáci, bude od každého mladého člověka 

vyžadovat velkou schopnost řešit neočekávané situace, pracovat v oborech                             

a s technologiemi, které dnes ještě nejsou ani známy, stýkat se a komunikovat s lidmi 

z různých národních, etnických, jazykových, náboženských a kulturních oblastí.  

Změny ve vzdělávání pro XXI. století úzce souvisí se změnami ve společnosti. 

Vzdělávání je nutné tomu přizpůsobit a zaměřit na osobnost dítěte. Náš svět i společnost 

se výrazně globalizuje, neustále dochází k přílivu nových a nových informací. S touto 

situací se musí každý občan vyrovnat, informace musí umět aktivně vyhledávat, 

vyhodnotit, utřídit  a využívat.  

Vzdělání představuje v dnešní době bezpochyby klíč k úspěchu jedince i celé 

společnosti.  

Z tohoto úhlu pohledu je lidský kapitál jediný faktor, který může dlouhodobě zajistit 

růst ekonomické produktivity a tím i trvalý, přiměřený vzestup životní úrovně obyvatel.     

Z pohledu jedince přináší kvalitní vzdělání nezpochybnitelnou konkurenční výhodu na trhu 

práce. Získání vyššího vzdělání je nejen prestižní záležitostí, ale je i ekonomicky výhodné. 

Mladí lidé jsou tím více motivováni ke studiu, čím vyšší výhodu jim vzdělání poskytuje.  

Naší společnou základní filozofií je vytvářet ze školy příjemné a bezpečné místo,       

ve kterém žák, učitel a rodič jsou vzájemně respektovanými partnery, kde každé dítě má 

právo se vzdělávat podle svých individuálních možností, zájmů a potřeb. Máme ambici 

vychovávat dítě tvořivé, odpovědné, tolerantní, schopné vzájemné komunikace, které bude 

efektivně ovlivňovat svoji budoucnost a dokáže si najít své místo ve stále se učící 

společnosti. 

 

 

„Účelem vzdělávání není pouze vědět, ale především umět používat.“  

H. Spencer 
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Místo úvodu … 
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Základní údaje o škole 
 

 

Název školy:        Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 
adresa školy:     Školní 2, 792 01 Bruntál  

právní forma:     škola s právní subjektivitou, příspěvková organizace 

identifikační číslo organizace:  00852783 

 

 

Zřizovatel školy:    Město Bruntál 
adresa zřizovatele:    Nádraţní 20, 792 01 Bruntál 

právní forma:     obec – rozpočtová organizace 

identifikační číslo organizace:  00295892 

www stránky:      www.mubruntal.cz  

 

 

Identifikátor ředitelství:   600132102 

 

Statutární orgán: 

 

ředitel školy:     Mgr. Petr Novotný  

sluţební telefon:    734 310 550 

adresa:      9. května 2, 792 01 Bruntál 

     

 

Statutární zástupce ředitele školy 
  

zástupce ředitele školy:     Mgr. Jan Vavřík     

sluţební telefon:    734 310 551     

adresa:      Vrbno pod Pradědem, Střelniční 608, 793 26    

 

                     

Zástupci ředitele školy 

 

 

Mgr. Dagmar Pachutová zástupkyně ředitele školy pro 1.a 2.stupeň základní školy 

Mgr. Jan Vavřík  zástupce ředitele školy pro gymnázium, statutární ZŘŠ 

škola e-mail:   reditel@zsamog.bruntal.cz  

zsamog.bruntal@seznam.cz  

www stránky:   www.zsamog.bruntal.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mubruntal.cz/
mailto:reditel@zsamog.bruntal.cz
mailto:zsamog.bruntal@seznam.cz
http://www.zsamog.bruntal.cz/
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Koordinátoři tvorby Školních vzdělávacích programů ZŠ a MOG 

 

Hlavní koordinátor:  

 

ŠVP  PETRIN –  Škola pro život, zpracovaný dle RVP pro gymnázia, platnost od 1.9.2009, 

Mgr. Petr Novotný 

 

 

Hlavní koordinátor tvorby školních vzdělávacích programů ZŠ a niţší ročníky MOG    

 

ŠVP  PETRIN –  Škola pro život, zpracovaný dle RVP základní vzdělávání, platnost  

od 1.9.2007 

 

ŠVP  PETRIN –  Škola pro všechny, zpracovaný dle RVP pro základní vzdělávání, platnost  

od 1.9.2007 

 

Mgr. Pavla Schneiderová 

       

 

Koordinátoři tvorby školních vzdělávacích programů ZŠ a MOG 

       

Mgr. Blanka Drabová 

Mgr. Hana Hrtoňová 

Mgr. Olga Tonnerová 

 

Současným koordinátorem realizace výuky dle jednotlivých ŠVP a nezbytné tvorby doplňků  

je ředitel školy.     

 

Součásti školy (IZO) 
 

ZŠ základní škola   102 008 264          telefon ředitelna: 554 717 886 

G osmileté gymnázium  108 012 620         telefon zástupci:  554 717 944 

ŠD školní druţina   119 500 531         telefon druţina:   554 717 389 

ŠJ školní jídelna   102 868 107         telefon jídelna:    554 717 945 

 

Příspěvková organizace Základní škola a městské osmileté gymnázium byla jako právní subjekt, 

typu sloučené základní a střední školy, zřízena k 1. lednu 1994. 

 

 

datum zapsání do sítě škol:      1. 9. 1997 

              

rozhodnutí o zapsání do školského rejstříku, automaticky ze zákona, proběhlo s účinností  

od 12. 6. 2006 

 

Kapacita součástí školy 
 

ZŠ  základní škola   750 

G  osmileté gymnázium  260 

ŠD  školní druţina   140 

ŠJ  školní jídelna   850 
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Školská rada při Základní škole a městském osmiletém gymnáziu Bruntál, Školní 2 

  

Školská rada při ZŠ a MOG Bruntál byla zřízena na základě usnesení Rady města Bruntálu 

číslo 2624/62 ze dne 28. června 2005. Volba zástupců z řad zákonných zástupců a zletilých ţáků              

a volba zástupců z řad pedagogů proběhla po skončení mandátu historicky první Školské rady dne            

8. ledna 2009. Bohuţel se opětovně ukázalo, ţe zájem ze strany zákonných zástupců je minimální         

a do voleb se přihlásila jedna jediná kandidátka, která byla na třídních schůzkách a konzultacích 

řádně oprávněnými voliči zvolena. Jedno místo ve Školské radě při ZŠ a MOG, které zůstalo 

neobsazeno na základě dodatečné volby ze dne 19.listopadu 2009, zaujal Ing.Milan Misař.                  

Jiţ v listopadu 2008 Rada města Bruntálu nominovala do Školské rady za zřizovatele své dva 

zástupce, kteří svoji funkci vykonávali jiţ v předchozím funkčním období 2005/2008. Funkční 

období Školské rady při ZŠ a MOG je 3 roky. Na svém prvním jednání Školské rady dne 13. května 

2009 byla zvolena její předsedkyní paní Mgr. Jana Franková. Funkční období Školské rady končí 

v lednu roku 2012. 

 

Sloţení Školské rady při Základní škole a městském osmiletém gymnáziu Bruntál, Školní 2 

 

Zástupci za zákonné zástupce a zletilé ţáky 

 

Mgr. Jana Franková, předsedkyně Školské rady 

Ing. Milan Misař   od 19. listopadu 2009 

 

 Zástupci za zřizovatele 

 

Pavel Fürst 

Bc. Stanislav Navrátil 

 

 Zástupci za pedagogy 

 

Mgr. Blanka Drabová 

Mgr. Pavla Schneiderová 

 

 

Charakteristika školy 

 

Velikost a úplnost školy 

 

          Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 je svojí existencí v České 

republice unikátní školou, příspěvkovou organizací, která v sobě slučuje základní školu s devíti 

postupnými ročníky, poskytující základní vzdělání, a městské osmileté gymnázium s osmi 

postupnými ročníky, poskytující střední, gymnaziální vzdělání se zaměřením na přírodovědné 

předměty. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 vznikla jako 

příspěvková organizace s právní subjektivitou ke dni 1. 1.1994. Kapacita základní školy je 750 

ţáků a kapacita městského osmiletého gymnázia je 260 ţáků, která je deklarována a zapsána 

v rejstříku škol. Ţákům prvního stupně základní školy jsou k dispozici oddělení školní druţiny, 

pro všechny ţáky a zaměstnance školy je zajištěna moţnost stravování ve školní jídelně. 

Historická, památkově chráněná budova je situována do klidné oblasti na Školní ulici, s dobrou 

dostupností městské i příměstské dopravy. 
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           Charakteristika pedagogického sboru 

 

          Pedagogové školy se dlouhodobě věnují společně s ţáky, rodiči a bruntálskou veřejností 

vytváření bezpečného klimatu  školy a uvědomělému rozvoji zdravého ţivotního stylu a současně 

se snaţí systematicky  působit na racionální ozdravění stravovacích návyků ţáků. V této oblasti 

se zaměřujeme na formální, ale i neformální předávání nových poznatků a trendů ve vzdělávání          

a výchově s cílenou tendencí plošného působení na ţáky školy a rovněţ  na rodičovskou 

veřejnost.   

           V pedagogickém sboru školy se věkově vhodně doplňuje pedagogická zkušenost střední          

a starší generace s novými přístupy mladých pedagogů, převáţně s plnou pedagogickou                      

a odbornou způsobilostí vyučovat  jednotlivé vzdělávací předměty. 

 

 

            Historie objektu 

 

            Budova Základní školy a městského osmiletého gymnázia, Školní 2 je v povědomí 

bruntálské veřejnosti rovněţ známa pod názvem Petrin. Záměr na výstavbu budovy vznikl 

v lednu 1922, kdy vydali olomoucký arcibiskup Stojan a velmistr Řádu německých  rytířů 

probošt Paul Heider výzvu ke sbírkám. Stavba byly původně stavěna jako arcibiskupský 

chlapecký seminář. Na stavbu moderně koncipovaného díla opavského architekta ing. Adolfa 

Mülera  dohlíţel stavitel ing. Gustav Beyvl z Olomouce. 

         Stavba byla významnou občanskou a společenskou událostí té doby a byla financována 

především z darů věřících, z výnosu k tomuto účelu zaloţené loterie, výnosů kulturních 

představení, příspěvku města Bruntál a místních podnikatelů. Dne 2.září roku 1926 se zahájením 

školního roku nastoupilo prvních 200 seminaristů. Z uvedeného je nepochybně zřejmé,                    

ţe o vybudování semináře se zaslouţila především široká občanská veřejnost, která se nadchla 

myšlenkou a dokázala ji realizovat v historicky velmi krátkém období.  Můţe nás naplňovat 

radostí, ţe stejnou moudrost a uváţlivost svým rozhodnutím projevilo rovněţ tehdejší městské 

zastupitelstvo.  

 

          V polovině srpna roku 1926 byla budova vysvěcena a v září 1926 v ní zahájilo výuku 

prvních 200 seminaristů. Od roku 1946 spravovala budovu Kongregace bratří nejsvětější svátosti 

– Petrini, odtud název budovy Petrin. Později objekt vyuţívala pro potřeby svého školství rovněţ 

armáda.  Od konce padesátých let byla budova určena pro potřeby základního a středního školství 

a k tomuto hlavnímu účelu slouţí dodnes. 

 

 

            Prostorové možnosti vyučování a materiální vybavení školy 

 

             Škola disponuje náleţitým počtem kmenových učeben pro všechny ročníky Základní 

školy i městského osmiletého gymnázia. Pro potřebu výuky je ţákům k dispozici celkem 

49 učeben, z toho 18 odborných (fyzika, chemie, biologie, přírodopis, zeměpis s interaktivní 

tabulí, angličtina, němčina, hudební výchova pro 1. stupeň základní školy, hudební výchova pro 

2. stupeň základní školy a ročníky městského osmiletého gymnázia, výtvarná výchova, pracovní 

vyučování, tělocvična školy, aula školy, 3 učebny informační a výpočetní techniky, ţákovská 



S t r á n k a  | 8 

 

______________________________________________________________________________________________ 

ZŠ a MOG Bruntál, Školní   Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 

knihovna). Ţáci, studenti i pedagogové školy mají rovněţ k dispozici 2 učebny s interaktivní 

tabulí a 8 učeben vybavených dataprojektory. K posílení prostorových podmínek k výuce tělesné 

výchovy a sportovních volnočasových aktivit vyuţíváme na základě smlouvy o pronájmu 

Sportovní halu TJ Slavoj Bruntál na Zeyerově ulici, dále fotbalového hřiště s umělou trávou, 

kterou bezplatně škole zapůjčuje TJ Olympia Bruntál, a výuka atletiky probíhá na základě 

dohody v areálu Základní školy na Jesenické ulici, která disponuje tartanovou atletickou dráhou 

se dvěma doskočišti pro skok daleký. Rovněţ škola disponuje byť velice skromným sportovním 

hřištěm, tvořeným dvěma asfaltovými plochami. Součástí školy je rovněţ moderně vybavená 

školní jídelna s cílovou kapacitou 850 jídel denně. 

 

 

Přehled oborů vzdělávání 
 

          Přehled a identifikace vzdělávacích programů základní školy a učebních dokumentů   

pro gymnázium, dle kterých bylo vyučováno v ZŠ a MOG ve školním roce 2009/2010. 

 

Vzdělávací program Základní škola, kód vzdělávacího oboru 7901C001, schváleno 

MŠMT ČR 30. 4.1996 pod. č. j. 16 847/96-2  s platností od 1. 9. 1996. Úpravy a doplňky 

schválilo MŠMT ČR dne 25. 8.1998 pod číslem jednacím  25 018/98-22 s platností od 1. 9.1998. 

Vyučováno ve 4. – 5. ročníku a 9. ročníku základní školy. 

 

Školní vzdělávací program PETRIN – Škola pro všechny, schválený Pedagogickou 

radou při ZŠ a MOG 31. 8. 2007, s platností od 1. 9. 2007, zpracovaný dle Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Vyučováno v 1. – 3.ročníku a 6. – 8.ročníku 

základní školy.  

 

Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem schválilo 

MŠMT ČR pod č.j. 20 594/99-22 dne 5.5.1995 s platností od 1.9.1999 počínaje prvním a pátým 

ročníkem. Studijní obor: přírodovědné předměty 7941K804. Vyučováno ve 4. ročníku niţšího   

a  6. – 8.ročníku vyššího městského osmiletého gymnázia. 

 

Školní vzdělávací program PETRIN – Škola pro život, schválený Pedagogickou radou 

při ZŠ a MOG 31. 8. 2007, s platností od 1.9.2007, zpracovaný dle Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání. Vyučováno v 1. – 3. ročníku městského osmiletého gymnázia. 

 

           Ve školním roce 2009/2010 jsme s účinností od 1.9.2009 zahájili vyučování v 5.A MOG 

dle školního vzdělávacího programu pro vyšší ročníky městského osmiletého gymnázia, 

zpracovaný v souladu s Rámcovým programem pro gymnázia. Název PETRIN - Škola  

pro život, schválený Pedagogickou radou při ZŠ a MOG 31. 8. 2009, s platností od 1. 9. 2009. 

 

 

Přehled oborů vzdělávání zařazených ve školském rejstříku 

 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky, Karmelitská 7, 118 12 

Praha 1- Malá Strana, rozhodlo pod číslem jednacím 15 148/2006-21 

 

1) u školy: Základní škola, jejíţ činnost vykonává osoba Základní škola a městské osmileté 

gymnázium s účinností od 12.6.2006 takto: 
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79-01-C Základní škola 

1.  79-01-C/001 Základní škola 

Studium denní, délka studia 9 roků 0 měsíců 

 

ŠVP PETRIN – škola pro všechny 

7901C01 

                                               Studium denní, délka studia 9 roků 0 měsíců 

 

 

2) u školy: Městské osmileté gymnázium, jejíţ činnost vykonává osoba Základní škola              

a městské osmileté gymnázium s účinností od 12. 6.2006 takto: 

 

označení druhu školy: 

Střední škola 

Studijní obor:  přírodovědné předměty 7941K804 

Studium denní, délka studia 8 roků 0 měsíc 

 

ŠVP PETRIN – škola pro ţivot 

7941K41 Gymnázium 

Studium denní, délka studia 8 roků 0 měsíců 

 

S odůvodněním: Tímto rozhodnutím na základě zákona č. 383/2005 Sb., který 

novelizoval s účinností od 1. 12. 2005 ustanovení § 144 odst.  1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším  odborném  a  jiném vzdělání (školský zákon),             

se upravuje zápis škol, jejichţ činnost vykonává výše uvedená právnická osoba, do rejstříku škol             

a školských zařízení. Rozsah činnosti se touto úpravou nemění. 

 

 

Údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce a 
následném přijetí do školy a výsledcích vzdělávání žáků 

 

 

 

Tabulka č. 1: Vývoj výkonů (počty ţáků, strávníků) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijímací řízení vycházejících žáků 2010/2011 ZŠ a MOG 

2009/2010 2010/2011 2009/2010 2010/2011 2009/2010 2010/2011 2009/2010 2010/2011

ZŠ 13 12 265 244 20,38 20,33 11,73 14,52

G 8 8 207 196 25,88 24,50 12,86 12,81

ŠD 2 2 57 52 28,50 26,00 28,50 27,37

ŠJ 328 320

Počet ţáků na učitele
školní rok

Počet tříd (skupin) Celkový počet ţáků Počet ţáků na třídu



S t r á n k a  | 10 

 

______________________________________________________________________________________________ 

ZŠ a MOG Bruntál, Školní   Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 

 
Přijímací řízení vycházejících žáků 2010/2011 ZŠ a MOG Bruntál, Školní 2 

 

 

           Z celkového počtu 29 ţáků 9. ročníků se v 1.kole přijímacího řízení umístilo 27 ţáků,    

    zbývající 2 ţáci pak ve 2. kole přijímacího řízení. Na SŠ je přijato 12 ţáků / z toho 9 dívek/ 

    a na učební obory 17 ţáků / z toho 6 dívek/. 

     

           Z 8. ročníku vycházela 1 ţák a byl přijat na učební obor. 

  

           Ţákyně 7. ročníku a 8.ročníku základní školy byly přijaty do niţších ročníků  osmiletého 

gymnázia 

     

           Mimo okres Bruntál odchází studovat 3 ţáci. 

    

           Z 5. ročníků  se z 25 přihlášených ţáků na osmiletá gymnázia  umístili všichni / z toho 

    15 dívek/. 

 

     

 

 

 

15.6.2011                                                                                       Mgr. Zdeňka Malá 

                                                                                                         výchovná poradkyně 

 

Náplň činnosti výchovného poradce MOG 
 

 Konzultace: individuální pro studenty i rodiče 

studium na VOŠ a VŠ 

přestupy na jinou SŠ 

přihlášky na VOŠ, VŠ 

přípravné kurzy 

přijímací zkoušky, NSZ 

 

Spolupráce s: VP ZŠ, SŠ 

VŠ 

Institut vzdělávání Sokrates 

Společnost Scio 

Úřad práce – Informační a poradenské středisko pro volbu povolání 

 

 Přednášky: Sokrates – přípravné kurzy, přijímací řízení, odvolání 

Scio – NSZ 

Úřad práce – profesní orientace 

 

 

MOG – maturity 2011 a přijímací řízení na VŠ 
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 V roce 2011 jsme měli moţnost absolvovat první model „státních maturit“, na které jsme 

se připravovali celý rok velmi poctivě.  Celý jarní termín Maturity 2011 proběhly kompletně 

v části profilové i společné pod dohledem pracovníka ČŠI, který neshledal v jejich průběhu  

a organizaci ţádných legislativních pochybení či nedostatků. Oktáva 2011 aktivně spolupracovala 

se zástupcem ředitele a provedla volbu předmětů v následujícím sloţení: 
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 Vzhledem k tomu, ţe se jednalo o první „státní“ maturitní zkoušku, dovolili jsme si udělat 

průzkum úspěšnosti společné a profilové části. 
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 Rovněţ jsme provedli průzkum, na jaké vysoké školy se naši maturanti dostali.  

Stav k 15. září 2011 byl následující: 

 

 
 

 Studenti vykonali úspěšně přijímací zkoušky na následující vysoké školy či univerzity: 

VŠE Praha, Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola pedagogická Hradec Králové, Vysoká 

škola podnikání, a. s., Univerzita Tomáše Bati, Ostravská univerzita, Univerzita Palackého 

v Olomouci apod. Ze studovaných oborů uvádíme např. Všeobecné lékařství, fyzika, biologie, 

historie, manaţerská informatika, elektrotechnika apod. 

 

 

 

 

     Mgr. Jan Vavřík v. r. 

výchovný poradce MOG 
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Priority vzdělávacího a výchovného procesu a projekty školy 
 

           Mezi priority naší pedagogické práce klademe zejména výchovu ţáků 

k vzájemné toleranci názorů i postojů, zvládání zátěţových situací, rozvoj vzájemné komunikace, 

naslouchání, sebepoznání, sebehodnocení a aktivním trávení volného času Projekty třídní 

(ročníkové) a celoškolní („Školní akademie“, „Ţivot bez rizika“ a „Kouření a já“, “Minimální 

preventivní program“ a „Volnočasové aktivity“) vhodným a přiměřeným způsobem dotvářejí 

obsah vzdělávacího a výchovného procesu jednotlivých tříd  i celé školy.  

            V současné době pracuje na naší škole výchovný poradce na základní škole i na městském 

osmiletém gymnáziu, školní metodik prevence a na částečný úvazek speciální pedagog z projektu 

VIP kariéra, jehoţ činností je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí 

vzdělávacích činností školy. Tito pracovníci školy tvoří základ školního pilotního projektu 

nazvaného Školní poradenské pracoviště Základní školy a městského osmiletého gymnázia  

v Bruntále.  

V průběhu celého školního roku děti spolu s pedagogy připravují pro rodičovskou 

veřejnost školní akademii v Městském divadle Bruntál, ve které předvedou své dovednosti, 

získané ve škole i v zájmových krouţcích. V oblasti zdravého ţivotního stylu probíhá projekt 

Normální je nekouřit, jiţ zmiňovaný projekt Ţivot bez rizika. Dlouholetý projekt Ozdravění 

výţivy je zaměřen na druhovou skladbu a nutriční i energetickou vyváţenost pouţívaných 

potravin při přípravě pokrmů, který realizují pracovnice školní jídelny ve spolupráci s ředitelem 

školy. 

 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
Rodiče jsou o plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání ţáků informováni průběţně  

na čtvrtletních třídních schůzkách a konzultačních odpoledních nebo na základě domluvených 

individuálních konzultací s jednotlivými vyučujícími. Dobrá komunikace s rodiči je jedním 

z hlavních pilířů práce školy a má na naší škole jiţ dlouholetou tradici. Velmi podstatné  

pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtaţení rodičů do procesu 

vzdělávání svých dětí, a toho není moţné bez kvalitní vzájemné komunikace dosáhnout. 

 

Město Bruntál a Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
V první řadě škola velice těsně spolupracuje se svým zřizovatelem Městem Bruntál,  

a to jak s orgány samosprávy, tak i s orgány vykonávajícími přenesenou pravomoc v oblasti 

výkonu státní správy. S jednotlivými orgány Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 

v Ostravě spolupracujeme především na financování přímých nákladů na vzdělávání, legislativní                      

a metodické podpoře. 

 

Školská rada Základní školy a městského osmiletého gymnázia 
            Zřizovatel školy na základě usnesení Rady města Bruntál číslo 2624/62 ze dne 28. 6. 2005 

zřídil ke dni 1. 7. 2005 Školskou radu při Základní škole a městském osmiletém gymnáziu 

Bruntál, Školní 2, která má 6 členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí 
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zákonní zástupci ţáků a zletilí studenti a třetina členů je volena pedagogickými pracovníky z řad 

pracovníků školy. Funkční období členů školské rady je tři roky, zasedá nejméně dvakrát ročně  

a skončí ke dni voleb dne 8. ledna 2012. 

 

Školní poradenské pracoviště při ZŠ a MOG 
 

           Vyvíjí samostatnou, komplexní poradenskou činnost pro ţáky, rodiče ţáků a jejich 

pedagogy nejen z naší školy, ale z celého Bruntálska. Materiální a prostorové zázemí je tvořeno 

vlastní třídou vybavenou počítačem s připojením na internet, potřebným nábytkem a pomůckami 

pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Nedílnou součástí je rovněţ samostatný  

a náleţitě vybavený kabinet speciálního pedagoga s přímou telefonní linkou včetně internetové 

konektivity. Školní poradenské pracoviště bylo zřízeno v rámci realizace systémového projektu 

VIP-Kariéra od 1.9. 2005. Projekt byl financován z Evropských sociálních fondů.  

Je to pracoviště, kde pracuje na 0,5 úvazku zkušený speciální  pedagog, který je velmi samostatný 

ve vedení pracoviště, dobře  spolupracuje a pomáhá i při zřizování dalších poradenských 

pracovišť.  

           Ve školním roce 2008-2009 fungoval navazující projekt Rozvojový program ŠPP. 

Od září 2009 pokračuje systémový projekt VIP II, který je rovněţ financován z Evropských 

sociálních fondů. 

         Činnost a práce školního speciálního pedagoga se v Rozvojovém programu ŠPP  

ani  v systémovém projektu VIP II  oproti původnímu projektu nijak neodlišuje. 

         Od školního roku 2007-2008 byla funkce školního speciálního pedagoga posílena o další 

0,5 úvazku Moravskoslezským krajem. Tudíţ na ZŠ a MOG pracuje školní speciální pedagog  

na celý úvazek, financovaný ze dvou zdrojů. 

 

 

Vysoká škola podnikání Ostrava a. s. 
 

Škola úzce spolupracuje s Vysokou školou podnikání Ostrava a.s., která vyuţívá 

prostorové i pedagogické zázemí pro zřízené Konzultační středisko VŠP v Bruntále, přičemţ 

takto formou kombinovaného studia zajišťuje moţnost vysokoškolského bakalářského a od února 

2008 i magisterského (inţenýrského) vzdělání ve studijním programu Ekonomika a management, 

obor Podnikání v prostorách naší školy. Výuka magisterského oboru byla pro VŠP, a. s. omezena 

a na obnovení akreditace se usilovně pracuje.  

Touto formou vzájemné spolupráce se zaměřujeme na posilování dnešního trendu 

vyspělých zemí v oblasti celoţivotního vzdělávání v systému učící se společnosti. Ve spolupráci 

s městem Bruntál a především VŠP Ostrava a.s. jsme zpracovali projekt PETRIN 2013 CVV, 

který byl v červenci 2007 schválen Radou města a následně implementován do Strategického 

plánu rozvoje města Bruntálu. Tento schválený dokument se stává nezbytným východiskem  

pro ţádosti z operačních programů ESF, především vyhlášeným OP Vzdělání                                 

pro konkurenceschopnost.  

 

Dalšími dlouhodobými partnery školy v oblasti výchovných a vzdělávacích aktivit jsou 

rovněţ ostatní základní a střední školy na území města a okresu, pedagogicko-psychologické 

poradny, především v Bruntále, Opavě a Frýdku Místku,  SIM Opava, speciálně pedagogická 
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centra, střediska výchovné péče, orgány péče o dítě, úřady práce, policie a soudy, tělovýchovné  

a sportovní kluby a oddíly, městská knihovna, okresní muzeum, Juventus Karviná (SVČ Bruntál) 

a jiní. 

 

 

 

Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti 
 

 

č.j. ČŠI-n5-1033/05-11132  

8. - 11. 2. 2005 

Inspekce školy Českou školní inspekcí Moravskoslezského inspektorátu.  

Předmět inspekce: 

 Personální a materiálně- technické podmínky, průběh a výsledky vzdělávání v prvním stupni 

základní školy v společenskovědní a přírodovědné sloţce vzdělávání, ve druhém stupni 

základní školy v předmětech český jazyk a literatura, matematika, fyzika, chemie, přírodopis, 

rodinná  výchova a dějepis, v gymnáziu v předmětech český jazyk a literatura, základy 

společenských věd, matematika a zeměpis. 

 Tematicky zaměřená inspekce Sledování a hodnocení účinnosti prevence-sociálně-

patologických jevů v základní škole. 

 Tematicky zaměřená inspekce Vzdělávání cizinců v základních a středních školách v České 

republice. 

 Tematicky zaměřená inspekce Přijímací zkoušky na střední školy 

 Personální podmínky vzdělávání. 

 Materiálně-technické podmínky vzdělávání. 

 Průběh a výsledky vzdělávání. 

 Výsledky vzdělávání zjišťované školou. 

 

Závěr kontrolního orgánu:  

Ve všech kontrolovaných oblastech byla úroveň školy hodnocena velmi dobře. Škola se 

problematikou prevence sociálně-patologických jevů zabývá. Přijatý systém je ucelený a účinný. 

 

  

ČŠI MSI vedoucí týmu RNDr. Libor Kubica 
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15.4. - 25. 4. 2008  

Kontrola bezhotovostních plateb za rok 2007 u příspěvkové organizace.  
 
Závěr kontrolního orgánu:   
Výběrově provedenou kontrolou bezhotovostních plateb roku 2007 nebyly zjištěny nedostatky.  
 
KS:MI3 55 20-08/22-2008/vac Ing.Kamila Vachutková, Útvar interního auditu a kontroly  
 
 
………………………………………. 
 
 
11.4.2008 Okresní správa sociálního zabezpečení Bruntál (protokol č.51108)  

Kontrola pojistného, plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění, výplaty dávek 

nemocenského pojištění.  
 
Závěr kontrolního orgánu: 
 
Vzhledem k tomu, že organizace vykazuje dobrou znalost právních předpisů z oblasti plnění 
povinností v nemocenském  a důchodovém pojištění, opatření k nápravě se neukládá. 
 
 
……………………………………… 

 
 

13.6.2008 ČŠI-302/08-R14  

Ve školním roce 2007/2008 proběhlo šetření anonymní stíţnosti na ředitele Základní školy            

a městského osmiletého gymnázia Bruntál, Školní 2, která byla ČŠI postoupena Ministerstvem 

školství, mládeţe a tělovýchovy.  

Předmětem stížností bylo: "Prošetření, zda ředitel školy řeší slovní napadání a vulgární 

výhružky fyzickým násilím, zejména Romů, vůči učitelskému sboru ... "  

Šetřením stíţnosti ČŠI zjistila:  

Na základě zjištěných událost je stížnost, kterou řešila Česká školní inspekce, nedůvodná. 

 

……………………………………… 

 

21. - 24. říjen. 2008  

č.j. ČŠI-435/08-14  

Předmět inspekční činnosti  

 

Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného osmiletým gymnáziem podle        

§ 174 odst. 2 písm. b) zákona Č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
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Hodnocení souladu školního vzdělávacího programu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím 

programem podle § 174 odst. 2 písmo c) školského zákona.  

Zjistit a zhodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání podle příslušných vzdělávacích  

programů. Zjistit a zhodnotit naplnění školního vzdělávacího programu (ŠVP) a jeho soulad                     

s rámcovým vzdělávacím programem (RVP).  

Inspekce školy Českou školní inspekcí Moravskoslezského inspektorátu.  

 

Závěr kontrolního orgánu:  Celkové hodnocení školy  

 

Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škola školských zařízeni. 

Škola umožňuje rovnost přístupu ke vzdělání, při přijímání dětí a žáků ke vzdělávání postupuje  

v souladu s právními předpisy. Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu škola používá 

 v souladu s účelem, na který byly přiděleny. Škola zajišťuje bezpečnost žáků. Podporuje zdravý 

fyzický i psychický vývoj žáků, vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika včetně výskytu 

negativních jevů a přijímá opatření k jejich minimalizaci. Realizovaný ŠVP pro nižší stupeň 

gymnaziálního vzdělávání s názvem "PETRIN - Škola pro život" škola zpracovala v souladu 

 se zásadami  školského zákona. Je založen na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních 

potřeb, možností a zájmů každého žáka. Poskytování vzdělávání probíhá v souladu s platnými 

učebními dokumenty. Škola svou činností zajišťuje rozvoj osobnosti všech svých žáků..  

 

ČŠI MSI vedoucí týmu RNDr. Libor Kubica 

…………………………………..……… 

27.4. - 30. 4. 2009  

Útvar interního auditu a kontroly města Bruntálu 

Kontrola hospodaření za rok 2008 

Závěr kontrolního orgánu: Na základě provedené kontroly nebylo účetní jednotce uloženo 

zajištění plnění nápravných opatřeni.  

 

KSM/3 813 5 -09/18- 2009/vac Ing. Kamila Vachutková, Útvar interního auditu a kontroly 

……………………………………… 

 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Krajská pobočka pro Moravskoslezský kraj, Územní 
pracoviště Bruntál, Úřadovna Bruntál, Komenského 1  
 
Čj. 209/2009/26  

 
Závady v kontrolovaném období nebyly zjištěny.  
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23.2. - 5. 3. 2010  

Útvar interního auditu a kontroly města Bruntálu 

 

Kontrola hospodaření za rok 2009 

Závěr kontrolního orgánu:  

 

 Výsledek hospodaření k 31.12.2009 nebyl v době provádění kontroly zřizovatelem 

schválen. 

 Předložené účetní výkazy byly formálně sestaveny v souladu s ustanovením § 18 zákona  

o účetnictví..  

 Namátkovou kontrolou bylo zjištěno, že limit pokladní hotovosti byl dodržován a zůstatek 

pokladní hotovosti souhlasí s konečným stavem pokladních knih.  

 V návaznosti na platné znění Zřizovací listiny je nutno provést odpovídající změny 

v evidenci a účtování o majetku. 

 Nájemní smlouvy byly uzavřeny v souladu s obsahem Čl. VI, Zřizovací listiny příspěvkové 

organizace ze dne 23.9.2009, schválené usnesením Zastupitelstva města Bruntál  

č. 674/15Z/2009 ze dne 22.9.2009. 

 Namátkově provedenou kontrolou účetních dokladů bylo zjištěno, že při nakládání 

s finančními prostředky bylo respektováno pověření k výkonu funkce příkazce operace, 

správce rozpočtu a hlavní účetní. 

 

 

Čj: KSM/19687 -10/10-2010/vac Ing. Kamila Vachutková, Útvar interního auditu a kontroly 

 

………………………………………… 

 

19.3.2010 Okresní správa sociálního zabezpečení Bruntál (protokol č.289/10)  

Kontrola pojistného, plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění a důchodovém 

pojištění. 
 
Závěr kontrolního orgánu: 
 
Vzhledem k tomu, že organizace vykazuje dobrou znalost právních předpisů z oblasti plnění 
povinností v nemocenském  a důchodovém pojištění, opatření k nápravě se neukládá. 
 

…………………………………………… 

 



S t r á n k a  | 20 

 

______________________________________________________________________________________________ 

ZŠ a MOG Bruntál, Školní   Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 

16.5.. – 3.6.2011.  

č.j. ČŠIT- 853/11-T  

Předmět inspekční činnosti  

 

Zjišťování a analyzování informací o zajištění podmínek, průběhu a výsledků maturitních zkoušek  

ve střední škole, podle § 174 odst. 2 písm. a) školského zákona. 

Státní kontrola dodrţování právních předpisů, které se vztahují k ukončování vzdělávání ve střední 

škole, podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona. 

 

Zjištění kontrolního orgánu:   

 

V průběhu konání maturitních zkoušek nebyly zjištěny nedostatky. 

 

…………………………………………….. 

 

18.5.2011.  

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě  

  

Předmět kontrolní činnosti  

 

Kontrola dodrţování poţadavků zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evropského parlamentu                

a Rady (ES)  č. 852/2004 o hygieně potravin, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)                        

č. 178/2002 o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby a o zásadách osobní a provozní 

hygieny při činnostech epidemiologicky závaţných, zákon č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění 

biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Zjištění kontrolního orgánu:   

 

Kontrolou nebylo zjištěno porušení závazných předpisů, provozovna je udržována v čistotě  

a v řádném stavu. 

 

 

Všechny protokoly o provedených kontrolách jsou uloženy v archivu školy 
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ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 
 

Celkové počty zaměstnanců k 1. 9. školního roku 2010/2011 a  porovnání se školním rokem 

2009/2010. 

 

Tabulka č. 2: Údaje o pracovnících školy 

 

2009/2010 2010/2011

fyz.osoby přepočt.zam. fyz.osoby přepočt.zam.

Pedagogů celkem 40 36,6 37 34,0 86,78% 93,64%

učitelé ZŠ 18,4 16,8 93,48% 94,12%

učitelé G 16,2 15,3 93,21% 92,33%

vychovatelky ŠD 2 2,0 2 1,9 100,00% 100,00%

Nepedagogů celkem 19 18,0 17 15,0

správní zaměstnanci 12 11,0 12 10,0

pracovnice ŠJ 7 7,0 5 5,0

Celkem zaměstnanců 59 54,6 54 49,0

2009/2010 2010/2011

odborná a pedag.způsobil.

38 35

 
 

 

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

 

Vzdělávání pracovníků v rámci DVPP probíhá dle směrnic MŠMT ČR a nabídek 

poskytovatelů školení a v souladu s plánem DVPP ZŠ a MOG. Škola se soustřeďuje hlavně  

na realizaci vzdělávacích aktivit pro celý pedagogický sbor orientovaných na kaţdodenní učitelskou 

praxi. Cílem je prohloubení jak teoretických, tak i praktických znalostí a dovedností všech pedagogů 

v klíčových oblastech a klíčových kompetencí vzdělávacího procesu.  

Dle finančních moţností a potřebnosti školy se umoţňuje pedagogickým pracovníkům 

individuální vzdělávání.  

V minulém školním roce jsme uskutečňovali především vzdělávací akce v rámci účasti 

v projektu MSK Integrace2, zaměřené převáţně na vytváření tvořivého a bezpečného klimatu  

ve třídě, řešení výchovných a kázeňských přestupků a rozšíření portfolia pedagogů v oblasti 
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motivačních aktivit ţáků.  Školení k typologii osobnosti M.B.T.I., v celkovém rozsahu 20 hodin  

na jednoho učitele, se uskutečnilo v nádherném prostředí beskydských Malenovic dne 18.2.2011 

výjezdní školení „SBOROVNA“, kterého se zúčastnilo na 20 pedagogů školy. Dále se průběţně   

13 učitelů účastnilo proškolování v v projektu „Zkvalitnění systému péče o ţáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji“. 

Ve školním roce 2010 / 2011 převaţovaly rovněţ  vzdělávací akce zaměřené na odborná  

školení zadavatelů, hodnotitelů a školních komisařů státních maturit 2011. Další vzdělávání rovněţ 

týkalo převáţně výchovného poradenství.  

Typy kurzů , školení a následné práce se žáky v rámci zapojení školy v projektu MSK  Integrace2 

 

 Mediační výcvik                                                                              (100 hod.)    1 pedagog 

 Hodnocení jako součást učení                                                         (20 hod.)      4 pedagogové 

 Typologie osobnosti M.B.T.I                                                          (40 hod.)      3 pedagogové 

 Integrace jako fenomén edukační práce s dětmi s mentálním 

     postiţení včetně náslechových hodin          (30 hod.)      1 pedagog 

 Práce s dětmi s poruchami chování včetně náslechových hodin     (30 hod.)      3 pedagogové 

 Specifické poruchy učení včetně náslechových hodin                     (50 hod.)      2 pedagogové 

 Instrumentální obohacení Reuvena Feuersteina          (40 hod.)       1 pedagog  

 Nácvik terapeutických technik            (80 hod.)       2 pedagogové  

 Čtením a psaním ke kritickému myšlení           (80 hod.)       3 pedagogové  

 Základny konstruktivní komunikace             (40 hod.)       2 pedagogové  

 Typologie osobnosti M.B.T.I                                                           (20 hod.)     20 pedagogů 

 Typologie osobnosti M.B.T.I  2                                                       (20 hod.)       9 pedagogů             

V Bruntále, dne 9. 10. 2011                 Mgr. Dagmar Pachutová v.r., zástupkyně ředitele školy 

Výkon státní správy ředitele školy 
 

             Přehled rozhodnutí ředitele školy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, eventuelně počet odvolání proti 

tomuto rozhodnutí. 

 

Tabulka č. 3 Rozhodnutí ředitele 

 

Počet

Počet odvolání změna 

rozhodnutí

28 0 0

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 29 0 0

13 0 0

0 0 0

32 0 0

26 0 0

3 0 0

3 0 0

7 1 1

15 0 0

1 0 0Povolení přestupu na gymnázium

Zápis dětí do 1.tříd

Odloţení školní docházky

Dodatečný odklad školní docházky

Přijetí přihlášky ke studiu v MOG  prima (rozhodnutí)

Přijetí přihlášky ke studiu v MOG  kvinta (rozhodnutí)

Přijetí ke studiu - kvinta

Povolení přestupu na základní školu

Rozhodnutí ředitele školy včetně provedeného zápisu

Přijetí ke studiu - prima

Nepřijetí ke studiu 
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Údaje o aktivitách, školních projektech a prezentaci školy na veřejnosti 
 

          Veškeré aktivity, které jsme ve 

školním roce uskutečňovali, byly 

v oblasti odměňování pracovníků školy 

výrazně limitovány finančními 

prostředky, které jsou v oblasti školství 

alokovány normativními prostředky, 

vztahujícími se k počtu ţáků 

jednotlivých stupňů základní školy, 

městského osmiletého gymnázia, školní 

druţiny a strávníků školní jídelny 

v rámci závodního stravování. Výrazný 

úbytek ţáků v porovnání se školním 

rokem 2010/2011 měl přirozeně dopad 

především v oblasti nenárokových 

sloţek platu všech zaměstnanců. Vedle 

vnitřní motivace zaměstnanců byla 

ředitelem školy výrazně diferencovaně pouţita i motivace vnější. 

 

 

A) PETRIN 2013- CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLANOSTI (CVV) 
 

POSLÁNÍ CVV PETRIN 

Posláním CVV PETRIN je být předním, respektovaným a vyhledávaným centrem, které zajišťuje 

plnohodnotné a kvalitní vzdělávání a celoţivotní učení pro všechny věkové skupiny jako základ 

rozvoje potenciálu lidí a regionu. 

 

 

VIZE CVV PETRIN 

Moderní etablované vzdělávací centrum zaloţené na principech otevřenosti, odpovědnosti  

a lidské tvořivosti v jedinečném prostředí rekonstruované kulturní památky. 

 

 

STRATEGICKÉ ZÁMĚRY  

1. Uskutečňovat kvalitní základní, střední, vysoké a celoţivotní vzdělávání reagující  

na potřeby praxe a regionu 

2. Realizovat komplexní rekonstrukci budovy pro potřeby vzdělávání ve 21. století  

při zachování genia loci 

3. Aktivně vytvářet a rozvíjet partnerství mezi CVV, podniky, neziskovým a veřejným 

sektorem  

4. K rozvoji CVV vyuţívat prostředků dotačních programů z dostupných zdrojů, zejména 

z programů Evropské unie  
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VÝCHODISKA 

Vzdělávání jako celospolečenská priorita 

Potřeba vzdělávání na všech stupních je celospolečenskou prioritou, jejíž význam  

si uvědomuje i město Bruntál. Podpora vzdělávání je i nedílnou součástí Integrovaného 

plánu rozvoje města, uvedená v oblasti „Lidské zdroje a sociální infrastruktura“, priorita 

„Podpora celoživotního vzdělávání“, která navazuje na v minulosti schválenou Koncepci 

rozvoje vzdělání 2004-2008. Za hlavní cíl této oblasti si město Bruntál vytyčilo zvýšení 

kvality života a vzdělanosti ve městě a spádové oblasti Bruntálska, neboť rozvoj vzdělanosti 

přímo souvisí i se zkvalitněním místních společenských a ekonomických poměrů.  

 

Jedinečnost budovy PETRIN 

Budova bývalého chlapeckého semináře známá pod jménem PETRIN představuje jednu                                      

z nejvýznamnějších a nejpozoruhodnějších staveb v Bruntále. Objekt postavený v letech 

1924-1926 je jedinečnou památkou s unikátními rysy i atmosférou. PETRIN nabízí 

ohromný potenciál pro spojení historie a tradice a moderního vzdělávání.   

 

Potřeba rozvoje podnikání a podnikavosti 

Cesta k překonání ekonomické a sociální situace vede hlavně přes rozvoj nových 

podnikatelských aktivit v regionu, zejména v malém a středním podnikání, a skrze výchovu 

řídících pracovníků a odborníků.  

Podle zprávy skupiny Evropské komise z února 2004 Education for Entrepreneurship, 

která vychází ze srovnání podpory podnikatelských dovedností v rámci vzdělávacího 

systému v zemích EU, je budování podnikatelského ducha u mladé generace považováno  

za mezioborový horizontální aspekt, který by měl mít svoje místo na všech stupních 

vzdělávací soustavy, tedy včetně základních škol a středních škol. 

 

 

STRATEGICKÉ ZÁMĚRY  

 

 

1. Uskutečňovat kvalitní základní, střední, vysoké a celoživotní vzdělávání reagující na 

potřeby praxe a regionu 

 

Základní škola a městské osmileté gymnázium je svým pojetím propojení základního a středního 

(gymnaziálního) vzdělávání nevšedním vzdělávacím modelem, nejen na území MSK, ale i v celé 

ČR. Svoji ţivotaschopnost prokázal v období své čtrnáctileté existence. Posílení a hlubší 

propojení s vysokým a dalším vzděláváním umoţní vytvoření jedinečného celku, který v souladu 

se strategií rozvoje regionálního vzdělávání dovolí uskutečňovat přechody mezi vzděláváním  

a zaměstnáním a který umoţňoval  získávat stejné kvalifikace a kompetence různými cestami 

během ţivota.  

 

 

1a. Základní vzdělávání 

 

Školní úroveň je představována v oblasti povinné školní docházky ve školních vzdělávacích 

programech „PETRIN–Škola pro všechny“ (1.–9. ročník) základní školy  a  „PETRIN–Škola pro 

ţivot" (1.–4. ročník městského osmiletého gymnázia).  

Základní vzdělávání, kterým se dosahuje stupně základní vzdělání, se uskutečňuje oborem 

Vzdělání základní škola, a to v souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými 

v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize), v Rámcovém vzdělávacím 
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programu pro základní vzdělávání a zakotvenými v zákoně 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  

 

1a-1. Na úrovni školy naplňovat výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí 

  

Utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného 

vzdělání orientovaného zejména na situace blízké ţivotu a praktickému jednání. Cíle základního 

vzdělávání dosahovány prostřednictvím rozvoje kompetencí, přičemţ za klíčové jsou 

povaţovány:  

 kompetence k učení 

 kompetence k řešení problémů 

 kompetence komunikativní 

 kompetence sociální a personální 

 kompetence občanské 

 kompetence pracovní 

 

Termín: 2008-2013 

 

1a-2. Posilovat výchovu k podnikavosti 

 

V rámci výuky i mimoškolních aktivit rozvíjet kreativitu, sebedůvěru a odpovědnost                         

a porozumění kulturním a ekonomickým zdrojům na všech úrovních (nadnárodní, národní                 

i místní), např. prostřednictvím ţákovských projektů a programů. Naplnění tohoto cíle 

předpokládá spolupráci s Vysokou školou podnikání, a. s. jako experta na výuku podnikání               

a podnikavosti. 

 

Termín: 2009-2013 

 

 

1b. Středoškolské vzdělávání 

 

Školní úroveň je představována Školním vzdělávacím programem  „PETRIN–Škola pro ţivot“                 

(5.–8. ročník městského osmiletého gymnázia). Gymnaziální vzdělávání, kterým se dosahuje 

stupně střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou, se uskutečňuje oborem Vzdělání 

gymnázium – obor přírodovědné předměty, a to v souladu s novými principy kurikulární politiky, 

zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize), v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro gymnázia a zakotvenými v zákoně 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  

Gymnaziální vzdělávání vychází z nové strategie celoţivotního vzdělávání a koncepce 

celoţivotního učení, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím 

obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém ţivotě.  

 

1b-1: Realizovat gymnaziální vzdělávání vymezené rámcovým vzdělávacím programem pro 

gymnázia a rozpracována ŠVP PETRIN – Škola pro život 

 

Termín: 2008-2013 

 

1b-2: Rozvíjet podnikavost studentů 
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Kompetence k podnikavosti je jednou z klíčových kompetencí formulovaných Evropskou unií. 

Její podpora je formulovaná také systémovými a individuálními projekty v rámci programového 

období 2007-2013.  

Vést ţáky vyšších ročníků městského osmiletého gymnázia k rozvoji svého osobního i odborného 

potenciálu, uplatňující ve vzdělávání proaktivní přístup, vlastní iniciativu, tvořivost, kritické 

myšlení a rozvíjet u nich etickou motivaci k dosahování úspěchu. Naplnění tohoto cíle 

předpokládá realizaci společných projektů s Vysokou školou podnikání, a. s. zaměřených  

na rozvoj podnikavosti a podnikatelského způsobu myšlení (např. fiktivní firmy, trialog, aj.) 

 

Termín: 2009-2013 

 

1c. Vysokoškolské vzdělávání 

 

Vysoká škola podnikání, a. s. je neuniverzitní vysokou školou, která se dlouhodobě orientuje  

na výuku bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v oboru Podnikání,  

jeţ jsou profesně orientované. Škola slouţí motivovaným studentům, kteří se chtějí uplatnit na 

trhu práce, a podnikům, které realizaci své podnikatelské strategie zakládají na trvalém rozvoji 

lidských zdrojů. 

 

Vysoká škola podnikání, a. s. bude rozšiřovat příleţitosti ke vzdělávání na principu regionalizace, 

otevřenosti školy a individualizace studia. Vysoká škola podnikání, a. s. bude na Bruntálsku 

vyvíjet celý komplex aktivit tak, aby se zvýšil potenciál zaměstnatelnosti a flexibility na trhu 

práce jejich absolventů, a to za účasti všech zainteresovaných stran, tj. škola-student-

zaměstnavatel a rozvíjena spolupráce s regionálními institucemi. 

 

 

1c-1: Transformovat konzultační  středisko Bruntál na pobočku Vysoké školy podnikání, a. s. 

 

Pobočka Vysoké školy podnikání, a. s. představuje vyšší stupeň detašovaného pracoviště Vysoké 

školy podnikání, a. s. Má charakter interního pracoviště s kontinuálním provozem a disponuje 

větší samostatností v ekonomickém řízení. Uspokojuje široké spektrum vzdělávacích potřeb, 

inovuje a rozvíjí nabídku sluţeb a realizuje projekty. Zřízená pobočka bude teprve druhou 

pobočkou VŠP. 

 

Termín: září 2009 

 

1c-2: Pokračovat v uskutečňování a realizaci akreditovaných studijních programů bakalářského 

a navazujícího magisterského studia v kombinované formě 

 

Dále nabízet a realizovat výuku bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu 

Ekonomika a management oboru Podnikání. Při realizaci těchto programů vyuţívat odborníků 

praxe a pedagogů s příslušnou odborností a hodností z regionu a reagovat na specifické podmínky 

v regionu (např. při nabídce specializací v rámci akreditovaného oboru). 

 

Termín: 2008-2013 

 

1c-3: Při splnění personálních, materiálně-technických a organizačních podmínek zahájit výuku 

bakalářského studia v prezenční formě 
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Zahájení výuky v prezenční formě přispěje k posílení postavení Bruntálu jako vysokoškolského 

města a významně rozšíří portfolio vzdělávacích produktů. Významným aspektem je, ţe takto 

vzdělaní mladí vysokoškoláci by zůstávali v regionu.  

Termín: září 2010 

 

1d. Další vzdělávání a celoživotní učení 

 

Důleţitost celoţivotního učení byla deklarována na zasedání Evropské rady v Lisabonu v roce 

2000, kde byla schválena Lisabonská strategie, která vytyčila směr politiky a činností v EU aţ do 

roku 2010. Podpora celoţivotního učení má v této strategii klíčovou roli při rozvoji a udrţení 

ekonomické konkurenceschopnosti a zaměstnatelnosti. Velký důraz kladený na celoţivotní učení 

se tak prolíná všemi dokumenty jak na evropské,tak na národní úrovni.  

 

Vysoká škola podnikání, a. s. realizuje studium v programech a kurzech celoţivotního vzdělávání 

(CŢV), které jsou připravovány buď mimo akreditované studijní programy, nebo s moţností 

částečné či úplné shody s akreditovanými programy VŠP, a.s. Studium programů a modulů CŢV 

je realizováno jako výuka individuální, či výuka v kurzech za úplatu, a je orientováno na výkon 

povolání nebo zájmově v rozsahu maximálně tří let. 

 

Vysoká škola podnikání, a.s. je členem European University Continuing Education Network.  

 

1d-1: Vytváření a realizace kurzů pro jednotlivce 

 

V úzké spolupráci se sociálními partnery připravovat a realizovat programy a kurzy s důrazem  

na definování očekávaných výsledků vzdělávání a rozvíjet kompetence poţadované 

zaměstnavateli v regionu. 

 

 

Termín: 2009-2013 

 

1d-2: Nabídka a realizace kurzů pro instituce a firmy 

 

Nabízet podnikům a institucím komplexní vzdělávací sluţby, tj. poradenství, analýzy 

vzdělávacích potřeb, návrhy systémů vzdělávání, tvorbu výukových materiálů, výuku, trénink           

a certifikaci.  

 

 

Termín: 2009-2013 

 

1d-3: Rozšiřovat a zkvalitňovat Univerzitu 3. věku jako moderní formu celoživotního vzdělávání 

pro seniory 

 

Rozšiřování programu celoţivotního vzdělávání pro lidi na 55 let věku s cílem zlepšení kvality 

jejich ţivota.  Tvorba programu bude vycházet z poţadavků a potřeb cílové skupiny                          

a regionálních specifik.  

 

 

Termín: 2009-2013 
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2. Realizovat komplexní rekonstrukci budovy pro potřeby vzdělávání ve 21. století  

při zachování genia loci školy 

 

 

 

PETRIN postaven v letech 1924-1926 jako budova Arcibiskupského chlapeckého semináře je 

jedinečným objektem a významnou památkou. Současný stav budovy neodpovídá jejímu 

významu a potřebám moderního vzdělávání. Z tohoto pohledu představuje revitalizace PETRINA 

nezbytný krok k jeho zachování a rozvoji.   

 

Mimo projektů zaměřených na technické vybavení stávajícího zařízení školy je nutné zpracovat 

(formou projektů uplatňovaných v rámci evropských dotačních programů a programů 

Ministerstva školství ČR) plán postupné stavební a technické revitalizace budovy, kulturní 

památky a dominanty města ve třech etapách, včetně moţných úprav dalších dosud 

nevyuţívaných prostor. Pro potřebu přihlášení do projektů EU přednostně zpracovat studie 

proveditelnosti, projekty pro výběrová řízení, popř. prováděcí dokumentaci včetně nákladového 

vyčíslení náročnosti jednotlivých etap poloţkovým rozpočtem. 

 

 

K plánu revitalizace budovy je v současné době k dispozici tato dokumentace: 

1. Projekt záchrany a obnovy bývalého chlapeckého semináře Petrin v Bruntále 

Projektová dokumentace řeší opravu venkovní fasády, opravu vnitřní fasády – atria, 

repase oken, odvodnění kolem budovy, okapový chodník 

2. Projekt zateplení tělocvičny ZŠ a MOG Bruntál, Školní 2 

3. Energetický audit ZŠ a MOG Bruntál, Školní 2 

4. Energetický štítek obálky budovy ze dne 29. 1. 2008 

5. Stavební úpravy hygienického zázemí ZŠ a MOG Bruntál, Školní 2 

6. Analýza „Systém sdílení a zálohování dat“ 
 
 

 

ČÍSLO CÍL POPIS 
TERMÍN 

REALIZACE 

ODHAD 

NÁKLADŮ (Kč) 

2-1. IS/IT – I. etapa 

Vybudování nového systému sdílení a zálohování dat na ZŠ a 
MOG tak, aby nebyl společně sdílen diskový prostor serveru a 
aplikační software jak vedením ZŠ a MOG, učiteli i ţáky, tak i 
studenty a vyučujícími VŠP. 

září 2008 80 000,- 

2-2. IS/IT – II. etapa 
Dobudování vnitřní sítě ZŠ a MOG, včetně přípojky na 
vysokorychlostní internet a vybavení stupínkových 
poslucháren nezbytnou informační technologií. 

září 2008 -
září 2009 

380 000,- 

2-3. 
Logistické centrum 
pobočky VŠP 

Nezbytné a odpovídající zázemí vedoucího pobočky, 
vyučujících a místo administrativních kontaktů se studenty 
VŠP. Vybavení místa nezbytným nábytkem, komunikačními a 
digitálními technologiemi.  

únor 2009 640 000,- 

2-4. Středisko CŢV, U3V Vybudování samostatného střediska s odborným zázemím. červen 2009 500 000,- 

2-5. 
Rekonstrukce 
sociálních zařízení 

Generální oprava sociálních zařízení v celé budově. 
podzim 2009 8 000 000,- 

2-6. Odborné učebny 
Doplnění a vybavení 10-ti odborných učeben pro potřeby 
budoucího rozšíření studia (magisterské a denní) s vnitřními 
stavebními úpravami a rozšířením IS/IT zázemí. 

2009 – 2010 3 500 000,- 

2-7. 
Odborné učebny pro 
gymnázium 

Rekonstrukce odborných učeben, které odpovídají profilaci 
oboru gymnázia – přírodovědné předměty a vybavit je 
moderními technologiemi a pomůckami.  

2010 - 2013 3 210 000,- 

2-8. Oprava budovy 
Rekonstrukce fasády a oken budovy, vybudování relaxačního 
a sportovního prostoru atria budovy školy a vybudování 
bezbariérového přístupu do třetího patra. 

2010 – 2013 40 000 000,- 

2-9. Sportovně-relaxační Vybudování školního hřiště, generální oprava a zateplení podzim 2011 8 000 000,- 
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zázemí tělocvičny školy, vybudování školního arboreta či 
dendrologického parku, relaxační a odpočinkové městské 
zóny, vč. dětského hřiště. 

 
 

3. Aktivně vytvářet a rozvíjet partnerství mezi CVV, podniky, neziskovým a veřejným sektorem  

 

 

Efektivní výchova a vzdělávání bude realizována v dynamické interakci s vnějším prostředím,           

a to veřejným, neziskovým i soukromým sektorem. Partnerství bude uplatňováno při realizaci 

společných projektů, sdílení společných hodnot, vytváření vzájemných sítí a budování komunity 

kolem Centra. Bez partnerství, spolupráce nelze efektivně uskutečňovat výchovu, vzdělávání             

a profesní přípravu. 

 

3-1: Vytvořit a zkvalitňovat a rozšiřovat kooperující sítě zainteresovaných subjektů k rozvoji 

vzdělávání a podnikatelské kultury 

 

Poţadovaný rozvoj vzdělávání a podnikatelské kultury vyţaduje sít vybudování fungující sítě 

všech subjektů, tj. škol, města, firem, veřejných institucí (Úřad práce aj.), zájmových a profesních 

sdruţení. Tato síť musí mít formální i neformální podobu a je budována v rámci partnerství při 

realizaci projektů, ale i mimo ně. 

 

Termín: 2009-2013 

 

3-2: Spolupracovat s regionálními institucemi, organizacemi a podniky při vytváření a realizaci 

programů, kurzů a projektů  

 

Spolupráce mezi školami a organizacemi veřejného, soukromého i neziskového sektoru vnášejí 

do výuky konkrétní, reálné a praktické prvky, posilují interaktivitu a propojení výuky s praxí.  

Institucionalizovaná spolupráce přináší ţákům a studentům praktické zkušenosti, znalost 

pracovního ţivota a přispívá k rozvoji podnikání ve vzdělávání. Příkladem takové spolupráce 

jsou praxe studentů, účast podnikatelů na výuce, účast na odborných seminářích, zpracování 

studentských projektů pro organizace a firmy, exkurze aj.).  

 

Termín: 2009-2013 

 

3-3: Každoročně iniciovat a organizovat akci k podpoře podnikání a k budování podnikatelské 

kultury 

 

Město Bruntál ve spolupráci se vzdělávacími institucemi a dalšími partnery bude pořádat akce, 

během kterých se za spolupráce všech partnerů uskuteční studentské soutěţe, setkání podnikatelů 

a studentů, workshopy, semináře a další aktivity k podpoře a rozvoji podnikání, podnikavosti             

a podnikatelské kultury v regionu.  

 

Termín: 2009-2013 

 

Vzdělávání v České republice (tzv. Bílé knihy) a od roku 2004 legislativně podpořeny přijetím 

školského zákona  a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Pro nadcházející období je zpracován Operační program Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, 

jehoţ dvě osy – 1. Počáteční vzdělávání a 2. Další vzdělávání – se přímo týkají dále uváděných 

strategických směrů. Níţe uvedená tabulka znázorňuje přehled potencionálních projektů.  

 

Česká republika bude moci po dobu následujících sedmi let na zlepšení situace v počátečním             

i dalším vzdělávání čerpat prostředky z ESF, které by měly pomoci vyřešit základní problémy           

s reformami, jeţ byly započaty v roce 2001 na základě doporučení Národního programu rozvoje.  

 

K rozvoji CVV využívat prostředků dotačních programů z dostupných zdrojů, zejména 

z programů Evropské unie 
 

Č. CÍL 
TERMÍN 

REALIZACE 
DOTAČNÍ PROGRAM 

PRIORITNÍ 
OSA/OBLAST 

ŽADATEL 

 

4. 
1a-b 

Rozvoj klíčových kompetencí 
se zaměřením na podnikavost 

2009-2013 
OP vzdělání pro 
konkurenceschopnost 

1/1.1 ZŠ a MOG 

2-1. IS/IT – I. etapa září 2008 
Ministerstvo školství, 
mládeţe a tělovýchovy 

Dotace ze 
státního rozpočtu 

ZŠ a MOG 

2-2. IS/IT – II. etapa 
září 2008 – 
 září 2009 

OP vzdělání pro 
konkurenceschopnost 

1/1.1 ZŠ a MOG 

2-3. Logistické centrum VŠP únor 2009 
OP vzdělání pro 
konkurenceschopnost 
(neinvestice) 

2 VŠP 

2-4. Středisko CŢV, U3V červen 2009 
OP vzdělání pro 
konkurenceschopnost 

4 (2) 
ZŠ a MOG nebo 

VŠP 

2-5. 
Rekonstrukce sociálních 
zařízení 

podzim 2009 
ROP Moravskoslezsko 
 
Ministerstvo financí 

2/2.1 nebo 3/3.2 
Dotace ze 

státního rozpočtu 
ZŠ a MOG 

2-6. Odborné učebny 2009-2010 
OP podnikání a inovace 
 
ROP Moravskoslezsko 

5/školící střediska 
 

2/2.1 nebo 3/3.2 

město Bruntál 
nebo VŠP 
ZŠ a MOG 

2-7. 
Odborné učebny pro 
gymnázium 

2010-2013 ROP Moravskoslezsko 2/2.1 ZŠ a MOG 

2-8. Oprava budovy 2010-2013 ROP Moravskoslezsko 3/3.2 ZŠ a MOG 

2-9. Sportovně-relaxační zázemí podzim 2011 ROP Moravskoslezsko 3/3.2 ZŠ a MOG 

3-1 
3-2 
3-3 

Vytvoření partnerství mezi 
školami, podniky a veřejným 
a neziskovým sektorem 

2009-2013 
OP vzdělání pro 
konkurenceschopnost 

1/1.1 ZŠ a MOG 

10. 
Podpůrná zařízení – ostatní 
projekty 

2010-2011 
OP vzdělání pro 
konkurenceschopnost,  
ROP Moravskoslezsko 

Dle zvolených 
projektů 

ZŠ a MOG 

 

Zpracováno:  Bruntál / červenec 2008 

 

Vedoucí týmu:     Ing. Václav Mores, 1. místostarosta města Bruntálu 

Členové týmu:     PhDr. Lukáš Durda, VŠP Ostrava a.s. 

                             Ing. Renáta Nešporková, Ph.D., MBA, prorektorka VŠP Ostrava a.s. 

                             Ing. Petra Novotná, město Bruntál, odbor správy majetku a regionálního rozvoje 

                             Mgr. Petr Novotný, ředitel ZŠ a MOG Bruntál 

                             Ing. Petr Rys, místostarosta města Bruntálu 

                             RNDr. Zdeněk Taussik, VŠP Ostrava a.s. 
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M Ě S T O  B R U N T Á L 

 

U S N E S E N Í 

z 38. schůze Rady města Bruntálu 

konané dne 21.7.2008  

 

1437/38R/2008    Strategický záměr "Centrum vzdělávání a vzdělanosti PETRIN 2013" 

 

 

Rada města  

 

1. bere na vědomí  
zpracovaný strategický plán CVV PETRIN 2013. 

2. schvaluje  
zpracovaný strategický plán CVV PETRIN 2013. 

3. ukládá  
odboru SMRM spolupracovat s odborem ŠK a PP při realizaci strategického plánu CVV 

PETRIN 2013. 

 

T: trvale   

O: Hvorecký Marian, Ing.  
 

Ing. František Struška  

                                                               starosta 

 

B) Projekt záchrany a obnovy bývalého chlapeckého 
semináře  PETRIN v Bruntále 

 

Ve druhé polovině roku 2010 vedení školy ve spolupráci s Odborem správy majetku 

města a regionálního rozvoje připravila a většinovým podílem rovněţ i financovala Projekt 

záchrany a obnovy bývalého chlapeckého semináře PETRIN v Bruntále, který je zásadním 

mezníkem v přechodu od jalového meditování nad stavem významné kulturní památky města 

Bruntálu, která slouţí k potřebám základního, středního i vysokoškolského vzdělávání v našem 

městě ke konkrétnímu harmonogramu jeho rekonstrukce a dalšího rozvoje. 20. září 2010 byl 

tento důleţitý dokument předán ředitelem školy vedoucím pracovníkům Odboru školství kultury 

a památkové péče a Odboru správy majetku a regionálního rozvoje k dalšímu rozpracování. 

Současně je nesporným úspěchem školy, ţe projekt záchrany a obnovy Petrina včetně stanovení 

alternativního prostoru vhodného pro výstavbu víceúčelové haly v rámci bruntálského 

Sportovního campusu nebo chátrající sportovní haly na Zeyerově ulici byl řádně zapracován do 

Integrovaného plánu rozvoje města. Povaţujeme tento projekt pro školu i naše město za natolik 

důleţitý a významný, ţe je nedílnou součástí této výroční zprávy. Na základě takto 

zpracovaného projektu školou v říjnu roku 2011 zahájilo město Bruntál na základě výsledků 
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finanční a ekonomické analýzy projektu přípravu k podání projektu „Rekonstrukce kulturní 

památky Petrin – centrum vzdělávání a volného času v Bruntále“, které se objevilo v plánu 

výzev ROP – Moravskoslezsko pod prioritou 05 Subregionální centra. 

 

Akce: Projekt záchrany a obnovy bývalého chlapeckého semináře Petrin 
 

Místo:  Bruntál  

Investor: Město Bruntál, Nádraţní 20, 792 01 Bruntál 

Projektant: Ing.arch.Milan Dvořák, Větrná 2, 792 01 Bruntál 

 

 

1.      Jméno a adresa stavebníka 
         Město Bruntál 

Nádraţní 20, 792 01 Bruntál 

 

1.2.   Jméno a adresa zpracovatele projektové dokumentace 

Ing. arch. Milan Dvořák 

Větrná 2, 792 01 Bruntál 

 

1.3. Základní údaje charakterizující stavbu a její provoz 

 

1.3.1.  Údaje o stavbě a jejím členění 

           Název stavby  :       Projekt záchrany a obnovy  

bývalého chlapeckého semináře Petrin 

           Místo stavby   :    Bruntál   

          Stavební úřad  :    Bruntál 

           Obecní úřad  :    MěÚ Bruntál 

 

1.3.2.  Údaje o projektovaných kapacitách 

Projekt záchrany a obnovy bývalého chlapeckého semináře Petrin řeší opravu stávajícího 

objektu chlapeckého kněţského semináře Petrin, dále venkovní prostory areálu – stávající 

tělocvičnu včetně její přístavby víceúčelové sportovní haly, parkoviště, venkovní sportoviště  

a parkové úpravy venkovního areálu. 

 

1.3.3.  Údaje o budoucím provozu 

Bývalý chlapecký seminář Petrin slouţí školským účelům, v současné době je zde 

Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, známé bruntálské veřejnosti jako Petrin, 

dále Konzultační středisko v Bruntále Vysoké školy podnikání Ostrava. 

V nejbliţší době se připravuje otevření univerzity třetího věku a centrum celoţivotního 

vzdělávání. Ve výhledu je počítáno s podáním ţádosti na Ministerstvo školství, mládeţe  

a tělovýchovy na zřízení sportovních tříd od 1. ročníku základní školy, které umoţní provozování 

výkonnostního sportu dětí a mládeţe i po dobu jejich gymnaziálního studia. 

Vše bude realizováno převáţně v těsné spolupráci s Tenisovým klubem Bruntál  

a mateřskou školou v sousedství školy. Součástí sportovní výuky nebude jenom tenisová 

příprava, ale i ostatní míčové sporty, pro které budou vytvořeny podmínky v nové víceúčelové 

sportovní hale. 
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1.3.4.  Členění jednotlivých stavebních objektů. 

SO – 01 Půdní vestavby 

SO – 02 Repase oken 

SO – 03 Oprava vnitřní fasády atria 

SO – 04 Oprava venkovní fasády 

SO – 05 Odvodnění kolem budovy, okapový chodník 

SO – 06 Modernizace hygienického zázemí školy 

SO – 07 Realizace výtahu a recepce ve vestibulu školy 

SO – 08 Modernizace učeben a zázemí školy 

SO – 09 Úprava atria školy 

SO – 10 Oprava spojovacího krčku k tělocvičně 

SO – 11 Zateplení tělocvičny a výměna oken 

SO – 12 Víceúčelové hřiště u tělocvičny 

SO – 13 Parkoviště 1 

SO – 14 Parkové úpravy 

SO – 15 Novostavba víceúčelové haly 

SO – 16 Parkoviště 2 

 

 

1.4.    Stanoviska dotčených orgánů státní správy 

Součástí projektové dokumentace jsou  informace o existenci sítí v zájmovém území 

školy, které budou slouţit k posouzení zastavitelnosti území dle zpracovaných 

projekčních podkladů. 

 

1.5.   Způsob provedení stavby 

 Stavba bude prováděna dodavatelsky. 

 

l.9.   Údaje o době výstavby 

 Stavba bude zahájena po dořešení financování. 

 

2.1. Popis stavby 

2.1.1. Výstavba Chlapeckého semináře Petrin byla největším stavebním dílem v Bruntále ve 20. 

letech minulého století.  

Stavba byla realizována podle projektu zemského stavebního ředitele z Opavy,  

ing. Adolfa Müllera, 

Stavební práce byly zahájeny v květnu roku 1924 a hrubá stavba byla ještě do konce roku 

dokončena. Celá stavba byla dokončena v roce 1926.   

Stavbu dokončil stavitel Gustav Beywl z Olomouce a dne 14. 8. 1926 byla biskupem 

Josefem Schinzelem vysvěcena kaple. O den později vysvětil biskup ThDr. Norbert Klein 

ústav a za přítomnosti tisíců lidí jej předal k určenému účelu. 

V budově bylo 130 místností s 536 okny a 277 dveřmi. Dne 2.9.1926 se v novostavbě 

zabydlelo 200 seminaristů a jejich počet se postupně zvýšil na 243 seminaristů. 

Po 2. světové válce byla v seminární budově umístěna vojenská škola a v 60.letech zde 

byla zřízena základní a střední škola. Tyto se v prostorách budovy nacházejí doposud. 

 

V roce 1996 – 97 proběhla v objektu rozsáhlá rekonstrukce krovu a střešní krytiny. Krov, 

do kterého díky nedostatečné údrţbě zatékalo, byl opraven, poškozené části krovu byly 
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vyměněny a celý půdní prostor připraven k vyuţití jako školní a společenské prostory. 

Součástí rekonstrukce bylo doplnění krovu o vikýře a střešní okna.  

 

Další opravy objektu jiţ nebyly realizovány. Budova potřebuje generální opravu všech 

venkovních fasád, repase oken, výměnu veškerých klempířských prvků a dešťových 

svodů, realizaci odvodnění kolem budovy včetně okapového chodníku. 

 

2.1.2. Ochranná pásma, chráněná území a památky 

 Objekt budovy bývalého chlapeckého semináře Petrin je kulturní památkou. 

Ochranná pásma inţenýrských sítí jsou zakreslena ve stanoviscích dotčených orgánů 

státní správy k existenci sítí v zájmovém území školy. 

 

2.1.3.   Kácení porostů, zábor zem. a lesní půdy, využití ornice 

Ke kácení porostu, ani záboru zemědělské, nebo lesní půdy nedojde. 

2.1.4. Uvolnění pozemků a staveb, odstranění staveb, přeložky a skládky 

Zájmové pozemky školy jsou připraveny pro realizaci, dle specifikace členění stavebních 

objektů.Stavební práce budou v maximální míře realizovány v období školních prázdnin. 

 

2.1.5. Bilance zemních prací, zemníky a deponie 

Výkopová zemina bude pouţita k terénním úpravám kolem objektu. 

 

2.2. Provedené průzkumy 

2.2.1. Stavebně-technický průzkum konstrukcí, historický průzkum. 

 Na staveništi byl proveden radonový  a mykologický průzkum. 

 

2.2.2. Geologický a hydrogeologický průzkum 

 Nebyl prováděn. 

 

2.2.3 Statický průzkum 

 Neřeší se, stavební činnost se nebude týkat nosných konstrukcí stavebních objektů. 

 

2.3. Urbanistické, architektonické a výtvarné řešení stavby 

Projekt záchrany a obnovy bývalého chlapeckého semináře Petrin byl konzultován 

s Odborem školství, kultury a památkové péče MěÚ Bruntál, který provedl ve spolupráci 

s NPÚ Ostrava místní šetření na výše uvedené kulturní památce a k záměru obnovy 

fasády a navazujících stavebních úprav vydal podmínky rozsahu a charakteru úprav. 

Navrţené řešení tyto poţadavky respektuje. 

 

2.4. Stavebně technické řešení stavby 

 

Stávající objekt bývalého chlapeckého semináře Petrin 

 

SO – 01 Půdní vestavby 

SO – 02 Repase oken 

SO – 03 Oprava vnitřní fasády atria 

SO – 04 Oprava venkovní fasády 

SO – 05 Odvodnění kolem budovy, okapový chodník 

SO – 06 Modernizace hygienického zázemí školy 

SO – 07 Realizace výtahu a recepce ve vestibulu školy 

SO – 08 Modernizace učeben a zázemí školy 



S t r á n k a  | 35 

 

______________________________________________________________________________________________ 

ZŠ a MOG Bruntál, Školní   Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 

SO – 09 Úprava atria školy 

SO – 10 Oprava spojovacího krčku k tělocvičně 

SO – 11 Zateplení tělocvičny a výměna oken 

SO – 12 Víceúčelové hřiště u tělocvičny 

SO – 13 Parkoviště 1 

SO – 14 Parkové úpravy 

SO – 15 Novostavba víceúčelové haly 

SO – 16 Parkoviště 2 

 

Obnova fasády vychází z původního historického stavu s cílem uvedení objektu  

do původního stavu. 

Stávající, z větší části původní omítky budou očištěny od novodobého nátěru                    

a vyspraveny vápennou omítkou stejné struktury a zrnitosti. Oklepána budou pouze silně 

narušená místa základní hladké omítky. V místech dlouhodobějšího zavlhčení bude 

zváţeno pouţití sanační omítky. Pro sjednocení povrchu bude v případě nutnosti omítka 

přetaţena tenkou vrstvou štukové omítky. 

Veškeré štukové prvky budou očištěny s proškrabáním původních linií, poškozené  

a chybějící části budou doplněny tradiční technologií v původní profilaci. Vodorovná 

bosáţ v přízemí a na fasádách nádvoří bude obnovena v původním rozsahu, včetně 

struktury povrchu. 

Nově budou provedeny klempířské prvky z měděného plechu včetně úprav 

oplechování nízkých bočních přístavků. Stříška nad bočním vstupem ke kuchyni bude 

nakonzervována a opravena. 

Nefunkční rozvody a potrubí na fasádě a mříţe na oknech budou odstraněny. 

Nezbytné mříţe na oknech 1.PP a 1.NP budou jednotně zhotoveny dle původních 

dochovaných mříţí, které budou zachovány a nakonzervovány. 

Původní kovová sklepní okna s členěním na 18 dílů budou zachována a opravena, 

pozdější typy oken budou nahrazeny replikami původních. 

Kolem celého objektu bude z venkovní strany proveden okapový chodník 

s promývaného kačírku. Terén bude sníţen do původního stavu, pod okapovým 

chodníkem bude proveden štěrkový zásyp s drenáţí zaústěnou do kanalizace. Konstrukce 

obvodových stěn bude odvětrána nopovou folií. Dešťové svody budou zaústěny  

do dešťové kanalizace. 

Původní okna  do nádvoří budou repasována včetně kování, u venkovních křídel bude 

při větším poškození moţná výměna za kopii. Okna na vnějším plášti, vyměněná  

v 2. pol. 20. stol. Za jednodušší typ jsou  navrţena k výměně za repliku původních oken . 

Hlavní novodobé vstupní dveře budou vyměněny za dřevěné odpovídající charakteru 

objektu, stejně jako boční vstupy, vstup pod kaplí a vstupy s nádvoří, které budou 

obnoveny v původním tvarosloví včetně nadsvětlíků. Vyměněny budou i vrata průjezdu 

do nádvoří. 

Stávající učebny, zázemí školy – hygienické zázemí, podkrovní prostory, jídelna apod. 

budou postupně rekonstruovány, učebny doplněny audiovizuální technikou. 

Stávající atrium školy bude stavebně upraveno tak, aby bylo vyuţitelné pro potřeby  

a studentů – venkovní aula, hřiště, odpočinkové plochy. 

Tyto stavební úpravy si vyţádají zbourání přízemního objektu v prostorách atria. 
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Prostory atria budou odvodněny. 

Stávající tělocvična bude zateplena a modernizována pro potřeby výuky gymnastiky, 

pohybové výchovy. 

Opraven bude i spojovací krček mezi školní budovou a tělocvičnou. 

 

SO – 12 Víceúčelové hřiště u tělocvičny 

Víceúčelové hřiště u tělocvičny je navrţeno nejenom pro potřeby školy, ale i pro potřeby 

dětí z mateřské školky. 

Je zde navrţena běţecká dráha délky 60 m, skok do dálky a do výšky, hod koulí. 

Základem venkovního sportoviště je víceúčelové hřiště, které umoţní provozování tenisu, 

basketbalu, odbíjené. 

 

SO – 13 Parkoviště 1 

Parkoviště je umístěno v severní části areálu školy a je navrţené nejenom pro potřeby 

školy, ale i okolní občanské vybavenosti. 

Parkoviště je navrţeno pro 57 osobních vozidel. 

 

SO – 14 Parkové úpravy 

Parkové úpravy budou realizovány na venkovních pozemcích školy, v prostorách mezi 

navazující okolní výstavbou, s cílem tyto prostory spíše propojit, neţ se od nich 

oddělovat, izolovat. 

 

SO – 15 Novostavba víceúčelové haly 

Novostavba nové víceúčelové haly je navrţena v prostorách bezprostředně navazujících 

na stávající tělocvičnu. Zatímco stávající tělocvična je navrţena především pro 

gymnastiku, nová tělocvična by měla být vyuţívána především pro míčové hry.  

Dispozice nové tělocvičny je navrţena pro umístění dvou tenisových kurtů, na kterých  

je dále moţné hrát i basketbal a odbíjenou. 

Tělocvična bude vyuţívat  hygienické a šatnové zázemí stávající tělocvičny, které bude 

moţné dle potřeby rozšířit, případně do těchto prostor umístit klubové zázemí bufet. 

Provozně bude objekt navrţen tak, aby umoţnil nejenom školskou výuku, ale i přístup 

veřejnosti v odpoledních a večerních hodinách samostatným vstupem. 

 

SO – 16 Parkoviště 2 

Parkoviště je umístěno v západní části školního pozemku a bude slouţit návštěvníkům 

víceúčelového hřiště a obyvatelům okolních bytových domů. 

Parkoviště je navrţeno pro 34 osobních vozidel. 

 

 

2.6. Údaje o výrobním zařízení a technologii výroby 

 Neřeší se, jedná se o školský objekt. 

 

2.7. Energetické a vodní hospodářství 
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2.7.1. Elektrická energie 

PD neřeší. 

 

2.7.2.   Vytápění 

PD neřeší. 

 

2.7.3. Kanalizace 

Dešťové vody budou svedeny do dešťové kanalizace, která bude kompletně obnovena. 

 

2.7.4. Zásobování vodou 

PD neřeší. 

 

2.7.5. Větrání 

PD neřeší. 

 

2.8. Protipožární zabezpečení stavby 

PD neřeší. 

 

2.9. Vliv stavby na životní prostředí 

 Stavba nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí. 

 

 

  SEZNAM  PŘÍLOH 

 

A. Textová část 

B. Informace o inţenýrských sítích 

C. Výkresová část 

01. Letecký snímek lokality 

02. Kopie katastrální mapy 

03. Situace stavby 

04. Pohledy 

D. Fotodokumentace stavby 

 

V Bruntále : srpen 2010       

Vypracoval  : Ing. arch. Milan Dvořák 
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C) VIP-Kariéra II 

Naším základním cílem je i nadále podílet se na utváření vzdělávací instituce, která bude 

otevřená, kvalitní a trvale progresivní. Otevření školy znamená otevření se zevnitř směrem ven  

a zvenčí směrem dovnitř. Jsme jednou z mála škol v okrese Bruntál, která v rámci systémového 

projektu VIP-Kariéra II, financovaného z Evropských sociálních fondů od 1.9. 2005, zřídila            

a úspěšně provozuje Školní poradenské pracoviště ZŠ a MOG, jehoţ činnost jsme v roce 2007 

zajistili i díky finanční podpoře Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.  

 

D) Integrace2 

Škola se rovněţ zapojila do operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost 

Integrace
2 

CZ.I07/1.2.00/08.0I31 Zkvalitnění systému péče o ţáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami v Moravskoslezském kraji. Realizátorem projektu v období 2009-2012                             

je Moravskoslezský kraj společně s partnery KVIC Nový Jičín, PPP Opava a PPP Frýdek 

Místek. Projekt je zaměřen na podporu rovných příleţitostí ve vzdělávání a do projektu                    

je zapojeno dvacet spolupracujících škol Moravskoslezského kraje. Cílovou skupinu tvoří ţáci  

se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodiče a pedagogičtí pracovníci včetně školních 

psychologů a školních speciálních pedagogů. Cílem projektu je zlepšení vzdělávacích podmínek 

ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami na školách, které zřizují školní poradenské 

pracoviště, prostřednictvím kvalitního a vysoce odborného vzdělávání pedagogických 

pracovníků těchto škol včetně školních psychologů a školních speciálních pedagogů. Díky práci 

odborníků školních poradenských pracovišť je na školách realizován systém odborné podpory 

ţáků s výukovými a výchovnými problémy. Prostřednictvím aktivit projektu nepochybně  

i na naší škole dojde k jeho zkvalitnění a rozšíření. Na školách budou zaváděny nové podpůrné 

programy v rámci speciálně pedagogické péče o ţáky a veškeré aktivity přispějí k jejich 

snadnějšímu přechodu na střední školu a zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce. Podrobnější popis 

činnosti Školního poradenského pracoviště, umoţňující lépe pochopit jeho náplň, je součástí 

tohoto materiálu. 

 

 

Hodnotící zpráva Rozvojového programu Školní poradenské pracoviště 
(ŠPP) při Základní škole a městském osmiletém gymnáziu v Bruntále za 
období říjen 2009 - červen 2011 
 

 
        Školní poradenské pracoviště bylo zřízeno v rámci realizace systémového projektu              

VIP-Kariéra od 1.9. 2005. Projekt byl financován z Evropských sociálních fondů. Je to 

pracoviště, kde pracuje na 0,5 úvazku zkušený speciální  pedagog, který je velmi samostatný ve 

vedení pracoviště, dobře  spolupracuje a pomáhá i při zřizování dalších poradenských pracovišť. 

Ve školním roce 2008-2009 fungoval navazující projekt Rozvojový program ŠPP. 

Od září 2009 pokračuje systémový projekt VIP II, který je rovněţ financován z Evropských 

sociálních fondů. 

      Činnost a práce školního speciálního pedagoga se v Rozvojovém programu ŠPP ani  

v systémovém projektu VIP II  oproti původnímu projektu nijak neodlišuje. 
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       Od školního roku 2007-2008 byla funkce školního speciálního pedagoga posílena o další  

0,5 úvazku Moravskoslezským krajem. Tudíţ na ZŠ a MOG pracuje školní speciální pedagog  

na celý úvazek, financovaný ze dvou zdrojů. 

 

 

Popis průběhu poskytovaných služeb 
Popis průběhu poskytovaných sluţeb 

 

  K individuální činnosti, jednorázové konzultaci,opakované intervenční činnosti se ţáky              

si speciální pedagog vybírá ţáky  z vyučovacích hodin Se ţáky s SPUCH provádí reedukaci čtení 

a psaní v  dopoledních hodinách v rámci hodin čtení - psaní po jednotlivých ročnících 

/dle projektu před vstupem do VIP- Kariéry/. Poradenské sluţby vyuţívají studenti gymnázia, 

zejména v řešení osobních problémů, školních neúspěchů, problémů osobnostního 

vývoje,vztahových problémů apod. 

Individuální kontakty převládají i na 2.stupni ZŠ, kde ve spolupráci s rodiči řeší s ţáky  osobní 

problémy,neprospěch, sebepoškozování,problematické chování, vztahy s rodiči , spoluţáky                 

i učiteli apod. 

Početnější jsou rovněţ kontakty v individuální práci s rodiči a  s učiteli, týkající se především 

problematiky školního selhávání, metodické pomoci při práci se ţáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami a řešení individuálních problémů.  

V oblastech prevence školního selhávání,primární prevence sociálně patologických jevů a práce 

se třídou spec.pedagog výrazně spolupracuje s metodikem prevence a třídním učitelem. Spec. 

pedagog diagnostikuje a vyhodnocuje třídu, provádí úvodní práci se třídou a následně                      

se domlouvá na programu, který ve třídě realizuje metodik prevence.Mnohdy je potřeba pracovat 

s jednotlivými ţáky i individuálně, coţ rovněţ realizuje spec.pedagog.U individuálních ţáků  

bylo nutné zapojit spolupráci psychologa. V rámci prevence sociálně patologických jevů  

na prvním stupni spec.pedagog koordinuje  program ,,Normální je nekouřit,,/1.-4r../- ve 

spolupráci s Doc.Hrubou z LF Masarykovy univerzity v Brně.  

Depistáţe převaţují v 1.třídách ZŠ, kde se snaţí podchytit moţné školní selhávání a počáteční 

projevy SPU.V některých třídách - dle zájmu učitele - provádí diagnostiku s celou třídou 

/např.test obkreslování, test rizika čtení a psaní pro rané školáky / .Individuálně provádí vyšetření 

a depistáţe na zakázku učitele, popř. rodiče.Po vytypování dětí spec.ped. s dětmi individuálně 

pracuje, jsou zařazeny do podpůrného programu, kde je realizována reedukace, nastavena 

metodika čtení ,grafomotorická cvičení apod./dle individuální potřeby/. Spec pedagog pracuje 

s dětmi minimálně půl roku a  teprve pak rozhodne, jestli pošle děti dále do PPP. Některé děti do 

PPP vůbec neposílá, neboť se počáteční projevy podchytily včas a mnohdy např. správnou 

metodikou čtení se nastartovaly a byly z podpůrného programu průběţně vyřazovány.Dále se tyto 

děti sledují v kmenové třídě .    

 U ţáků ZŠ a MOG, kteří stojí před volbou povolání, poskytuje speciální pedagog kariérové 

poradenství ve spolupráci s výchovným poradcem, učitelem volby povolání a tř.učitelem.Zatím 

jen individuálním zájemcům poskytuje diagnostiku k volbě povolání, individuálně povolání 

s ţáky, popř.rodiči konzultuje a navrhuje vhodné školy. 

U ţáků s ADHD jak na ZŠ, tak i na MOG  pracuje ve dvou skupinkách metodou  

Feuersteina.Zatím vnímá posun u dětí v pečlivější práci, jsou více soustředěné a rozvíjí                    

se komunikace. 

Vytváří podpůrný program pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. V rámci projektu 

VIP – kariéra jsme vyuţili spolupráci s SIM, které jsme doporučovali děti,  potřebující  

individuální přístup a doučování tutorem, jehoţ činnost koordinoval spec.pedagog.Vzhledem 
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k tomu, ţe tutorská činnost byla pozastavena, hledali jsme řešení jinde.V loňském roce  jsme 

navázali spolupráci s organizací LIGA, která zabezpečuje doučování, a HELPIN, kde se podařilo 

získat rodinné asistenty. Tyto sluţby jsou však stále nedostačující.Obnovili jsme kontakt 

se CPIV/ bývalá SIM/ a chtěli bychom  vyuţít další sluţby z jejich nabídky. 

   Škola je spojena s městským osmiletým gymnáziem a celkově má v průměru  440  ţáků.  

ZŠ a MOG má  nadané ţáky soustředěné především na gymnáziu, ve třídách základní školy  

mnohdy na 2.stupni zůstávají průměrní a podprůměrní ţáci. Dochází k nárůstu kázeňských 

problémů v hodinách a jiných i mimoškolních výchovných problémů. Dále máme  ve škole 

sociokulturně znevýhodněnou komunitu (romskou populaci), která se mnohdy projevuje jako  

problematická v této lokalitě. 

Rovněţ tyto okolnosti ovlivňují činnosti a práci speciálního pedagoga. V posledních dvou 

letech se proti činnosti ve VIP-Kariéře podstatně zvýšili krizové intervence, konzultace rodičů            

a pedagogů zejména k problematickému chování ţáků.Je zvýšený zájem o diagnostiky tříd/ 

vztahové problémy a sociální klima / a zejména pak vlastní práce se třídou.  

 

Nejčastější realizované diagnostické a intervenční činnosti 
                                                                                                                                                           
Nejčastější realizované diagnostické a intervenční činnosti: 

      

 řídí, metodicky vede a koordinuje činnost pracovníků ŠPP, tř.učitelů a dalších 

pedagogů/aplikace psychologických poznatků do výuky/ 

 zajišťuje screning a diagnostiku ţáků 1.tříd, DOŠD 

 vytváří podmínky pro integraci ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami/metodické 

vedení při zpracování IVP a ŠVP/ 

 vytváří podmínky pro vzdělávání ţáků mimořádně nadaných 

 poskytuje konzultace a metodickou podporu rodičům ţáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami/zapojení do reedukační činnosti/, přijímá a podává podněty k návrhům 

nových metod a forem práce se ţáky 

 metodicky vede, iniciuje a koordinuje spolupráci s vnějšími subjekty-pedagog.-

psych.poradny, speciálně-pedagogická centra, střediska výchovné péče,orgány péče            

o děti,policie, soudy apod. 

 spolupracuje s psychology pedagogicko-psychologické poradny 

 zodpovídá za poskytování osobní a pedagogické asistence na škole 

 vede evidenci a stanovenou dokumentaci ŠPP 

 zajišťuje logopedickou péči 

 krizové intervence ţákům (problémy ţáků v nouzi, rodinné i osobní  problémy, hlavně  

u ţáků gymnázia, útěky ze školy, z domu, nechuť chodit do školy, sebepoškozování, 

problémy s vyučujícími) 

 krizová telefonická intervence                      

 provádí depistáţe, základní diagnostiku vzdělávacích a výchovných problémů 

ţáků/ţáků s vývojovými poruchami  učení/    

 diagnostiku sociálního klimatu třídních kolektivů jako   podklad pro tvorbu nápravných 

programů 

 práce se třídou 

 diagnostiku pro pomoc ţákům při další volbě školy, povolání/ZŠ,SŠ/ 

 kariérové poradenství ve spolupráci s výchovným poradcem, tř.učitelem,učitelem Volby 

povolání 
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  Spolupracuje s lékaři, klinickými psychology, psychiatry, policií, soudy, OSPOD, PPP, 

SPC,SVP.  Spolupráce funguje se všemi sloţkami bez problému. Kdykoli potřebuje řešit 

problematickou situaci, vţdy má podporu u jmenovaných institucí i odborníků. Zvaţuje rovněţ 

výběr odborníků vhodný  ke konkrétnímu případu.                                                        

Ve školním roce 2009-2010 se zlepšila spolupráce s SVP, kde je jiţ přítomen i psycholog 

.Mnozí rodiče mohou navštěvovat SVP častěji.V minulých letech rodiče dětí odeslaných na SVP 

sdělovali, ţe nevidí posun, a chtěli navštěvovat raději školní poradenské pracoviště, kde děti 

chtějí chodit a komunikují.Speciální pedagog však není kompetentní vše řešit, a navíc nemá tolik 

časového prostoru, proto je někdy nutné ţáky odeslat na další pracoviště. Za období září 2010 aţ 

červen 2011 byla nejčetnější spolupráce s OSPOD, policií ČR, SVP a PPP. 

Speciální pedagog velmi dobře spolupracuje s pedagogy, metodikem prevence, dalšími 

členy školního poradenského pracoviště a rodičovskou veřejností. 

             V rámci projektu VIP-II se speciální pedagog pravidelně zúčastňoval povinných školení. 

Většina školení byla obohacující, rozšířila oblast speciálně pedagogické  problematiky  

a umoţnila vyuţívání diagnostik přímo ve škole.V rámci školení byly speciálním pedagogem 

rovněţ poskytnuty diagnostické materiály.                                                        

Tato vzdělávání a další setkávání  /bálintovské skupiny, workshopy, aj./ byla rovněţ velmi 

důleţitá pro vzájemné konzultace speciálních pedagogů a psychologů.  

V rámci Moravskoslezského kraje probíhají setkání školních speciálních pedagogů                       

a psychologů 2 x ročně .ZŠ a MOG byla vybrána do projektu INTEGRACE 2, který se zaměřoval 

na zkvalitnění systému péče o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském 

kraji.Garantem projektu je speciální pedagog.Do vzdělávání je doposud zapojeno17 pedagogů 

včetně školního speciálního pedagoga, výchovného poradce a metodika prevence. Vzdělávací 

programy byly zaměřeny na komunikaci, nápravu poruch učení a chování, hodnocení jako 

součást učení , typologie osobnosti, výcvik Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování, 

nácvik terapeutických technik aj.  

Ve školním roce 2010/2011 začali realizovat proškolení pedagogové krouţek Terapeutické 

techniky s vyuţitím výtvarných a hudebních technik. Rovněţ se zapojilo více pedagogů do 

reedukací dětí s SPU. Byly uspořádány dílny pro rodiče, kde si rodiče mohli vyzkoušet jak 

pracovat s dětmi doma pod vedením speciálního pedagoga. Velmi kladně hodnocena byla                   

i projektová odpoledne pro děti různých ročníků. Zde si mohly děti i studenti prověřit své 

vědomosti ve skupinkách a vyzkoušet pracovat jiným způsobem neţ v běţné výuce. 

      Byla zahájena práce se skupinkou dětí Feuersteinovou metodou, speciální pedagog vyuţívá 

techniky mediačního výcviku, ostatní vyučující obohacují výuku z realizovaných vzdělávání.             

    V rámci projektu INTEGRACE 2 budeme jiţ zavedené aktivity realizovat i v příštím školním 

roce 2011-2012. 

 

Počty klientů školního speciálního pedagoga průměrně za měsíc/úvazek 1/    

 

rok          ţáci indiv.     ţáci celkem     rodiče      ped.prac.školy       ostatní      celkem kontaktů 

2009-10           50               283               20                 35                     20                 125 

2010-11           69               317               22                 29                     23                 136 

Při hodnocení činnosti školního speciálního pedagoga jsou směrodatné nejen počty klientů,  

ale rovněţ počty kontaktů, jelikoţ především u dlouhodobé péče o klienta dochází k vyššímu 

počtu kontaktů, nebo naopak při práci se skupinou je méně kontaktů a více klientů. Počet klientů 

a počet kontaktů jsou tedy dvě naprosto různá měřítka. 

 

 

Bruntál 30.6.2011                                                                              Mgr.Zdeňka Malá              

                                                                            školní speciální pedagog 
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Personální zajištění činnosti Školního poradenského pracoviště 

 

Poradenské služby poskytují pracovníci školy 

 

 školní speciální pedagog Mgr. Zdeňka Malá 

 školní metodik prevence Mgr. Michal Dufek 

 výchovní  poradci  Mgr. Zdeňka Malá, Mgr. Jan Vavřík 

 třídní učitelé 

 Logopedická péče  Mgr. Zdeňka Malá 

 Linka důvěry   Mgr. Dagmar Pachutová, Mgr. Zdeňka Malá, 

                                                     Mgr. Michal Dufek 

 

 

Od 1.9. 2005 jsme se zapojili do projektu VIP-Kariéra financovaného z Evropských 

sociálních fondů a máme rozšířené poradenské sluţby o školního speciálního pedagoga  

na 0,5 úvazku.V září 2007 se podařilo úvazek navýšit o další 0,5 úvazku v rámci 

Moravskoslezského kraje. 

Školní speciální pedagog je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí 

vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní sluţbu ţákům, jejich rodičům a pedagogům, 

která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č.72/2005 Sb., o poskytování 

poradenských sluţeb ve školách. 

Standardní činnosti a aktivity školního spec.pedagoga kontinuálně navazují na běţnou 

činnost sítě pedagogicko - psychologických poraden, středisek výchovné péče a speciálních 

pedagogických center.  

 

Výchovné poradenství, spolupráce s poradenskými institucemi 
V průběhu školního roku 2010/2011 škola ve spolupráci s rodiči ţáků podala celkem  

15 ţádostí o vyšetření, diagnostiku SPU a na kontrolní šetření integrovaných ţáků v PPP a SPC. 

Z celkového počtu všech podání bylo v průběhu školního roku prozatím vyšetřeno 7 ţáků 

a zbývajících 8 ţáků  bude příslušnými institucemi došetřeno v podzimních měsících roku 2011.   

V prvním pololetí  bylo klasifikováno uspokojivé chování u dvou ţáků druhého stupně.              

Ve druhém pololetí bylo klasifikováno neuspokojivé chování u čtyř ţáků 2.stupně a chování 

uspokojivé u tří ţáků 2.stupně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

K 25.6.20110 je na ZŠ a MOG 46 integrovaných ţáků s SPU dyslexie, dysgrafie, 

dysortografie, dyskalkulie a vývojovými poruchami chování. Všichni ţáci jsou podchyceni 

speciálním pedagogem, který ve spolupráci s vyučujícími a rodiči zajišťuje pravidelnou reedukaci 

SPU u ţáků v kabinetě integrovaných ţáků. 

Společně s třídním učitelem a vyučujícími garantují specifický přístup k integrovaným 

ţákům, včetně zohlednění jejich obtíţí v klasifikaci výsledků práce ţáků v příslušných 

předmětech. 

V rámci podpůrného programu bylo speciálním pedagogem podchyceno dalších 18 ţáků,  

u kterých se projevilo podezření na SPU, včetně ţáků ze znevýhodněného soc. prostředí. 

 Logopedii ţáků ve spolupráci s rodiči zajišťovala ve školním roce 2010/2011  

Mgr. Zdeňka  Malá. 

Spolupráce s PPP Bruntál, SPC Bruntál , SVP, OSPOD, ÚP lze hodnotit veskrze velmi 

kladně, uvedené instituce reagují na poţadavky školy, pracovníci jsou ochotni konzultovat 

problémové ţáky, ochotně nabízejí metodickou pomoc, konzultace, přednášky aj. 



S t r á n k a  | 45 

 

______________________________________________________________________________________________ 

ZŠ a MOG Bruntál, Školní   Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 

Ve spolupráci s kurátory a soc. pracovnicemi průběţně domlouváme besedy na témata  ze 

sociálních oblastí. Ve 4. a 5. r. ZŠ proběhly besedy s p. uč. Malou na téma „Sebedůvěra“.  

V tomto školním roce se opět z organizačních důvodů ÚP neuskutečnily besedy ani exkurze pro 

8. ročníky ZŠ  k ,,Volbě povolání“. 

 

 

 

Bruntál 28.6.2011                                                                              Mgr.Zdeňka Malá              

                                                                               výchovná poradkyně 

 

Zpráva o akcích prevence společensky nežádoucích jevů na ZŠ 
a MOG Bruntál ve školním roce 2010/2011  
 

          Po zpracování výsledků minimální preventivní strategie ZŠ a MOG Bruntál za školní rok 

2010/2011 lze konstatovat, ţe ve školním roce 2010/2011 byl preventivní program a naplánované 

preventivní aktivity a akce splněny. Ţáci a studenti byli průběţně seznamováni s pravidly 

zdravého ţivotního stylu, učitelům se v zásadě podařilo zakomponovat preventivní problematiku 

do svých učebních plánů a s těmito zásadami a postoji seznamovali během školního roku své 

ţáky a diskutovali s nimi. Tuto problematiku po celý rok tradičně zastřešovalo Školní poradenské 

pracoviště, které ve vzájemné spolupráci školního metodika prevence, speciálního pedagoga  

a výchovných poradců  poskytovalo zázemí, odborné konzultace a samotné řešení problémových 

situací jak ţákům a studentům, tak i vyučujícím  a rodičům. V zásadních případech se řešení 

nastalé situace ujal preventivní tým ZŠ a MOG. Výraznou pomoc a podporu při realizaci celé 

minimální preventivní strategie nacházel tradičně kaţdý zaangaţovaný pedagog ve vedení  

ZŠ a MOG Bruntál, které klade na tuto oblast vzdělávání dlouhodobě značný důraz. 

 

Preventivní akce a činnosti: 

 

- Poznej sám sebe – projekt pro 1. stupeň ZŠ, témata sebedůvěra, komunikace, jak říci ne, 

prevence kouření „Normální je nekouřit“,  

- Kouření a já – projekt pro 2. stupeň ZŠ, výchova k nekuřáctví, tři bloky o šesti lekcích, 

zapojeno 1O5 ţáků 

- Vstupte, prosím – preventivní akce pro vyšší stupeň gymnázia, témata závislosti, první 

pomoc, psychologie, trestní odpovědnost, zapojeno 95 studentů 

- Trestní odpovědnost mladistvých – beseda ţáků 9. ročníků s kurátorem pro mládeţ, 

zapojeno 45 ţáků 

- Sex, vztahy, AIDS – beseda s lektorem ACET o prevenci šíření nemocí, vztahových 

problémech mladistvých a sexuálních zkušenostech, zapojeno 46 ţáků 

- Závislosti, kouření, drogy – beseda s lektorem Open House Bruntál, zaměřeno  

na dospívající ţáky a jejich vstup na střední školy, zapojeno 45 ţáků 

- Adaptační pobyty – třídenní poznávací a stmelovací akce 6.ročníků ZŠ a 1.ročníku MOG 

v Ţelezné, témata komunikace, hry, stmelování kolektivu, poznávání se, pobyt 

      v přírodě, zapojeno 55 ţáků 

-    Diagnostika třídních kolektivů – plošné šetření výskytu šikany, vztahu k nelegálním 

      látkám, trávení volného času, vztahy v rodině a ve škole, zapojeno 150 ţáků a studentů 

- Třídní diagnostika – dotazníková metoda při šetření příčin kázeňských přestupků                  

ve  vybraných třídních kolektivech, zapojeno 75 ţáků 
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- Školní poradenské pracoviště – schránka důvěry, osobní krizová intervence, společná 

práce speciálního pedagoga, školního metodika prevence a výchovného poradce při řešení 

mimořádných událostí z oblasti neţádoucích jevů na škole, sluţbu vyuţilo 40 ţáků                

a studentů 

- Spolupráce s rodiči – rodiče jsou pravidelně informováni o preventivních aktivitách na 

třídních schůzkách a konzultacích prostřednictvím TU, pro širokou veřejnost je pořádán 

Den otevřených dveří a pro rodiče se dále konala Školní akademie ZŠ a MOG  

a stuţkovací maturitní ples 8.A MOG v prostorách Petrina 

- Třídní výlety – jedno či vícedenní akce všech třídních kolektivů se svými třídními učiteli, 

zaměření, společné záţitky, pobyt v přírodě, utuţování přátelství a identifikace se školou 

a třídním kolektivem bylo zapojeno cca 360 ţáků  a studentů. 

 

 

                  Mgr. Michal Dufek v.r. 

školní metodik prevence 

 

Školní akademie Základní školy a městského osmiletého 
gymnázia v Bruntále, téma: Televize Petr-In (Body spray) 
 

 

       Ţáci a studenti naší školy společně se svými učiteli kaţdoročně připravují v rámci školního 

projektu na závěr školního roku akademii v Městském divadle. Téma Televize PetrIn volně 

navazovalo na předchozí, velice úspěšné školní akademie, Všude dobře doma nejlíp a Cestu 

kolem světa, Stroj času z předcházejících školních roků.  
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Účast školy ve sportovních a naukových soutěžích: viz týdenní 
plán práce školní rok 2010/2011, uloženo v archivu školy 

 

Zájmové útvary a nepovinné předměty 

 

 

Vyučující název útvaru třída 
počet 
žáků den doba místo 

Mašlík Karel Sportovní aktivity V.B ZŠ 8 pátek 
13.30-
14.15 tělocvična 

Grenarová Olga Deskriptivní geometrie 5.A,6.A MOG 8 středa 
7.00-
7.45 uč.chemie 

Jurečka Ivo Biologie-příp.k mat. 8.A MOG 5 pátek 
13.45-
14.30 uč.biologie 

Grenarová Olga Volejbal 
1.-3.r.MOG,7.-
8.r.ZŠ 12 úterý,čtvr. 

14.30-
16.00 tělocv.,aula 

Procházková 
Zuzana Hudební kroužek 2.-5.r.ZŠ 10 pondělí 

13.00-
13.45 

dolní 
hudebna 

Voksová 
Markéta Anglická konverzace 1.A ZŠ 15 čtvrtek 

11.45-
12.30 uč.118 

Krýzová Helena Český jazyk IX.A ZŠ 12 
středa 
sud. 

13.45-
14.30 uč.176 

Foldynová 
Sonja Konverzace Nj 8.A MOG 5 středa 

13.40-
15.15 uč.212 

Mašlíková Alena Počítače 5.A,B ZŠ 15 úterý 
12.55-
13.40 uč.136 

Hisemová 
Dagmar Fyzika-přípr. k mat. 8.A MOG 6 středa 

14.15-
15.00 uč.196 

 

 
Vyučující název předmětu třída počet 

žáků 
den doba místo 

Damková 
Kateřina 

Seminář z matematiky IX.A ZŠ 11 středa 
lich. 

14.00-
14.45 

uč.chemie 

Hlobilová 
Dagmar 

Sprtovní hry 6.-9.r.ZŠ,1.-
4.r.MOG 

20 pondělí 14.00-
15.30 

tělocvčna 

Hlobilová 
Dagmar 

Sprtovní hry 6.-9.r.ZŠ,1.-
4.r.MOG 

15 čtvrtek 14.00-
15.30 

tělocvčna 

Románek 
Zdeněk 

Seminář M a F 7.AMOG 17 středa 13.45-
15.15 

uč.fyziky 

Voksová 
Markéta 

Anglická konverzace 5.AB ZŠ 18 čtvrtek 13.00-
13.45 

uč.118 

Voksová 
Markéta 

Anglická konverzace 4.AB,3.AB ZŠ 16,18 úterý,stř. 13.00-
13.45 

uč.118 

Voksová 
Markéta 

Anglická konverzace 2.A 10 pátek 11.45-
12.30 

uč.118 

 

Spolupráce školy s dalšími subjekty 
Městská knihovna Bruntál 

Pedagogicko-psychologická poradna Bruntál 

Citadela v.p.s. 

KVIC - detašované pracoviště Krnov 

Vysoká škola podnikání a.s., Ostrava 
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Podnikatelské a informační centrum Bruntálska 

Integrovaný zachranný systém Bruntál 

Juventus Karviná (SVČ Bruntál) 

Centrum osvěty pro ţivotní prostředí při MěÚ Bruntál 

Vita o.s. 

Centrum podpory inkluzívního vzdělávání (CPIV) Opava 

 

Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci 
 

 Soutěţe a společenské akce pořádané městem, institucemi a neziskovými organizacemi 

 Dobrovolná účast plnoletých studentů na charitativních sbírkách 

 Účast a funkce pedagogů v odborných a metodických sdruţeních, sportovních klubech            

a zájmových sdruţeních, výborech a komisích města Bruntál 

 

Zapojení školy do rozvojových programů a projektů  

Na škole jiţ dlouhodobě probíhá experiment  MŠMT ČR " Zdravý ţivotní styl " a " Ţivot  

bez rizika ", zaměřený  na  problematiku  zdravého ţivotního stylu  a  primární  prevenci  

sociálně  patologických  jevů  dětí  a  mládeţe. Škola  má  dlouhodobě rozpracované                           

a realizované projekty preventivních programů  sociálně   patologických   jevů  dětí  a  mládeţe  

ve  spolupráci s PPP Bruntál a CITADELA, v.p.s. Bruntál, které jsou pravidelně analyzovány              

a vyhodnocovány pedagogy, VP ZŠ, VP MOG i vedením školy. 

 

Zpráva o činnosti Konzultačního střediska Vysoké školy podnikání, a. s.  
v Bruntále za akademický rok 2010/2011 

Konzultační středisko VŠP, a.s (dále jen KS) v 
Bruntále působí v budově Základní školy a městského 
osmiletého gymnázia Bruntál, Školní 2 od roku 2004, 
kdy téhož roku v září proběhla první imatrikulace 
studentů. Zejména pak individuálním přístupem ke 
svým klientům, kteří na KS studují, se VŠP, a. s. 
dostala do povědomí veřejnosti jako instituce, která 
své absolventy vybaví kvalitním základem do 
praktického podnikatelského života.  

Na KS v Bruntále studují studenti 
kombinovaného studia, které má stejný obsah jako 
studijní obor Podnikání v prezenční formě. Profesně orientované kombinované studium  
je určeno zejména zájemcům, kteří chtějí získat vysokoškolské vzdělání studiem při zaměstnání 
nebo při podnikatelské činnosti.  

V roce 2010/2011 se také konaly další promoce ve Společenském domě, které  
ač je pořádala mladá Vysoká škola podnikání, a. s., byly úrovní srovnatelné s některými dalšími 
renovovanými univerzitami.  

Podstatou studia je vychovávat především odborníky, kteří rozumí podnikání jako celku       
ve všech jeho důležitých aspektech a souvislostech.  

Počátkem akademického roku 2010/2011 nastavila VŠP, a.s. pro studenty prvních 
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ročníků modulární systém výuky. Studenti kombinovaného bakalářského studia si ve druhém 
ročníku studia volí studijní specializaci. Ta se realizuje výběrem povinně volitelných předmětů 
(PVP), jejichž studiem ve 4. až 7. semestru studenti mohou získat specializace: Založení                     
a provozování malého podniku, Informatika a internet v podnikání, Management a podnikání          
v obchodu a službách, Podnikání a management v životním prostředí, Podnikání a management 
v cestovním ruchu.  

Výuka - respektive konzultace na KS VŠP Bruntál probíhají jako blokové - měsíční (tři dny  
v měsíci: pátek, sobota, neděle). Studium dává značný prostor tvořivým a samostatným 
studentům, protože rozvíjí jejich osobní předpoklady o nové teoretické a praktické poznatky            
v oboru podnikání.  

 

                                                  Zapsal: Mgr. Jan Vavřík v.r., vedoucí KS VŠP a.s. Bruntál  

 

 
 

 

PR školy, rok 2010/2011 
a) Tvorba webu 

b) Vytvoření nových propagačních materiálů a propagace školy ze strany pedagogického 

sboru 

c) Úspěšný Den otevřených dveří 

d) Publikování úspěchů  školy v tisku – pravidelné 

e) Maturitní ples 

f) Zapojení se do evropských projektů 

g) Zápis a přijímací řízení atd. 

h) Spolupráce s TV Polar. 
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Akce školy 

Akce školy , besedy, exkurze apod. (rok 2010/2011) 

Kdy ? Co ? 

6.9. - 8.9. 2010 Adaptační pobyt 1. AG 

6.9.2010 Zahájení plaveckého výcviku 2. a 3. tříd 

8. 9. - 10.9.  Seznamovací výjezdní pobyt,  VI.A ZŠ, Vrbno   

29.9. - 1.10.2010 Soustředění AJ - 8.A  MOG  

1.10.2010 Ajax - preventivní program pro ţáky 2.A ZŠ - PČR. 

5.10.2010 Program sociální prevence,třída 4.A MOG - Mgr.Hota 

8.10.2010 Dopravní výchova-průkaz cyklisty.Dopravní hřiště ul.Cihelní. 

25.10.2010 Uspávání Broučků 

9.11.2010 ÚP - Artifex- veletrh řemesel v Krnově, 8. r. + 9. r. 

10.11.2010 AJAX, II. A, preventivní program PČR 

4.11.2010 "Není bratr jako bratr", recitál Jana Kryla. 

1.12.2010 Program "Planeta Země 3000", Kulturní středisko Bruntál 

13.12.2010 Vánoční vystoupení na náměstí 

21.12.2010 Poezie na schodech Petrina MOG 

14.1.2011 AJAX - preventivní program Policie ČR pro 2.A MOG. 

25.11.2011 Den otevřených dveří 

1.2.2011 Beseda v městské knihovně Bruntál 

2.2.2011 Návštěva dětí MŠ Sladovnická ve třídách 1.stupně 

7.2.2011 Exkurze do KB - třída 5.AG 

8.2.2011 Preventivní program "Tvoje správná volba" 

17.2.2011 Karneval školní druţiny 

7.3.2011 Představení pro děti ŠD v aule - kouzelník 

9.3.2011 Preventivní přednáška: "Láska, přátelství", 8.A ZŠ, 3.AG 

17.3.2011 5.AG, Olomouc - výtvarná exkurze 

18.3.2011 Přednáška Do Německa na zkušenou, 7.AG. 

7.4.2011 Preventivní program "Čas proměn" - 1.A MOG, 6.A ZŠ 

7.4.2011 Preventivní program "S tebou o tobě" - 5.A MOG dívky  

14.4.2011 Ajax, PČR, 2. A ZŠ. 

15.4.2011 Taneční vystoupení ŠD: "Velikonoce na zámku"  

28.4.2011 Preventivní program výchovy dětí v oblasti poţární prevence a ochrany 

29.4.2011 Jízda na ponících - Mezina, ţáci ŠD. 

3.5.2011 Beseda - samovyšetření prsu, rakovina varlat, 7.AG 

4.5.2011 Beseda v Městské knihovně Bruntál: 09.00 hod. 1.A, 11.00 hod. 3.A  ZŠ 

5.5.2011 Štafetový běh parkem - ţáci SŠ a ZŠ 

6.5.2011 Beseda v Městské knihovně Bruntál: 08.00 hod. 3.A, 11.00 hod. 2.A  ZŠ. 

19.5.2011 Preventivní program PČR "Ajax" pro třídu 2.A ZŠ. 

19.5.2011 Preventivní program výchovy dětí v oblasti poţární prevence a ochrany 

23.5.2011 Ludvíkov - školní výlet třídy VI.A  ZŠ 

24.5.2011 Preventivní program "Láska a přátelství" 8.A ZŠ 

26.5.2011 Preventivní program "Sex, AIDS, vztahy"  9.A ZŠ 

27.5.2011 ZOO Olomouc - výlet pro ţáky ŠD 

7.6.2011 Školní výlet třídy 5.B a 4.B ZŠ  

9.6.2011 Školní výlet třídy 3.A a 5.A ZŠ - Sovinec 

14.6.2011 Ajax - preventivní program pro ţáky 2.A ZŠ 

21.6.2011 Hrabyň - exkurze 4.A MOG 

21.6.2011 Školní výlet 6.A MOG, Vizovice 

22.6.2011 Návštěva Městské knihovny v Bruntále - 1.A ZŠ 
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Divadelní a filmová představení 2010/2011 
 

Některá kulturní představení - školní rok 2010/2011 

Kdy ? Co ? 

10.11.2010 Staré pověsti České, Městské divadlo Bruntál, 6.-9. ročník ZŠ, 1. - 4. r. MOG     

12.11.2010 Hudební pořad pro 1. st., Městské divadlo Bruntál,  1. - 5. r. ZŠ     

16.3.2011 ŠD, filmové představení v kině Centrum.      

13.4.2011 ŠD, filmové představení: "Všude zataţeno, občas trakaře"     

 

Soutěže a prezentace školy 
 

Soutěţe, prezentace školy  

školní rok 2010/2011 

Kdy ? Co ? 

5.10.2010 Okresní kolo v přespolním běhu jednotlivců a druţstev.  

25.10.2010 Turnaj 4. -  5.tříd ZŠ v sálové kopané - tělocvična. 

26.10.2010 Literární soutěţ "Nejlepší člověk mého ţivota" 

3.11.2010 "Za školu" - soutěţní pořad ČT - studenti 6.A MOG  

4.11.2010 "Za školu" - soutěţní pořad ČT - studenti 6.A MOG  

15.11.;18.11.2010 Orion florbal cup,okrskové kolo, VI.-VII.A ZŠ, 1.  

29.11.2010 Školní kolo turnaje Mc Donald´s Cup - 2. a 3. r. 

30.11.2010 Dějepisná olympiáda, 3.a 4. vyučovací hod. 

15.12.2010 Školní kolo řečnické soutěţe Mladý Démosthenés, tř. 6.AG 

16.12.2010 Vánoční program, Sdruţení Thesalonika 

17.12.2010 Preventivní program - AJAX, třída II.A. 

21.12.2010 "České Vánoce" beseda v Městské knihovně 3.B  a  4.B 

21.12.2010 "Vánoční laťka" - soutěţ ve skoku vysokém v tělocvičně školy 

2.2.2011 Olympiáda v dějepisu, Krnov 

16.2.2011 Školní kolo recitační soutěţe 

17.3.2011 Okresní kolo soutěţe v programování,Opava, Mendelovo gymnázium (7.AG). 

21.3.2011 Okresní kolo Olympiády v Čj - 1 .kategorie, Krnov 

22.3.2011 Okresní kolo Olympiády v Čj - 2 .kategorie, Krnov 

23.3.2011 Okresní kolo v košíkové dívek ZŠ a niţší ročníky MOG, Krnov 

24.3.2011 Základní kolo soutěţe  EUROPASECURA 

5.4.2011 Krajské kolo  MO kat. B - Ostrava (Pospíšilová 6.A MOG). 

6.4.2011 Okrskové kolo ve futsalu SŠ 2011 - SPŠ Bruntál - hoši MOG 

7.4.2011 Krajské kolo  ZO kat. B - Ostrava (Franek  8.A MOG). 

8.4.2011 Opava - matematická mezinárodní soutěţ "Náboj 2011" 

13.4.2011 Ostrava - košíková dívky krajské kolo 

18.4.2011 Velikonoční turnaj v odbíjené dívek - Vrbno pod Pradědem 

20.4.2011 "Den Země", městský park. 

4.5.2011 Májová notička - školní kolo soutěţe ve zpěvu lidových písní 

5.5.2011 MAJÁLES 2011  

11.5.2011 Květinový den - Liga proti rakovině, nadace ONKONIKE  

24.5.2011 Májová notička - Břidličná - pěvecká soutěţ 1.st. ZŠ. 

1.6.2011 Stonoţky - vystoupení v divadle - 1.A. ZŠ 

2.6.2011 Stonoţky - vystoupení v divadle - 3.B a 5.B ZŠ 

14.6.2011 Vernisáţ výstavy závěrečných prací třídy 6.A MOG - aula. 

27.-28.6.2011  Školní akademie ţáků  ZŠ a MOG pro rodiče 
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DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ, VÝCHOVNÉ A REALIZAČNÍ ZÁMĚRY ŠKOLY 
 

Vzdělávací a výchovná činnost školy 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 

 orientace na proces získávání vědomostí a dovedností všech ţáků formou přípravy a jejich 

účasti v naukových a sportovních soutěţích 

 na 1. stupni základní školy klást důraz na rozvoj klíčových kompetencí ţáků, především 

hravou, nenásilnou a zábavnou formou pěstovat pozitivní vztah ţáků ke školním 

aktivitám, pouţívat a rozvíjet metody činnostního učení 

 soustavná a trvalá péče je věnována talentovaným ţákům 

 věnovat trvalou pozornost ţákům s problémy v prospěchu a vývojovými poruchami učení 

a  chování (ŠPP a kabinet VPU) 

 prohlubování a upevňování bezkonfliktní atmosféry školy – předcházet šikaně  mezi ţáky 

 vést ţáky  základní školy  ke  zvládání  agrese a prevenci šikany vytvářením pocitů  

solidarity třídy se slabými ţáky, rozvíjením kooperativního učení a posilováním 

demokracie ve třídě a na celé škole 

 vzdělání  a  výchovu  směřujeme  k  mravnímu, citovému a duchovnímu rozvoji  

osobnosti pomocí takových metod výuky, které vţdy povedou k aktivní účasti kaţdého 

ţáka ve vzdělávacím a výchovném procesu 

 příprava ţáků ke zvládnutí přijímacích zkoušek na střední školy formou zájmových útvarů 

naukového  charakteru, přípravné přijímací zkoušky nanečisto nebo např.testy SCIO, 

PISA  

 podpora zájmových útvarů a volnočasových  aktivit ţáků 

 

 

MĚSTSKÉ OSMILETÉ GYMNÁZIUM 

 

 profilace studia ve třídě přírodovědné předměty, oborový kód 7941K/804 a obor 

gymnázium 

 soustavné a trvalé rozvíjení talentu studentů účastí na naukových a sportovních aktivitách, 

zpracováváním seminárních prací a aktivní účasti na společenském a kulturním ţivotě 

obce 

 přivádět studenty k vzájemné toleranci, empatii a pozitivním přístupem k ţivotu učit  

se zvládat zátěţové situace 

 orientace na upevňování a zvyšování vědomostí a dovedností studentů formou přípravy            

 účast  v naukových a sportovních soutěţích na úrovni okresu popř. MSK 

 vedení studentů k samostatnosti a kreativitě ve studiu  

 od 7. ročníku MOG pokračovat v přípravě na úspěšné sloţení maturitních zkoušek                  

a završení odpovědného procesu rozhodování studentů ve volbě své profesní orientace, 

tzn. ve volbě studijního oboru na vysokých školách, zvýšením jejich 

konkurenceschopnosti a flexibility  v  přijímacím řízení na VŠ a VOŠ 

 rozvíjet  zájem studentů a od 8.ročníku  MOG  podporovat jejich aktivní účast při 

realizaci "Dlouhodobé primární prevence závislostí a soc. patologických jevů v okrese 

Bruntál" společně s PPP  
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 posilovat  spontánní a dobrovolné aktivity studentů rozvíjející a posilující sociální 

inteligenci -  pomoc při různých charitativních akcích na území města  

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhy pro zřizovatele ZŠ a MOG 
 

 

1. Podporovat všestranně činnost Základní školy a městského osmiletého gymnázia 

v Bruntále v realizaci programů projektů Záchrana a obnova chlapeckého semináře Petrin, 

Petrin 2013 CVV a navazující projekt PETRIN 2013 – modernizace – modernizace 

vybavení ZŠ a městského osmiletého gymnázia Bruntál. 

2. Podpořit záměr ZŠ a MOG na zřízení přípravných tříd od 1.ročníku základní školy, které 

umoţní provozování výkonnostního sportu dětí a mládeţe se zaměřením na tenis (ve 

spolupráci s TK Bruntál). 

3. Podpořit ZŠ a MOG v ţádosti o začlenění lokality Školní 2 pro výstavbu víceúčelové 

sportovní haly v rámci projektu města Sport campus. 
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4. Podpořit ZŠ a MOG vzhledem k propojení dvou významných výročí k roku 2013,              

a to zaloţení města Bruntálu (800 let) a zaloţení Městského osmiletého gymnázia (20 let) 

5. Do investičních záměrů, formou schvalovaných rozpočtů města na jednotlivá období, 

zakomponovat opakující se návrhy ŘŠ, které se dotýkají generální rekonstrukce rozvodů 

el.energie, ÚT, zdravotechniky,WC, poškozené a dosluhující svislé a leţaté kanalizace, 

fasád a oken, výměny okenní stěny v tělocvičně a tepelná izolace budovy tělocvičny, 

vyřešení umístění nevyhovujících šaten 

 
Financování školy zřizovatelem 

 

1. Ve výši příspěvku zohledňovat reálné náklady  za  předchozí  kalendářní rok, postihnout 

inflační tendence, zvyšování cen energií,  sluţeb, růstu nákladů na základní provoz, 

hrazení NIV obcemi dojíţdějících ţáků 

2. V příspěvku počítat s finančním krytím dalšího rozvoje školy v oblasti rozsáhlé stavební 

údrţby, vybavování tříd, učeben a kabinetů školním a kancelářským nábytkem i učebními 

pomůckami 

3. Neprovádět úpravy rozpočtu školy vzhledem k zúčtovaným zálohám na  dodávky tepla 
 

 

 

Hlavní úkoly pro školní rok   2011/2012 
 

1. Průběţně do konce měsíce června evaluovat Školní vzdělávací programy PETRIN – Škola 

pro všechny a PETRIN – Škola pro ţivot pro vyšší stupeň  MOG dle schváleného 

Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP G) a průběţně informovat 

Školskou radu o průběhu prací na tomto dokumentu 

2. Realizovat společně s VŠP Ostrava a.s. postupné dílčí kroky v dokumentu PETRIN 2013 

CVV a průběţně tuto koncepci aktualizovat dle vyhlášených výzev OP vyhlášených 

především MŠMT ČR nebo MSK a konzultovat postup se Školskou radou a zástupcem 

zřizovatele školy 

3. Ve spolupráci se zřizovatelem školy iniciovat tvorbu projektů školy, které svojí kvalitou  

a udrţitelností budou podkladem pro ţádost města Bruntál či školy  k čerpání prostředků               

z operačních programů Evropskou komisí 

4. Zefektivňovat práci předmět. komisí a odborných poradních orgánů ředitele školy, 

především v oblasti nezbytných kroků při realizaci ŠVP ZŠ a MOG a tvorbě RVP G 

5. Vytvářet vhodné podmínky dalšího vzdělávání pedagogických  pracovníků DVPP 

6. Zajišťovat průběţnou primární prevenci šikany, záškoláctví a sociálně patologických 

projevů  a konání ţáků školy v součinnosti učitel,  třídní učitel,  výchovný poradce,  rodič 
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7. Pokračovat ve spolupráci s Středisko volného času Bruntál, a PPP v Bruntále, CPIV 

Opava, Vita , CPIV Opava etc. 

8. Vyhodnotit a posléze aktualizovat tematické plány školy pro ZŠ a MOG Školní 2, 

především v souvislosti postupným ukončováním platnosti učebních dokumentů 

schválených MŠMT ČR 

9. Soustavně věnovat pozornost dobrovolné přípravě nadaných ţáků na sportovní i naukové 

soutěţe 

10. Pokračovat ve výuce výchovy k volbě povolání pro ţáky 8. ročníků ZŠ v rámci předmětu 

Svět práce 

11. Prohloubit a soustavně upevňovat výuku ţáků k ochraně obyvatelstva za mimořádných 

událostí 

12. Realizovat společně se zřizovatelem generální rekonstrukci sociálního zařízení na základě 

ţádosti o dotaci na ministerstvu financí, odboru regionálních rozpočtů, popřípadě 

z vlastních finančních zdrojů školy a 

zřizovatele 

13. Dále průběţně materiálně vybavovat 

učebními pomůckami Školské poradenské 

pracoviště, které poskytuje poradenskou 

odbornou činnost ţákům školy, jejich 

rodičům a pedagogickým pracovníkům 

 

 

 

Organizace školního roku 2010/2011 
 

Plán pedagogických rad                                  od   14.15 /14.30/ hodin 
 

Úvodní       30. 8.  2010 pondělí 

schválení plánu práce 2010/2011    15. 9.  2010 středa 

hodnocení za 1. čtvrtletí     16. 11.  2010 úterý 

hodnocení za 1. pololetí     20. 1.  2011 čtvrtek 

hodnocení za 3. čtvrtletí     7.4.  2011 čtvrtek 

hodnocení za 2. pololetí     23.6.  2011   čtvrtek 
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Vydávání vysvědčení                
 1. pololetí  2010/2011  31.1.  2011   pondělí 

 2. pololetí  2010/2011  30.6.  2011   čtvrtek   

 

Třídní schůzky a následné konzultace 
 

1.stupeň základní školy                                                          15.00 – 16.30 hodin 

2.stupeň základní školy a městské osmileté gymnázium          15.30 – 17.00 hodin                                

18.11.  2010   čtvrtek        

   6.1.  2011   čtvrtek 

 12.4.  2011   úterý 

  24.5.  2011   úterý 

 

Městské osmileté gymnázium    STÁTNÍ MATURITY  2011 

Maturitní generálka       11. – 14. 10.2010 

Období konání písemných zkoušek profilové části   15 .4. – 27. 5. 2011 

Konání ústních zkoušek společné části    2. 5. –  27. 5.2011 

Blok testů a písemných prací společné části    30.5. –   7.6.2011   

 

Termíny prázdnin ve školním roce 2010/2011 
 

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27.října  - pátek 29.října 2010. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23.prosince 2010 a skončí v neděli 2.ledna 

2011. Vyučování začne v pondělí 3.ledna 2011. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4.února 2011. 

Jarní prázdniny pro okres Bruntál jsou stanoveny od pondělí 21.února do neděle 27.února 

2011. 

Volno ředitele školy – personální zajištění Integrace
2
 sborovna 18.února  2011 - pátek 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 21.dubna a pátek 22.dubna 2011. 

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1.července  do  středy  31.srpna 2011. 

Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve  čtvrtek 1.září 2011. 
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1 Přijímací řízení do prvního ročníku městského osmiletého 

gymnázia 
(ţáci 5. ročníků základní školy)   –  studijní obor  Gymnázium    kód  7941K41                        

(nejvyšší moţný počet přijímaných uchazečů  je 30 ţáků ) 

Den otevřených dveří                                    25.listopadu  2010  čtvrtek      (15.00 – 17.30 hodin) 

termín odevzdání přihlášek ředitelství ZŠ do   28.února       2011  pondělí 

termín přijímacích zkoušek                             26.dubna      2011  úterý 

(o konání přijímacích zkoušek rozhodne ředitel školy) 

Termín zápisu dětí do 1.tříd Základní školy Bruntál, Školní 2 pro školní rok 2010/2011 

 

Stanovuje ředitel Základní školy a městského osmiletého gymnázia Bruntál, Školní 2 ve dnech            

11.února od 14.00 – 17.00 hodin a 12.února 2011 od 08.00 – 11.00 hodin, dle § 36 odst. 4 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon).  
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Z  á  k  l  a  d  n  í     š  k  o  l  a    a    m  ě  s  t  s  k  é    o  s  m  i  l  e  t  é    g  y  m  n  á  z  i  u  m    B  r  u  n  t  á  l ,  Š k o l n í  2    

           

 Z Á K L A D N Í    Ú D A J E   O   H O S P O D A Ř E N Í   Š K O L Y  za kalendářní rok 2010   

           

R   O   K        2  0  1  0 

celkem prostředky   prostředky vzdělávání   prostředky  

za provozní   

(dotace Přímé náklady na 

vzdělávání)   stravování 
 

organizaci 

(Město 

Bruntál) 

celkem -  

KRAJ 
přímé 
nákl..vzděl. RP RP RP   

 

       ÚZ 33353 ÚZ 33026 ÚZ 33015 ÚZ 33017   

PŘÍJMY i n v e s t i č n í  celkem 53 820,00 53 820,00              

  učební pomůcky                  

  provozní  53 820,00 53 820,00              

             

  n e i n v e s t i č n í  celkem 25 165 259,44 5 358 237,18 18 570 672,00 18 342 000,00 

3 

672,00 

200 

000,00 

19 

000,00 

1 236 

350,26 
 

  příspěvek na činnost školy 

23 074 

672,00 4 504 000,00 

18 570 

672,00 

18 342 

000,00 

3 

672,00 

200 

000,00 

25 

000,00   
 

  poplatky od rodičů ( ŠD ) 39 640,00 39 640,00              

  zapojení fondů                  

  ostatní příjmy(mimorozpočtové, úroky) 2 043 298,10 814 597,18           

1 228 

700,92 
 

            

VÝDAJE i n v e s t i č n í  celkem 53 820,00 53 820,00              

  učební pomůcky                  

  provozní  53 820,00 53 820,00              

             

  n e i n v e s t i č n í  celkem 25 156 887,78 5 349 865,52 18 570 672,00 18 342 000,00 

3 

672,00 

200 

000,00 

19 

000,00 

1 236 

350,26 
 

  náklady na platy 

13 372 

759,00 20 000,00 

13 352 

759,00 

13 203 

000,00 

2 

700,00 

147 

059,00     
 

  OPPP (dohody) 210 029,00 98 029,00 112 000,00 112 000,00          

  zákonné soc.pojištění(zdrav.,soc.poj.) 4 568 130,00 27 549,00 4 540 581,00 4 489 663,00 918,00 50 000,00      
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  učebnice, učební texty 61 452,00   61 452,00 61 452,00          

  učební pomůcky, software 69 908,60 2 959,60 66 949,00 66 949,00          

  provozní inventář, software 160 242,60 160 242,60              

  *  ostatní provozní náklady 6 706 717,24 5 041 085,32 436 931,00 408 936,00 54,00 2 941,00 

25 

000,00 

1 228 

700,92 
 

  *  z toho:          

  spotřeba materiálu (škol.potřeby 1.třídy, IŢ) 1 618 499,62 364 798,70 25 000,00       

25 

000,00 

1 228 

700,92 
 

  spotřeba energie 2 570 291,01 2 570 291,01              

  opravy a udrţování 727 627,40 727 627,40              

  cestovné 35 719,00 2 346,00 33 373,00 33 373,00          

  ostatní sluţby (DVPP včetně cestovného) 1 133 531,21 1 102 936,21 30 595,00 30 595,00          

  zákonné sociální náklady (FKSP, BOZP) 268 887,00 400,00 268 487,00 265 492,00 54,00 2 941,00      

  odpisy DHM 115 301,00 115 301,00              

  náhrady DPN 22 312,00   22 312,00 22 312,00          

  
ostatní fin. náklady (zák.poj., poj.odpov., 

daně) 214 549,00 157 385,00 57 164,00 57 164,00         
 

            

VÝSLEDEK h o s p o d a ř e n í 
-8 371,66 -8 371,66 

             

   (- zisk,   + ztráta )              

                     

  

převod hospodářského výsledku-rezervní 

fond 8 371,66 8 371,66             
 

  rezervní fond - krytí ztráty hospodaření                  
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Zhodnocení a závěr 
 

Na základě porovnání  Pedagogickou radou Základní školy a městského osmiletého 

gymnázia dne 24.9.2010 schváleného Ročního plánu práce školy 2010/2011, lze činnost 

Základní školy a městského osmiletého gymnázia Bruntál, Školní  2 v plnění základních  

pedagogických aspektů školy hodnotit převáţně jako úspěšnou. Především se podařilo zrealizovat 

většinu nosných vzdělávajících i výchovných programů garantovaných školou tak, jak jsme  

si je vytyčili v Ročním plánu práce školy na školní rok 2010/2011. 

V roce 2011 jsme měli moţnost absolvovat první model „státních maturit“, na které jsme 

se připravovali celý rok velmi poctivě.  Celý jarní termín Maturity 2011 proběhly kompletně 

v části profilové i společné pod dohledem pracovníka ČŠI, který neshledal v jejich průběhu  

a organizaci ţádných legislativních pochybení či nedostatků.  

          Opětovně byl bezproblémově a všestranně zajištěn provoz Konzultačního střediska 

Bruntál, Vysoké školy podnikání Ostrava a.s. pro čtyři ročníky bakalářského  a magisterského 

studia v akademickém roce 2010/2011. 

          Jako ekologickou zajímavost opětovně uvádím, ţe se v ochozech  atria  Petrina  podařilo   

dvěma párům poštolek  obecných  (Falco tinnunculus)  i letos odchovat čtyři mláďata, z jedné  

snůšky a šesti snesených vajec. Bohuţel dvě mláďata následně tragicky uhynula.  

           Výroční zpráva o činnosti školy byla předloţena Školské radě při ZŠ a MOG dne 

31.10.2011 ke schválení a následně předána zřizovateli a zveřejněna na přístupném místě školy 

ve sborovně školy a na www.zsamog.bruntal.cz 

             Do Výroční zprávy o činnosti Základní školy a městského osmiletého gymnázia můţe 

kaţdý nahlíţet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou můţe obdrţet 

její kopii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bruntále dne 31.10. 2011                                              Mgr. Petr Novotný, ředitel školy 
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Přílohy 
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Stanovisko Školské rady 
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Text Petice 
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Ţádost o přijetí na jednání Rady města. 


