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Úvodem
Uplynulý školní rok byl opět velmi netradiční.
Od 2. 9. 2013 v důsledku probíhající rozsáhlé rekonstrukce, jsme v novém školním
roce začali vyučovat a učit se pouze v jedné polovině budovy Petrina. Během hlavních
prázdnin téměř všichni vyučující aktivně a obětavě stěhovali a chystali prostory školy pro
žáky.
Během celého školního roku jsme byli nuceni řešit mimořádné situace a obtíže, které
vyplývaly z prostředí a podmínek způsobených rekonstrukcí.
V říjnu 2013 škola nastavila nový manuál vizuální identity školy, jako příklad dobré
praxe a nástroj identifikace veřejnosti a úřadů se školou.
Od září jsme začali v prvních třídách vyučovat nový typ psacího písma Comenia
Script, které jsme si v průběhu celého školního roku tak zamilovali, že jsme proškolili i
dalších 9 vyučujících prvního stupně, abychom se souhlasem rodičů (který jsme u zápisu
dostali) mohli učit tímto krásným písmem i prvňáčky v novém školním roce 2014/2015.
V říjnu jsme jeli již po druhé na adaptační pobyt s žáčky prvních tříd na ekofarmu na
Rejvíze, byl to krásný zážitek pro děti i pro pedagogy a tato akce se stala dobrou tradicí
školy.
V únoru jsme na pokyn zhotovitele (firma Metrostav) v rámci dodržení nastavené
etapizace rekonstrukce, společnými silami přesunuli provoz školy do druhé 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 po jarních prázdninách (které byly v mimořádném termínu) 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 dochází 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.
V lednu jsme uspořádali krásný školní ples.
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V únoru proběhl zdařilý zápis do prvních tříd, podařilo se nám zapsat děti do dvou
tříd.
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 a VOŠ v Bruntále.
Dne 22. 5. 2014 proběhly volby do žákovského parlamentu. Každá třída si zvolila dva
zástupce, kteří budou třídu reprezentovat a pracovat v parlamentu. Jedná se o skupinu dětí,
jejímž úkolem bude pracovat na škole na zlepšení klimatu školy směrem k otevřenosti a
partnerství, vyslyšení „ hlasu žáků“ – vzájemné obohacení, informovanost, participace na
akcích a činnostech školy. Díky podílení se žáků na životě školy se snižuje pravděpodobnost
projevu sociálně patologických jevů (vandalismus, šikana). Žáci se tímto učí rozvíjet
prezentační a komunikační dovednosti, kultivovaně diskutovat, přebírat odpovědnost za svou
práci. Porozumět principům zastupitelské demokracie, zkušenosti s ní, ne jen s tou učenou či
teoretickou.
V úterý 3. 6. 2014 navštívil naší školu filmový štáb televize Ostrava, aby zde natočili
dětský zábavný pořad pro děti „ Šikulové“. Hlavními účinkujícími byly děti ze školní družiny.
Pro všechny to byl neobyčejný a krásný zážitek. Natáčení bylo velmi náročné, ale i zábavné
hlavně pro děti. Točilo se hlavně v prostorách Školní družiny a Školního klubu. Děti vyráběly
celkem čtyři výrobky. Hned na začátku se pochlubily i naší Petrinskou hymnou, která se
všem moc líbila. Pořad se vysílal v televizi začátkem měsíce července.
Školní rok skončil z důvodu rekonstrukce o dva týdny dříve, ale přestože nebylo lehké
všechno stihnout a ani se učit a pracovat ve ztíženém prostředí, zvládli jsme to moc dobře a
aktivně!

To, že se nám daří počet žáků za dva roky pomalu zvyšovat, 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 dál palce!
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1. Základní údaje o škole
Přesný název školy:
adresa školy:
právní forma:
organizace
identifikační číslo organizace:

Základní škola Bruntál, Školní 2

Zřizovatel školy:
adresa zřizovatele:
právní forma:
identifikační číslo organizace:
www stránky:

Město Bruntál
Nádražní 20, 792 01 Bruntál
obec – rozpočtová organizace
00295892
www.mubruntal.cz

Identifikátor ředitelství:

600132102

Školní 2, 792 01 Bruntál
škola
s právní
subjektivitou,

příspěvková

00852783

Statutární orgán:
ředitelka školy:
adresa:

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová
Česká 27, 79201, Bruntál

Statutární zástupce ředitele školy
zástupkyně ředitelky školy:
adresa:
služební telefon:

Mgr. Olga Tonnerová
Třída Obránců míru 4 , 79201, Bruntál
775 534 676

škola e-mail:
www stránky:

kancelar@zspetrin.cz
www.zspetrin.cz

Součásti školy (IZO)
ZŠ

základní škola

102 008 264

ŠD
ŠJ

školní družina
školní jídelna

119 500 531
102 868 107

datum zapsání do rejstříku škol a školských zařízení:
datum zahájení činnosti:

telefon ředitelna:
telefon zástupkyně:
telefon družina:
telefon jídelna:
1. 1. 2005
1. 9. 1961

553 821 166
775 534 676
775 535 653
553 821 171
553 821 167
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Kapacita součástí školy 2013/2014
ZŠ
ŠD
ŠJ

základní škola
školní družina
školní jídelna

750
140
750 cílová: 850 stravovaných
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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.
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
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 zasedla k jednání v termínech:
 19. září 2013
 15. října 2013
 4. prosince 2013
 6. dubna 2014 mimořádně
 27. srpna 2014.
Školská rada se na svých jednáních:
- Seznámila s podobou upraveného Školního vzdělávacího programu, doplněného na
základě změn v RVP (19. 9. 2013)
- Projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012, školní
řád (15. 10. 2013)
- Projednala změny ve školním řádu (4. 12. 2013)
- Projednala a schválila stanovisko školské rady ve věci vydání nové OZV Města
Bruntálu, řešící stanovení školských spádových oblastí na území města Bruntálu (6.
4. 2014)
- Projednala změny a úpravy v ŠVP Petrin-Škola pro všechny, ŠVP školní družiny (27.
8. 2014)
Během všech jednání se školská rada průběžně seznamovala se všemi aktivitami,
souvisejícími s chodem školy (ples, aktivity Sdružení rodičů a přátel Petrina apod.) a
průběhem rekonstrukce budovy školy.
Volební období Školské rady při ZŠ Bruntál, Školní 2 končí v lednu 2015.
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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 470 od školního roku
2013/2014 došlo ke změně v zápisu do školského rejstříku a snížení žáků, školní družinu s
kapacitou 140 žáků a školní jídelnu s cílovou kapacitou 850 stravovaných. Historická,
památkově chráněná budova je situována do klidné oblasti na Školní ulici, s dobrou
dostupností městské i příměstské dopravy.
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).
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 byl tedy
provoz školy kapacitně omezen, ale vzdělávací podmínky jsou zachovány na standardní
úrovni.
Od září 2014 má škola k dispozici celkem 31 učeben, z toho 12 odborných (fyzika,
chemie, přírodopis, zeměpis, dějepis, anglický jazyk, hudební a výtvarná výchova, pracovní
vyučování, tělocvična školy, aula školy, dvě učebny informační a výpočetní techniky,
žákovská kuchyňka, učebny speciálního pedagoga), dvě školní družiny a školní klub. Ve
školním roce 2014/2015 proběhne dokončení rekonstrukce budovy školy.
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.
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2. Přehled oborů vzdělávání
Školní vzdělávací program PETRIN – Škola pro všechny, novela schválena
Pedagogickou radou při ZŠ 27. 8. 2014, s platností od 1. 9. 2014, zpracovaný dle
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Zapracovány Standardy pro
základní vzdělávání.
Dle rozhodnutí MŠMT ze dne 12. 3. 2014, se s účinností od 1. 9. 2014 stanovují pro níže
uvedené obory vzdělání a formy vzdělávání tyto nejvyšší a nepřekročitelné počty žáků:
79-01-C/01 Základní škola
denní forma vzdělávání

délka vzdělávání 9 r. 0 měsíců

nejvyšší povolený počet žáků v oboru:

470

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

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.
V průběhu školního roku 2013-2014 pracovali vyučující na přípravě nové verze ŠVP
PETRIN-Škola pro všechny, verze 3.0. Úpravy, které jsou zde obsaženy, vychází především
z orientace školy směrem k rozvoji výuky praktických předmětů, zvláště v 8. a 9. ročníku, kde
má tato výuka naplňovat cíle, související s promyšlenou a odpovědnou volbou povolání.
Nejzásadnější změnou v rámci učebního plánu je posílení časové dotace v oblasti Člověk a
svět práce. Žáci 8. a 9. ročníku mají možnost volby mezi výukou předmětu Digitální
technologie a Praktické práce. Touto nabídkou žákům škola reagovala na potřeby trhu práce.
Školní vzdělávací program PETRIN-Škola pro všechny, verze 3.0 vstoupil v platnost 1. září
2014. ŠVP zpracovaný pro školní družinu odpovídá právním předpisům, jeho obsah je
v souladu s §5odst. 2 školského zákona.
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V průběhu školního roku 2013/2014 připravily vychovatelky školní družiny ve spolupráci
s koordinátorkou ŠVP novou inovovanou verzi ŠVP školní družiny s platností od 1. září 2014.
V květnu 2014 ukončila koordinátorka ŠVP kvalifikační e-learningové studium pro
koordinátory ŠVP.

Koordinátorka ŠVP: Mgr. Pavla Schneiderová
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Pedagogický sbor tvoří 19 učitelů včetně speciální pedagožky, 3 vychovatelky, 1
asistentka pedagoga, 1 asistentka pro děti se sociokulturním znevýhodněním.
Sedmnáct pedagogických pracovníků působících v základní škole a ve školní družině
(učitelé, asistentka pedagoga a vychovatelky) splňuje podmínky odborné kvalifikace. Dalších
sedm vyučovacích hodin vyučují dva učitelé na jiném stupni základní školy, než pro který
získali své vzdělání. Výuka cizích jazyků a výuka dalšího cizího jazyka (v rámci volitelných
předmětů) je s výjimkou devíti hodin zajištěna kvalifikovanými pedagogy. Změny nastaly také
na úseku správních zaměstnanců. Od 08/2014 bylo z pověření zřizovatele vyhlášeno
výběrové řízení a následně byl přijat nový zaměstnanec „správce budovy“. Dalším
vyhlášeným výběrovým řízením zadaným zřizovatelem, bylo na pozici recepční (muž a
žena), kteří začnou ve škole působit od 09/2014. Dále bylo vyhlášeno výběrové řízení na
pozici školník, který nastoupil od 08/2014 a také na pozici kuchařka školní jídelny, která
nastoupí od 09/2014.
Celkové počty zaměstnanců k 1. 9. školního roku 2013/2014 a porovnání se školním rokem
2012/2013.

Tabulka:
Údaje o pracovnících školy

fyz.osoby

Pedagogů celkem
učitelé ZŠ
asistent pedagoga
speciální pedagog
vychovatelky ŠD
Nepedagogů celkem
správní zaměstnanci
pracovnice ŠJ
Celkem zaměstnanců

24
20
1
1
2
15
10
5
39

2012/2013
přepočt.zam.

19,10
16,40
0,50
0,50
1,70
12,90
8,40
4,50
32,00

fyz.osoby

24
19
1
1
3
9
6
3
33

2013/2014
přepočt.zam.

20,51
16,81
1,00
0,50
2,20
8,05
5,05
3,00
28,56

2012/2013
2013/2014
odborná a pedag.způsobil.

98,34%
98,17%

93,16%
92,27%

100,00%

100,00%
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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

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 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. V listopadu 2013 se žák 9. ročníku zúčastnil
placeného testování Stonožka 9 a v květnu 2014 žáci 8. ročníku zúčastnili testování PPPZ
Modul A.
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.
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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.
Ve školním roce 2013/2014 bylo evidováno 25 úrazů žáků a jeden úraz provozního
zaměstnance. Škola i prostředí jsou bezpečné, v odborných učebnách i v tělocvičně jsou
vyvěšeny funkční provozní řády.

Zá 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
ročník třída počet žáků
neprospělo
celkem dívek celkem
%

6. A
B
7. A
8. A
9. A
6. - 9.roč.

PŘEHLED za 1 pololetí

PROSPĚCH
CHOVÁNÍ
ABSENCE-hodin
s vyznamenáním prospěch. neklas.
2
3
napomen.
důtka
pochvala
omluvená
neomluvená návrhy
celkem
%
průměr
žáků celkem dívek celkem dívek tř.učitele tř.učitele ředitele tř.učitele ředitele celkem na žáka celkem na žáka do ZvŠ

18 8
1 6,25
6 37,50
16 6
2 1,25
4 25,00
21 8
5 23,81
2 9,52
24 15
2 8,30
6 25,00
20 8
7 35,00
0 0,00
99 45 17
18

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - 1.stupeň
PŘEHLED
ročník třída počet žáků
neprospělo
celkem dívek celkem
%

1. A
B
C

16
16

školního roku 2012/2033

1,65
2,02
2,26
2,00
2,68

2
0
0
0
0
2

0
0
0
1
3
4

0
0
0
0
0

0
1
0
1
1
3

0
1
0
0
0
1

3
5
7
1
3
19

2
6
1
0
7
16

1
0
0
1
11
13

6
6
6
17
1
36

0
0
0
0
0
0

1011
1077
1327
1283
1519
6217

PŘEHLED za 1. pololetí školního roku 2013/2014

56,17
63,38
63,19
53,46
75,95

0
42
0
40
0
82

0,00
2,63
0,00
1,66
0,00

23.1.2014

PROSPĚCH
CHOVÁNÍ
ABSENCE-hodin
s vyznamenáním prospěch. neklas.
2
3
napomen.
důtka
pochvala
omluvená
neomluvená
návrhy
celkem
%
průměr
žáků celkem dívek celkem dívek tř.učitele tř.učitele ředitele tř.učitele ředitele celkem na žáka celkem na žáka do ZvŠ

PŘEHLED
počet žáků
ŠD
záj.útvar

8
9

0
0

0,00 16
0,00 16

100,00 1,01
100,00 1,00

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

12
7

0
0

444 27,75
895 55,94

0
0

0,00
0,00

0
0

9
5

11
10

26 15

0

0,00 19

76,00

1,26

1

0

0

0

0

0

1

0

9

0

851 34,04

12

0,46

0

12

5

25 13

0

0,00 19

79,17

1,25

1

0

0

0

0

0

1

0

15

0

1095 45,63

10

0,42

0

9

21

22 14

0

0,00 20

90,91

1,24

0

0

0

0

0

1

2

0

11

0

496 22,55

0

0,00

0

8

12

23 10

0

0,00 13

56,52

1,41

0

1

0

0

0

0

0

0

16

0

983 42,74

21

0,91

0

1

12

1

0

0

0

4

0

70

0

44

71

1.roč.

2. A
B
2.roč.

3. A
B
C
3.roč.

4. A
B
4.roč.

5. A
B
C
5.roč.
1. - 5.roč.

128 69

0

103

1

4764

43

0

0
0
0
0
0

PŘEHLED
počet žáků
NP záj.útvar

0
0
0
0
0

3
10
2
18
15
48
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA - 2.stupeň
PŘEHLED
ročníktřída počet žáků
neprospělo
celkem dívek celkem
%

6. A
B

PŘEHLED za 1. pololetí

školního roku 2013/2014

23.1.2014

PROSPĚCH
CHOVÁNÍ
ABSENCE-hodin
s vyznamenáním prospěch. neklas.
2
3
napomen.
důtka
pochvala
omluvená
neomluvená návrhy
celkem
%
průměr
žáků celkem dívek celkem dívek tř.učitele tř.učitele ředitele tř.učitele ředitele celkem na žáka celkem na žáka do ZvŠ

PŘEHLED
počet žáků
ŠD záj.útvar

18 9
17 10

3 16,67
1 5,88

8 44,44
4 23,53

1,62
1,83

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

2
0

0
1

10
5

3
1

998 55,44
713 41,94

2
16

0,11
0,94

0
0

4
4

11
9

18
15

8
4

3 16,67
0 0,00

7 38,89
2 13,33

1,78
2,14

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

6
7

1
8

0
3

7
4

1
1

778 43,22
688 47,87

4
0

0,22
0,00

0
0

3
4

4
7

21 10

4 19,05

1

4,76

2,24

0

1

1

0

0

10

1

0

15

0

1438 68,48

24

1,14

0

1

7

22 14

0 0,00

7 31,80

1,88

1

0

0

0

0

5

2

3

9

12

1192 54,18

12

0,54

0

1

9

1

2

1

0

0

14

7

50

18

5807 52,31

6.roč.

7. A
B
7.roč.

8. A
B
8.roč.

9. A
B
9.roč.

6. - 9.roč. 111

55

11

29

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - 1.stupeň
PŘEHLED
ročník třída počet žáků
neprospělo
celkem dívek celkem
%

1. A
B
C

16
16

29

58

0

PŘEHLED za 2. pololetí školního roku 2013/2014

17

47

9.6.2014

PROSPĚCH
CHOVÁNÍ
ABSENCE-hodin
s vyznamenáním prospěch. neklas.
2
3
napomen.
důtka
pochvala
omluvená
neomluvená
návrhy
celkem
%
průměr
žáků celkem dívek celkem dívek tř.učitele tř.učitele ředitele tř.učitele ředitele celkem na žáka celkem na žáka do ZvŠ

PŘEHLED
počet žáků
ŠD
záj.útvar

8
9

0
0

0,00 16
0,00 16

100,00 1,02
100,00 1,02

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

12
8

10
3

667 41,68
1064 66,50

0
5

0,00
0,31

0
0

7
2

9
12

28 16

0

0,00 20

74,07

1,30

1

0

0

0

0

3

1

2

13

1

1244 44,43

18

0,64

0

8

5

24 13

0

0,00 16

67,57

1,33

1

0

0

0

0

1

0

2

23

0

1104 48,00

15

0,65

0

7

23

22 14

0

0,00 20

90,91

1,25

0

0

0

0

0

1

0

1

14

1

645 29,32

0

0,00

0

7

14

23 10

0

0,00 14

60,87

1,42

0

0

0

0

0

1

2

0

5

5

1287 55,95

0

0,00

0

3

9

0

0

0

0

4

5

75

20

6011

34

72

1.roč.

2. A
B
2.roč.

3. A
B
C
3.roč.

4. A
B
4.roč.

5. A
B
C
5.roč.
1. - 5.roč.

129 70

0

102

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - 2.stupeň
PŘEHLED
ročníktřída počet žáků
neprospělo
celkem dívek celkem
%

6. A
B

6

PŘEHLED za 2. pololetí

38

školního roku 2013/2014

0

9.6.2014

PROSPĚCH
CHOVÁNÍ
ABSENCE-hodin
s vyznamenáním prospěch. neklas.
2
3
napomen.
důtka
pochvala
omluvená
neomluvená návrhy
celkem
%
průměr
žáků celkem dívek celkem dívek tř.učitele tř.učitele ředitele tř.učitele ředitele celkem na žáka celkem na žáka do ZvŠ

PŘEHLED
počet žáků
ŠD záj.útvar

18 9
17 10

3 16,67
0 0,00

8 44,44
5 29,41

1,67
1,77

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
3

1
2

2
1

14
14

7
0

1313 72,94
710 41,76

4
0

0,22
0,00

0
0

2
10

9
8

18
15

8
4

0 0,00
1 6,67

7 38,89
1 1,67

1,77
2,13

0
0

0
1

0
1

0
0

0
0

2
7

0
6

0
1

9
5

0
0

571 31,72
718 47,87

0
9

0,00
0,60

0
0

3
4

5
6

22 10

3 13,64

0

0,00

2,28

0

1

0

0

0

6

2

2

11

0

1836 83,45

38

1,73

0

0

6

21 13

0 0,00

6 29,00

1,95

0

0

0

0

0

1

1

0

8

3

1502 71,52

5

0,24

0

0

5

0

2

1

0

0

12

6

61

10

6650 52,31

6.roč.

7. A
B
7.roč.

8. A
B
8.roč.

9. A
B
9.roč.

6. - 9.roč. 111

54

7

27

21

56

0

19

39
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Zájmové útvary školní rok 2013/2014
Zájmové útvary školní rok 2013/2014
Vyučující
Kopecká Lenka
Janeček Rudolf
Dufek Michal

název útvaru
přírodovědný kroužek
matematika
tenisová školička

třída
5.-9.roč.
9.A
předškoláci, nejml. 1st.

den
čtvrtek
úterý
pondělí

doba
13:55
13:45-14.30
15:00-16:00

místo
uč. Ch
uč. F
tělocvična

Dufek Michal
Procházková Zuzana
Voksová Markéta
Mašlík Karel
Rumlová Jana
Pospíšilová Alice
Dufek Michal
Janyšková Eva
Hlobilová Dagmar
Svobodová Zuzana
Závodná Ludmila

vokálně-instrumentální soubor
hudební kroužek
kroužek Aj pro 1.tř.
Sportovní aktivity
výtvarná výchova
český jazyk
sportovní hry
dramatický kroužek
florbal
florbal
počítače

2.st.
1.st.
1.A, 1.B
3. - 5. třída
ŠD
9.A
2.st.
1.třídy
2.st.
1.st.
1.st.

čtvrtek
středa
středa
středa
úterý
středa
pátek
pondělí
středa
čtvrtek
čtvrtek

13:45-14:45
13:00-13:45
5.vyuč.h.
13:15-14:00
13:30-15:00
13:55-14:40
14:00-15:00
12:00-12:45
14:00-15:00
13:30-14:30
13:15-14:00

uč. Hv
5.A, uč. Hv
1.B
tělocvična
uč.126 (1.B)
uč. 199
tělocvična
uč. 127 (1.A)
tělocvična
tělocvična
uč. 136
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Školní poradenské pracoviště
Hodnotící zpráva za školní rok 2013-2014
Poradenské služby poskytují pracovníci školy
-školní speciální pedagog Mgr. Zdeňka Malá /koordinátor ŠPP/
-školní metodik prevence Mgr. Michal Dufek
-výchovná poradkyně
Mgr. Michaela Mikulková
-třídní učitelé
Logopedická péče
Linka důvěry

Mgr. Zdeňka Malá
Mgr. Zdeňka malá, Mgr. Michal Dufek, Mgr. Michaela Mikulková

a) Zpráva školní speciální pedagožky
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“.
Popis průběhu poskytovaných služeb
K individuální činnosti, jednorázové konzultaci, opakované intervenční činnosti se
žáky si speciální pedagog vybírá žáky z vyučovacích hodin Se žáky 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 služby využívají žáci,
rodiče i pedagogové, zejména v řešení osobních problémů, školních neúspěchů, problémů
osobnostního vývoje, vztahových problémů apod.
Individuální kontakty převládají na 2. stupni ZŠ, kde ve spolupráci s rodiči řeší s žáky
osobní problémy, neprospěch, sebepoškozování, problematické chování, vztahy s rodiči,
spolužáky i učiteli apod.
Početnější jsou rovněž kontakty v individuální práci s rodiči a s učiteli týkající se
především problematiky školního selhávání, metodické pomoci při práci se žáky 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.
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Speciální pedagog diagnostikuje a vyhodnocuje třídu, provádí úvodní práci se třídou
a následně se domlouvá na programu, který ve třídě realizuje metodik prevence, případně
další spolupracující subjekty. Mnohdy je potřeba pracovat s jednotlivými žáky i individuálně,
což rovněž realizuje speciální pedagog. U individuálních žáků bylo nutné zapojit spolupráci
psychologa. Byly využity i konzultace s Dr. Braunem, Dr. Kolářem, s organizaci CITADELA
při PPP Bruntál, při adaptačních kurzech 6. a 1. ročníků byla zrealizována spolupráce s Mgr.
Frankovou-SVČ Bruntál. V návaznosti na adaptační pobyt školní speciální pedagog pracoval
se třídou 6. A. Ve 2. pol. jsme pak v rámci projektu ,,Regenerace mladé generace“ pod
OPEN HAUSEM zrealizovali práci se třídou v 7. A a v dalším školním roce pak budeme
v projektu pokračovat v následující 6. třídě. V 9. ročníku byla řešena šikana ve spolupráci
s psychologem PPP Bruntál.
Depistáže převažují v 1. třídách ZŠ, kde se snaží podchytit možné 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 depistáže na zakázku učitele popř. rodiče. Po vytipování dětí speciálním
pedagogem s dětmi individuálně pracuje, jsou zařazeny do vyrovnávacího programu, kde je
realizována reedukace, nastavena metodika čtení, grafomotorická cvičení apod./dle
individuální potřeby/. Speciální pedagog pracuje s dětmi minimálně rok 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 průběžně vyřazovány. Dále se tyto děti sledují v kmenové
třídě.
U žáků ZŠ, kteří stoji před volbou povolání poskytuje speciální pedagog kariérové
poradenství ve spolupráci s výchovným poradcem, učitelem Volby povolání a třídním
učitelem. Zatím jen individuálním zájemcům se SPUCH poskytuje diagnostiku k volbě
povolání, individuálně povolání s žáky popř. rodiči konzultuje a navrhuje vhodné školy.
U žáků s ADHD speciální pedagog pracuje v několika skupinkách metodou
Feuersteina. Posun je u dětí v pečlivější práci, jsou více soustředěné a rozvíjí se komunikace
včetně všech kognitivních funkcí.
V 5. a 7. ročníku máme žáka s ASPERGROVÝM syndromem, k jednomu byl
schválen asistent pedagoga. Komunikaci a metodické vedení asistenta zajištovala speciální
pedagožka, asistentka rovněž absolvovala kurz pro asistenty pedagoga v SPC Ostrava.
Vzhledem k tomu, že z 5. ročníků odcházejí děti na osmiletá gymnázia, na 2. st
mnohdy zůstávají žáci průměrní i podprůměrní. Dochází tedy k nárůstu kázeňských
problémů v hodinách a jiných výchovných problémů. Ve škole máme i sociokulturně
znevýhodněnou komunitu (romskou populaci), která se mnohdy projevuje jako problematická
v této lokalitě.
Speciální pedagog vytváří podpůrný program pro děti ze sociokulturně
znevýhodněného prostředí. Spolupracujeme s organizací LIGA, která zabezpečuje
doučování a HELPIN, kde se podařilo získat rodinné asistenty. Tyto služby jsou však stále
nedostačující.
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Rovněž tyto okolnosti ovlivňují činnosti a práci speciálního pedagoga. V posledních
letech se proti činnosti ve VIP-I a VIP II podstatně zvýšili krizové intervence, konzultace
rodičů a pedagogů zejména k problematickému chování žáků. Přibývá zakázek k
diagnostikám tříd/ vztahové problémy a sociální klima / a zejména pak vlastní práci se třídou.
V rámci spolupráce s MŠ speciální pedagog realizuje přednášky pro rodiče a následně
Kurzy rodičů a předškoláků, kde se posilují kognitivní funkce potřebné ke čtení a psaní aj.
.
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 screening a diagnostiku žáků 1. tříd, DOŠD
vytváří podmínky pro
integraci
žáků se
speciálními
vzdělávacími
potřebami/metodické vedení při zpracování IVP a ŠVP/
vytváří podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných
poskytuje konzultace a metodickou podporu rodičům žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami/zapojení do reedukační činnosti/, přijímá a podává podněty
k návrhům nových metod a forem práce se žáky
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 žákům (problémy žáků v nouzi, rodinné i osobní problémy, útěky
ze školy, z domu, nechuť chodit do školy, sebepoškozování, problémy s
vyučujícími)
krizová telefonická intervence
provádí depistáže, základní diagnostiku vzdělávacích a výchovných problémů
žáků/žáků s vývojovými poruchami učení/
diagnostiku sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro tvorbu
nápravných programů
práce se třídou
diagnostiku pro pomoc žákům při další volbě školy, povolání/ZŠ,SŠ/
kariérové poradenství ve spolupráci s výchovným poradcem, třídním učitelem,
učitelem Volby povolání, nabízí M.B.T.I.-typologie osobnosti
využívá Instrumentální obohacování R. Feuersteina
nabízí terapeutické techniky s prvky hudebních a výtvarných technik pro děti
s ADHD
nabízí řešení konfliktu pomocí mediačních technik
vedení Kurzů rodičů a předškoláků

Spolupracuje s lékaři, klinickými psychology, psychiatry, policii, soudy, OSPOD, PPP,
SPC, SVP, LIGOU, Help-in, OPEN HAUS, Tesalonika aj. Spolupráce funguje se všemi
složkami bez problému. Kdykoli potřebuje řešit problematickou situaci, vždy má podporu u
jmenovaných institucí i odborníků. Zvažuje rovněž výběr odborníků vhodný ke konkrétnímu
případu.
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Speciální pedagog není kompetentní vše řešit a navíc nemá tolik časového prostoru,
proto je někdy nutné žáky odeslat na další pracoviště.
Za období září 2013 -červen 2014 byla nejčetnější spolupráce s OSPOD, policii ČR, SVP,
PPP, SPC, OPEN HAUSEM , SVČ, Tesalonika.
Speciální pedagog velmi dobře spolupracuje s pedagogy, metodikem prevence,
dalšími členy školního poradenského pracoviště / mají zavedenou pravidelnou komunikaci
v rozvrhu školy/a rodičovskou veřejností.
V rámci projektu VIP-III se speciální pedagog pravidelně zúčastňoval povinných
školení v průběhu celého školního roku.
Krátkodobé výcviky, kurzy a vzdělávání akce – HYPO, Vedení obtížného rozhovoru,
Žáci s psychiatrickým onemocněním, Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání nejen žáků
se SVP, Práce s žákem s vzácným onemocněním, Žák dlouhodobě selhávající ve výuce,
Práce s rodinou žáka se ZP, Individuální výchovný program, První pomoc při šikanování
/pokračování z loňského roku - 3. část/, Comenia skript.
Vzdělávání a další setkávání jsou rovněž velmi důležitá pro vzájemné konzultace
speciálních pedagogů a psychologů. Ve školním roce 2013-2014 pokračovala práce se
skupinkami dětí Feuersteinovou metodou, speciální pedagog využívá mediační techniky
převážně v řešení konfliktů, ostatní vyučující obohacují výuku z realizovaných vzdělávání.
Předpokládáme, že již zavedené aktivity projektu a všechny získané dovednosti budeme
realizovat i v dalších letech. Projekt Integrace 2 byl v r. 2012 ukončen závěrečnou
KONFERENCÍ, kde i naše škola měla své výstupy. Rovněž jsme získali z projektu spoustu
materiálů, pomůcek, knih a zpracovaných metodických materiálů pro další práci. Výstupy
byly zakomponovány do ŠVP a získané dovednosti se promítly i v inovovaných IVP žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupráce s poradenskými institucemi. V průběhu
školního roku 2013 – 2014 škola ve spolupráci s rodiči žáků podala celkem 25 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
2014.
Ke dni 10. 6. 2014 je na ZŠ Bruntál, Školní 2 - 29 integrovaných žáků s SPU dyslexie,
dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie a vývojovými poruchami chování. Z celkového počtu
žáků má 5 IVP a 12 navýšení finančních prostředků. Pátý a sedmý ročník navštěvuje žák s
dg. Aspergerův syndrom. Všichni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 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 18
žáků, u kterých se projevilo podezření na SPU, včetně žáků ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Logopedii zajišťovala ve školním roce 2013 – 2014 Mgr. Zdeňka Malá. V péči bylo
18 dětí.
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Závěr
Stále více narůstá počet dětí s problematickým chováním/ vulgarita, agresivita,
nerespektování autority, problematické rodiny aj./ Tudíž souběžně s práci se třídou je nutná
individuální opakovaná práce s žákem, tím logicky narůstá počet hodin žáků
s problematickým chováním. V rámci ŠPP práce stálé narůstá, přestože celkový počet žáků
vzhledem k rozdělení ZŠ a MOG klesl. Musím rozhodně řešit priority zakázek, abychom
zabezpečili celou škálu problematiky v poradenství. V některých případech jsem dohodla i
spolupráci se supervizorem.
Souběžně se objevují velmi nadané děti. ŠPP hraje ve škole nezastupitelnou roli, bez níž si
v současné době školství již nedokážeme představit.
Počty klientů školního speciálního pedagoga průměrně za měsíc /úvazek 1/
rok
žáci indiv.
2013-14
103

žáci celkem
462

rodiče
86

ped.prac.školy
38

ostatní
90

celkem kontaktů
879

Při hodnocení činnosti školního speciálního pedagoga jsou směrodatné nejen počty klientů,
ale rovněž počty kontaktů, jelikož 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.

Mgr. Zdeňka Malá
školní speciální pedagog
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b) Zpráva výchovné poradkyně
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
výchovného poradce či speciálního pedagoga přímo ve škole.
S žáky osmých a devátých ročníků bylo celoročně pracováno na téma výběr budoucí
profese, výběr dalšího vzdělávání a uplatnění vybraného oboru na trhu práce v našem
regionu. Žáci se vzdělávali v rámci předmětu volba povolání, využívali testů „ Rozhodujeme
se o budoucím povolání“, serveru pro podporu žáků „ Proškoly.cz“ kde opět vypracovávali
testy týkající se výběru profese.
Žáci se zúčastnili celodenní akce „ Veletrh práce“ kde se představily jednotlivé školy
z okolí. Další akce, které se zúčastnili naši žáci 7. a 6. ročníků, byla „ Veletrh fiktivních firem“.
Umístění žáků:
ZŠ Bruntál, Školní 2, třídní učitelka, Mgr. Michaela Mikulková 9. A šk. rok 2013-2014
žák Název školy a oboru
přijat
Zápisový
lístek
1.
Střední zdravotní a Vyšší odborná škola Olomouc, Pottingova ne
2, st.obor: 53-41-M/01, zdravotnický asistent
Střední zdravotnická škola Opava, Dvořákovy sady 2,
ne
příspěvková organizace, Dvořákovy sady 176/2, Město,
st.obor:78-42-M/04, Zdravotnické lyceum
Soukromá střední škola Praktik s.r.o., Tyršova 59, Horní
ano
z
Benešov, 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání
2.
Soukromá střední odborná škola Prima s.r.o. Rýmařov,
ano
z
Sokolovská 29, st.obor: 69-41-L/02, Masér sportovní a
rekondiční
3.
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál,
ne
příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, st.obor: 18-20M/01, Informační technologie
Soukromá střední škola Praktik s.r.o., Tyršova 59, Horní
ano
z
Benešov, 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání
4.
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, ano
z
Opava, příspěvková organizace, Purkyňova 12, Předměstí,
st.obor: 78-42-M/05, Přírodovědné lyceum
5.
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola,
ne
Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, Předměstí, odvolání
st. obor:65-42-M/01, Hotelnictví
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola,
ano
z
Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, Předměstí,
st. obor:65-42-M/01, Hotelnictví
6.
Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská
ne
87/53, st.obor: 34-41-M/01, polygrafie
Střední odborná škola ochrany osob a majetku,s.r.o.,
ano
z
Ľudovíta Štura 1085/8, Ostrava-Poruba, st.obor: 68-43-M/01,
Veřejnosprávní činnost

7

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.

Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková
organizace, Dukelská 1423/1, st.obor: 79-41-K/41,
Gymnázium
Střední odborná škola Bruntál, příspěvková
organizace,Krnovská, st.obor: 69-51-H/01. Kuchař-číšník
Střední odborná škola Bruntál, příspěvková organizace,
Dukelská 797/5, st.obor: 69-51-H/01. Kadeřník
Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, FrýdekMístek, příspěvková organizace,tř. T.G. Masaryka
451,st.obor: 29-54-H/01, Cukrář
Střední odborná škola lesnická a strojírenská
Šternberk,Opavská 8, st.obor: 23-68-H/01 – Mechanik
opravář motorových vozidel
Střední odborná škola Bruntál, příspěvková organizace,
Krnovská, st.obor: 23-68-H/01, Mechanik opravář motorových
vozidel
Střední průmyslová škola a Obchodní kademie, Bruntál,
příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, st.obor: 18-20M/01, Informační technologie
Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,
příspěvková organizace, Opavská 499/49, Pod Cvilínem,
st.obor: 41-45-M/01, Mechanizace a služby
Střední průmyslová škola a Obchodní kademie, Bruntál,
příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, st.obor: 18-20M/01, Informační technologie
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola,
Krnov, příspěvková organizace,Jiráskova 841/1a, st.obor:7842-M/03, Pedagogické lyceum
Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,
příspěvková organizace, Opavská 499/49, Pod Cvilínem,
st.obor: 41-45-M/01, Mechanizace a služby
Střední zdravotní a Vyšší odborná škola Olomouc, Pottingova
2, st.obor: 53-41-M/01, zdravotnický asistent
Střední zdravotní a Vyšší odborná škola Olomouc, Pottingova
2, st.obor: 53-41-M/01, zdravotnický asistent
Střední škola technická,Žďár nad Sázavou, Strojírenská
675/6, Žďár nad Sázavou 1,st.obor:mechanik-elektrotechnik
Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o,
Hulvácká 384/1, Ostrava-Zábřeh, st.obor: 82-41-M/06,
Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů
Střední průmyslová škola a Obchodní kademie, Bruntál,
příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, st.obor: 18-20M/01, Informační technologie
Střední odborná škola Bruntál, příspěvková organizace,
Dukelská 797/5, st.obor: 26-57-H/01, autoelektrikář
Střední odborná škola Bruntál, příspěvková organizace,
Dukelská 797/5, st.obor: 26-57-H/01, autoelektrikář
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ano

z
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z

ano
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ZŠ Bruntál, Školní 2 třídní učitelka, Mgr. Dagmar Hlobilová 8. A šk. rok 2013-2014
žák Název školy a oboru
přijat
Zápisový
lístek
1.
Střední odborná škola Bruntál, příspěvková organizace,
ne
Krnovská, st.obor: 65-51-H/01, Kuchař-číšník
odvolání
Střední odborná škola Bruntál, příspěvková organizace,
ano
Z
Krnovská, st.obor: 65-51-H/01, Kuchař-číšník
2.
Střední odborná škola Bruntál, příspěvková organizace,
Ne,
Krnovská, st.obor: 65-51-H/01, Kuchař-číšník
odvolání
Ne
ZŠ Bruntál, Školní 2 třídní učitelka, Mgr. Zuzana Procházková 5. A šk. rok 2013-2014
žák Název školy a oboru
přijat
Zápisový
lístek
1.
Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková
ano
Z
organizace, Dukelská 1423/1, st.obor: 79-41-K/81,
Gymnázium
2.
Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková
ano
z
organizace, Dukelská 1423/1, st.obor: 79-41-K/81,
Gymnázium
3.
Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková
ano
z
organizace, Dukelská 1423/1, st.obor: 79-41-K/81,
Gymnázium
4.
Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková
ano
z
organizace, Dukelská 1423/1, st.obor: 79-41-K/81,
Gymnázium
Z celkového počtu 21 žáků 9. ročníku bylo po 1. kole přijímacího řízení přijato na
střední školy 16 žáků, zbývajících 5 žáků pak bylo přijato ve 2. kole. Na střední školy s
maturitními obory bylo přijato 17 žáků /z toho 11 dívek/ a na učební obory 4 žáci /z toho 2
dívky/. Z 8. ročníku vycházeli 2 žáci a na učební obor byla přijata jedna. Druhá žákyně
nebyla přijata v prvním ani druhém kole po odvolání. Po jednání s rodiči a doporučených
dalších postupech rodiče odmítli možnost dalšího vzdělávání. Další dvě žákyně požádaly o
prodloužení vzdělávání na naší škole, žádost byla přijata. Mimo bruntálský region bylo na
střední školu přijato 9 žáků. Z 5. ročníků byli přijati 4 žáci/ z toho 1 dívka na osmileté
gymnázium.

Mgr. Michaela Mikulková
výchovná poradkyně
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c) Zpráva metodika prevence
Metodik prevence vysoce kvalitně zajistil adaptační kurzy pro žáky 6. ročníků ve
spolupráci s SVČ Bruntál za pomoci finančního příspěvku města Bruntál, které proběhly v
09/2013. 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 školního
metodika zaměřenou na prevenci šikany, záškoláctví a posilování třídních kolektivů v
souladu s její dlouhodobou koncepcí.
Dobrou tradicí se stal adaptační pobyt pro žáky prvních ročníků. I v tomto roce byl
realizován za pomoci štědrého příspěvku města Bruntál.
Pobyt proběhl v 10/2013 a byl opět 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.
I letos jsme pokračovali plněním dlouhodobého cíle a tím je nastolení klimatu
spolupráce a bezpečí ve škole a podpora vzájemné neagresivní komunikace mezi žáky.
Ve školním roce 2013/2014 byl školní preventivní plán splněn. Vytyčené preventivní
úkoly se plnily v souladu s plánovaným harmonogram akcí a v kooperaci s členy školního
poradenského pracoviště a s jednotlivými pedagogy.
Dlouhodobý preventivní cíl - vedení žáků k nekuřáctví byl zakomponován do učebních plánů
předmětů Vz, Ov, Tv, Čj, Př a Vv. Při výskytu podezření na výskyt šikany či agrese byla
situace vždy důsledně vyřešena v součinnosti členů školního poradenského pracoviště,
výchovné komise a zákonných zástupců příslušných dětí. Všechny případy nežádoucích jevů
na škole ve školním roce 2013/2014 byly vyřešeny a vždy byl zpracován řádný zápis.
Uskutečněné preventivní akce:
Adaptační pobyt 6. A Železná
Adaptační pobyt 6. B Železná
Adaptační pobyt 1. A, B Rejvíz
Nebezpečí kyberšikany, beseda s metodikem prevence 7. A, B
Regenerace mladé generace, Open Haus 7. A
Akce zdravého životního stylu Zdravá pětka 6. A, B, 7. A, B, 8. A, 9. A
Preventivní akce Vstupte, prosím 9. A
Beseda se sociálními pracovnicemi MěÚ 6. A, B
Beseda Trestní odpovědnost mládeže 8. A
Beseda s okresním metodikem prevence 8. A
Pobytové školní výlety tříd 2. st.

Mgr. Michal Dufek
metodik prevence
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6. Zprávy koordinátorů EVVO a ICT
Environmentální vzdělávání a výchova ve školním roce 2013/2014
Na začátku školního roku byly do každé třídy umístěny dvě nádoby na tříděný odpad,
konkrétně modrá na papír a žlutá na plast. Děrované krabičky na použité baterie tzv.
ecocheese byly umístěny na viditelném místě a každá třída absolvovala krátkou přednášku o
sběru použitých baterií a drobného vysloužilého elektrozařízení. Sběr baterií a elektroodpadu
probíhal v rámci projektu Recyklohraní.
Díky aktivitě v projektu Recyklohraní, v loňském školním roce, jsme využili možnosti
za nasbírané body objednat odměnu – multifunkční stůl, který mohou využívat žáci ve
školním klubu.
I v tomto školním roce byl sběr použitých baterií, v rámci již zmiňovaného projektu
úspěšný. Žáci školy dokázali přinést dokonce 240 kg baterií. Během roku jsme plnili několik
zajímavých úkolů. První úkol, který probíhal, od září do listopadu, se nazýval Inventura. Měli
jsme zjistit kolik baterií a spotřebičů v domácnosti máme a z těchto údajů vypracovat
přehlednou statistiku. Dalším úkolem byla Cesta kolem světa, při plnění jsme měli číst příběh
s recyklační tématikou a vypracovat jednotlivé pracovní listy, vymalovat je, správně seřadit
obrázky a dokončit děj příběhu. Tento úkol probíhal od prosince do února. Od března do
dubna jsme měli za úkol rozšifrovat tajné zprávy a zahrát si na detektivy díky úkolu Enigma.
Ke konci školního roku jsme v rámci posledního úkolu projektu Recyklohraní zavítali
do sběrného dvora, podívat se na vysloužilý elektroodpad a poté podat hlášení v úkolu
Zpravodaj.
Další aktivitou školního vzdělávání v oblasti environmentální výchovy byla výuka o
přírodě v přírodě. Vybrané třídy z prvního stupně zkoušely jednotlivé metodiky, popřípadě
pracovní listy při návštěvě lesa. Jednalo se tedy o testovací fázi projektu Les ve škole,
popřípadě i Lesnického programu – Objevme les, který je založen na obdobném
mechanismu (výuka formou názorné ukázky, podložená pracovním listem či hrou).
Žáci měli také možnost chodit do přírodovědného kroužku, v jehož náplni bylo děti
postupně seznamovat s přírodními vědami a jejich využitím v běžném životě.
V pátek dne 25. dubna 2014 se v městském parku v Bruntále uskutečnil Den Země.
Naše škola se aktivně zapojila pomocí při organizaci a stanovištěm. Měli jsme stánek na
téma poštolka. Poštolka byla zvolena žáky, jako živý symbol Petrinské budovy.
Po celý školní rok byla možnost konzultovat problematiku environmentálních otázek
s vystudovaným odborníkem.

Mgr. Lenka Kopecká, koordinátorka EVVO
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ICT- Zpráva o činnosti ve školním roce 2013/2014
Hlavní akce:
Stěžejní akcí v uplynulém školním roce byla soutěž portálu Seznam.cz pod názvem
„Najdi, co hledáš“. Jedná se o další ročník populární soutěže pro ZŠ a nižší stupně
víceletých gymnázií, ve které mají třídy a skupiny za úkol vyhledávat na Internetu správné
odpovědi a také zapojit logické myšlení při různých úkolech.
Soutěž probíhala 5 týdnů vyřazovacím způsobem a hlavním kritériem pro úspěšné zvládnutí
daného kola byla minimálně 75% úspěšnost správných odpovědí v co nejkratším čase
zpracování.
Naši školu reprezentovalo hned několik týmů ze třídy VI. A a B, VII. A a B, VIII. A. Do
finálového kola se probojovali celkem 4 týmy (druhá skupina ze třídy VI. A, obě skupiny ze
třídy VII.B a druhá skupina ze třídy VIII.A), což lze z hlediska celorepublikové konkurence
považovat za veliký úspěch!
Na vítězství to letos nestačilo, nicméně žáci byli s výsledkem nadmíru spokojeni a své
zkušenosti a znalosti ze soutěže chtějí dále prohlubovat v dalším ročníku následujícího
školní roku.
Další akce:
Na závěr roku se společně se školním klubem podařilo zorganizovat taneční soutěž
„Tančíme s XBOXem“. Soutěž proběhla ve dvou dnech a zúčastnila se jí spousta nadšených
tanečníků ze všech tříd prvního a druhého stupně.
Učebna IVT se tak na chvíli stala tanečním „parketem“ a herní konzole se doslova
vařila při tanečních kreacích tanečníků. Vítězství nebylo v této soutěži to podstatné. Pobavit
se, zatančit si, improvizovat a zasmát se – to byla hlavní motivace účastníků. Všichni na
závěr slíbili, že budou trénovat a v následujícím školním roce předvedou ještě nápaditější
taneční prvky.

Ing. Karel Holba, koordinátor
ICT
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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.
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

Funkční studium pro vedoucí pracovníky NIDV

2

09/2013

Dvoudenní workshop Moderních dějin

12

11/2013

Účetní uzávěrka-rok 2013, připravované novinky v
legislativě

2

12/2013

Školní žákovský parlament

19

09/2013

Písmo Comenia Script

3

11/2013

Rozvoj čtenářských kompetencí, aneb jak vést žáky ke
čtení

1

11/ 2013

Školní zralost- Jsem připraven do školy?

2

12/2013

Vedení obtížného rozhovoru

1

02/20114

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání nejen žáků s
SVP

19

04/2014

Trénink koordinátora parlamentu I.

1

03/2014

Rozvíjíme čtenářskou a matematickou
gramotnost/Zábavné vyučování na 1.stupni ZŠ

4

09/201306 /2014

05/201305/2014

Studium pro koordinátory ŠVP 250 e-learning

1

04/2014

Žák dlouhodobě selhávající ve výuce

1

04/2014

Školská poradenská zařízení a jejich činnost při podpoře
inkluzivního vzdělávání

1

04/2014

HYPO- Prevence SPUCH v předškolním a raném
školním věku

1

02/2014

Žáci s psychiatrickým onemocněním ve vzdělávání

1

02/2014

Dny prevence

1

03/2014

Velikonoční krasličení

2

04/2014

Žák dlouhodobě selhávající ve výuce

2

04/2014

Setkání vychovatelek

1

05/2014

Seminář činnostní hudební výchovy pro pedagogy
prvního a druhého stupně základních škol

2

05/2014

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných
událostí-výuka ve školách

1

05/2014

Práce s rodinou žáka se ZP

1

05/25014

Angličtina pro I. stupeň ZŠ

1

06/2014

Pohádka nás naučí

3

06/2014

IVýP-smlouvy se školou

2

06/2014

Písmo Comenia Script

9

08/2014

Proč inkluzivní vzdělávání

26

02/2014

Aktuální stav školského zákona a jeho připravované
změny

1

.

Celkem

14

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

Akce školy ve školním roce 2013/2014-1. stupeň + ŠD
Název akce

11.9.2013
12.9.2013
20.9.2013
20.9.2013
23.9.2013
25.9.-27.9. 2013
26.9.2013
1.10.2013
3.10.2013

Zahájení plaveckého výcviku
Krásná cesta do školy
Vzdělávací program Madagaskar - příběh pradávné Lemurie
Berounský trojúhelník - závod v běhu
Drakiáda
Adaptační kurz
Návštěva Stanice mladých přírodovědců na SVČ
Návštěva Stanice mladých přírodovědců na SVČ
Drakiáda

4.10.2013
8.10.2013
9.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
16.10.2012
24.10.2013
24.10.2013
5.11.2013
5.11.2013
7.11.2013
8.11.2013
13.11.2013
13.11.2013
14.11.2013
26.11.2013
27.11.2013
5.12.2013
6.12.2013
10.12.2013
11.12.2013
12.12.2013
13.12.2013
13.12.2013
14.12.2013
16.12.2013
17.12.2013
18.12.2013
19.12.2013
19.12.2013
19.12.2013
8.1.2014
10.1.2014

Návštěva Stanice mladých přírodovědců na SVČ
Zdravá pětka - výukový program
Zdravá pětka - výukový program
Zdravá pětka - výukový program
Exurze na zámku
1. kolo florbalové ligy
Coca cola cup
Filmové představení - Sammyho dobrodružství
Beseda v Městské knihovně
S lampiony za strašidly
Slavnost dýní
Beseda v Městské knihovně
Florbalová liga - 2.kolo
Filmové představení Croodsoví
Beseda v Městské knihovně
Festival Kytka
Školský pohár České pojišťovny ve florbale
Hudební a taneční vystoupení v domově Pohoda
Čertovský den
Florbalová liga - 3.kolo
Bruntálský advent, veřejné vystoupení
Petrinské schody
Vánoční dílna
Vánoční dílny, SVČ
Vánoce na zámku - veřejné vystoupení
Beseda v Městké knihovně
Jarmark a Den otevřených dveří
Návštěva SVČ - akce Stromeček
Filmové představení Já padouch
Bruntálský slavík
Poezie na schodech Petrina
Představení agentury AhojAhoj
Výšlap na Uhlířský vrch

Třída
2.A, 3.A,
ZŠ, MŠ,
4.A - 9.A
vybraní žáci
1.A, 1.B
1.A, 1.B
ŠD,
1.B
ŠD
ŠD,
2.A,3.A
1.A, 1.B
5.A
5.A

žáci 1.st.
žáci 1.st.
ŠD,
2.A
ZŠ, veřejnost
MŠ, 1.A,1.B,9.A
ŠD
vybraní žáci
ŠD
5.A
1.-.9. roč.
5.A,5.B,4.ZŠ
1.A,5.A
1.stupeň
vybraní žáci
ŠD,5.A
ZŠ, veřejnost
MŠ Pionýrská,1.A
ŠD
žáci 1.st.
1.A,1.B
veřejnost
ŠD
1.st.
vybraní žáci
4.A
ŠD
4.A

17.1.2014
22.1.2014
10.2.2014
12.2. 2014
21.2.2014
26.2.2014
26.2.2014
28.2.2014
28.2.2014
3.-5.3.2014
5.3. 2014
6.3.2014
7.3.2014
14.3.2014
14.3. 2014
17.3.2014
19.3.2014
19.3.2014
19.3.2014
21.3.2014
24.3.2014
25.3.2014
25.3.2014
31.3.2014
31.3.2014
31.3.2014
2.4.2014
2.4.2014
2.4.2014
7.4.2014
9.4. 2014
10.4.2014
12.4.2014
14.4.2014
14.4.2014
15.5.2014
16.4.2014
16.4.2014
23.4.2014
23.4.2014

Návštěva sauny
Filmové představení Království lesních strážců
Valentýnské dílny na SVČ
Filmové představení Šmoulové 2
Návštěva sauny
Návštěva zimního stadionu
Škola nanečisto
Dopravní výchova
Návštěva Wellnes centra
Lyžařský výcvik
Dopravní výchova
Vybíjená - turnaj v Rýmařově
Návštěva knihovny
Návštěva Městské knihovny
Návštěva Wellness centra
Kurz rodičů a předškoláků
Florbalová liga - Andělská Hora
Exkurze Pravěkem
Filmové představení Já padouch 2
Vynášení Moreny
Kurz rodičů a předškoláků
Šikulové
Škola nanečisto
Koncert Jumping Drumps
Loutkové představení
Kurz rodičů a předškoláků
Mléko do škol
Dopravní výchova
Recitační soutěž
Kurz rodičů a předškoláků
Turnaj v piškvorkách
Staň se švihadlovým králem
Velikonoce na zámku - veřejné vystoupení
Beseda na téma Velikonoce
Kurz rodičů a předškoláků
Florbalová liga - sportovní hala
Recitační soutěž - městské kolo
Filmové představení Jak se stát rytířem
Bruntálský kros
Vystoupení v domově Pohoda

23.4.2014
24.4.2014
28.4.2014
29.4.2014
29.4.2014
30.4.2014
2.5.2014
5.5.2014
6.5.2014
9.5.2014

Ohlédnutí za Velikonocemi na Petrině aneb zajíc putuje dál
Návštěva městské knihovny
Kurz rodičů a předškoláků
Divadelní představení Časroděkná pohádka
Škola nanečisto
Soutěž ve zpěvu
Pobyt v přírodě
Kurz rodičů a předškoláků
Májová notička - okresní soutěž ve zpěvu
Hasík - preventivní program

ŠD
ŠD
ŠD
ŠD
ŠD
ŠD
předškoláci
4.A
ŠD
žáci 1. stupně
4.A
žáci 4.-5.roč.
3.A, 4.A
3.A
ŠD
předškoláci
žáci 3.-5. roč.
1.stupeň
ŠD
ŠD
předškoláci
4.A,5.A
předškoláci
1.stupeň
ŠD
předškoláci
1.A,1.B,2.A,3.A
4.A
1.stupeň
předškoláci
ŠD
1.stupeň
žáci 1.a 2.stupně
1.A,1.B,2.A
předškoláci
vybraní žáci 1.st.
žáci 1. st.
ŠD
vybraní žáci 1.st.
1.A,1.B
veřejnost, vybraní
žáci
4.A,5.A
předškoláci
1.A,1.B
předškoláci
I.stupeň
1.stupeň,2.stupeň
předškoláci
1.stupeň
2.A

12.5.2014
13.5.2014
14.5.2014
14.5.2014
14.5.2014
15.5.2014
21.5.2014
22.5.2014
22.5.2014
28.-29.5.2014
30.5.2014
3.6.2014
4.6.2014
4.6.2014
5.6.014
6.6.2014
6.6.2014
9.6.2014
10.6.2014
11.6.2014
12.6.2014
23.6.2014

Termín
12.9.2013
16. 9. - 18. 9. 2013
18. 9. - 20. 9. 2013
20.9.2013
20.9.2013
1.10.2013
7. 10. - 8. 10. 2013
7.10.2013
8.10.2013
9.10.2013
14. 10. 15.10.2013
16.10.2013
16.10.2013
17.10.2013
18.10.2013
22.10.2013
22.10.2013
24.10.2013
4.11.2013
5.11.2013

Kurz rodičů a předškoláků
Zahájení plaveckého výcviku
Dopravní soutěž mladých cyklistů
Florbalová liga
filmové představení Turbo
Návštěva dětí z MŠ pionýrská
Škola nanečisto
Superfarmář
Volby do Školního žákovského parlamentu
Školní výlet - Karlov
Školní výlet - Sovinec
Šikulové - natáčení televizního pořadu
Bezpečné in-line bruslení
Netradiční odpolední vyučování
Dopravní výchova
Vybíjená na náměstí
Školní výlet - Olomouc
Divadelní představení Elixír a Halíbela
Soutěž X-box
Pasování prvňáčků na čtenáře v Městské knihovně
Hasík - preventivní program
Škola nanečisto

AKCE ŠKOLY - 2. stupeň - školní rok 2013/2014
Název akce
Krásná cesta do školy
Adaptační pobyt
Adaptační pobyt
Berounský trojúhelník
Vzdělávací program Madagaskar - příběh pradávné
Lemurie
Regenerace mladé generace
Adaptační pobyt
Regenerace mladé generace
Běh na Uhlířský vrch
Beseda v knihovně
Adaptační pobyt
Párty se zdravou pětkou
Přírodovědný klokan
Regenerace mladé generace
Párty se zdravou pětkou
Párty se zdravou pětkou
Regenerace mladé generace
Coca cola cup - turnaj v kopané
Pišqworky
Návštěva domova Pohoda

předškoláci
1.A,1.B
vybraní žáci
vybraní žáci 1.st.
ŠD
1.B
předškoláci
žáci 1.B,2.A,4.A
ZŠ
4.A
2.A,3.A
ŠD
4.A,5.A
3.A
4.A
ZŠ
1.A,1.B

1.A,3.A, 4.A,5.A
1.stupeň
1.A,1.B
2.A
předškoláci

Třída
1. stupeň + 6. A
6. A
6. B
vybraní žáci
4. A, 5. A + 2. stupeň
7. A
7. B
7. A
vybraní žáci
6. A
9. A
6. A, 6. B
9. A
7. A
7. A, 7. B
8. A, 9. A
7. A
vybraní žáci
vybraní žáci
9. A

5.11.2013
5.11.2013
6.11.2013
7.11.2013
8.11.2013
11.11.2013
12.11.2013
12.11.2013
12.11.2013
13.11.2013
14.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
18.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
22.11.2013
22.11.2013
26.11.2013
26.11.2013
27.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
4.12.2013
5.12.2013
6.12.2013
9.12.2013
10.12.2013
11.12.2013
12.12.2013
13.12.2013
17.12.2013
17.12.2013
18.12.2013
19.12.2013
19.12.2013
20.1.2014
24.1.2014
27.1.2014
29.1.2014
12.2.2014
13.2.2014
24.2.2014
24.2. - 28. 2. 2014

Regenerace mladé generace
S lampióny za strašidly
Turnaj ve florbale
Slavnost dýní
Spaní na Petrině
Regenerace mladé generace
Přednáška "Závislosti"
Artifex - veletrh řemesel a zaměstnanosti
Návštěva městské knihovny
Florbalová liga 2.kolo
Česká balada
Rodinné právo
Přednáška pro žákyně 8. a 9.tříd - MUDr. Rotter
Regenerace mladé generace
Návštěva domova Pohoda
Návštěva zástupců SPŠ Krnov a SPŠ a OA Bruntál v 9.A
Školní kolo dějepisné olympiády
Přednáška pro žákyně 8. a 9.tříd - MUDr. Rotter
Festival Kytka
Vstupte prosím - informačně výchovný pořad
Školský pohár České pojišťovny ve florbale
Regenerace mladé generace
Prevence v adiktologii
Den otevřených dveří na SPŠ a OE
Florbal - ZŠ Okružní
Výstava - Svět vědy
Okresní kolo ve florbale
Démosthénés
Vánoční jarmark na náměstí
Petrinské schody
Olympiáda z ČJ
Přednáška - trestní odpovědnost
Vánoční jarmark a den otevřených dveří
Vánoční laťka
Bruntálský slavík
Filmové představení "Pí a jeho život"
PopuLARP - Odyssea Holy pro 2. stupeň ZŠ
II. reprezentační ples ZŠ Petrin
Okresní kolo Dějepisné olympiády
Projektový den
Den otevřených dveří
Výstava Berlínská zeď
Olympiáda Aj
Lyžařský výcvik 7.A, 7.B

7. A
ZŠ
vybraní žáci 2. st.
1. A, 1. B, 9. A
přihlášení žáci 6. A a
ŠK
7. A
8. A
8. A, 9. A
7. A
vybraní žáci
2. stupeň
6. A, 6. B, 7. A, 7. B
8. A
7. A
6. B
9. A
vybraní žáci 8. A, 9. A
8. A, 9. A
1. - 7. ročník
9. A
vybraní žáci
7. A
8. A
8. A, 9. A
vybraní žáci
6. B, 7. B
vybraní žáci 2. st.
vybraní žáci
vybraní žáci
vybraní žáci
vybraní žáci 8. A, 9. A
8. A, 9. A
2. stupeň
vybraní žáci 1. a 2. st.
2. stupeň
8. A, 9. A
9. A
všichni
9. A
7. B
7.A, 7.B

28.2.2014
7.3.2014
12.3.2014
14.3.2014
21.3.2014
25.3.2014
27.3.2014
31.3.2014
1.4.2014
3.4.2014
10.4.2014
10.4.2014
14.4.2014
16.4.2014
22.4.2014
23.4.2014
23.4.2014
25.4.2014
28.4.2014
29.4.2014
29.4.2014
30.4.2014
2.5.2014
2.5.2014
6.5.2014
6.5. - 7.5. 2014
7.5.2014
9.5.2014
9.5.2014
12.5.2014
14.5.2014
14.5. - 16.5. 2014
20.5. - 22.5. 2014
22.5.2014
22.5.2014
27.5.2014
28.5.2014
29.5. - 30.5. 2014
29.5. - 30.5. 2014
29.5. - 30.5. 2014
6.6.2014
6.6.2014

Pythagoriáda
Technika hrou
Návštěva knihovny - regionální pověsti
Technika hrou
Matematický klokan
Jarní výtvarné tvoření - Domov Pohoda
Návštěva areálu VŠB-TUO, Ostravského muzea
Koncert Jumping Drums a Ivo Batouška
Recitační soutěž 2.stupně
Výstava soch Michala Gabriela
Veletrh fiktivních firem SPŠ a OA, Bruntál
Staň se švihadlovým králem
Velikonoční vystoupení
Recitační soutěž 1. a 2.stupně - městské kolo
Přednáška - "Zaměstnanost a střední školy našeho
okresu"
Bruntálský kros
Ohlédnutí za Velikonocemi na Petrině aneb Zajíc putuje
dál
Den Země
Přednáška na téma Holocaust
Okresní kolo v minifotbalu základních škol a gymnázií
ZOO Ostrava
Ekologická soutěž
Jeskyně na Pomezí
Pobyt v přírodě
Dopravní soutěž mladých cyklistů
Liberec - školní výlet 8.A
OVOV = odznak všestrannosti olympijských vítězů
Landek park - exkurze
Hasík
Hrátky s historií - Sovinec
Dopravní soutěž mladých cyklistů - okresní kolo Krnov
Školní výlet 9.A - Praha
Testování SCIO
Volby do školního žákovského parlamentu
Dotazníkové šetření Světové zdravotnické organizace
Aliante
Testování protidrogového programu z PPP Bruntál
Projektové dny 8.A, 9.A
Zlaté Hory - školní výlet 6. A, 6. B
Mariana - školní výlet 7. A
Vybíjená na náměstí
Projektový den, SPŠ a OA

vybraní žáci 2. st.
6. A
6. B
6. B
vybraní žáci 4. - 9.r.
6. B
8. A, 9. A
2. stupeň
6. B
6. A, 8. A
2. stupeň
vybraní žáci
8. A
vybraní žáci 1. a 2. st.

9. A
2. stupeň
vybraní žáci 8. A, 9. A
vybraní žáci 6. A, 6. B
vybraní žáci 2. st.
vybraní žáci 2. st.
vybraní žáci 6. A, 6. B
8. A
vybraní žáci 4. - 9.r.
9. A
6. A, 6. B
vybraní žáci 8. A
vybraní žáci 5. A, 6. A
9. A
8. A
5. A, 7. A, 9. A
vybraní žáci 2. st.
6. A, 6. B
8. A, 9. A
6. A, 6. B
7. A
5. A, 6. A, 6. B
7. A

9.6.2014 Najdi, co neznáš! - finále soutěže portálu Seznam.cz
9.6.2014 Soutěž X-box
10.6. - 11.6. 2014 Rudná pod Pradědem - školní výlet 7. B

6. A, 7. B, 8. A
2. stupeň
7. B
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2013/2014 provedla ČŠI na ZŠ Bruntál, Školní 2 tuto inspekční činnost.
Termín:

9. 10. 2013

Předmět kontrolní činnosti: Řešení stížnosti na obvinění ze šikany a klasifikaci chování

Předmětem posouzení při inspekční činnosti byla mj. následující dokumentace:
1.
Kopie stížnosti, doručená ČŠI Praha, Fráni Šrámka 37, dne 2. 10. 2013.
2.
Školní řád, s účinností od 23. 10. 2012.
3.
Školní preventivní program, školní rok 2013/2014, ze dne 11. 9. 2013.
4.
Zápisy z výchovné komise.
5.
Katalogové listy žáků.
Závěry ČŠI dle inspekční zprávy Čj. ČŠIT-1826/13-T:
Stížnost byla shledána v obou bodech jako nedůvodná.
Protokol o provedené kontrole je uložen v archivu školy.
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10. Základní údaje o hospodaření školy
Základní škola Bruntál, Školní 2
Zpráva o hospodaření školy za rok 2013, příloha k Výroční zprávě školy
Název položky

SU

NÁKLADY CELKEM
Náklady z činnosti
Spotřeba materiálu
z toho

501

školní potřeby
učebnice
UP jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

UP majetek podlimitní
majetek podlimitní
*kancelářské potřeby (ESF, kraj)
vzdělání dětí Úřad práce
Spotřeba energie
z toho

502

teplo
plyn
elektřina
Opravy a udržování

511

Cestovné

512
školní zájezdy, exkurze
soutěže žáků
ostatní

z toho

518

školení ostatní
licence software vzdělávací
licence software ostatní
další rozvoj činnosti (z rezervního fondu)
vzdělání dětí Úřad práce
z toho

2 668 645,30

93 061,13
19 078,00

1 092 597,89
26 710,00
27 164,75
21 044,00
52 572,89
18 667,00
3 093,00

semináře a školení (DVPP)

Mzdové náklady

46 496,00
76 100,30
17 369,00
119 699,00
131 495,00
1 190,00
18 695,26
7 991,40

3 165,00
6 044,00
522,00
8 567,00

další vzdělávání pedagogů (DVPP)

Ostatní služby

17 575 782,17
17 412 177,17
1 776 871,56

55 998,00
164 712,00
2 020 000,00
30 436,30
397 499,00

vodné
stočné, srážková voda

z toho

CELKEM

521

8 375 066,00

Příspěvek provoz

Dotace Město

Dotace Město

ÚZ 00090 vč.
* ESF,kraj

ÚZ 00091
Adaptační pobyt 1

ÚZ 00092 Hrátky
s historií

4 455 764,62
4 329 141,62
489 368,30

20 000,00
20 000,00

13 000,00
13 000,00
2 555,00

Dotace Město

Dotace Město

ÚZ 00093 Aliante,
ÚZ 00094
Vybíjená
Adaptační pobyt 6

6 000,00
6 000,00
4 273,00

10 700,00
10 700,00
2 700,00

Inovace a kvalita
vzdělávání

EU peníze
školám

Přímé náklady na
vzdělávání

Strávníci ŠJ

*ÚZ 12311

ÚZ 33123

ÚZ 33353

ÚZ 00001

ÚZ 99999

315 310,00
315 310,00

616 094,00
616 078,00
17 303,00

10 726 000,00
10 694 098,00
107 555,71

862 775,41
862 775,41
862 775,41

550 138,14
545 074,14
290 341,14

37 696,00

118 833,00
112 270,59

13 189,00

8 800,00
76 100,30
4 180,00

4 114,00

15 110,41

866,00
1 190,00

18 695,26*
7 991,40

2 656 524,30

12 121,00

54 158,00
163 414,00
2 019 241,00
28 055,30
391 656,00

1 840,00
1 298,00
759,00
2 381,00
5 843,00

92 411,13
8 567,00

650,00
780,00

9 731,00
3 165,00
6 044,00
522,00

8 567,00

920 751,89

17 000,00

10 445,00

1 727,00

8 000,00

17 655,00

72 044,00

41 946,00

3 029,00

26 710,00
18 264,75
5 808,00
50 949,89
18 667,00
3 093,00

83 475,00

8 900,00
15 236,00
1 623,00

3 000,00

238 430,00

45 912,00

7 642 022,00

platy

Hospodářská
činnost

7 828 227,00

176 022,00

7 466 000,00

176 022,00

*platy (ESF, kraj)

32 412,00
268 430,00
379 975,00
16 500,00
13 500,00
22 227,00

platy Šablony
*dohody (ESF, kraj)
dohody ostatní, odstupné
dohody VŠP
dohody Šablony
náhrady za DPN
Zákonné sociální pojištění

524

Zákonné sociální náklady

527

Jiné sociální náklady

528

Odpisy dlouhodobého majetku

551

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

z toho

UP drobný dlouhodobý majetek

028

*UP drobný dlouhodobý majetek (ESF,kraj) 028
drobný dlouhodobý majetek
Ostatní náklady z činnosti

028

Ostatní finanční náklady (pojištění,neplnění podílu ZPS569
…)
Daň z příjmů
Daň z příjmů

591

Dodatečné odvody daně z příjmů

595

VÝNOSY CELKEM
Výnosy z činnosti
Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

Výnosy z prodeje služeb

602

stravování
z toho

603

pronájem tělocvičny
pronájem místností
z toho

22 227,00

5 639,00
72 405,00

11 021,00
324,00

2 538 434,00
74 882,00
6 615,29

468 694,00

86 707,00

59 854,00
1 760,00
1 297,00

59 225,00

468 694,00

86 707,00

59 225,00
72 405,00

82 733,00
82 733,00
43 890,00
43 890,00

17 651 766,02
2 314 165,19

4 513 505,52
567 698,69

1 461 010,56

34 411,00

253 509,00
70 304,00
153 610,00
29 595,00

pronájem učeben VŠP

Čerpání fondů

340 000,00
13 500,00

115 345,00
115 345,00
48 260,00
48 260,00

32 110,00
1 426 599,50

poplatek ŠD

Výnosy z pronájmu

555 401,00
59 225,00
72 405,00

238 430,00
3 000,00

549

Finanční náklady

z toho

2 609 309,00
76 966,00
6 615,29
6 936,00
687 031,00

32 412,00
30 000,00*
36 975,00
16 500,00

648

23 307,94
23 223,94
84,00

rezervní fond - dary (další rozvoj činnosti)
rezervní fond

20 000,00

13 000,00

6 000,00

10 700,00

315 310,00
315 310,00

16,00
16,00

31 902,00
31 902,00

616 094,00

10 726 000,00

694,00
694,00
4 370,00
4 370,00

862 775,41
862 775,41

568 381,09
568 381,09

858 218,47

568 381,09

32 110,00
858 218,41

568 381,09

253 509,00
70 304,00
153 610,00
29 595,00

18 751,00

4 556,94

18 667,00
84,00

4 556,94

fond odměn
Ostatní výnosy z činnosti
z toho

649

vzdělání dětí Úřad práce
Finanční výnosy
662

Úroky
z toho

576 337,69
365 346,29
11 084,40

*ESF, kraj - Inovace a kvalita

5 806,83
5 806,83
5 674,86
131,97

úroky z běžného účtu, FKSP
*úroky z jiného účtu (ESF, kraj)

Výnosy z transferů
672
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

261 027,69

315 310,00

50 036,29*
11 084,40

315 310,00

5 806,83
5 806,83
5 674,86
131,97*

15 331 794,00
15 331 794,00

3 940 000,00
3 940 000,00

75 983,85

57 740,90

20 000,00
20 000,00

13 000,00
13 000,00

6 000,00
6 000,00

10 700,00
10 700,00

616 094,00
616 094,00

10 726 000,00
10 726 000,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Výsledek hospodaření běžného účetního období

-

ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU DO FONDŮ
fond rezervní

413

fond odměn

412

37 983,85
38 000,00

18 242,95
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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 2013/2014
jsme opět požádali o dotaci na asistenta pedagoga pro zdravotně postiženého žáka, který
začal od října 2013 ve škole působit. Na základě analýzy vzdělávacích potřeb škola
požádala a získala dotaci MŠMT v ROZVOJOVÉM PROGRAMU – na podporu škol, které
realizují inkluzívní vzdělávání dětí a žáků se sociálním znevýhodněním. Škola také podala
žádost o dotaci na asistenta pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Žádost byla
schválena a v 03/2014 začala asistentka ve škole aktivně působit.
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 jsme v uplynulém školním roce pronajímali učebny Vysoké škole podnikání
v Karviné, se kterou jsme měli velmi dobré vztahy. Od akademického roku 2014/2015 již
v Bruntále tato vzdělávací instituce nebude působit.
V uplynulém školním roce navázala naše škola také spolupráci s ostravskou VOŠ
Sokrates které rovněž pronajímala učebny, a která měla započít výuku ve školním roce
2014/2015. Z důvodu nedostatečného počtu přihlášených studentů nebude VOŠ Sokrates
v Bruntále dále působit.
Pedagogové ZŠ Bruntál, Školní 2 se v rámci dalšího vzdělávání zapojili do projektu
EU jehož zadavatelem byl NIDV Praha. Projekt Kariérní systém (zkráceně Kariéra)
řeší dlouhodobě očekávaný kariérní systém v oblasti školství, který umožní učitelům a
ředitelům škol celoživotní zvyšování kvality jejich práce s návazností na motivující systém
odměňování podle transparentních pravidel. Zvyšování profesionality a zlepšování
pracovních podmínek pedagogických pracovníků je dlouhodobě jednou z priorit MŠMT. Pro
naplnění této priority je nutné v rámci projektu vytvořit víceúrovňové standardy pro učitele a
ředitele a popsat podmínky a možnosti kariérního postupu, připravit hodnotící procesy a
navrhnout institucionální a finanční zajištění celého systému.
Pedagogové ZŠ Bruntál, Školní 2 se v rámci dalšího vzdělávání se v návaznosti na
vzdělávací poptávku zapojili také do celostátního projektu, který realizuje UP Olomouc ve
spolupráci s ostatními institucemi s názvem
. Celý učitelský sbor se
vzdělával při akcích typu „sborovna“ ve dvou celodenních seminářích na pdě školy. Oba
semináře realizovala nadace Člověk v tísní a byly zaměřeny na hodnocení v inkluzivním
vzdělávání a argumentci pro něj. Škola se tedy zapojila do modulů „Další vzdělávání
pedagogických pracovníků“, „ Ověřování podpůrných katalogů“ a „ Asistent pedagoga“.
Speciální pedagožka školního poradeského pracoviště v rámci projektu pracuje jako oblastní
metodik asistentů pedagoga.
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13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Evropské projekty
Chytrá škola - modernizace výuky (OP VK- EU peníze školám) - projekt podporující
individualizaci výuky IKT, Aj, Čj, M, tvorbu digitálních učebních materiálů a vzdělávání
učitelů.
„Vzájemně sdílíme partnerství v oblasti inovací a kvality přírodovědného a
technického vzdělávání v Bruntále“ – projekt realizuje Město Bruntál pro ZŠ, cílem
projektu je zvýšit zájem žáků o technické a přírodovědné vzdělávání, podporovat technicky
nadané žáky, popularizovat tuto oblast vzdělávání, zvyšovat technické zručnosti a
dovednosti žáků směřující k volbě budoucího povolání. Dalším cílem je, zmodernizovat,
zinovovat a zkvalitnit výuku specifického vzdělávání formou nového potřebného vybavení a
tímto zlepšit podmínky pro výuku technických a přírodovědných oborů.
„Technika hrou“ – projekt realizuje SPŠ Bruntál pro ZŠ. První aktivitou projektu je
vytvoření „DEMONSTRAČNÍHO CENTRA“. Model Demonstračního centra není v ČR nový.
Tato idea se objevuje v podobě různých iQparků (Ostrava, Liberec). Cílem projektu je však
v této části jiné pojetí, kdy žáky v rámci demonstrací vede odborník. Druhou aktivitou
projektu je vedení „TECHNICKÝCH KROUŽKŮ“ pro žáky 5., 6., a 7. tříd základních škol.
Kroužky jsou zaměřeny na robotiku, RC modelářství, fyziku a počítačovou grafiku.
Dalším důležitým cílem projektu je odborné zhodnocení potenciálu, talentu a dispozic pro
studium technických předmětů. S žáky ZŠ budou v úvodu realizace projektu provedeny
talentové testy, které jim ukáží, jaké mají nadání a dispozice. Současně umožní vyučujícím
přizpůsobit se žákům ve výuce.
„NatTech“ - projekt realizuje SPŠ Bruntál pro ZŠ. Projekt reaguje na dlouhotrvající problém
a prognózu vývoje na trhu práce v MS kraji. Malý zájem žáků o uplatnění v technických
oborech řeší podporou technického vzdělávání formou motivačních přednášek, exkurzí,
odborných workshopů, soutěží, volnočasových aktivit, provozem společného webového
portálu a hlavně bližší spolupráci s vysokými školami a firmami nejen z blízkého okolí.
Cílem projektu je motivovat žáky základních a středních škol k volbě studia perspektivních
technických oborů, které zvyšují jejich šance na dobré uplatnění v profesním životě.
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Projekty financované z grantu Města Bruntál
Pro všechny bruntálské základní školy organizuje ZŠ Petrin:





dějepisnou vědomostní soutěž „Hrátky s historií“,
brannou hru „Aliante Petrin“ ,
„Turnaj ve vybíjené na bruntálském náměstí“
Pro všechny MŠ projekt „ Krásná cesta do školy“.

Pro žáky 1. a 6. ročníků:
pobytové adaptační kurzy 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 finanční dotaci na zmíněné prospěšné aktivity.
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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

Základní škola Bruntál, Školní 2 se zapojila do veřejné charitativní sbírky
Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které
nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů. Žákům školy se podařilo vybrat cca
10 tis. Kč.
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.
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.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

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 řídily činnost sdružení.
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 2014/2015, který nabídneme rodičům k posouzení na členské schůzi sdružení.
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 .
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
- Domov pro seniory „Pohoda“
-PPP Bruntál
- Citadela v. p. s.
-KVIC - detašované pracoviště Krnov
- 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
Odborová organizace při ZŠ Bruntál, Školní 2
Vedení školy aktivně spolupracuje a informuje odborovou organizaci při škole.
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Organizace školního roku 2012/2013
Plenární schůze rodičů



Úvodní informativní schůze k rekonstrukci budovy školy
5. 9. 2013 čtvrtek
Informativní schůze ke druhé fázi rekonstrukce budovy školy 14. 1. 2014 úterý

Plán pedagogických rad






od 15.30 hodin

schválení plánu práce 2013/2014
hodnocení za 1. čtvrtletí
hodnocení za 1. pololetí
hodnocení za 3. čtvrtletí
hodnocení za 2. pololetí

od 14.15 /14.30/ hodin
12. 9. 2013
14. 11. 2013
23. 1. 2014
3. 4. 2014
9. 6. 2014

čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
pondělí

Vydávání vysvědčení



1. pololetí 2013/2014
2. pololetí 2013/2014

30. 1. 2014 čtvrtek
13. 6. 2014 pátek

Třídní schůzky a následné konzultace
 1. stupeň základní školy
 2. stupeň základní školy





12. 11.2013
14. 1. 2014
1. 4. 2014
27. 5. 2014

15.00 – 16.30 hodin
15.30 – 17.00 hodin

úterý
úterý
úterý
úterý

Termíny prázdnin ve školním roce 2013/2014
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2013.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5.
ledna 2014. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014.
Jarní prázdniny pro okres Bruntál jsou stanoveny od pondělí 10. března do neděle
16. března 2014.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna 2014.
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.
Ředitelské volno
1.- 2. 11. 2013 - mimořádné ŘV (rekonstrukce)
16. - 27.6. 2014- mimořádné ŘV (rekonstrukce)
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Termín zápisu dětí do 1.tříd Základní školy Bruntál, Školní 2 pro školní rok 2014/2015
Zápis do 1. ročníků základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona od 15. ledna
do 15. února 2014.

Základní škola Bruntál, Školní 2
O R G A N I Z A C E Š K O L Y 2013 / 2014
ředitelka školy

PhDr. Mgr. Zatloukalová Milena

zástupce ředitele školy

Mgr. Tonnerová Olga

třída

třídní učitel

Základní škola 1.stupeň

počet žáků učebna
celkem dívky č.dveří

1.A Mgr. Janyšková Eva
1.B Mgr. Voksová Markéta

17
16

9

2.A Mgr. Šaturová Radmila
3.A Mgr. Závodná Ludmila
4.A Mgr. Schneiderová Pavla
5.A Mgr. Procházková Zuzana

třída

třídní učitel

Základní škola 2.stupeň

celkem dívky č.dveří

6.A Mgr. Mašlík Karel
6.B Mgr. Maršíková Tereza

18
16

9

9

126
127

26

15

180

7.A Mgr. Dufek Michal
7.B Mgr. Pospíšilová Alice

18
15

8
4

212
199

25

12

181
8.A Mgr. Hlobilová Dagmar

22

10

196

9.A Mgr. Mikulková Michaela

23

15

183

ŠD vychovatelka školní družiny

počet žáků učebna

23
23

14
10

9

230
celkem dívky č.dveří

22
30

7
20

Mgr. Mikulková Michaela
Mgr.Malá Zdeňka
Mgr. Dufek Michal
celkem dívky

Učitelé bez třídnictví
Mgr. Janeček Rudolf
Mgr. Malá Zdeňka
Ing. Holba Karel

231
195

211

Školní družina
ŠD Rumlová Jana
ŠD Svobodová Zuzana
Výchovný poradce
Speciální pedagog
Metodik prevence

počet žáků učebna

Mgr. Pachutová Dagmar
Mgr. Kopecká Lenka

1.stupeň ZŠ
2.stupeň ZŠ
Počet žáků celkem

130
112
242

69
30
99

127
126
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Výroční zprávu školy za rok 2013/2014 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 22. do 26. září 2014.
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.

