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Úvodem 

Uplynulý školní rok byl plný velkých změn, a protože my jdeme cestou změny, 
brali jsme všechny události jako výzvu. Zkuste si společně s námi projít průřezem 
předešlého období. 

Od 1. 8. 2012 se změnilo vedení školy, do funkce ředitelky školy byla jmenována 
PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová. Ředitelka školy nově jmenovala do funkce statutárního 
zástupce paní Mgr. Olgu Tonnerovou. 

Byli jsme nuceni řešit mimořádné události vztahující se k nástupu nové ředitelky 
školy do funkce a souběžným převodem práv a povinností MOG na organizaci kraje. 
Tyto mimořádné události byly spojeny s překonáváním překážek a řešení obtížných 
organizačních otázek. V současné době je převod práv a povinností úspěšně dokončen 
a předávací protokol uzavřen. 

 Od 1. 9. 2012 vešla v platnost změna názvu školy na Základní škola Bruntál, 
Školní 2. My však přesto naší škole všichni říkáme po desetiletí zažitým názvem Petrin. 

Název pocházející z historie budovy školy, která původně sloužila jako chlapecký 
seminář Kongregace bratří Nejsvětější svátosti, kteří si říkají Petrini, se objevuje také 
v názvu nových, moderních a kvalitních webových stránek školy www.zspetrin.cz, 

mailových adresách zaměstnanců školy a také logo školy  nese tento název.  

V září 2012 začala škola nově nabízet možnost se stravovat ve školní jídelně také 
cizím strávníkům, kteří se nyní ve vysokém počtu stravují ve školní jídelně. Cílem bylo 
otevřít školu veřejnosti a nabídnout jí své služby.  

V říjnu jsme jeli poprvé na adaptační pobyt s žáčky prvních tříd do Železné, byl to 
krásný zážitek pro děti i pro pedagogy a tato akce se stane dobrou tradicí školy. 

V průběhu II. pololetí školního roku probíhalo intenzivní jednání mezi ředitelkou 
ZŠ Bruntál Školní 2, ředitelem gymnázia, učiteli, studenty a rodiči studentů 
Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál, kteří dosud studovali v budově školy na 
ulici Školní 2 o jejich přesunu do budovy školy gymnázia na ulici Dukelská 1. Výsledkem 
jednání bylo, že od 09/2013 se studenti gymnázia na žádost převážné většiny rodičů 
přesunuli do budovy gymnázia na Dukelské ulici. 

Škola se v průběhu celého školního roku připravovala na rozsáhlou rekonstrukci 
budovy, ve které sídlí. Přesun studentů gymnázia byl součástí této přípravy, nebylo by 
totiž reálně možné v období rekonstrukce společně využívat kapacitně značně omezeny 
výukové prostory budovy školy.  

Ve spolupráci s TS Bruntál byly vyklizeny sklepní a jiné prostory školy, ve kterých 
se za spoustu let nashromáždila spousta nepotřebných věcí. Bylo toho na cca 30 
kontejnerů odpadu. 

V polovině měsíce července 2013 začala se čtvrtletním zpožděním dlouho 
očekávaná rekonstrukce budovy.  

 

 

 

 

http://www.zspetrin.cz/
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Na pokyn zhotovitele (firma Metrostav) jsme v rámci dodržení nastavené 

etapizace rekonstrukce, společnými silami přesunuli provoz školy do jedné poloviny 
budovy. Téměř všichni pedagogové školy a provozní zaměstnanci se zapojili do fyzicky 
velmi náročné práce (vyklízení budovy, kabinetů, stěhování nábytku, úklid apod.) aby 
zajistili svým žákům od 2. 9. 2013 řádnou výuku. To vše v období svých dovolených!   
Za to jim náleží velký dík a obdiv.  

Podařilo se nám toho mnohem víc, škola se zapojila do velkého množství soutěží, 
olympiád a akcí, ať už vědomostního, ekologického, výtvarného nebo sportovního 
charakteru, ve kterých jsme slavili spoustu úspěchů.  

 V říjnu 2012 škola úspěšně podala projekt s názvem: Chytrá škola – 
modernizace výuky, program EU peníze školám, který byl schválen a potrvá do 30. 6. 
2015. V rámci projektu dojde k individualizaci vyučování v matematice, jazyce českém, 
výpočetní technice, angličtině a němčině. Vybavili jsme novou PC učebnu a nakoupili 
tablety do výuky. Vytvoříme nové učební materiály. 

Získali jsme z dotací MÚ Bruntál finanční prostředky na realizaci čtyř projektů. 
Jednalo se o vědomostní soutěž Hrátky s historií, brannou hru „Aliante Petrin“, 
„Vybíjenou na náměstí pro 5. Ročníky“ a Adaptační pobyt pro žáky prvních tříd. Všechny 
soutěže byly pořádány pro všechny základní školy ve městě, škola tak dodržuje svou 
dlouhodobou koncepci, ve které si dává za cíl úzce spolupracovat s ostatními školami 
v Bruntále. 

Zaměřili jsme se nově na předškolní děti. V listopadu a prosinci navštěvovala 
ředitelka školy společně se speciální pedagožkou, a třídními učitelkami mateřské školky 
a představovala rodičům předškoláků vzdělávací nabídku školy.  

Od února do června probíhaly na Petrině dva kurzy pro předškoláky. Jeden pro 
rodiče a děti pod vedením speciální pedagožky a druhý pouze pro děti zapsané na naši 
školu, který vedly budoucí třídní učitelky prvních tříd. Kurzy byly rozličně zaměřeny a 
měly za cíl nejenom hravou a reedukační formou připravit děti na výuku, ale především 
jim usnadnit adaptaci na nové školní prostředí.  

Maximálně jsme využívali možnosti pronájmu prostor školy, konkrétně školní 
tělocvičny, auly a odborných učeben. Škola spolupracovala se sportovními oddíly pro 
děti i dospělé a podporovala studium na VŠP v Bruntále.  

Ředitelka školy intenzivně spolupracuje se zřizovatelem na přípravě projektu 
nového sportovního hřiště na pozemku školy. Hřiště má být financováno z MAS Hrubý 
Jeseník. Škola se zapojí realizací společných aktivit se základní školou v Rýmařově. 

 
To, že se nám daří počet žáků za dva roky udržet, je dokladem toho, že se snažíme 
dělat vše co nejlépe. Sami však na vše nestačíme, a proto děkuji všem, kteří školu ve 
všech směrech podporují.  

Děkujeme za podporu a držte nám palce! 
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1. Základní údaje o škole 
 
Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního 
vydání rozhodnutí o změně názvu dle § 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů  - 23. 8. 2012: Základní škola Bruntál, Školní 2  

s platností od 1. 9. 2012,                                      

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:    Nádražní 20, 792 01 Bruntál 
právní forma:     obec – rozpočtová organizace 
identifikační číslo organizace:  00295892 
www stránky:    www.mubruntal.cz  
 
 
Identifikátor ředitelství:   600132102 
 
Statutární orgán: 

 
ředitelka školy:    PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová 
adresa:     Česká 27, 79201, Bruntál 

     
 
Statutární zástupce ředitele školy 
  
zástupkyně ředitelky školy:   Mgr. Olga Tonnerová 
adresa:     Třída Obránců míru 4  
služební telefon:     775 534 676 

  
                  
 
škola e-mail:     kancelar@zspetrin.cz      
www stránky:    www.zspetrin.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

http://www.mubruntal.cz/
http://www.zspetrin.cz/
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Součásti školy (IZO) 
 
ZŠ základní škola   102 008 264          telefon ředitelna:  554 717 886 
               telefon zástupkyně:   554 717 944 
ŠD školní družina   119 500 531         telefon družina:    554 717 389 
ŠJ školní jídelna   102 868 107         telefon jídelna:      554 717 945 
 
 
 
datum zapsání do rejstříku škol a školských zařízení: 1. 1. 2005 
datum zahájení činnosti:     1. 9. 1961    
               

 
 
 
Kapacita součástí školy 
 
ZŠ  základní škola   750 cílová: 750 žáků 
ŠD  školní družina   140 cílová: 140 žáků 
ŠJ  školní jídelna    750 cílová: 850 stravovaných 
 
 
 
 

 
Školská rada při Základní škole Bruntál, Školní 2 

  

Školská rada byla zřízena na základě usnesení Rady města Bruntálu číslo 2624/62 
ze dne 28. června 2005.  

Vzhledem k převodu práv a povinností MOG na organizaci kraje, zanikla některým 
členům školské rady jejich funkce. Byli to zástupci učitelů a rodičů. Školská rada v novém 
složení zasedla 23. 10. 2012 společně s ředitelkou a zástupkyní školy. Byla zde schválena 
výroční zpráva, školní řád a ŠVP. Ředitelka školy na žádost školské rady požádala 
zřizovatele o úpravu prostor kolem budovy školy v rámci prevence úrazu a poškození 
majetku. 

Po volbách 09 - 2012 pracuje Školská rada při ZŠ ve složení: 

 

Zástupci za zákonné zástupce: 

Zděněk Vacek, místopředseda Školské rady  

Jaroslav Kotlár  

Zástupci za zřizovatele:  

Pavel Fürst  

Ing. Karel Soukop 
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Zástupci za pedagogy:  

Mgr. Karel Mašlík, jednatel  

Mgr. Pavla Schneiderová, předsedkyně Školské rady 

Volební období Školské rady při ZŠ Bruntál, Školní 2 končí v lednu 2015. 

Kontaktní e-mail na členy školské rady:  skolskaradapetrin@seznam.cz  

Školská rada jednala 2. září 2011 a 2. listopadu 2011. 2. listopadu 2011 projednala a 
schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2010/2011.  

 

Od září 2012 do srpna 2013 se Školská rada sešla ke třem jednáním. Volební 
období Školské rady je tři roky a končí v lednu 2015. 

 
 
Charakteristika školy 

 
Velikost a úplnost školy 
 

Základní škola Bruntál, Školní 2 je příspěvkovou organizací. Je to úplná škola s devíti 
postupnými ročníky. Na prvním i druhém stupni je zpravidla jedna až dvě paralelní třídy v 
každém ročníku. Škola sdružuje následující zařízení: školu s kapacitou 750 žáků, školní družinu 
s kapacitou 140 žáků a školní jídelnu s cílovou kapacitou 750 stravovaných. Historická, 
památkově chráněná budova je situována do klidné oblasti na Školní ulici, s dobrou dostupností 
městské i příměstské dopravy. Od 1. 1. 1994 do 31. 8. 2012 byla tato instituce zapsána v 
rejstříku škol jako Základní škola a městské osmileté gymnázium. Od 1. 9. 2012 se změnil název 
školy na „Základní škola Bruntál, Školní 2“ a na základě Dohody o řešení převodu části činností 
zabezpečovaných příspěvkovou organizací města bylo městské osmileté gymnázium převedeno 
pod organizaci kraje - Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál. 
 
           Charakteristika pedagogického sboru 

 

          Pedagogové školy se dlouhodobě věnují společně s žáky, rodiči a bruntálskou veřejností 
vytváření bezpečného klimatu školy a uvědomělému rozvoji zdravého životního stylu a současně 
se snaží systematicky působit na racionální ozdravění stravovacích návyků žáků. 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 žáky školy a rovněž na rodičovskou 
veřejnost.   
           V pedagogickém sboru školy se věkově vhodně doplňuje pedagogická zkušenost střední 
a starší generace s novými přístupy mladých pedagogů, převážně s plnou pedagogickou a 
odbornou způsobilostí vyučovat jednotlivé vzdělávací předměty. 

 

            Prostorové možnosti vyučování a materiální vybavení školy 

 

             Škola do poloviny července 2013 disponovala náležitým počtem kmenových učeben pro 
všechny ročníky základní školy. Pro potřebu výuky bylo žákům 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, výtvarná výchova, pracovní vyučování, tělocvična školy, aula školy, 3 
učebny informační a výpočetní techniky, žákovská knihovna). 
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 Žáci i pedagogové školy měli rovněž k dispozici 2 učebny s interaktivní tabulí a 8 učeben 

vybavených dataprojektory.  

Od poloviny měsíce července 2013 byl provoz školy z důvodu rozsáhlé rekonstrukce 
budovy školy přesunut do jedné poloviny budovy. V období školního roku 2013/2014 bude tedy 
provoz školy kapacitně omezen, ale vzdělávací podmínky jsou zachovány na standardní úrovni. 
Po ukončení rekonstrukce se dispozice základní školy i počty učeben výrazně změní. Do budovy 
školy přesídlí SVČ, MŠ a Městská knihovna. Budova se stane centrem vzdělávání ve městě 
Bruntál 

Škola disponuje velice skromným sportovním hřištěm, tvořeným dvěma asfaltovými 
plochami, na které by mělo v roce 2014 vzniknout nové menší víceúčelové hřiště z finančních 
prostředků MAS Hrubý Jeseník. Součástí školy je rovněž školní jídelna s cílovou kapacitou 850 
jídel denně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S t r á n k a  | 9 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013   
 

2. Přehled oborů vzdělávání 
 

Školní vzdělávací program PETRIN – Škola pro všechny, novela schválena 
Pedagogickou radou při ZŠ 28. 8. 2013, s platností od 1. 9. 2013, zpracovaný dle Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Zapracovány Standardy pro základní 
vzdělávání. 
 
      
Obory vzdělávání podle klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací 
programy:  
 

 
79-01-C Základní škola 
1.  79-01-C/001 Základní škola 
denní forma vzdělávání     délka vzdělávání 9 r. 0 měsíců 
počet žáků v 1. ročníku:     neurčen 
nejvyšší povolený počet žáků v oboru:  750       
dobíhající obor 
2. 79-01-C/01 Základní škola 
denní forma vzdělávání     délka vzdělávání 9 r. 0 měsíců 
počet žáků v 1. ročníku:     neurčen 
nejvyšší povolený počet žáků v oboru:  750 
 
 
datum zapsání do rejstříku škol a školských zařízení: 1. 1. 2005 
datum zahájení činnosti:     1. 9. 1961 

 
Školní vzdělávací program  PETRIN –  Škola pro všechny, zpracovaný dle RVP pro 
základní vzdělávání, platnost od 2.9.2013 

 
 

Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu, který odpovídá zapsaným 
oborům vzdělání v rejstříku škol a školských zařízení. Je zpracován promyšleně v 
návaznosti na reálné podmínky a možnosti školy v oblasti personálního obsazení, 
materiálního vybavení a finančních prostředků. Zachovává požadovanou strukturu a je v 
souladu s příslušným rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 
Škola průběžně provádí vyhodnocování výuky podle ŠVP pro základní vzdělávání v 
jednotlivých ročnících, identifikuje jeho silné a slabé stránky a přijímá potřebná opatření 
v rámci jeho inovace. Reaguje rovněž na zavádění nových vzdělávacích oblastí 
vyhlašovaných MŠMT, kdy provedla zapracování vydaných vzdělávacích standardů pro 
český jazyk, anglický jazyk a matematiku. ŠVP zpracovaný pro školní družinu odpovídá 
právním předpisům, jeho obsah je v souladu s § 5 odst. 2 školského zákona. 

V 05/2013 započala, na pokyn ředitelky školy, koordinátorka ŠVP kvalifikační e-
learningové studium pro koordinátory ŠVP hrazené z projektu EU peníze školám (250 
hodin + obhajoba odborné práce). 

 Školní vzdělávací program je stále upravován a ČŠI neshledala žádné 
nedostatky v jeho poslední verzi. 
 
Hlavní koordinátorka: Mgr. Pavla Schneiderová 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 
 

Pedagogický sbor tvoří 21 učitelů včetně speciální pedagožky, 2 vychovatelky a 1 asistentka 
pedagoga. Většina učitelů druhého stupně školy působí současně jako učitelé gymnázia (mají 
uzavřeny dvě pracovní smlouvy), což způsobuje nemalé komplikace např. při dalším vzdělávání, 
organizování akcí apod. Rozdělením pedagogického sboru škola přišla o řadu odborníků pro 
výuku některých předmětů i pro výkon specializovaných činností. Změna nastala také na pozici 
statutárního zástupce a na úseku některých správních zaměstnanců. 

Devatenáct pedagogických pracovníků působících v základní škole a ve školní družině 
(učitelé, asistentka pedagoga a vychovatelky) splňuje podmínky odborné kvalifikace. Dva učitelé 
s kvalifikací pro první stupeň základní školy tuto podmínku nesplňují, učí celý svůj pracovní 
úvazek na druhém stupni. Dalších sedm vyučovacích hodin vyučují dva učitelé na jiném stupni 
základní školy, než pro který získali své vzdělání. Rozdělením stávajícího pedagogického sboru 
ztratila základní škola odborníky pro výuku některých předmětů – chemie, výtvarné a hudební 
výchovy, informatiky a výpočetní techniky. Výuka cizích jazyků a výuka dalšího cizího jazyka (v 
rámci volitelných předmětů) je s výjimkou devíti hodin zajištěna kvalifikovanými pedagogy. 
 
 
Celkové počty zaměstnanců k 1. 9. školního roku 2012/2013 a  porovnání se školním rokem 

2011/2012. 
 
Tabulka: Údaje o pracovnících školy 

 

2011/2012 2012/2013

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

Pedagogů celkem 24 18,6 24 19,1 98,34% 99,45%

učitelé ZŠ 21 16,4 20 16,4 98,17% 99,39%

asistent pedagoga 1 0,5

speciální pedagog 1 0,5 1 0,5

vychovatelky ŠD 2 1,7 2 1,7 100,00% 100,00%

Nepedagogů celkem 17 15,0 15 12,9

správní zaměstnanci 11 9,2 10 8,4

pracovnice ŠJ 5 5,0 5 4,5

Celkem zaměstnanců 41 33,6 39 32,0

2011/2012 2012/2013

odborná a pedag.způsobil.
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4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní 
docházce a následném přijetí do školy 

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

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, eventuálně počet odvolání proti tomuto 
rozhodnutí. 

 
Rozhodnutí ředitele 
 

Počet

Počet odvolání změna 

rozhodnutí

40 0 0

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 40 0 0

5 0 0

2 0 0

4 0 0Povolení přestupu na základní školu

Rozhodnutí ředitele školy včetně provedeného zápisu

Zápis dětí do 1.tříd

Odložení školní docházky

Dodatečný odklad školní docházky

 
 

Vývoj výkonů (počty žáků, strávníků) 
 
 

 
 
 

 
 
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání  
 

Základní vzdělávání probíhá podle výše uvedeného ŠVP, který průběžně prochází inovačním 
procesem. Jeho hlavním cílem je poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání 
s důrazem na rozvoj komunikačních dovedností, znalostí a dovedností pro reálný život. 
Očekávané výstupy zpracované pro konkrétní předměty vyučované v jednotlivých ročnících jsou 
reálné a umožňují učitelům vhodně přizpůsobovat učivo podle aktuální situace. Učební plán se 
dodržuje, obsah vzdělávání vyučující rozpracovali do tematických plánů. Hodiny disponibilní 
časové dotace jsou využity v souladu se zaměřením školy. Na prvním stupni posilují výuku v 
předmětech český jazyk (6 hodin), anglický jazyk (2), matematika (4) a vlastivěda (2). Výuka 
anglického jazyka je zařazena od prvního ročníku. Na druhém stupni jsou disponibilní hodiny 
rovnoměrně rozděleny do všech oblastí. V rámci volitelných předmětů se nabízí německý jazyk, 
seminář matematiky, seminář českého jazyka a literatury.  

Průběžné výsledky žáků i celkovou úroveň jejich připravenosti k navazujícímu vzdělávání 
vyhodnocuje vedení školy v rámci své hospitační a kontrolní činnosti. Vyučující získávají přehled 
o znalostech žáků průběžným ověřováním jejich znalostí ve vyučovacích hodinách, zadáváním 
písemných prací a testů. Škola rovněž využívá externí evaluační nástroje, zejména bezplatné 
nabídky standardizovaných testů. V uplynulém období se zapojila do testování pořádaných 
soukromými subjekty, absolvovala také generální zkoušku celoplošného testování žáků 5. a 9. 
ročníků.  

2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013

ZŠ 12 12 232 236 19,33 19,67 14,15 14,39

ŠD 2 2 51 55 25,50 27,50 30,00 32,35

ŠJ 160 141

Počet žáků na učitele
školní rok

Počet tříd (skupin) Celkový počet žáků Počet žáků na třídu
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Zpětnou vazbu získává také z výsledků soutěží, olympiád nebo sledováním úspěšnosti v 

přijímacím řízení na střední školy. Zjištěné informace a závěry ze všech typů hodnocení ovlivňují 
další řízení vzdělávacího procesu. 
Škola vytváří bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků a jejich zdravý sociální i fyzický vývoj. 

Vedení povinné dokumentace, organizace vzdělávání a počty žáků ve třídách jsou v souladu 
s ustanoveními platných právních předpisů. Ve zpracovaných dokumentech jsou stanoveny 
podmínky provozu školy, popsána práva a povinnosti všech účastníků vzdělávání. Úrazovost 
se pohybuje v posledních třech školních letech kolem 6 úrazů na 100 žáků. Škola i prostředí 
jsou bezpečné, v odborných učebnách i v tělocvičně jsou vyvěšeny funkční provozní řády. 

 
1.POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 

 
Z á k l a d n í   š k o l a     B r u n t á l, Školní 2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - 1.stupeň PŘEHLED za 1 pololetí školního roku  2012/2013

 PŘEHLED PROSPĚCH CHOVÁNÍ ABSENCE-hodin        PŘEHLED

ročník třída  počet žáků     neprospělo s vyznamenáním prospěch. neklas. 2 3 napomen.           důtka        pochvala      omluvená    neomluvená návrhy        počet žáků

celkem dívek celkem % celkem % průměr žáků celkem dívek celkem dívek tř.učitele tř.učitele ředitele tř.učitele ředitele celkem na žáka celkem na žáka do ZvŠ NP záj.útvar

1. A 18 11 0 0,00 14 81,25 1,10 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 421 23,38 0 0,00 0 0 0

B 14 7 0 0,00 14 100,00 1,10 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 724 51,71 0 0,00 0 0 0

C

1.roč.

2. A 26 12 0 0,00 24 92,00 1,09 2 0 0 0 0 0 0 0 15 0 1070 44,58 0 0,00 0 0 2

B

2.roč.

3. A 25 16 0 0,00 22 88,00 1,21 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 872 34,88 4 0,16 0 0 7

B

C

3.roč.

4. A 19 7 0 0,00 14 73,68 1,28 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 843 44,36 0 0,00 0 0 6

B

4.roč.

5. A 20 11 0 0,00 12 63,16 1,39 0 0 0 0 0 2 0 0 16 0 1128 59,36 0 0,00 0 0 8

B 16 9 0 0,00 9 56,25 1,29 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 526 32,87 0 0,00 0 0 6

C

5.roč.

1. - 5.roč. 138 73 109 4 2 71 5584 4 29

 
 
Z á k l a d n í   š k o l a     B r u n t á l, Školní 2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - 2.stupeň PŘEHLED za 1 pololetí školního roku 2012/2033

 PŘEHLED PROSPĚCH CHOVÁNÍ ABSENCE-hodin    PŘEHLED

ročník třída  počet žáků     neprospělo s vyznamenáním prospěch. neklas. 2 3 napomen.           důtka        pochvala      omluvená    neomluvená návrhy   počet žáků

celkem dívek celkem % celkem % průměr žáků celkem dívek celkem dívek tř.učitele tř.učitele ředitele tř.učitele ředitele celkem na žáka celkem na žáka do ZvŠ NP záj.útvar

6. A 18 8 1 6,25 6 37,50 1,65 2 0 0 0 0 3 2 1 6 0 1011 56,17 0 0,00 0 0 3

B 16 6 2 1,25 4 25,00 2,02 0 0 0 1 1 5 6 0 6 0 1077 63,38 42 2,63 0 0 10

7. A 21 8 5 23,81 2 9,52 2,26 0 0 0 0 0 7 1 0 6 0 1327 63,19 0 0,00 0 0 2

8. A 24 15 2 8,30 6 25,00 2,00 0 1 0 1 0 1 0 1 17 0 1283 53,46 40 1,66 0 0 18

9. A 20 8 7 35,00 0 0,00 2,68 0 3 0 1 0 3 7 11 1 0 1519 75,95 0 0,00 0 0 15

6. - 9.roč. 99 45 17 18 2 4 3 1 19 16 13 36 0 6217 82 48
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2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 
Z á k l a d n í   š k o l a     B r u n t á l, Školní 2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - 1.stupeň PŘEHLED za 2 pololetí školního roku  2012/2033

 PŘEHLED PROSPĚCH CHOVÁNÍ ABSENCE-hodin        PŘEHLED

ročník třída  počet žáků     neprospělo s vyznamenáním prospěch. neklas. 2 3 napomen.           důtka        pochvala      omluvená    neomluvená návrhy        počet žáků

celkem dívek celkem % celkem % průměr žáků celkem dívek celkem dívek tř.učitele tř.učitele ředitele tř.učitele ředitele celkem na žáka celkem na žáka do ZvŠ NP záj.útvar

1. A 14 8 0 0,00 12 92,30 1,06 1 0 0 0 0 0 0 0 16 0 684 52,61 0 0,00 0 0 1

B 14 8 0 0,00 12 85,72 1,18 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 675 48,21 84 6,00 0 0 0

1.roč.

2. A 26 13 0 0,00 21 84,00 1,19 1 0 0 0 0 0 0 0 15 1 1398 58,25 0 0,00 0 0 4

2.roč.

3. A 24 16 0 0,00 21 87,50 1,22 0 0 0 0 0 2 0 0 9 0 906 37,75 105 4,38 0 0 6

3.roč.

4. A 20 9 0 0,00 13 68,42 1,42 1 0 0 0 0 0 0 1 11 0 968 48,40 25 1,25 0 0 6

4.roč.

5. A 19 10 0 0,00 12 63,16 1,43 0 0 0 0 0 2 0 0 16 6 1375 72,37 0 0,00 0 0 8

B 16 9 0 0,00 12 75,00 1,31 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 829 51,81 0 0,00 0 0 6

5.roč.

1. - 5.roč. 133 73 0 0,00 103 3 0 0 0 0 4 1 1 81 14 6835 214 0 0 31  
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA - 2.stupeň PŘEHLED za 2 pololetí školního roku 2012/2013

 PŘEHLED PROSPĚCH CHOVÁNÍ ABSENCE-hodin    PŘEHLED

ročníktřída  počet žáků     neprospělo s vyznamenánímprospěch. neklas. 2 3 napomen.           důtka        pochvala      omluvená    neomluvená   počet žáků

celkem dívek celkem % celkem % průměr žáků celkem dívek celkem dívek tř.učitele tř.učitele ředitele tř.učitele ředitele celkem na žáka celkem na žáka NP záj.útvar

6. A 18 8 0 0,00 8 44,40 1,73 0 1 0 1 0 1 0 0 5 0 1299 72,17 85 4,72 0 2

B 16 6 3 18,75 4 25,00 2,13 0 0 0 1 1 3 7 1 5 2 949 59,31 225 14,06 0 8

6.roč.

7. A 20 8 1 5,00 1 5,00 2,33 0 1 1 0 0 4 6 1 8 2 1327 66,35 4 0,20 4 1

7.roč.

8. A 23 15 1 4,35 8 34,78 1,87 0 1 0 0 0 2 0 2 16 5 1309 56,91 60 2,56 0 16

8.roč.

9. A 20 8 4 20,00 0 0,00 2,87 0 3 1 2 1 2 10 9 0 0 2281 114,05 8 0,40 0 0

9.roč.

6. - 9.roč. 97 45 9 21 0 6 2 4 2 12 23 13 34 9 7165 382 4 27  
 

 

 

Zájmové útvary školní rok 2012/2013 
    

       
 

       
 

Vyučující název útvaru třída den doba místo 
 

Krýzová Helena český jazyk 9.A středa 
13:45-
14:30 9.A  

Janeček Rudolf matematika 8.A pondělí 
13:45-
14.30 8.A  

Krpcová Iveta počítače 2.st. středa 
14:00-
15:00 uč. 156  

Procházková Zuzana 
Hudební 
kroužek 1.st. pondělí 

13:00-
13:45 5.B  

Foldynová Soňa Konverzace Nj 8.A, 9.A čtvrtek 
13:45-
14:30 uč. 1213  

Mašlík Karel 
Sportovní 

aktivity 1.st. úterý 
13:30-
14:30 tělocvična  

Rumlová Jana 
Výtvarná 
výchova ŠD úterý 

13:30-
15:00 ŠD  
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ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 
 
Poradenské služby poskytují pracovníci školy 
 
-školní speciální pedagog Mgr. Zdeňka Malá /koordinátor ŠPP/ 
-školní metodik prevence  Mgr. Michaela Mikulková 
-výchovná poradkyně        Mgr. Zdeňka Malá 
                                           
-třídní učitelé 
 
 Logopedická péče            Mgr. Zdeňka Malá 
 Linka důvěry                    Mgr. Dagmar Pachutová 
                                          Mgr. Zdeňka Malá 
                                           
Od 1.9. 2005 jsme se zapojili do projektu VIP-Kariéra financovaného z Evropských sociálních 
fondů a máme rozšířené poradenské služby o školního speciálního pedagoga na 0,5 úvazku. V 
září 2007 se podařilo úvazek navýšit o další 0,5 úvazku v rámci MSK. 
 
 
Školní speciální pedagog realizuje samostatnou poradenskou činnost, která není přímou 
součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a 
pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č.72/2005 Sb., o 
poskytování poradenských služeb ve školách. 
Standardní činnosti školního spec. pedagoga kontinuálně navazují na standardní činnosti PPP.  

Do nového školního řádu vypracovaného ředitelkou školy, připomínkovaného a 

schváleného pedagogickou radou v 09/2012, byla mimo jiné nově zařazena část „Školní 

poradenské pracoviště“ a rozsáhlá část „Klasifikace a hodnocení žáků s SPUCH“. 

V 08/2012 podala ředitelka školy žádost na KÚ MSK o asistenta pedagoga pro žáka s 

Aspergerovým syndromem. Asistent byl schválen a od O9/2012 působí ve výuce. 

 
Výchovné poradenství, spolupráce s poradenskými institucemi 
 

V průběhu školního roku 2012 – 2013 škola ve spolupráci s rodiči žáků podala celkem 27 
žádostí o vyšetření, diagnostiku SPU a o kontrolní šetření integrovaných žáků v PPP a SPC. 
 Z celkového počtu všech žádostí bylo v průběhu školního roku prozatím vyšetřeno 12 
žáků a zbývající žáci budou příslušnými institucemi došetřeny v podzimních měsících roku 2013.   
           V prvním pololetí bylo klasifikováno uspokojivé chování u čtyř žáků 2. stupně, u tří žáků 
chování dobré. Ve 2. pololetí bylo klasifikováno chování uspokojivé u šesti žáků 2. stupně, u čtyř 
žáků pak chování dobré.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
            Ke dni 14. 6. 2013  je na ZŠ Bruntál, Školní 2 - 34 integrovaných žáků s SPU dyslexie, 
dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie a vývojovými poruchami chování. Z celkového počtu žáků 
má 15 IVP. Šestý ročník navštěvuje žák s dg. Aspergerův sy, s nímž pracuje pod vedením 
speciálního pedagoga asistent pedagoga.  

Všichni integrovaní žáci jsou v péči speciální pedagožky, která ve spolupráci 
s vyučujícími a rodiči zajišťuje podpůrný program žákům, kteří ještě nemají vyšetření, 
pravidelnou reedukaci SPU u žáků, případné konzultace v kabinetě integrovaných žáků. 
 Společně s třídním učitelem a vyučujícími garantují specifický přístup k žákům se 
speciálními vzdělávacími potřebami, včetně zohlednění jejich obtíží v klasifikaci výsledků práce 
žáků v příslušných předmětech. 
 V rámci podpůrného programu bylo speciálním pedagogem podchyceno dalších 21 žáků, 
u kterých se projevilo podezření na SPU, včetně žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. 
 Logopedii zajišťovala ve školním roce 2012 – 2013 Mgr. Zdeňka Malá. V péči bylo 18 
dětí. 
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Spolupráci s PPP Bruntál, SPC Bruntál, SVP, OSPOD, ÚP lze hodnotit velmi kladně, 

uvedené instituce reagují na požadavky školy, pracovníci jsou ochotni konzultovat problémové 
žáky, ochotně nabízejí metodickou pomoc, konzultace, přednášky aj. 

Ve spolupráci s kurátory a soc. pracovnicemi průběžně realizujeme besedy na témata ze 
sociálních oblastí. Na 1. stupni, 2. stupni ZŠ i na MOG probíhaly průběžně besedy s policií ČR 
dle domluvených témat.                                                                                                                    

V tomto školním roce jsme ve spolupráci s ÚP uskutečnili přímo ve škole besedy pro 8. a 9. 
ročníky ZŠ  k ,,Volbě povolání“. ÚP dále nabízí poradenství k profesní orientaci žáků, kteří se 
nedokáží rozhodnout. Tuto službu žáci využívají zřídka, spíše využívají služby speciálního 
pedagoga přímo ve škole. 

ZŠ Bruntál, Školní 2 třídní učitelka, Mgr. Dagmar Pachutová  9. A   šk. rok 2012-2013 

Jméno Název školy a oboru Přijat 
Zápis. 

list 

1. 

SOŠ,Dukelská5,79201Bruntál,23-68-H/01Mehanik-opravář motorových vozidel Ano Z 

SPŠ,Kavalcova1,79201Bruntál,23-41-M/01Strojírenství Ne   

      

2. 

SOŠ,Dukelská5,79201Bruntál,65-51-H/01Kuchař-číšník Ne   
SSŠ PRIMA,Sokolovská437/29,79501Rýmařov,69-41-L/02 Masér sportovní a 
rekondiční Ano Z 

      

3. 

SOŠ,Dukelská5,79201Bruntál,65-51-H/01Kuchař-číšník Ano   

SPŠ Krnov,Soukenická140/21,79401 Krnov1,23-56-H/01Obráběč kovů Ano Z 

      

4. 

SOŠ,Dukelská5,79201Bruntál,65-51-H/01Kuchař-číšník Ano Z 

SOŠ,Dukelská5,79201Bruntál,69-51-H/01Kadeřník Ano   

      

5. 

SŠSapodnikání,Příčná1108/1,70800 Ostrava-Poruba,66-52-H/01 Aranžér Ne   

SŠSapodnikání,Příčná1108/1,70800 Ostrava-Poruba,69-41-L/02Masér sport. a rekond. Ne   

SOŠ, Dukelská5, 792 01 Bruntál, 69-51-H/01 Kadeřník Ano Z 

6. 

OA a SZŠ, J. Žižky 10,79201Bruntál,63-41-M/01Ekonomika a podnikání Ano Z 

OA a SZŠ, J. Žižky 10,79201Bruntál,63-41-M/02 Obchodní akademie Ne   

      

7. 

SPŠ, Kavalcova 1,792 01 Bruntál, 23-41-M/01 Strojírenství Ne odvolání 

SPŠ, Kavalcova 1,792 01 Bruntál, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Ano Z 

      

8. 

SOŠ,Dukelská5,79201Bruntál, 23-68-H /01Mechanik opravář motorových vozidel Ano Z 

SOŠ,Dukelská5,79201Bruntál,65-51-H/01Kuchař-číšník Ano   

      

9. 

SOŠ,Dukelská5,79201Bruntál,35-56-H/01 Truhlář Ano   

SPŠ Krnov,Soukenická140/21,79401 Krnov1,23-56-H/01Obráběč kovů Ano Z 

      

10.  

SŠP Krnov,Soukenická140/21,79401 Krnov,82-51-L/02 Uměleckořemeslné zprac. 
dřeva ANO   

      

      

11. 

SOŠ, Dukelská 5,79201Bruntál,36-67-H/01Zedník Ano   

SOŠ, Dukelská 5,79201Bruntál,26-57-H/01Autoelektrikář Ano Z 

      

12.  

SOŠ,Dukelská5,79201Bruntál,65-51-H/01Kuchař-číšník Ano Z 

SOŠ,Dukelská5,79201Bruntál,     
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13. 

SOŠDukelská5,7921Bruntál,65-51-H/01Kuchař-číšník Ano Z 

SOŠDukelská5,7921Bruntál,66-51-H/01Prodavač Ano   

      

14. 

SOŠDukelská5,79201Bruntál,65-51-H/01Kuchař-číšník Ano Z 

SOŠDukelská5,79201Bruntál,26-57-H/01Autoelektrikář Ano   

      

15. 

SOŠ,Dukelská5,79201Bruntál,69-51-H/01Kadeřník     

SOŠ,Dukelská5,792 01Bruntál,65-51-H/01Kuchař-číšník Ano Z 

      

16. 

SOŠ,Dukelská5,79201Bruntál, 33-56-H/01 Truhlář Ne   

SSŠ Praktik, Horní Benešov, Tyršova 59,793 12, 33-59-H 0001Tesař Ano Z 

      

17. 

SOŠ,Dukelská5,79201Bruntál,69-51-H/01Kadeřník Ne   

SSŠ PRAKTIK, Horní Benešov, Tyršova 59,793 12, 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Ne   

SOŠ,Dukelská5,79201Bruntál,69-51-H/01Kadeřník Ano Z 

18. 

SPŠ,Kavalcova1,79201Bruntál,23-41-M/01Strojírenství Ne   

SPŠ,Kavalcova1,79201Bruntál,23-45-M/01Dopravní prostředky Ano Z 

      

19. 

Masarykova SŠZ a VOŠ Opava,Purkyňova12,Předměstí, 74601 Opava, 28.42-
L/01Chem.operátor Ne   

SPŠ Umělecká Opava, p. o., Praskova 8, Opava 18-20-M/01 Informační technologie Ne   

SOU Stavební, Opava p. o. B. Němcové22/2309,746 01Opava Ano Z 

20. 

SOŠ, Dukelská 5,79201Bruntál,36-52-H/01 Instalatér Ano Z 

SOŠ, Dukelská 5,79201Bruntál,26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud Ano   

      

        

Nižší 
ročníky 

      

      

      

7. A   

SOŠ Dukelská 5,792 01 Bruntál, 36-67-E/01 Zednické práce Ano Z 

      

      

8.A  

SOŠ Dukelská 5,792 01 Bruntál, 36-67-E/01 Zednické práce Ne   

SOŠ PRAKTIK, Horní Benešov, 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce Ano ? 

      

        

5.ročník 

      

      

      

1. 

Všeobecné a sportovní gymnázium ,Dukelská 1,79201Bruntál,79-41-K/81Osmileté 
studium Ne odv. 

  Ano Z 

      

2. 

Všeobecné a sportovní gymnázium, Dukelská 1,79201Bruntál,79-41-K/81Osmileté 
studium Ano Z 

      

      

3. 

Slovanské gymnázium, tř. Jiřího z Poděbrad13,77111Olomouc,79-41-K/81Gymnázium Ne   

Gymnázium, Šternberk ,Horní náměstí5,78501Šternberk,79-41-K/81Gymnázium Ano Z 

      

4. 

Všeobecné a sportovní gymnázium, Dukelská 1,79201Bruntál,79-41-K/81Osmileté 
studium Ne odv. 

  Ano Z 
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5. 

Všeobecné a sportovní gymnázium,Dukelská1,79201 Bruntál,79-41-K/81Osmileté 
studium Ano Z 

      

      

6. 
Všeobecné a sportovní gymnázium,Dukelská1,79201 Bruntál,79-41-K/81Osmileté 
studium   ne 

 
 
 Z celkového počtu 20 žáků 9. ročníku bylo po 1. kole přijímacího řízení přijato na střední školy 
15 žáků, zbývajících 5 žáků pak bylo přijato ve 2. a 3. kole. Na střední školy s maturitními obory 
bylo přijato 5 žáků /z toho 2 dívky/ a na učební obory 15 žáků /z toho 6 dívek/. 
    Z 8. ročníku vycházeli 2 žáci a byli přijati na učební obor. Mimo bruntálský region byl na 
střední školu přijat 1 žák. Z 5. ročníků bylo z 6 přihlášených žáků přijato 5 žáků/ z toho 3 dívky 
na osmileté gymnázium. Jedna dívka byla přijata ke studiu v jiném regionu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   
 
                                                                                                               Mgr. Zdeňka Malá 
2013-06-24                        výchovná poradkyně 

                                                                                                            speciální pedagog  

 

 
 
 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ve školním roce 
2012/2013 
 

Vzhledem k tomu, že škola nedisponovala školním metodikem prevence rizikového 
chování, ředitelka delegovala nového metodika prevence. Metodička prevence vysoce kvalitně 
zajistila adaptační kurzy pro žáky 6. ročníků ve spolupráci s SVČ Bruntál za pomoci finančního 
příspěvku města Bruntál, které proběhly v 09/2012. Na základě vyhodnocení těchto kurzů 
probíhá intenzivní spolupráce s oblastním metodikem prevence působícím v PPP Bruntál. Jsou 
realizovány odborné přednášky určené pro žáky, rodiče a pedagogy školy. Ředitelka školy 
výrazně podporuje a řídí činnost školní metodičky zaměřenou na prevenci šikany a záškoláctví v 
souladu s její dlouhodobou koncepcí. 

Nově ředitelka v souladu s její dlouhodobou koncepcí rozvoje školy zařadila do nabídky 
školy adaptační pobyt pro žáky prvních ročníků. Pobyt proběhl v 09/2012 a byl velmi úspěšný. 
Zúčastnila se jej převážná většina žáků prvních tříd a ředitelka školy s celým týmem 
kompetentních pedagogů. Pobyt byl realizován ve spolupráci s SVČ Bruntál, které pro děti 
zajistilo kvalitní program. Rodiče, žáci i pedagogové byli s celou akcí velmi spokojeni. V rámci 
zatraktivnění a rozšíření nabídky školy splnil pobyt svůj účel v celé šíři a stane dobrou tradicí 
školy. 
 
 
 
 
Zpráva školní metodičky prevence za rok 2012/2013 

1. pol. šk. roku 2012/2013 
 
 

I letos jsme pokračovali plněním dlouhodobého cíle a tím je nastolení klimatu spolupráce a 
bezpečí ve škole a podpora vzájemné neagresivní komunikace mezi žáky. V tomto školním roce 
jsme zapojili do této pravidelné akce i třídy první a zorganizovali jsme pro ně třídenní adaptační 
pobyt. 
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°  Adaptační pobyty tříd 1. A a 1. B. 

Základní Škola Bruntál, Školní 2 pořádal adaptační kurz pro žáky prvních ročníků, který 
je součástí její rozšiřující nabídky a doplněním vyučování. 

Škola k pořádání výše zmíněného kurzu přistoupila na základě zjištění potřebnosti 
vycházející z dlouholetých zkušeností s prací s dětmi mladšího školního věku. Děti nastupující 
do prvních tříd se musí potýkat s novým prostředím, kolektivem, změnou organizace dne, 
disciplínou, s potlačováním spontánních projevů, se zvýšeným tlakem na jeho výkony a 
kvantitativně i kvalitativně náročnějšími úkoly pracovního charakteru, než se kterými se potýkaly 
doposud. Proto je velmi důležité budovat a vytvářet pozitivní třídní klima. Nejvhodnější metodou 
je účastníky dopravit do nového prostředí, které ovládne zcela jiná atmosféra než například ve 
škole a které všem pomůže oprostit se od denních starostí, kde nejsou žádné rušivé faktory, ale 
jsou zde jen oni a moment neopakovatelného zážitku. Na těchto akcích se děti nejenom učí 
novým věcem, ale zejména poznávají sama sebe i druhé a zvykají si na ně. Podstatné je navodit 
příjemnou atmosféru, která mezi nimi prostřednictvím aktivit, činností a zábavy zboří bariéry 
strachu, studu, ostýchavosti a neinformovanosti. Jedním z cílů je navázat všestranně fungující 
vztahy a usnadnit komunikaci mezi dětmi, pedagogickým vedením třídy, do které jejich dítě 
chodí, vedením školy a neposlední řadě rodiči. 
 

Akce byla promyšleně zorganizována a perfektně personálně zajištěna jako všechny 
pobytové akce školy, za které škola nese zodpovědnost. 
 

Kurzu se zúčastnili primárně zainteresovaní zaměstnanci školy- ředitelka školy, 
zástupkyně ředitelky, třídní učitelky prvních tříd, vychovatelka školní družiny a speciální pedagog 
školy. Akce proběhla za podpory SVČ Bruntál, které zajistilo společně se zaměstnanci školy 
zmíněný program a pedagogický dozor.   
 

V tomto roce jsme se zaměřili také na šesté třídy a pravidelně sledovali klima tříd. Jako 
každý rok jsme organizovali adaptační pobyty pro jejich nově vzniklé kolektivy. Následovaly 
navazující akce určené pro žáky, jejich rodiče i učitelé. Také osmá třída tradičně absolvovala 
adaptační pobyt. 
 
°  Adaptační pobyty tříd 6. A a 6. B. 
°  Adaptační pobyt třídy 8. A 
° 6. A - program k "prevenci ŠIKANY"  
° 6. B - Dotazník B-3, vztahové problémy žáků 
° práce s rodiči: Beseda k šikaně a následná beseda  -  p. uč. Malá, CPIV 
° Vzdělávání učitelů: Přednášky na téma "Šikana" - pan S. Toman  
 
I v druhém pololetí jsme pokračovali v práci s šestými třídami, navázali jsme spolupráci s Open 
House v Bruntále a proběhl několikafázový program - Prevence "Šikany" 6. B 
° projekt Regenerace mladé generace 
Probíhala zde pravidelná diagnostika tříd, zvýšená podpora pozitivních skutků a projevů žáků 
° přednáška "Kyberšikana a rizikové chování na internetu 
 
 
Ve škole se nám podařilo uspořádat a zorganizovat akce, programy a celoroční i krátkodobější 
projekty.  
 
° Program multikulturní výchovy "Jeden den s Raritkou", 
° Výukový program "Zdravá pětka" - 3. A, 5. B  
° Výukový program "Zdravá pětka" - 1. A, 1. B  
° Výukový program "Zdravá pětka" - 6. A, 5. A 
° Výukový program "Zdravá pětka" - 6. A, 6. B, 7. A 
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° Výukový program "Zdravá pětka" -4. A, 5. A 
° 6. A, B - přednáška "Kyberšikana a rizikové chování na internetu,  
° 7. A, 8. A - přednáška "Kyberšikana a rizikové chování na internetu,  
° 9. A -  přednáška "Kyberšikana a rizikové chování na internetu 
° 9. A se zapojila do projektu Pomáhej, který byl vyhlášen nadací VIA a zaměřen na rozvoj 
filantropie u dětí 
 
 
Velkou pozornost jsme věnovali i vycházejícím žákům a žákům osmé třídy. zaměřili jsme se na 
přednášky týkající se volby povolání a správný výběr střední školy nebo učiliště. 
 
° Veletrh řemesel ARTIFEX - Krnov 
° 9. roč. vstup OA a SZŠ Bruntál p. uč. Pachutová 
° beseda ÚP - volba povolání, 8. A 
 
Po zkušenosti z loňského roku jsme se i letos věnovali dětem předškolního věku, organizovali 
pro ně společné akce 
° S lampióny za strašidly 
° Krásná cesta do školy 
věnovali jsme se i jejich rodičům a pomáhali s přípravou na vstup do školy 
° Kurz rodičů a předškoláků „ Hrajeme si na školu“ 
 
 
V průběhu roku probíhaly akce, projektové dny, Den otevřených dveří, uspořádali jsme školní 
akademii, školní ples atd. 
Učitelé se věnovali sebevzdělávání např.: dvoudenní seminář „Zvol si život“, určený pro 
metodiky prevence, výchovné poradce, speciální pedagogy i ostatní učitelé. 
 

Školní poradenské pracoviště, jehož činnost spočívá ve spolupráci a společném 
postupu v problematice sociálně nežádoucích jevů školního metodika prevence, výchovného a 
kariérního poradce a speciálního pedagoga nabízí krizovou intervenci, preventivní strategii, 
odborné konzultace pro žáky i rodiče a pomoc při řešení problémových situací. 
 
 
Zpracovala: Mgr. Mikulková Michaela 
 
3. 9. 2013 

 
 
 

Zpráva o akcích a aktivitách pořádaných v rámci environmentální 
výchovy na ZŠ Bruntál ve školním roce 2012/2013 
 

ZŠ Bruntál, Školní 2 také nedisponovala koordinátorem EVVO, kterého tedy ředitelka 
školy delegovala. Koordinátorka EVVO v 09/2012 zapojila školu do několika celorepublikových 
soutěží zaměřených na ochranu životního prostředí. Soutěže o ceny probíhají také na školní 
úrovni. Koordinátorka na pokyn ředitelky školy zajistila třídění odpadů ve třídách pomocí 
obnovení a nalezení barevných odpadových nádob, které byly umístěny v kmenových 
učebnách. Ředitelka školy ve spolupráci se zřizovatelem zajistila kontejnery k třídění odpadů, 
které jsou umístěny v zadních prostorách budovy školy. 

ZŠ Bruntál Školní 2, má v oblasti EVVO vynikající výsledky na krajské úrovni.  Umístila 
se v celostátní soutěži „Recyklohraní“ na výborném druhém místě v Moravskoslezském kraji ve 
sběru baterií- „Baterie do školy“.  
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Dále se škola umístila opět na druhém místě v Moravskoslezském kraji v soutěži ve 

sběru mobilních telefonů. Dále se škola zapojila do soutěže „Tonda obal na cestách“. 
Žáci osmých tříd byli na exkurzi v městské čističce odpadních vod a také vyjeli na exkurzi 

do Dlouhých Strání, aby zhlédli ekologickou vodní elektrárnu. 
Žáci ZŠ Bruntál, Školní 2 se aktivně zúčastnili Dne země v Městském parku, kde měla 

škola vlastní stanoviště. Žáci prvního stupně vyhráli první místo v soutěži „Plasťáček roku“. 
V současné době probíhá na ZŠ Bruntál, Školní 2 sběr víček od pet lahví, Výtěžek se 

sbírky poputuje na léčbu těžce nemocných dětí. 
Celá škola se ve školním roce 2012/2013 ekologicky profilovala i ve výzdobě celé školy. 

K výzdobě byly použity pouze recyklovatelné materiály (plasty a papír). 

 
 
 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Vzdělávání pracovníků v rámci DVPP probíhá dle směrnic a nabídek poskytovatelů 
školení v souladu s plánem DVPP a stanovených priorit pro následující tříleté období. 

Ředitelka školy maximálně podporuje a podpoří další vzdělávání pedagogických 
pracovníků ať už prostřednictvím zapojení se do projektů EU vzdělávacích institucí nebo z 
vlastních zdrojů školy určených k těmto účelům.  

V uplynulých letech bylo výrazně ovlivněno nedostatkem prostředků, nabídka vzdělávání 
se zaměřila na využívání převážně bezplatných kurzů pořádaných v rámci projektů. Významnou 
akcí byla účast všech pedagogů na proškolování v rámci dvouletého projektu realizovaného 
Moravskoslezským krajem „Integrace na druhou“, který byl zaměřen na zkvalitnění systému 
péče o žáky se SVP.  

Dle doporučení ČŠI je třeba pro další rozvoj školy je nutno doplnit pedagogický 
sbor o další odborníky pro výkon specializovaných činností a optimalizovat odbornou a 
věkovou strukturu. 

Údaje o DVPP 

datum název vzdělávací akce počet 

osob 

21. 9. 2011 –  

5. 10. 2012 

Studium pro koordinátory ŠVP 250 e-learning 1 

3. 10. 2012 Úspěšný ředitel a úspěšný školní rok 1 

22. 11. 

2012 

Mzdy – za co odpovídá ve zpracování mezd ředitel/ka 

školy 

1 

28. 11. 2012 Sborovna- Prevence a řešení šikany 20 

8. 3. 2013 Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost/ 

Zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ 

1 

17. – 18. 4. Zvol si život- výchova prevencí ke snížení rizikového 2 
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2013 chování 

26. 4. 2013 Celostátní konference - Úprava RVP ZV – co škola zmůže 

a kdo jí pomůže… 

2 

20. 2. 2013 Metodická poradna 1 

28. 8. 2013 Efektivní komunikace 1 

22. 5. 2013 Finanční vzdělávání – Dnešní finanční svět 2 

23. 1. 2013 Sborovna- Prevence a řešení šikany 20 

1. 11. 2012 Hostovaná spisová služba SSL FLEXi 2 

26. 2. 2013 Vybrané problémy z aplikace právních předpisů a školské 

legislativy v roce 2013 

1 

12. 12. 2012 Jak mít v pořádku dokumentaci školy a ČŠI 1 

Celkem                                                                                       14 52 
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8. Údaje o aktivitách, školních projektech a prezentaci školy na 
veřejnosti 
 

  AKCE ŠKOLY - školní rok 2012/2013   

termín akce třída 

6.9.2012 Zahájení plaveckého výcviku 2. A, 3. A 

17. 9. - 19. 9. 2012 Adaptační pobyt 6. A 

17. 9. - 18. 9. 2012 Adaptační pobyt 8. A 

18.9.2012 Krásná cesta do školy ZŠ 

19. 9. - 21. 9. 2012 Adaptační pobyt 6. B 

24.9.2012 Drakiáda ŠD 

26.9.2012 Přespolní běh - Břidličná ZŠ 

1.10.2012 Logická olympiáda 1. stupeň 

3.10.2012 Malování na chodníku ŠD 

8. 10. - 12. 10. 2012 Logická olympiáda 2. stupeň 

10.10.2012 Divadelní představení Sněhurka a 7 trpaslíků 8. A, 9. A 

11.10.2012 Návštěva zámecké knihovny ŠD 

15.10.2012 Návštěva Muzea - výstava Kamzík 5. B 

15.10.2012 Návštěva hasičské zbrojnice ŠD 
17. 10. - 19. 10. 
2012 Adaptační pobyt 1. A, 1. B 

17.10.2012 Návštěva Stanice mladých přírodovědců-Malujeme zvířátka 3. A 

18.10.2012 Návštěva Stanice mladých přírodovědců-Malujeme zvířátka ŠD 

23.10.2012 Výlet do Prahy (výhra v soutěži) ŠD 

24.10.2012 Program multikulturní výchovy "Jeden den s Raritkou" 2. A 

24.10.2012 Návštěva kina - Lorax ŠD 

30.10.2012 Slavnost dýní - karneval MŠ, 1.A, 1.B 

30.10.2012 S lampióny za strašidly - lampiónový průvod ZŠ, veřejnost 

7.11.2012 Ježek jablko nežere - beseda, SVČ ŠD 

8.11.2012 Školní kolo Očj - 1.kategorie 2. stupeň 

8.11.2012 Návštěva Stanice mladých přírodovědců-Malujeme zvířátka 6. A 

8.11.2012 Veletrh řemesel ARTIFEX - Krnov 8. A, 9. A 

8.11.2012 Ježek jablko nežere - beseda, SVČ ŠD 

12.11.2012 Program - Prevence "Šikany"  6. B 

12.11.2012 Festival Kytka - generálka 5. B 

12.11.2012 Dvakrát zachráněné dítě - beseda 8. A, 9. A 

13.11.2012 Festival Kytka  ZŠ 

14.11.2012 Mládežnický florbal - okresní kolo 1. stupeň 

14.11.2012 Dějepisná olympiáda - školní kolo 2. stupeň 

14.11.2012 Městská knihovna - beseda 5. B 

16.11.2012 Městská knihovna - beseda 5. A 

16.11.2012 PIŠQWORKY - Gymnázium Bruntál  8. A 
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19.11.2012 Program k "prevenci ŠIKANY" 6. A 

19.11.2012 Dotazník B-3, vztahové problémy žáků  6. B 

20.11.2012 Okrskové kolo ve florbalu - ORION FLORBAL CUP 6. A, 6. B, 7. A 

21.11.2012 Okrskové kolo ve florbalu - ORION FLORBAL CUP 8. A, 9. A 

21.11.2012 Výukový program "Zdravá pětka"  1. A, 1. B, 3. A, 5. B 

21.11.2012 Dotazník B-3, vztahové problémy žáků  6. B 

21.11.2012 Soutěž v řečnickém projevu Mladý Démosthenes 6. B 

21.11.2012 Školní turnaj v přehazované dívek 2. stupeň 

22.11.2012 Exkurze - Čistička odpadních vod 8. A 

27.11.2012 Beseda v Městské knihovně 3. A 

28.11.2012 Scio testování s Gepardem 5. B, 9. A 

28.11.2012 Návštěva sauny, městský park ŠD 

29.11.2012 Scio testování s Gepardem 5. A 

29. 11. - 2. 12. 2012 Mezinárodní halový turnaj v kopané   

3.12.2012 Beseda v Městské knihovně 2. A 

4.12.2012 Vybíjená - 2. ZŠ, 4. ZŠ 5. A, 5. B 

5.12.2012 Čertovský den 1. stupeň 

5.12.2012 Návštěva sauny, městský park ŠD 

7.12.2012 Šachový turnaj, Vrbno pod Pradědem 6. B 

7.12.2012 Volba povolání - SŠ Prima 9. A 

11.12.2012 Vánoční jarmark a den otevřených dveří   

12.12.2012 Vystoupení na náměstí   

13.12.2012 Vánoční dílna, SVČ ŠD 

14.12.2012 Vánoční dílna, SVČ ŠD 

14.12.2012 Volba povolání - SŠ Uničov 9. A 

17.12.2012 Ekologická přednáška - Tonda obal na cestách   

17.12.2012 Beseda v Městské knihovně 5. B 

18.12.2012 Beseda v Městské knihovně 1. B 

19.12.2012 Vánoční laťka 2. stupeň 

19.12.2012 Poezie na schodech 3. A 

20.12.2012 Beseda v Městské knihovně 1. A 

21.12.2012 Vánoční program žáků   

11.1.2013 Prezentace SŠ H. Benešov 9. A 

17.1.2013 Soutěž ve skocích přes švihadlo ŠD 

23.1.2013 Výchovný koncert v kině s 3D projekcí 8. A, 9. A 

23.1.2013 Návštěva předškoláků MŠ Pionýrská 1. A, 1. B, 2. A 

23.1.2013 Návštěva sauny, městský park ŠD 

24.1.2013 Návštěva předškoláků MŠ Sladovnická 1. A, 2. A 

25.1.2013 Beseda v Městské knihovně 3. A 

28.1.2013 Dějepisná olympiáda 2. stupeň 

28.1.2013 Den otevřených dveří   

29.1.2013 Návštěva předškoláků MŠ Komenského 1. A, 2. A 

30.1.2013 Filmové představení - Doba ledová 4 1. stupeň 

30.1.2013 Filmové představení - Probudím se včera 2. stupeň 
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30.1.2013 Výukový program "Zdravá pětka"  
4. A, 5. A, 6. A, 6. B, 
7.A 

30.1.2013 Konzultace PPP Bruntál (p. Válková)   

4.2.2013 Návštěva předškoláků MŠ U Rybníka 1. A, 1. B, 5. A 

7.2.2013 Okresní kolo olympiády v jazyce českém - Krnov 2. stupeň 

8.2.2013 Den otevřených dveří   

11.2.2013 Divadelní představení Zkrocení zlé ženy 2. stupeň 

12.2.2013 Divadelní představení Dvanáct měsíčků 1. A, 1. B, 2. A, 3. A 

13.2.2013 Filmové představení Piráti ŠD 

20.2.2013 Školní kolo recitační soutěže 2. stupeň 

21.2.2013 Školní kolo zeměpisné olympiády 2. stupeň 

21.2.2013 Návštěva DDM 6. A 

25. 2. - 1. 3. 2013 Lyžařský výcvik 2. stupeň 

25.2.2013 SVČ - beseda "Stopy zvířat" ŠD 

26.2.2013 Kyberšikana a rizikové chování na internetu 6. A, 6. B, 7. A, 8. A 

27.2.2013 Okresní kolo vybíjené, Krnov 4. A, 5. A, 5. B 

27.2.2013 Kyberšikana a rizikové chování na internetu 9. A 

27.2.2013 Školní kolo recitační soutěže 2. A 

27.2.2013 Testování Scio - PRUT 8. A, 9. A 

27.2.2013 Beseda v Městské knihovně 1. B 

28.2.2013 SVČ - beseda "Stopy zvířat" ŠD 

28.2.2013 Beseda v Městské knihovně 1. A 

1.3.2013 Pythagoriáda 2. stupeň 

1.3.2013 Školní společenský ples   

12.3.2013 Polar hockey, ZŠ Jesenická 5. A, 5. B, 6. B 

12.3.2013 SVČ - beseda "Stopy zvířat" ŠD 

13.3.2013 Okresní kolo recitační soutěže, Krnov 6. B, 7. A 

13.3.2013 Kurz rodičů a předškoláků   

14.3.2013 Lyžařské závody bruntálských škol, Annaberg 2. stupeň 

18.3.2013 Preventivní program "Zdravé zoubky" 1. A, 1. B 

18.3.2013 Kurz rodičů a předškoláků   

20.3.2013 Olympiáda v alpských disciplínách lyžování a snowboardingu  2. stupeň 

20.3.2013 Filmové představení "Hurá do Afriky" ŠD 

21.3.2013 Loučení se zimou - Vynášení Moreny ŠD 

21.3.2013 Velikonoční program, p. Hota 1. A, 1. B, 3. A 

22.3.2013 Sportovní odpoledne v aule ŠD 

22.3.2013 Beseda v Městské knihovně 5. B 

22.3.2013 Matematický klokan 2. stupeň 

25.3.2013 Turnaj ve hře "Košík plný rozumu" 5. B 

25.3.2013 Kurz rodičů a předškoláků   

26.3.2013 Velikonoční program, p. Hota 2. A, 4. A, 5. A 

26.3.2013 Šikulové, SVČ Dukelská 5. A, 5. B 

26.3.2013 Velikonoční dílny, SVČ ŠD 
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27.3.2013 Sauna ŠD 

27.3.2013 Hrajeme si na školu 2. A 

2.4.2013 Dopravní výchova, p. Hrežo 4. A 

2.4.2013 Turnaj ve hře "Košík plný rozumu" 5. A 

3.4.2013 Filmové představení Nicholas Winton - Síla lidskosti 7. A, 8. A, 9. A 

4.4.2013 Turnaj ve hře "Košík plný rozumu" 4. A, 7. A 

8.4.2013 Kurz rodičů a předškoláků   

11.4.2013 Dopravní výchova, p. Hrežo 4. A 

15.4.2013 Kurz rodičů a předškoláků   

15.4.2013 Plavecký kurz 1. A, 1. B 

16.4.2013 Projekt Regenerace mladé generace 6. B 

16.4.2013 Recitační soutěž pro ZŠ na území města Bruntálu   

16.4.2013 Přehazovaná, ZŠ Okružní 5. A, 5. B 

17.4.2013 Okresní kolo Matematické olympiády, kat. Z6   

18.4.2013 Divadlo - Zelenina s ovocem dají páku nemocem 1. stupeň 

18.4.2013 Divadlo - Albert a jeho cesty časem 2. stupeň 

18.4.2013 Hrajeme si na školu   

19.4.2013 Dopravní výchova, p. Hrežo 4. A 

22.4.2013 Kurz rodičů a předškoláků   

23.4.2013 Beseda v Městské knihovně 4. A 

24.4.2013 Projekt Regenerace mladé generace 6. B 

24.4.2013 Bruntálský kros, městský park   

24.4.2013 Filmové představení Kozí příběh ŠD 

25.4.2013 Přírodovědná soutěž, tělocvična 2. - 5. ročník 

25.4.2013 Plavecký kurz 1. A, 1. B 

26.4.2013 "Den Země", městský park   

29.4.2013 Dějepisná soutěž - Hrátky s historií, zámek Bruntál 2. stupeň 

29.4.2013 Kurz rodičů a předškoláků   

30.4.2013 Dopravní soutěž mladých cyklistů, ZŠ Cihelní 5. A 

30.4.2013 Planetárium Ostrava  7. A, 8. A 

2.5.2013 Projekt Regenerace mladé generace 6. B 

2.5.2013 Plavecký kurz 1. A, 1. B 

6.5.2013 Soutěž ve zpěvu 1. stupeň 

6.5.2013 Kurz rodičů a předškoláků   

7.5.2013 Projekt Regenerace mladé generace 6. B 

7.5.2013 Mc Donald´s cup Rýmařov   

9.5.2013 Košík plný rozumu  postupující 

9.5.2013 Plavecký kurz 1. A, 1. B 

9.5.2013 Dopravní výchova, p. Hrežo 4. A 

10.5.2013 Okresní kolo soutěže OVOV - Rýmařov   

13.5.2013 Projekt Regenerace mladé generace 6. B 

13.5.2013 Vystoupení žáků v domově Pohoda   

13.5.2013 Kurz rodičů a předškoláků   

13.5.2013 Návštěva Městské knihovny 4. A 
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13.5.2013 Beseda ÚP - volba povolání 8. A 

14.5.2013 Dopravní soutěž mladých cyklistů, okres. finále, Krnov    

14.5.2013 Beseda se spisovatelkou Lucií Seifertovou, SVČ Dukelská   

15.5.2013 Školní výlet, Mezina 1. A, 1. B 

15.5.2013 Pythagoriáda - okresní kolo, Krnov   

15.5.2013 Filmové představení "Hotel Transylvania" ŠD 

15.5.2013 "Hrajeme si na školu"   

16.5.2013 Školní výlet, Mezina 2. A 

16.5.2013 Májová notička - soutěž ve zpěvu  1. stupeň 

16.5.2013 Plavecký kurz 1. A, 1. B 

16.5.2013 Škola cup, turnaj v basketbale   

17.5.2013 Návštěva Městské knihovny 5. B 

17.5.2013 Florbalový turnaj, 4.ZŠ   

17.5.2013 Noc na zámku   

20.5.2013 Exkurze do elektrárny Dlouhé Stráně 8. A, 9. A 

20.5.2013 Kurz rodičů a předškoláků   

21.5.2013 Hudební divadlo: "Povídejme si děti", městské divadlo 1. A, 1. B 

22.5.2013 Projekt Regenerace mladé generace 6. B 

22.5.2013 Fotbalový turnaj mládeže, hřiště Slavoj   

24.5.2013 Požární prevence - program "HASÍK" 2. A, 6. A, 6. B 

27.5.2013 Beseda v Městské knihovně - Bajky 6. A 

27.5.2013 Celoplošné testování žáků  5. A, 5. B, 9. A 

28.5.2013 Projekt Regenerace mladé generace 6. B 

28.5.2013 Beseda v Městské knihovně  3. A 

29.5.2013 Přednáška záchranné služby 7. A, 8. A 

30.5.2013 Školní výlet Vyškov, Dinopark 5. A, 5. B 

30.5.2013 BURZA KNIH - sborovna 8. A 

31.5.2013 Den dětí 1. stupeň 

1.6.2013 Výlet ŠD, Olomouc, ZOO Kopeček ŠD 

3.6.2013 Aliante - branný závod 2. stupeň 

3.6.2013 Celoplošné testování žáků  5. A, 5. B, 9. A 

4.6.2013 Požární prevence - program "HASÍK" 2. A, 6. A, 6. B 

4.6.2013 Peerprogram 8. A 

4.6.2013 Školní výlet, Velké Losiny 4. A 

5.6.2013 Projekt Regenerace mladé generace 6. B 

11.6.2013 Školní akademie   

11.6.2013 "Hrajeme si na školu"   

12.6.2013 Městské divadlo Bruntál - Děd Praděd-ochránce hor 1., 3. - 9. ročník 

13.6.2013 Dopravní soutěž 4. A 

13.6.2013 Pasování prvňáčků na čtenáře - Městská knihovna 1. A, 1. B 

13.6.2013 Školní výlet, Krnov 3. A 

14.6.2013 "Nebojte se opery a zobcové flétny"- hudební pořad  1. stupeň 

14.6.2013 Krajské kolo OVOV Krnov   
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17. 6. - 18. 6. 2013 Školní výlet, Ludvíkov 8. A 

17.6.2013 Školní výlet, Praděd 6. A 

18.6.2013 Školní výlet 6. B 

18.6.2013 TRIATLON, Krnov   

18.6.2013 Edudant a Francimor 2. A 

20.6.2013 Turnaj v pIšQworkách pro ZŠ   

21.6.2013 Turnaj ve vybíjené škol   

 
 
 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

Ve školním roce 2012/2013 provedla ČŠI na ZŠ Bruntál, Školní 2 tuto inspekční činnost. 
 
Termín:  22. - 24. 4. 2013  
 
Předmět inspekční činnosti: Hodnocení podmínek a výsledků vzdělávání poskytovaného 
podle 

Získávání informací o vzdělávání žáků a činnosti školy v základní škole v souladu s § 174 
odst. 2 písm. a) školského zákona. 
Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní 
školou podle příslušných školních vzdělávacích programů v souladu s § 174 odst. 2 písm. b) 
školského zákona. 
Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními 
předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle §174 odst. 2 písm. c) školského 
zákona. 
Hodnocení souladu školního vzdělávacího programu školní družiny s příslušnými 
ustanoveními školského zákona.  
 
Předmětem posouzení při inspekční činnosti byla mj. následující dokumentace: 
1. zřizovací listina školy, 
2. rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol, včetně změn, 
3. výkazy o ZŠ S 3-01 podle stavu k 30. 9. 2010-12, výkazy o ředitelství R 13-01 podle 
           stavu k 30. 9. 2010-12, 
4. doklad o jmenování ředitelky školy do funkce, 
5. školní vzdělávací programy základní školy a školní družiny, 
6. třídní výkazy, 
7. třídní knihy (po dohodě v termínu inspekce), 
8. dlouhodobé, popř. střednědobé a krátkodobé plány školy či jiné koncepční 
           dokumenty, 
9. organizační řád (vymezení pravomocí a povinností zaměstnanců), 
10. zpráva z vlastního hodnocení školy za uplynulé období – pokud jste ji vytvořili,  
11. výroční zprávy o činnosti školy za poslední tři školní roky,  
12. vnitřní kontrolní plán školy, 
13. zápisy a další dokumenty z jednání školské rady, se zřizovatelem, rodiči, popř. s  
           dalšími partnery, 
14. plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
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15. záznamy z jednání pedagogické rady za poslední tři školní roky, 
16. záznamy o práci metodických orgánů školy (plány práce, zápisy z jednání), 
17. školní řád, 
18. doklady vztahující se ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 
19. doklady o zapojení školy do projektů, 
20. školní strategie prevence sociálně patologických jevů (Minimální preventivní  
           program),  
21. kniha úrazů a záznamy o úrazech žáků (včetně záznamu o odesílání), 
22. doklady o přijímání žáků ke vzdělávání,  
23. platný rozvrh hodin, 
24. personální dokumentace pedagogických pracovníků (doklady o vzdělání a dalším  
           vzdělávání). 
25. matrika školy, doklady o přijímání ke vzdělávání a případném zařazování žáků s LMP 
           do jiného vzdělávacího programu. 
 
 
 
Dokumentace BOZ:  
1. školní řád (prokazatelné seznámení žáků, zaměstnanců a informování zákonných 
zástupců s jeho obsahem a vydáním, zveřejnění), 
2. další dokumentace BOZ (provozní řády učeben, hřiště - vnitřní řády, seznámení dětí 
nebo žáků o BOZ), 
3. osnova školení žáků (osnova, zápis v třídních knihách) poučení žáků o BOZ a 
seznámení s riziky, 
4. dohoda – smlouva – s osobou odborně způsobilou v prevenci rizik (pokud se takto 
postupuje), 
5. dokumentace o rizicích (žáci) 
 
 
 
 
 
Závěry ČŠI dle inspekční zprávy Čj. ČŠIT796/13-T 
 

Škola poskytuje vzdělávání v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a 
školských zařízení, respektuje zásady a cíle školského zákona, zejména rovného přístupu 
ke vzdělání. 

Škola dosahuje požadovaných výstupů podle realizovaného školního vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání. Průběžně se uskutečňuje inovace obsahu, metod a 
forem práce se zaměřením na podporu žáků se SVP, individuálního rozvoje osobnosti a 
osvojování si klíčových kompetencí. Vzdělávací program školní družiny je v souladu se 
zásadami a s cíli školského zákona. 

V oblasti hodnocení výsledků vzdělávání škola dodržuje stanovená pravidla, sleduje 
a vyhodnocuje celkovou úspěšnost žáků. Vytváří podmínky pro zdravý vývoj žáků, zajišťuje 
bezpečnost a ochranu jejich zdraví. Účinná podpora žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami umožňuje rozvíjení jejich vnitřních schopností směřujících k odpovídajícímu 
vzdělávání a sociální integraci. Realizace efektivních programů v rámci činnosti školního 
poradenského pracoviště a zájmové činnosti se podílí na snižování rizikového chování žáků. 

Funkční školní systémy pro hodnocení, vnitřní kontrolu, předávání informací 
umožňují realizaci cílů ŠVP a podporují rozvoj školy. Kladem je zapojení do humanitárních 
aktivit a příkladně je hodnocena činnost školského poradenského pracoviště pod vedením 
speciální pedagožky. 
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Škola prochází obtížným obdobím, kdy v průběhu uplynulého roku došlo ke změně 

rozsahu poskytovaného vzdělávání, výměně vrcholového managementu organizace, 
rozdělení pedagogického sboru s následným odlivem většiny specializovaných odborníků. 
Vedení školy spolu se zřizovatelem a ostatními partnery aktuálně řeší přípravu na déle než 
roční rekonstrukci budovy, ve které bude následně spolupůsobit s dalšími vzdělávacími 
organizacemi.  

Finanční zdroje, které měla škola ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné 
k zabezpečení školních vzdělávacích programů. 

 

Protokol o provedené kontrole je uložen v archivu školy. 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

Z  á  k  l  a  d  n  í     š  k  o  l  a     B  r  u  n  t  á  l ,  Š k o l n í  2 IČ 00852783

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 2012

celkem prostředky Prevence prostředky

za provozní vč.**) rizik.chování stravování

organizaci (Město Bruntál) KRAJ přímé nákl..vzděl.  (přímé výdaje) (nepřímé náklady) DP Město (stráv., pitný rež.)

ÚZ 00090 celkem ÚZ 33353 ÚZ 12311 ÚZ 00090**) ÚZ 00091 ÚZ 00001

PŘÍJMY i n v e s t i č n í  celkem

n e i n v e s t i č n í  celkem 20 619 437,08 4 488 157,04 14 970 000,00 14 970 000,00 6 750,00 8226,00** 10 000,00 1 144 530,04

příspěvek na činnost školy 18 974 000,00 3 994 000,00 14 970 000,00 14 970 000,00 10 000,00

poplatky od rodičů ( ŠD ) 36 130,00 36 130,00

čerpání fondu odměn 20 000,00 20 000,00

čerpání rez.fondu(413) 13 200,00 13 200,00

čerpání rez.fondu(414) 26 772,54 22 555,50 4 217,04

výnosy z vlastní činnosti 14 843,45 8 093,45 6 750,00 8093,45**

ostatní příjmy (mimorozpočtové, úroky, strávníci) 1 534 455,93 394 142,93 132,55** 1 140 313,00

VÝDAJE i n v e s t i č n í  celkem

učební pomůcky

provozní 

n e i n v e s t i č n í  celkem 20 619 401,92 4 488 121,88 14 970 000,00 14 970 000,00 6 750,00 8226,00** 10 000,00 1 144 530,04

náklady na platy 10 914 401,00 97 401,00 10 817 000,00 10 817 000,00

OPPP (dohody) 237 857,00 70 107,00 161 000,00 161 000,00 6 750,00 7500,00**

náhrady za DPN 28 995,00 28 995,00 28 995,00

zákonné soc.pojištění(zdrav.,soc.poj.) 3 721 385,00 43 627,00 3 677 758,00 3 677 758,00

učebnice, učební texty 31 092,00 31 092,00 31 092,00

učební pomůcky, software 59 914,00 2 606,80 57 307,20 57 307,20

provozní inventář, software 46 253,00 46 253,00

*  ostatní provozní náklady 5 579 504,92 4 228 127,08 196 847,80 196 847,80 726,00** 10 000,00 1 144 530,04

*  z toho:

spotřeba materiálu (škol.potřeby 1.třídy, MZ) 1 498 086,51 353 556,47 1 144 530,04

spotřeba energie 2 395 104,93 2 395 104,93

opravy a udržování 351 399,40 351 399,40

cestovné 33 410,00 4 754,00 28 656,00 28 656,00

ostatní služby (DVPP včetně cestovného) 912 607,28 899 590,28 3 017,00 3 017,00 726,00** 10 000,00

zákonné sociální náklady (FKSP) 109 433,00 974,00 108 459,00 108 459,00

jiné sociální náklady (OOPP) 5 890,80 5 890,80 5 890,80

odpisy DHM 87 815,00 87 815,00

ostatní fin. náklady (zák.poj., poj.odpov., daně) 185 758,00 134 933,00 50 825,00 50 825,00

VÝSLEDEK h o s p o d a ř e n í
 (- zisk,   + ztráta )

převod hospodářského výsledku-rezervní fond 35,16 35,16

rezervní fond - krytí ztráty hospodaření

Smlouva - Partnerství …

inovace a kvalita vzdělávání

-35,16 -35,16

R   O   K        2  0  1  2
prostředky vzdělávání

(dotace poskytnuté ze státního rozpočtu)
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

Účast v projektech je popsána v úvodu a v následných kapitolách Výroční zprávy. 
Pomocnou ruku hledáme i skrze rozvojové programy MŠMT. Ve školním roce 2012/2013 jsme 
požádali o dotaci na asistenta pedagoga pro zdravotně postiženého žáka, který začal od října 
2013 ve škole působit. Na základě analýzy vzdělávacích potřeb škola v následujícím školním 
roce požádá o dotaci MŠMT v ROZVOJOVÉM PROGRAMU – na podporu škol, které realizují 
inkluzívní vzdělávání dětí a žáků se sociálním znevýhodněním. Škola také podá žádost o dotaci 
na asistenta pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.  

V rozvojových programech se zaměřujeme zejména na ty, které umožňují pedagogický 
rozvoj školy. 

 
12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci CŽU 
 

Základní škola Bruntál, Školní 2, podporuje celoživotní učení zejména u svých 
pedagogických pracovníků, u kterých se zaměřuje na jejich pedagogický a profesní růst. V rámci 
obce pronajímáme učebny Vysoké škole podnikání v Karviné, se kterou máme velmi dobré 
vztahy.  

ZŠ Bruntál, Školní 2 byla se svým projektem „ Burza knih“, vybrána mezi 12 nejlepších 
projektů v ČR. Žáci 8. A společně vypracovali návrh aktivit, kterými se snaží pomoci bruntálským 
seniorům ke zlepšení a zkvalitnění jejich života v Domově Pohoda. Žáci osmého ročníku přispěli 
výtěžkem z burzy knih na arteterapeutické činnosti seniorů. 

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 
 
Zapojení školy do rozvojových programů a projektů  
 

K obohacení vzdělávání významně přispívá realizace různých projektových aktivit. V 
rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost probíhá společně s dalšími 
bruntálskými školami projekt „Vzájemně sdílíme partnerství v oblasti inovací a kvality 
přírodovědného a technického vzdělávání v Bruntále“ zaměřený na tvorbu digitálních výukových 
materiálů pro matematiku, fyziku a chemii. Na tvorbě výukových materiálů se ve čtyřčlenném 
týmu podílí učitelé bruntálského gymnázia, odborníci na jednotlivé obory. Jejich účastí v projektu 
je zajištěna vysoká kvalita vytvořených materiálů. V rámci tohoto projektu žáci sedmých, osmých 
a devátých ročníků navštívili formou exkurze přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně, 
planetárium v Ostravě a akci Chemie na Slezskoostravském hradě. Partnersky se škola zapojila 
do evropského projektu „Technika hrou“ připraveném Střední průmyslovou školou Bruntál, který 
umožní žákům vykonávat praktické činnosti v demonstračním centru střední školy a pracovat ve 
čtyřech technických kroužcích. Pro všechny bruntálské žáky škola organizuje rovněž dějepisnou 
vědomostní soutěž „Hrátky s historií“, brannou hru „Aliante Petrin“ a „Turnaj ve vybíjené“. Na tyto 
akce získala škola finanční prostředky z grantu města Bruntál a zapojila do nich všechny 
základní školy ve městě. Škola se také zapojila do projektu česko-polské přeshraniční 
spolupráce „Ruka v reke“ realizovaném ZŠ Rýmařovská 15, ve kterém se účastnila několika 
projektových aktivit, jako např. divadelního a hudebního festivalu Kytka, soutěže Superstar a 
vánočního fotbalového turnaje. 

 
 Ředitelka školy v 10/2012 úspěšně podala projekt s názvem: Chytrá škola – 

modernizace výuky, který byl schválen a jeho realizace započala v 01/2013.  
Hodnota projektu: 1.295 816,- Kč 
Doba trvání projektu: 30 měsíců (od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2015) 
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Zdroje financování projektu: program EU peníze školám. 

Na škole již dlouhodobě probíhá experiment MŠMT ČR " Zdravý životní styl "  
a " Život bez rizika ", zaměřený na problematiku zdravého životního stylu a primární prevenci 
sociálně patologických jevů dětí a mládeže. Škola má dlouhodobě rozpracované a realizované 
projekty preventivních programů  sociálně   patologických   jevů  dětí  a  mládeže  ve  spolupráci 
s PPP Bruntál a CITADELA, v.p.s. Bruntál, které jsou pravidelně analyzovány a vyhodnocovány 
pedagogy, VP ZŠ. 
ČSOB a nadace VIA vyhlásila začátkem roku program POMÁHEJ zaměřený na rozvoj 
filantropických aktivit dětí a mládeže, kladoucí důraz na vlastní iniciativu, kreativitu a 
dobrovolnickou práci.  

ZŠ Bruntál, Školní 2 byla se svým projektem „ Burza knih“, vybrána mezi 12 nejlepších 
projektů v ČR. Žáci 8. A společně vypracovali návrh aktivit, kterými se snaží pomoci bruntálským 
seniorům ke zlepšení a zkvalitnění jejich života v Domově Pohoda. Škola tímto projektem 
získala a získá finanční dotaci na zmíněné prospěšné aktivity. 

 
 
14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů 
ve vzdělávání 

Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci 

 Soutěže a společenské akce pořádané městem, institucemi a neziskovými organizacemi 

 Dobrovolná účast plnoletých studentů na charitativních sbírkách 

 Účast a funkce pedagogů v odborných a metodických sdruženích, sportovních klubech a 
zájmových sdruženích, výborech a komisích města Bruntál 

 
Charitativní činnost  

 

1. Základní škola Bruntál, Školní 2 se zapojila do veřejné charitativní sbírky  

č. S-MHMP/958815/2012 Fondu Sidus, o.p.s.. . Příspěvek za zakoupení odznáčku za 
 35,- Kč v podobě smajlíka putoval na léčbu nemocných dětí z motolské a olomoucké 
nemocnice. Každý rok musí nemocnice pro tyto děti nakupovat nezbytné přístroje a také 
pomůcky a léčebné pobyty,  aby se mohly vrátit zpátky mezi kamarády. 

2. Další charitativní sbírkou byl sběr víček od pet lahví. Výtěžek ze sbírky putoval na léčbu těžce 
nemocných dětí. 

3. Dlouholetým charitativním projektem Petrina je každoroční sbírka na keňského chlapce 
Umara, který je určen na jeho vzdělávání. Jedná se o tzv. „Adopci na dálku“. 

Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci žáků 

 
Rodiče jsou o plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání žáků informováni průběžně 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 již dlouholetou tradici. Velmi podstatné pro 
správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtažení rodičů do procesu 
vzdělávání svých dětí, a toho není možné bez kvalitní vzájemné komunikace dosáhnout 

Na základě své dlouhodobé koncepce oslovila ředitelka školy rodiče žáků, ti si zvolili 
zástupce každé třídy a založili Občanské sdružení rodičů a přátel Petrina.  
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Toto sdružení v současné době úzce spolupracuje s vedením školy při jednáních o 

chystané rekonstrukci, další možné pomoci škole a zaštítění a organizaci akcí školy. 
 
Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení 
 

Sdružení rodičů a přátel Petrina, bylo ustaveno na zakládající schůzi dne 22.1.2013 na 
základě potřeb rodičů dětí ZŠ, kteří mají zájem o dění ve škole, chtějí být nápomocni řešení 

nemalých úkolů, které se vzhledem k plánované budoucnosti tohoto školského zařízení budou 
muset řešit. 
Reagovali tím na vzniklou situaci ve škole, která v současné době prochází velkou rekonstrukcí 
a mají zájem nejenom být nápomocni při řešení vznikajících problémů, ale svým hlasem moci 
prosazovat zájmy dětí, které na škole studují. Chce napomoci i členům školské rady, kteří byli 
zvoleni z řad rodičů v jejich činnosti v tomto důležitém orgánu. 
V současné době sdružení dořešilo administrativní záležitosti potřebné pro činnost sdružení. 
Byly zvoleny orgány, které budou v letošním školním roce řídit činnost sdružení, zaregistrovaly 
se stanovy sdružení, založil se běžný účet u ČSOB, kam budou směřovány finanční prostředky 
sdružení, které chce získávat na podporu své činnosti. 
Na počátku nového školního roku čekají sdružení doplňující volby do rady zástupců tříd, neboť 
se otevřeli nové 1. ročníky a začíná nová etapa práce. Věříme, že se nám podaří oslovit rodiče 
dětí na škole a zapojit je co nejvíce do činnosti sdružení. Připravuje se plán práce na rok 
2013/2014, který nabídneme rodičům k posouzení na členské schůzi sdružení. Pro mnohé 
rodiče to bude nová zkušenost na škole, neboť na takovou formu práce pro školu a vlastní děti 
ve škole nebyly zvyklí. 
Chceme se zapojit do aktivit školy v mimoškolní oblasti, pomoci při organizování akcí pro naše 
děti. Ve spolupráci s vedením školy nabídnout rodičům nové možnosti při řešení různých 
problémů týkajících se výuky, financování potřeb žáků, a podobně. Prostřednictvím ankety na 
škole chceme zjistit, co rodiče našich dětí nejvíce zajímá, jak si představují, že by mohlo 
sdružení pomáhat, aby se naše děti cítily ve škole co nejlépe. 
Zároveň chceme napomoci k větší informovanosti rodičů s ohledem na probíhající rekonstrukci 
školy, tak, aby nás v budoucnosti nepřekvapily události probíhající mimo rozhodovací pravomoci 
nás rodičů, tak jak tomu bylo při reorganizaci městského gymnázia a následnému přesunu 
studentů na státní gymnázium. 
Budoucnost sdružení je závislé na aktivitě jeho členů, to je rodičů a zainteresovaných institucí, 
vedení školy a dalších “přátel“  Petrina. 
 
 Zdeněk Vacek – předseda výk. výboru SRPP 

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. 

Spolupráce školy s dalšími subjekty 

-Městská knihovna Bruntál    -Centrum podpory inkluzívního vzdělávání Opava 
-PPP Bruntál      -Citadela v. p. s. 
-KVIC - detašované pracoviště Krnov  -Juventus Karviná (SVČ Bruntál)  
-Vysoká škola podnikání a.s., Ostrava  -Open House Bruntál, o. s 
-Integrovaný záchranný systém Bruntál  
-Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál, příspěvková organizace 
-SPŠ Bruntál 
. 
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Organizace školního roku 2012/2013 
 

Plán pedagogických rad                                             od   14:15 /14:30/ hodin 

schválení plánu práce 2012/2013                                        13. 9.  2012   čtvrtek 

hodnocení za 1. čtvrtletí                                                       15. 11.  2012  čtvrtek 

hodnocení za 1. pololetí                                                        17. 1.  2013   čtvrtek 

hodnocení za 3. čtvrtletí                                                        11. 4.  2013   čtvrtek 

hodnocení za 2. pololetí                                                        20. 6.  2013   čtvrtek 

 

Vydávání vysvědčení               1. pololetí  2012/2013         31. 1. 2013   čtvrtek 

                                                   2. pololetí  2012/2013         28. 6. 2013    pátek   

Třídní schůzky a následné konzultace 

1. stupeň základní školy                                                          15:00 – 16:30 hodin 

2. stupeň základní školy                                                          15:30 – 17:00 hodin  

 20. 11.2012 úterý       

   8. 1. 2013 úterý 

 16. 4. 2013 úterý 

   4. 6. 2013 úterý 

Termíny prázdnin ve školním roce 2012/2013 

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října  - pátek 26. října 2012. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve středu 2. ledna 

2013. Vyučování začne v pondělí 7. ledna 2013. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013. 

Jarní prázdniny pro okres Bruntál jsou stanoveny od pondělí 4. března do neděle 10. března 

2013 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013. 

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září 2013. 

Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013. 

Ředitelské volno:        3. a 4. ledna. 
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Termín zápisu dětí do 1.tříd Základní školy Bruntál, Školní 2 pro školní rok 2013/2014 
 
Zápis do 1. ročníků základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona od 15. ledna do 

15. února 2013. 

 

O R G A N I Z A C E    Š K O L Y    2012 / 2013  3.9.2012

ředitelka školy PhDr. Mgr. Zatloukalová Milena

zástupce ředitele školy Mgr. Tonnerová Olga

třída třídní učitel  počet žáků učebna třída třídní učitel    počet žáků učebna

Základní škola 1.stupeň celkem dívky č.dveří Základní škola 2.stupeň celkem dívky č.dveří

1.A Mgr.Šaturová Radmila 18 7 120 6.A Mgr. Janeček Rudolf 19 9 180

1.B Mgr.Mašlíková Alena 15 7 124 6.B Mgr. Pospíšilová Alice 18 8 178

2.A Mgr.Závodná Ludmila 25 12 121 7.A Mgr. Hlobilová Dagmar 21 8 176

8.A Mgr. Mikulková Michaela 24 15 181

3.A Mgr. Schneiderová Pavla 23 14 125 9.A Mgr. Pachutová Dagmar 20 8 173

4.A Mgr.Němcová Daniela 19 7 122

5.A Mgr.Mašlík Karel 19 10 119 ŠD vychovatelka školní družiny počet žáků učebna

5.B Mgr.Procházková Zuzana 16 9 127 Školní družina celkem dívky č.dveří

ŠD Rumlová  Jana 68

ŠD Svobodová  Zuzana 69

Výchovný poradce a speciální pedagog  Mgr.Malá Zdeňka

Metodik prevence Mgr. Mikulková Michaela

Učitelé bez třídnictví celkem dívky

Mgr.Foldynová  Sonja Mgr. Krýzová Helena 1.stupeň  ZŠ 135 66

Mgr.Malá  Zdeňka Mgr. Voksová Markéta 2.stupeň  ZŠ 102 48

Mgr.Skřivánek Petr Mgr. Krpcová Iveta Počet žáků celkem 237 114

Základní škola Bruntál, Školní 2
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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013   
 
 

Výroční zprávu školy za rok 2012/2013 zpracovala a prostřednictvím podkladů 
kompetentních zaměstnanců školy sestavila PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová.  

Bruntál, 8. 10. 2013. Výroční zpráva byla projednána korespondenčním způsobem s 
učitelským sborem a to v týdnu od 8. do 15. října 2013.  

 
Školská rada ZŠ Bruntál, Školní 2 dokument schválila dne …………………………………  
Následně bude předána zřizovateli a zveřejněna na přístupném místě školy ve sborovně 

školy a na www.zspetrin.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do Výroční zprávy o činnosti Základní školy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu 
v místě a čase obvyklou může obdržet její kopii. 

 
 

 

http://www.zspetrin.cz/

