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„Může se ukázat, že sama idea „společnosti vědění“ je těšínské jablíčko pro ty, kteří 
nevěří 

bezvýhradně v moc moderních informačních technologií a kteří jsou tradicionalisty 
nejen v oblasti 

dobra, mravnosti a krásy, ale i vědění.“  
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Úvodem 

 

Základní škola, Bruntál, Školní 2 – skvělý start pro vaše děti! 

Je pro nás potěšující, že je Petrin stále více vyhledávanou školou, což potvrzuje 

pozvolna se zvyšující počet žáků. V uplynulém školním roce jsme otevřeli dvě první třídy a 

také do tříd ve vyšších ročnících přišli noví žáci. Všichni pedagogové i správní zaměstnanci 

si váží každého úspěchu školy a podporu vnímáme i od zřizovatele. 

Naše škola má své cíle a vize, které vychází z dlouhodobého záměru rozvoje školy. 

Chceme být školou, která nabízí kvalitní vzdělávání a individuální přístup. Chceme být 

školou, ve které se dbá na umožnění úspěšnosti každého člověka a dosažení jeho osobního 

maxima, školou, ve které se podporuje rozvoj, předávají se kompetence, očekává se 

zodpovědnost a je oceňována kvalitní práce, respektují se sdílené hodnoty a předem daná 

pravidla, je podporována týmová práce. Školou, ve které se podporuje pozitivní přístup ke 

vzdělávání a vnitřní motivaci všech zúčastněných, ve které jsou zaměstnanci školy díky 

svým kvalitám společností uznáváni a respektováni. Školou, která podporuje pozitivní přístup 

ke vzdělávání a vnitřní motivaci všech zúčastněných, školou, kde jsou nastaveny kvalitní 

pracovní podmínky a dodržují se zásady psychohygieny, a kde jsou zaměstnanci školy díky 

svým kvalitám společností uznáváni a respektováni. Školou, ve které je zřejmá její 

transparentnost a otevřenost, ve které existují dobré vztahy mezi všemi partnery ve 

vzdělávání. 

Podporujeme aktivně zdravý životní styl, což dokládá např. partnerské zapojení do 

projektu pro celý MSK „Pohyb a strava, to je čistá hlava“. Způsobilé náklady projektu: 15 995 

572,- Kč. Účastní se jej 20 škol MSK a 3 000 žáků. Cílem je rozšířit a obohatit spektrum 

znalostí žáků v oblasti zdravého životního stylu prostřednictvím nových metod a forem výuky.  

Také školní družina s dětmi realizuje projekty zaměřené na zdravou výživu, letos to 

bylo Coolinaření s Albertem, ve kterém žákyně naší školy vyhrály v Olomouci krajské kolo a 

výhrou byl kuchařský kurz Master Chef s profesionálním kuchařem v Praze. Školní družina 

také zvítězila v celorepublikové soutěži „Veselé zoubky“. 

Zdravý životní styl upevňujeme v našich žácích účastí v rozličných sportovních 

soutěžích, jejich úspěchy budou podrobně popsány v samostatné kapitole. 
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Naše škola se aktivně věnuje charitativním činnostem, má fungující Školní žákovský 

parlament, který je realizuje. Jedná se o skupinu dětí, jejímž úkolem je 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. Parlament se 

zapojil do celorepublikového projektu „Škola pro demokracii“. 

Vedení školy aktivně podporuje čerpání dotací z projektů EU, které pravidelně avizuje 

MŠMT. V uplynulém školním roce jsme se zapojili do několika projektů.  Zrealizovali jsme 

tříletý projekt s názvem: Chytrá škola – modernizace výuky (šablony), projekt z výzvy 51 

Tablety do škol, požádali a získali dotaci z výzvy 56 - Rozvoj čtenářství a čtenářské 

gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a 

technických oborů, výzvy 57- rozvoj jazykových a technických dovedností učitelů a 

žáků.  

Partnersky jsme se podíleli a byli zapojeni do projektů Technika hrou a NatTech 

zaměřených na přírodovědné a technické vzdělávání. Škola také požádala o dotaci z výzvy 

MŠMT „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“. 

Uspořádali jsme společenské akce, které směřovaly nejen k rodičům našich žáků a 

zaměstnancům Petrina, ale také k široké veřejnosti. Ať už to byl ples školy, nebo například 

ve spolupráci se sdružením rodičů akce „Dobytí pevnosti Petrin“. 

U příležitosti slavnostního otevření budovy Petrina byla pro školu významnou událostí 

návštěva tehdejšího ministra školství Marcela Chládka, který prvňáčkům předal jejich první 

vysvědčení za první pololetí a pohovořil v nově zrekonstruované aule školy se zástupci 

města Bruntál, politiky a vedením ZŠ, MŠ ,SVČ a MěK. 
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Petrin se po náročném období rekonstrukce budovy a stěhování stal centrem 

vzdělávání v Bruntále. Od září 2014 začala v budově fungovat mateřská škola a SVČ a v 

lednu 2015 se na Petrině otevřela i poslední instituce - městská knihovna. 

Základní škola převzala celou budovu Petrina do správy a vznikl nový úsek správy 

budovy, ve kterém v týmu pracují školník, dva recepční a správce budovy.  

V budově byly nastaveny provozní řády, rozdělen úklid společných prostor, označeny 

únikové cesty a zajištěna bezpečnost práce a požární ochrana. Vedení školy společně se 

správou nastavilo a uzavřelo smlouvy s novými dodavateli služeb. 

Vedení školy společně se správou budovy svolává schůzky provozních zaměstnanců 

budovy a vedení všech institucí sídlících na Petrině, na kterých řeší provozní záležitosti a 

předává potřebné nové informace, sloužící k plynulému chodu celé budovy. 

Těší nás a všichni cítíme, že Petrin není jen centrem vzdělávání - je to především místo 

setkávání všech občanů našeho města a okolí. 

 

 

To, že se nám daří počet žáků za tři 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:    Základní škola Bruntál, Školní 2  

adresa školy:     Školní 2, 792 01 Bruntál  

právní forma:     škola s právní subjektivitou, příspěvková 

organizace 

identifikační číslo organizace:  00852783 

 
 
Zřizovatel školy:    Město Bruntál 

adresa zřizovatele:    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 , 79201, Bruntál 
služební telefon:    775 534 676 

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

 
 
Součásti školy (IZO) 
 
ZŠ základní škola   102 008 264          telefon ředitelna:  553 821 166 
               telefon zástupkyně:   775 534 676 
ŠD školní družina   119 500 531         telefon družina:    775 535 653 
ŠJ školní jídelna   102 868 107         telefon jídelna:     553 821 171 
           553 821 167 
 
 
 
 

http://www.mubruntal.cz/
http://www.zspetrin.cz/
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datum zapsání do rejstříku škol a školských zařízení: 1. 1. 2005 
datum zahájení činnosti:     1. 9. 1961   
                
 
 

 
Kapacita součástí školy 2014/2015 
 
ZŠ  základní škola   750  
ŠD  školní družina   140  
ŠJ  školní jídelna   750 cílová: 850 stravovaných 
 
 
 
Správa budovy Petrin 
 
správce budovy  - Milan Pluskal   telefon správce:  775 534 383 
recepční   - Erika Petříková   telefon recepce: 553 821 194  
recepční  - Jan Procházka    
  
další kontakty:     pluskal@zspetrin.cz 
         petrikova@zspetrin.cz 
         prochazka@zspetrin.cz 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:pluskal@zspetrin.cz
mailto:petrikova@zspetrin.cz
mailto:prochazka@zspetrin.cz
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Školská rada při Základní škole Bruntál, Školní 2 
  

Školská rada byla zřízena na základě usnesení Rady města Bruntálu.  

Po volbách 01 – 2015 pracuje Školská rada při ZŠ ve složení: 

Zástupci za zákonné zástupce: 

JUDr. Jiří Pleva, Ph.D.  

Mgr. Jana Knížová 

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 2018. 

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

Školská rada zasedla k jednání v termínech:  

 21. ledna 2015  

 23. dubna 2015 

   6. května 2015 

 

Školská rada na svých jednáních projednávala: 

 

- informace ředitelky školy k celkovému průběhu a završení rekonstrukce budovy,  

- informace ředitelky školy k novému Školnímu řádu, 

- informace o návštěvě ministra školství a slavnostním otevření nově zrekonstruované 

budovy Petrina, 

- informace k zápisům do 1. tříd, 

- informace ke školnímu plesu, 

- volby předsednictva Školské rady: Předsedkyní Školské rady byla zvolena paní Mgr. 

Pavla Schneiderová, místopředsedou pan JUDr. Jiří Pleva, jednatelem pan Mgr. 

Karel Mašlík, 

- návrh, úpravy a schválení Jednacího řádu Školské rady, 

- § 168 Školského zákona, který popisuje účel a pravomoci školských rad, 

- zprávu o finanční situaci školy a s tím souvisejícími plánovanými úspornými 

opatřeními. 
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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 má 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), tři školní družiny. Ve školním roce 
2014/2015 proběhlo dokončení rekonstrukce budovy školy.  

Po ukončení rekonstrukce se dispozice základní školy i počty učeben výrazně změnilo. Do 
budovy školy přesídlilo SVČ, MŠ a Městská knihovna. Budova se stala centrem vzdělávání 
ve městě Bruntál. 

Škola nedisponuje sportovním hřištěm, pouze 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.  

 
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. 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 

Pedagogický sbor tvořilo 21 učitelů včetně speciální pedagožky, 3 vychovatelky, 2 
asistentky pedagoga pro žáky se zdravotním postižením a 1 asistentku pedagoga pro žáky 
se sociálním znevýhodněním.  

 
Dvacet tři pedagogických pracovníků působících v základní škole a ve školní družině 

(učitelé, asistentky pedagoga a vychovatelky) splňovalo podmínky odborné kvalifikace. Čtyři 
učitelé si doplňují odbornou kvalifikaci studiem na VŠ. Jeden učitel vyučoval 2 hodiny na 
jiném stupni základní školy, než pro které získal vzdělání. Výuka cizích jazyků a výuka 
dalšího cizího jazyka (v rámci volitelných předmětů) byl zajištěna kvalifikovanými pedagogy. 
Změny nastaly na úseku správních zaměstnanců.  

V červnu 2015 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dvě pozice asistenta pedagoga na 
úvazek v součtu 1,5. 
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Celkové počty zaměstnanců k 1. 9. školního roku 2014/2015 a  porovnání se školním 

rokem 2013/2014. 
 
 

Údaje o pracovnících školy 

 

 

2013/2014 2014/2015

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

Pedagogů celkem 24 20,51 26 23,50 93,16% 84,30%

učitelé ZŠ 19 16,81 21 17,57 92,27% 81,90%

asistent pedagoga 1 1,00 1 2,25

speciální pedagog 1 0,50 1 1,00

vychovatelky ŠD 3 2,20 3 2,68 100,00% 100,00%

Nepedagogů celkem 9 8,05 14 12,05

správní zaměstnanci 6 5,05 9 8,05

pracovnice ŠJ 3 3,00 5 4,00

Celkem zaměstnanců 33 28,56 40 35,55

2013/2014 2014/2015

odborná a pedag.způsobil.

 

 

 

 
 

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 
 

Rozhodnutí ředitelky školy včetně provedeného 

zápisu 

Počet 
žáků 
celkem 

Počet  
odvolání 

Změna  
rozhodnutí 

Zápis dětí do 1. tříd 43 0 0 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 43 0 0 

Odložení školní docházky 7 0 0 

Dodatečný odklad školní docházky 0 0 0 

Povolení přestupu na základní školu 14 0 0 
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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, praktické práce a digitální technologie 

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. Testování proběhlo pod záštitou ČŠI 

s žáky 9. ročníku (viz. příloha č. 2).  

Zpětnou vazbu získáváme 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. 

Ve školním roce 2014/2015 bylo evidováno 37 úrazů žáků a jeden úraz provozního 

zaměstnance.  

Škola i prostředí jsou bezpečné, v odborných učebnách i v tělocvičně jsou vyvěšeny funkční 

provozní řády. 
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Přehled výchovně vzdělávacích výsledků ve školním roce 2014/2015 

 

 
 

 

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  2014/2015

 PŘEHLED PROSPĚCH CHOVÁNÍ ABSENCE-hodin        PŘEHLED

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

1. A 18 7 0 0,00 18 100,00 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 440 24,44 0 0,00 13

B 16 8 0 0,00 16 100,00 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 632 39,50 0 0,00 15

C

1.roč.

2. A 17 8 0 0,00 16 94,12 1,04 0 0 0 0 0 1 0 0 11 8 887 52,18 1 0,06 7 11

B 16 9 0 0,00 13 81,25 1,11 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1244 77,75 0 0,00 4 5

2.roč.

3. A 26 13 0 0,00 18 68,00 1,42 1 0 0 0 0 2 0 1 5 0 1511 58,12 15 0,58 12 10

B

C

3.roč.

4. A 27 14 0 0,00 18 44,81 1,41 1 0 0 0 0 7 3 0 12 0 1210 44,81 0 0,00 7 19

B

4.roč.

5. A 22 14 0 0,00 20 90,91 1,26 0 0 0 0 0 2 0 0 15 1 803 36,50 0 0,00 13 9

B

C

5.roč.

1. - 5.roč. 142 73 119 2 12 3 1 61 11 6727 16 71 54

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 2014/2015

 PŘEHLED PROSPĚCH CHOVÁNÍ ABSENCE-hodin    PŘEHLED

ročníktřída  počet žáků     neprospělo s vyznamenáním prospěch. neklas. 2 3 napomen.           důtka        pochvala      omluvená    neomluvená ŠK   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 23 10 2 8,70 6 26,10 1,96 0 0 0 0 0 2 1 1 3 1 2087 90,74 10 0,43

B

6.roč.

7. A 15 9 1 7,00 6 40,00 1,79 0 2 0 0 0 3 0 2 7 1 1027 68,47 0 0,00 0 4

B 16 10 2 12,50 3 18,75 1,85 0 2 1 0 0 3 2 3 8 2 901 56,31 17 1,06 8 10

7.roč.

8. A 18 8 3 16,70 8 44,40 1,87 0 0 0 0 0 0 2 0 8 1 1280 71,11 7 0,39 6

B 15 5 6 40,00 1 6,70 2,41 0 1 0 0 0 12 6 3 1 0 972 64,80 1 0,07 6 4

8.roč.

9. A 19 7 1 5,30 0 0,00 2,28 0 1 0 0 0 5 2 2 11 0 1498 78,84 8 0,42 0

B

9.roč.

6. - 9.roč. 106 49 15 24 6 1 0 0 25 13 11 38 5 7765 43 14 24
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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  2014/2015 18.6.

 PŘEHLED PROSPĚCH CHOVÁNÍ ABSENCE-hodin        PŘEHLED

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

1. A 19 7 0 0,00 18 100,00 1,07 1 0 0 0 0 0 0 0 8 1 589 31,00 0 0,00 11 0 0

B 18 8 0 0,00 17 100,00 1,02 1 1 0 0 0 0 0 1 14 0 613 34,06 73 4,06 12 0 4

C

1.roč.

2. A 16 8 0 0,00 15 93,75 1,04 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 902 56,38 0 0,00 7 0 11

B 15 8 0 0,00 13 86,60 1,11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 958 63,87 0 0,00 4 0 7

2.roč.

3. A 26 13 1 3,84 17 65,38 1,49 1 1 0 0 0 0 2 2 13 2 1276 49,08 60 2,30 11 0 8

B

C

3.roč.

4. A 27 14 0 0,00 17 63,00 1,46 1 1 0 0 0 2 4 2 14 0 1370 50,74 65 1,67 5 0 23

B

4.roč.

5. A 22 14 0 0,00 18 81,81 1,27 0 0 0 0 0 1 0 0 6 7 567 25,77 0 0,00 6 0 7

B

C

5.roč.

1. - 5.roč. 143 72 1 115 4 3 3 6 5 80 14 6275 43,88 198 1,38 56 60

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 2. pololetí školního roku 2014/2015 18.6.

 PŘEHLED PROSPĚCH CHOVÁNÍ ABSENCE-hodin    PŘEHLED

ročník třída  počet žáků     neprospělo s vyznamenáním prospěch. neklas. 2 3 napomen.           důtka        pochvala      omluvená    neomluvená školní   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 klub NP záj.útvar

6. A 21 10 1 4,70 5 23,80 1,93 0 1 0 0 0 11 4 2 17 0 2003 95,30 89 4,20 0 0 1

B

6.roč.

7. A 15 9 0 0,00 7 46,60 1,88 0 1 0 0 0 4 1 4 8 0 914 60,73 14 0,93 0 0 4

B 16 10 3 18,75 4 25,00 1,96 0 4 2 0 0 1 0 7 2 4 878 54,90 33 2,44 1 0 8

7.roč.

8. A 18 8 3 16,67 8 44,44 1,85 0 0 0 0 0 3 0 0 6 1 1222 67,89 0 0,00 0 0 2

B 15 5 5 33,33 1 0,06 2,34 0 4 0 0 0 9 8 1 2 0 1023 68,20 0 0,00 0 0 4

8.roč.

9. A 18 6 1 5,56 0 0,00 2,28 0 3 0 0 0 3 3 1 12 0 1460 81,11 0 0,00 0 0 0

B

9.roč.

6. - 9.roč. 103 48 13 25 0 13 2 0 0 31 16 15 47 5 7500 72,82 136 1,32 1 0 19
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Nadstandardní vzdělávací nabídka 

 Od 1. ročníku písmo Comenia script. 

 Od 1. ročníku výuka anglického jazyka metodou Helen Doron certifikovanými učiteli. 

 Adaptační kurz pro žáky prvních ročníků (6. ročníky považujeme za standard). 

 Lyžařské pobytové kurzy pro žáky prvního stupně (pobytový kurz pro žáky 

druhého stupě opět považujeme za běžný). 

 Adaptační prožitkový kurz pro členy Školního žákovského parlamentu. 

 Zapojení školy do programu „Petrin - škola pro demokracii“. 

 Tři asistenti pedagoga pro žáky s diagnózou autismus a se sociálním 

znevýhodněním. 

 Reedukace specifických poruch učení a chování se školní speciální pedagožkou 

v rámci výuky. 

 Arteterapie ve výuce Výtvarné výchovy pro žáky prvního stupně realizována 

speciální pedagožkou z SPC Bruntál. 

 Šestiměsíční kurz pro rodiče a předškoláky - kurz má nápravný charakter a je 

realizován školní speciální pedagožkou. 

 Škola nanečisto - vzdělávací aktivity pro předškoláky, zaměřené na běžné 

vyučovací předměty hravou formou, setkávání mají výchovný a preventivní charakter, 

pomáhají vytvářet dobré klima školy (6 měsíců). 

 

 

Zájmové útvary  šk.r. 2014/2015

Vyučující třída den doba místo

Závodná Ludmila 3. a 4. roč. čt 13:30-14.15 319

Mašlík Karel 1.st. čt 13:15-14:45 TV

Svobodová Zuzana 1.st. čt 13:30-15:00 TV

Janeček Rudolf IX.A čt 6.vyuč.hod. IX.A

Rumlová Jana ŠD stř 14:30-15:30 ŠD 301

Janyšková Eva II.roč. po 12:15-13:00 II.A

Malá Zdeňka 3. a 4. roč. út 13:00-14:30

Dufek Michal 2.st. čt 13:45-14:30 uč. Hv

Jurková Soňa 2.st. stř 15:00-16:00 TV

Jurková Soňa 2.st. čt 12:50-13:35 aula

Pospíšilová Alice IX.A čt 14:00-14:45 416

Dufek Michal 2. st. pá 13:45-14:30 TV

Holba Karel 2. st. po 14:45-15:30 319

Kroužek s arteterapeutickými a muzikoterapeutickými prvky pro děti s ADHD, SPUCH- 1x za 14 dnů 2 hod

sálová kopaná

počítačový kroužek

hudebně dramat. kr.

arteterap.

vokálně-instrumentální 

florbal

gymnastika

kroužek čj

název útvaru

počítačový kroužek

sportovní kroužek

florbal

matematický kroužek

výtvarný kroužek
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Školní poradenské pracoviště 
 

Hodnotící zpráva za školní rok 2014-2015 
 
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 - Mgr. Zdeňka Malá  
Linka důvěry - 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“.  
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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.  
 
 

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. Kolářem, s organizací 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 6. A a 7. B. 

 
  V rámci prevence sociálně patologických jevů na prvním stupni spec. pedagog 
koordinuje  program „Normální je nekouřit“ /1.-5.r./- vytvořený Doc. Hrubou z LF Masarykovy 
univerzity v Brně. 

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. Do PPP a SPC bylo letos odesláno 7 žáků k prvotnímu a 9 ke kontrolnímu vyšetření. 
   

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. 
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U vytipovaných žáků pracuje speciální pedagog v několika skupinkách metodou 
Feuersteina. Posun je u dětí v pečlivější práci, jsou více soustředěné a rozvíjí se komunikace 
včetně všech kognitivních funkcí. 

 
  Pro žáky s ADHD spec. ped. v rámci mimoškolních aktivit realizuje rovněž kroužek 
,,Terapeutické techniky,, s využitím výtvarných a hudebních technik. 
 

V 1. r. máme žáka s řečovou vadou a autistického chlapce, v 6. a 8. ročníku žáky s 
ASPERGEROVÝM syndromem a ve 2. r. žáka se sluchovým postižením. Ke dvěma z nich 
byl schválen asistent pedagoga. Komunikaci a metodické vedení asistentů zajištovala 
speciální pedagožka, obě asistentky absolvovaly kurz pro asistenty pedagoga v SPC 
Ostrava a v rámci projektu INKLUZE.  

 
V rámci rozvojového programu MŠMT na naší škole pracuje asistentka pedagoga pro 
sociálně znevýhodněné žáky.   
 

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.  
 

Rovněž tyto okolnosti ovlivňují činnosti a práci speciálního pedagoga. V posledních 
letech se proti činnosti ve VIP-I a VIP II podstatně zvýšily 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 
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 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 

 spolupráce se supervizorem 

 spolupráce na případových konferencích 
 
  Spolupracuje s lékaři, klinickými psychology, psychiatry, policii, soudy, OSPOD, PPP, 
SPC, SVP, LIGOU, Help-in, OPEN HOUSE, 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.                                                                                                                                       
 

Speciální pedagog není kompetentní vše řešit a navíc nemá tolik časového prostoru, 
proto je někdy nutné žáky odeslat na další pracoviště. 
Za období září 2014 - červen 2015 byla nejčetnější spolupráce s OSPOD, Policii ČR, SVP, 
PPP, SPC, OPEN HOUSEM , SVČ. 
 

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 projektů se speciální pedagog pravidelně zúčastňoval povinných školení 
v průběhu celého školního roku. V současné době si vyhledává školení individuálně a dle 
dohody s vedením školy se vzdělávání zúčastňuje. 

 
 
Absolvované vzdělávací kurzy ve šk.roce 2014-2015:     
 

Školská poradenská zařízení a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzdělávání, 
Podpora sociálně znevýhodněných žáků a žáků cizinců ve škole, Rizikové chování v oblasti 
školství, Práce s dětskou kresbou-Altman Zdeněk, Mgr., Práce s nadanými žáky, Podpůrná 
opatření ve vzdělávání dětí a žáků s SVP, Deficity dílčích funkcí-Věra Pokorná  

Vzdělávání a další setkávání speciálních pedagogů a psychologů jsou rovněž velmi 
důležitá pro vzájemné konzultace speciálních pedagogů a psychologů.                                                      
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V Moravskoslezském kraji probíhají setkání školních speciálních pedagogů a psychologů 
2 x ročně. Zde byla zařazena témata k záškoláctví, dobré praxi a následných aktivit ŠP a 
ŠSP.  

Speciální pedagog je zapojen do lektorské a publikační činnosti, participuje na přijímacím 
řízení SPŠ /logopedie/, zajišťuje metodické vedení AP SZn v rámci projektu SPIV, ve škole 
zabezpečuje logopedickou péči. 

 

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. Spec. pedagog realizuje Individuální výchovné programy, ve 

škole jsme v letošním šk. roce zavedli program TOR /vykazování žáků ze třídy/. V rámci ŠPP 

práce stálé narůstá, přestože celkový počet žáků klesl, musíme řešit priority zakázek, 

abychom zabezpečili celou škálu problematiky v poradenství. Již druhým rokem 

spolupracujeme se supervizorem, který pracuje s pedagogy individuálně a plánujeme 

spolupráci rozšířit i na další aktivity. Souběžně se objevují i velmi nadané děti, kterým je 

potřeba rovněž věnovat individuální péči.                                                                                                                            

ŠPP hraje ve škole nezastupitelnou roli, bez níž si v současné době školství již nedokážeme 

představit. 

Počty klientů školního speciálního pedagoga / úvazek 1/   

  rok          žáci indiv.     žáci celkem     rodiče      ped. prac. školy       ostatní     celk. kontaktů 

 2014-15        236               492              96                     118                   99                 998 

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. 

 
Procentuální poměr rozložení poskytovaných poradenských činností  ŠSP:   

 diagnostická činnost 20% 

 intervenční činnost 40% 

 metodická činnost 20% 

 ostatní, jiné činnosti 20% (participace na kariérovém poradenství, adaptační kurzy, 

dodatečné zápisy, práce s předškoláky a metodické vedení rodičů, metodické vedení 

AP, práce se třídou, koordinační činnost ŠPP, zajišťování supervize, vzdělávání, 

participace na prevenci soc. pat. jevů, přednášky pro rodiče předškoláků, práce 

s předškoláky, konzultace s učiteli MŠ, pedagogy jiných škol, logopedičtí asistenti, 

neziskové organizace, OSPOD…, případové konference). 
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Nejčastější důvody poskytnuté odborné péče ŠSP (v pořadí od 1. jako nejčastější): 

1 Důvody * Pořadí 

Školní zralost 5 

Problémy v osobnostním vývoji   7 

Vztahové obtíže 2 

Výukové problémy 6 

Poruchy učení 4 

Výchovné problémy a poruchy chování 1 

2 Péče o integrované žáky 3 

Profesní poradenství 8 

Mimořádné nadání 10 

Ostatní ** 9 

** Ostatní práce s předškoláky, vedení rodičů předškoláků, práce se třídou, metodické 

vedení asistentů pedagoga, zajištění a spolupráce se supervizorem  

 

Spolupráce s organizacemi a institucemi (nejčastější kontakty, obsah spolupráce): 

 Ano-ne obsah spolupráce 

PPP ano Konzultace – žáci SPUCH 

sociální odbory a kurátor ano Spolupráce s problémovými rodinami 

SPC ano Konzultace s žáky s ment. postižením, těl., sluchovým aj. 

SVP ano 

Spolupráce s vedenými společnými klienty, problematické 

chování. žáci SPCH 

Psychiatr ano Dle individuální potřeby klientů 

kliničtí psychologové ano Dle individuální potřeby klientů. 

nestátní organizace ano Liga, Helpin,  

Policie ČR ano Aktuální problémy, přednášky prevence. 

CPIV (Centrum podpory 
ano Spolupráce se školou, práce se třídou, podpora učitelů, 

práce se třídou, vzdělávání, /z projektu INKLUZE. nezisk. 
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inkl.vzd.)  organizace/ 

VÚ (Vých. nebo Diagn.ústav) ano Spolupráce s umístěním klientů, konzultace. 

klinický logoped ano Konzultace a spolupráce-společní klienti. 

DD (dětské domovy) ne  

zdravotnická zařízení ano 

Konzultace o hospitalizovaných klientech, nemocných 

s velkou absencí 

školy základní ano Spolupráce, konzultace. 

Školy speciální ano Spolupráce, konzultace. 

MŠ ano Besedy pro rodiče předškoláků, společné akce. 

Městská policie ano Dle potřeby. 

FOD ano Spolupráce v rámci komise pro soc. právně ochranu dětí. 

zařízení sociální péče ne  

komise OSPOD ano 

Spec. ped. je členem komise pro soc. právně ochranu 

dětí, spolupráce. 

komise komunitního plánování  ano Dle aktuálních témat. 

DM (Domovy mládeže) ne  

krizové centrum pro děti a 

rodinu ano 

V rámci komise pro soc. právní ochranu dětí. 

intervenční centrum pro 

 osoby ohrožené DN ano 

Umístění dítěte, pravidelná spolupráce. 

úřad práce ano Konzultace vycházejících žáků, besedy pro žáky. 

Firmy, ostatní   ano Dle potřeby. 

 

Další instituce: Open House, neziskové organizace/Liga, Helpin aj./, Mú 

 

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“, webovém portále 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. 

Umístění žáků: 

 

ZŠ Bruntál, Školní 2, třídní učitel, Mgr. Karel Holba, 9. A šk. rok 2014-2015 

  

žák Název školy a oboru Přijat Zápisový 
lístek 

1. Střední odborná škola Bruntál, příspěvková organizace, 
Krnovská, st. obor: 3667-H/01. zedník 

Ano AA1078322 
 
 
 
 
 

2. Střední odborná škola Bruntál, příspěvková organizace, 
Krnovská, st. obor: 3656-H/01. truhlář 

Ano AA1078294 

3. Gymnázium Rýmařov, příspěvková organizace 
St. obor: 4155H01 opravář zemědělských strojů 

Ano AA1078281 
 
 
 

4. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, 
příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, 
st.obor:6341M02 – obchodní akademie 
 

Ano AA1078285 

5. Vyšší odborná a střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. 
Krátkého 1 
st. obor: 241M05 – grafický design 

Ano AA 
1078275 
 

6. Soukromá střední odborná škola Prima s.r.o. Rýmařov, 
Sokolovská 29, st. obor: 69-41-L/02, Masér sportovní a 
rekondiční 

Ano  
 
AA107296 

7. Gymnázium Rýmařov, příspěvková organizace 
St. obor: 4155H01 opravář zemědělských strojů 

Ano AA1078280 

8. Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium 
St. obor: 2345L01 -  mechanik, seřizovač 

Ano AA1078300 
 

9.  Střední odborná škola Bruntál, příspěvková organizace, 
Krnovská, st. obor: 3667-H/01. zedník 

Ano AA1078284 
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10. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, 
příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, st. 
obor:1820M01 – informační technologie 
 

Ano AA1078276 

11. Střední odborná škola Bruntál, příspěvková organizace, 
Krnovská, st. obor: 3667H01 – zedník 

Ano AA1078283 

12. Střední odborná škola Bruntál, příspěvková organizace, 
Krnovská, st. obor: 3667H01 – zedník 

Ano AA1078282 

13.  Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. st. obor: 
6341M01 – Ekonomika a podnikání 

Ano AA1078297 

14. Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium 
St. obor: 2345L01 -  mechanik, seřizovač 

Ano AA1078277 

15.  Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. st. obor: 
6341M01 – Ekonomika a podnikání 

Ano AA1078298 

16. Střední odborná škola Bruntál, příspěvková organizace, 
Krnovská, st. obor: 3652-H/01. instalatér 

Ano AA1078278 

17. Střední odborná škola Bruntál, příspěvková organizace, 
Krnovská, st. obor: 3652-H/01. instalatér 

Ano AA1078279 

18.  Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. st. obor:7541E01 
– pečovatelské služby 

Ano AA107299 

 

ZŠ Bruntál, Školní 2 třídní učitelka, Mgr. Alice Pospíšilová  8. A   šk. rok 2014-2015 

žák Název školy a oboru Přijat Zápisový 
lístek 

1. Střední odborná škola Bruntál, příspěvková organizace, 
Krnovská, st. obor: opravář motorových vozidel 

ano AA107321 

2. Střední odborná škola Bruntál, příspěvková organizace, 
Krnovská, st. obor: 65-51-H/01, Kuchař-číšník 

Ano AA1078286 

 

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 
organizace, Dukelská 1423/1, st. obor: 79-41-K/81, 
Gymnázium 

ano AA1078322 

2. Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková 
organizace, Dukelská 1423/1, st. obor: 79-41-K/81, 
Gymnázium  

ano AA1078323 

 

Z celkového počtu 18 žáků 9. ročníku bylo po 1. kole přijímacího řízení přijato na střední 

školy 7 žáků. Na střední školy s maturitními obory bylo přijato 9 žáků /z toho 6 dívek/.   Z 8. 

ročníku vycházeli 2 žáci a rovněž byli přijati na střední školu. O prodloužení vzdělávání 

v letošním roce nikdo nepožádal. Mimo bruntálský region byli na střední školu přijati 3 žáci. Z 

5. ročníků byli přijati 2 žáci/ z toho 1 dívka na osmileté gymnázium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

V květnu 2015 žáci 2. stupně vyplnili dotazník „Klima třídy“ z webového portálu: 

www.proskoly.cz a výsledky byly předány třídním učitelům.                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                             Mgr. Michaela Mikulková, výchovná poradkyně   

http://www.proskoly.cz/
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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 
09/2014. 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 10/2014 v Karlově pod Pradědem 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 2014/2015 byl minimální školní preventivní plán splněn. Vytyčené 
preventivní úkoly se plnily v souladu s plánovaným harmonogram akcí MPP 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 2014/2015 byly důsledně vyřešeny a vždy byl zpracovány řádné 
zápisy, které jsou archivovány u speciálního pedagoga ZŠ Bruntál, Školní 2. 

Uskutečněné preventivní akce: 

* Adaptační pobyt - 6. A Železná 

* Nebezpečí kyberšikany – beseda s Policí ČR 

* Adaptační pobyt - 1. A, B Karlov pod Pradědem 

* Nebezpečí kybešikany a beseda s metodikem prevence - 7. A, B, 5. A 

* Regenerace mladé generace, Openhaus - 6. A, 7. B 

* Akce zdravého životního stylu Zdravá pětka - 6. A, B, 7. A, B, 8. A, 9. A 

* Preventivní akce „Vstupte, prosím“ -  9. A 
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* Beseda se sociálními pracovnicemi MěÚ - 6. A, B 

* Beseda Trestní odpovědnost mládeže - 8. A, B 

* Beseda s okresním metodikem prevence - 8. A 

* Pobytové školní výlety - třídy 2. A, 8. A 

* Preventivní program ,,Normální je nekouřit“ - 1. B 

* Vstup speciálního pedagoga – třídy 1. stupně /depistáže, prevence negativ. jevů/ 

 

                                              Mgr. Michal Dufek, metodik prevence 

        

 

d) Zpráva koordinátora ICT  

 
 
Hlavní akce: Výzva 51 – iPady ve výuce  
 

V loňském školním roce jsme se zúčastnili projektu Výzvy 51 financovaného 

z projektu OPVK. 20 pedagogů prošlo několika školeními zaměřenými na práci s Apple iPad 

Air tabletem a na využívání aplikací v edukačním procesu. Všechna školení byla lektorována 

Mgr. Vojtěchem Gybasem – certifikovaným lektorem společností Apple, který na všech 

školeních velmi trpělivě přistupoval k jednotlivým pedagogům a snažil se řešit jednotlivé 

problémy či dotazy. Představil nám také iPad TV, která významným způsobem rozšiřuje 

možnosti prezentace ve výuce. V rámci Výzvy 51 jsme zakoupili také několik SW produktů 

určených k podpoře přípravy a prezentace materiálů k výuce, které nám byly prezentovány 

na závěrečném dvoudenním školení v hotelu Slezan v Bruntále. 

 
 

                 Ing. Karel Holba, koordinátor ICT  

 e) Zpráva koordinátora EVVO 
 
Environmentální vzdělávání a výchova ve školním roce 2014/2015 

 

Naše škola se stejně jako v předchozích letech aktivně zapojila do projektu 

Recyklohraní. V každé třídě byly umístěny nádoby na tříděný odpad, především se jednalo o 

žluté nádoby na plasty a modré nádoby na papír. Kromě těchto recyklovatelných materiálů 

se žáci velmi aktivně zapojili také do sběru vysloužilých baterií a elektrozařízení. V tomto 

školním roce nasbírali bezmála 280kg požitých baterií. Nejlepší třídy pak byly vyhodnoceny. 

Za nasbírané body si každá třída vybrala věcné dary a nechyběla ani sladká odměna. 

 V rámci projektu Recyklohraní jsme dále využili výjezdního programu Recyklace hrou, 

který již zmíněný projekt organizuje. Jednalo se o poutavou přednášku o recyklovatelnosti 

různých materiálů s velmi praktickými příklady a ukázkami z běžného života. Kromě toho se 

žáci dověděli, jaký vliv na životní prostředí mají některé běžně používané spotřebiče. 
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Program byl dělaný velmi zajímavou formou s aktivní účastí všech přítomných žáků. 

Zúčastnili se žáci 1. i 2. stupně konkrétně 4.třídy a sedmých a osmých tříd. 

 Dále jsme se v rámci enviromentální výchovy snažili žáky seznámit s možností 

recyklace přímo ve městě, kde žijí. Tato aktivita probíhala především formou výletů do okolí, 

kde jsme žáky seznamovali s možnými místy, kde recyklovatelný odpad odnést. Tato aktivita 

probíhala především v hodinách přírodopisu. 

 V tomto školním roce se naše škola také aktivně zapojila do Dne Země, který již 

tradičně pořádá Středisko volného času v Městském parku. V rámci Dne Země byli naši žáci 

také účastníky Ekologické soutěže, která se konala na 4.základní škole. 

 

Zpracovala Mgr.Kateřina Grygová 

 

6. 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 DVPP 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 2014 - 2015 

datum název vzdělávací akce počet 

osob 

09/2014- 

06 /2015 

Doplňující pedagogické studium 2 

09/2014- 

06 2015 

Studium výchovného poradenství 1 

09/2014 Dvoudenní workshop moderních dějin 1 

09/2014 Prevence ve škole – jak pracovat s dětmi s výchovnými 

problémy 

3 
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10-12 

/2014 

Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného 

prostředí 

1 

10/2014 Moderní škola potřebuje moderní PR 1 

10/ 2014 Základy Hejného vyučovací metody 5 

10/2014 Workshop-techniky metody vyjednávání 1 

10/2014 Role speciálního pedagoga v systému poradenských služeb 

ve škole 

1 

10/2014 Modul pro asistenty pedagoga zaměřený na žáky s mentálním 

postižením, poruchami autistického spektra, duševním 

onemocněním a oslabením kognitivních funkcí 

1 

11/2014 Standard speciálně pedagogického vyšetření… 1 

11/2014 Extremismus, rasismus a intolerance  1 

11/2014 Matematická prostředí v metodě Hejného- 2D geometrie 5 

10/2014 Super Nature 1 3 

01/2015 Nácvik čtení 1 

01/2015 Správní řízení ve škole z pohledu výkonu spisové služby. 

Přijímací řízení do škol v r. 2015- Zápis do MŠ a ZŠ 

2 

02/2015 Sdílna-metody a formy aktivní výuky 1 

03/2015 Učím (se) rád v první třídě 1 

03/2015 Vedení obtížného rozhovoru 1 

03/2015 Školení administrátorů systému Škola OnLine (celodenní) 1 

03/2014 Minikonference - metody aktivního učení 2 

03/2015 Instruktivní vyučovací hodina 1 

03/2015 Proč je baví čeština 1 1 

03/2015 Sebereflexe v práci učitele aneb jak zabránit vyhoření 1 

03/2015 Aktuální stav zákona o pedagogických pracovnících 1 

04/2014 Písemná a elektronická komunikace, úprava písemností a 

aktuální změny 

2 
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04/2015 Aktuální stav školské legislativy 1 

04/25015 Setkání výchovných poradců 1 

04/2015 Výuka Aj s podporou ICT 1 

05/2015 Použití metod RWC v hodinách matematiky 2 

05/2015 Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí -

základní vzdělávání 

1 

05/2015 InspIS ŠVP-modul pro práci s ŠVP 2 

05/2015 Workshop-podpůrná opatření ve vzdělávání dětí a žáků se 

SVP 

1 

05/2015 Žák s narušenou komunikační schopností 1 

06/2015 Trénink koordinátora parlamentu II. 2 

08/2015 Letní škola tvoříme s iPadem a pro iPad 1 

Celkem                                                                                       37 54 
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    7. Údaje o aktivitách, školních projektech a prezentaci 
školy na veřejnosti 

 

 

  

 Akce školy ve školním roce 2014/2015-1.stupeň + 
ŠD   

Termín Název akce Třída 

4.9.2014 Zahájení plaveckého výcviku  2.A, 2.B, 3.A 

11.9.2014 Plavecký výcvik 2.A, 2.B, 3.A 

11.9.2014 Divadelní představení Stonožka - Malá mořská víla  5.A 

19.9.2014 Plavecký výcvik 2.A, 2.B, 3.A 

22.9.2014 Návštěva SVČ  ŠD 

24.9.2014 Drakiáda 1.A, 1.B, ŠD 

26.9.2014 Plavecký výcvik 2.A, 2.B, 3.A 

29.9. - 1.10.2014 Adaptační kurz 1.A, 1.B 

2.10.2014 Plavecký výcvik 2.A, 2.B, 3.A 

3.10.2014 Technika hrou na SPŠaOA 5.A 

3.10.2014 Dentální hygiena - beseda ŠD 

6.10.2014 Turnaj ve vybíjené ZŠ žáci 5. a 6. tříd 

6.10. - 7.10. 2014 Adaptační kurz členů ŠŽP žáci ŠŽP 

8.10.2014 Malování na chodník ŠD 

9.10.2014 Plavecký výcvik 2.A, 2.B, 3.A 

14.10.2014 Návštěva Městské knihovny 5.A 

16.10.2014 Plavecký výcvik 2.A, 2.B, 3.A 

22.10.2014 Filmové představení ŠD 

23.10.2014 Pět klíčů, krajské kolo soutěže Zdravá pětka 
vybraní žáci 5.A, 6.A, 
7.A, 8.A 

23.10.2014 Plavecký výcvik 2.A, 2.B, 3.A 

24.10.2014 Návštěva sauny ŠD 

30.10.2014 Plavecký výcvik 2.A, 2.B, 3.A 

3.11.2014 Den dýní 
1.A, 1.B, MŠ 
Pionýrská, ŠŽP 

3.11.2014 S lampiony za strašidly ZŠ, veřejnost 

6.11.2014 Plavecký výcvik 2.A, 2.B, 3.A 

7.11.2014 Návštěva sauny ŠD 

12.11.2014 Arteterapie 1.B 

14.11.2014 Návštěva sauny ŠD 

18.11.2014 Celostátní finále soutěže Košík plný rozumu žák 5.A 

19.11.2014 Arteterapie 2.A 

20.11.2014 Krásná cesta do školy ZŠ, MŠ 

21.11.2014 Návštěva sauny ŠD 

25.11.2014 Dílny v Domově Pohoda ŠD 

27.11.2014 Divadelní představení Kytka žáci ZŠ 

27.11.2014 Dopravní výchova 4.A 

28.11.2014 MiniOlympiáda vybraní žáci ZŠ 

28.11.2014 Pěvecká soutěž lidových písní žáci ZŠ 

28.11.2014 Návštěva sauny ŠD 

3.12.2014 Arteterapie 1.B 
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5.12.2014 Návštěva sauny ŠD 

9.12.2014 Vitamínový den - Ovoce do škol 1.st 

10.12.2014 Arteterapie 2.A 

11.12.2014 

Vánoční jarmark na náměstí Míru - veřejné 
vystoupení žáci 1. - 3. ročníku 

12.12.2014 Návštěva dětí z MŠ Mahenka 1.B 

12.12.2014 Návštěva sauny ŠD 

16.12.2014 Florbalová liga žáci 1. stupně 

18.12.2014 Cesta za zvířátky 3.A 

18.12.2014 Vystoupení v Domově Pohoda 5.A 

18.12.2014 Vánoční jarmark a DOD ZŠ a veřejnost 

8.1.2015 Pohyb a strava, to je čistá hlava - projekt 2.B 

9.1.2015 Návštěva sauny ŠD 

15.1.2015 Pohyb a strava, to je čistá hlava - projekt 2.B 

16.1.2015 Návštěva sauny ŠD 

19.1.2015 Návštěva dětí z MŠ Pionýrská učitelé 1. stupně 

20.1.2015 Školní zralost v MŠ Oborná učitelé 1. stupně 

21.1.2015 Okresní kolo MO Zdravá pětka žák 5.A 

21.1.2015 Divadelní představení Balada o zlé královně žáci 1. st. 

21.1.2015 Filmové předstvení Jak vycvičit draka 2 ŠD 

23.1.2015 Návštěva sauny ŠD 

26.1.2015 Prezentace školy v MŠ Okružní učitelé 1. stupně 

27.1.2015 Prezentace školy v MŠ Smetanova učitelé 1. stupně 

27.1.2015 Školní zralost v MŠ Mahenka učitelé 1. stupně 

28.1.2015 Tanečně divadelní pohádka Broučci žáci 1. st. 

28.1.2015 Švihadlový král žáci 1. st. 

10.2.2015 Hrajeme si na školu - Den otevřených dveří ZŠ, veřejnost 

13.2.2015 Dopravní výchova 4.A 

13.2.2015 Návštěva sauny ŠD 

17.2.2015 Bruslení ŠD 

18.2.2015 Arteterapie 2.A 

18.2.2015 Filmové představení Útěk z planety Země ŠD 

20.2.2015 Vernisáž v SVČ - vyhodnocení soutěže žáci 1.st 

20.2.2015 Návštěva sauny ŠD 

25.2.2015 Recyklace hrou 5.A, 4.A 

26.2.2015 Divadelní představení pro školy v anglickém jazyce 3.A, 4.A, 5.A 

27.2.2015 Pyžamový bál ŠD 

5.3.2015 Florbalová liga vybraní žáci 1.st. 

5.3.2015 Beseda v Městské knihovně Bruntál 4.A 

6.3.2015 Návštěva sauny ŠD 

11.3. - 13.3.2015 Lyžařský výcvik žáci 1. st. 

11.3.2015 Filmové představení Dům kouzel ŠD 

17.3.2015 Kurz rodičů a předškoláků předškoláci 

19.3.2015 Návštěva Městské knihovny Bruntál 2.A, 2.B 

23.3.2015 Návštěva sauny ŠD 

23.3.2015 Kurz rodičů a předškoláků předškoláci 

24.3.2015 Šikulové akce SVČ 4.A, 5.A 

25.3.2015 Arteterapie 2.A 

25.3.2015 Velikonoční odpoledne s pohádkou a vyráběním ŠD 

26.3.2015 Recitační soutěž I.stupeň 



 
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 

 

 31 

26.3.2015 Škola nanečisto předškoláci 

27.3.2015 Dopravní výchova 4.A 

27.3.2015 Veselé zoubky 1.A, 1.B 

27.3.2015 Noc s Andersen 4.A 

30.3.2015 Kurz rodičů a předškoláků předškoláci 

7.4.2015 Pohyb a strava, to je čistá hlava - projekt 1.A,1.B, 5.A, 4.A 

10.4.2015 Superfarmář - krajské kolo vybraní žáci  

13.4.2015 Kurz rodičů a předškoláků předškoláci 

14.4.2015 Hudební představení 1.stupeň 

17.4.2015 Florbalová liga vybraní žáci 

17.4.2015 Beseda v Městské knihovně Bruntál 3.A 

17.4.2015 Návštěva sauny ŠD 

23.4.2015 Škola nanečisto předškoláci 

24.4.2015 Jarní probouzení parku ZŠ 

24.4.2015 Návštěva sauny ŠD 

27.4.2015 Kurz rodičů a předškoláků předškoláci 

29.4.2015 Dravci - výukový program 1.stupeň 

29.4.2015 Pěvecká soutěž  1.stupeň 

4.5.2015 Kurz rodičů a předškoláků předškoláci 

5.5.2015 Dopravní soutěž - oblastní kolo 5.A 

11.5.2015 Zlatý list - ekologická soutěž 1.A 

11.5.2015 Kurz rodičů a předškoláků předškoláci 

13.5.2015 Májová notička - okresní kolo soutěže ve zpěvu vybraní žáci 

21.5.2015 Návštěva Městské knihovny Bruntál 1.B 

22.5.2015 Florbalová liga vybraní žáci 

22.5.2015 Hasík 2.A, 2.B 

26.5.2015 Divadelní představení Spejbla a Hurvínka v Praze  ŠD 

28.5.2015 Plavecký výcvik 1.A, 1.B 

1.6.2015 Divadelní představení Alenka v říši divů 1.A, 5.A 

1.6.2015 Den dětí v přírodě ZŠ 

2.6.2015 Školní výlet 1.A, 5.A 

2.6.2015 Divadelní představení Alenka v říši divů 1.B, 2.B 

4.6.2015 Plavecký výcvik 1.A, 1.B 

4.6.2015 Školní výlet 3.A, 4.A 

5.6.2015 Průkaz cyklisty 4.A 

5.6.2015 Výlet ŠD ŠD 

8.6.2015 Plavecký výcvik 1.A,1.B 

10.6.2015 Filmové představení  ŠD 

11.6.2015 Školní výlet 1.A, 1.B 

17.6.2015 Školní výlet 2.B 

17.6. - 18.6.2015 Školní výlet 2.A 

18.6.2015 Plavecký výcvik 1.A, 1.B 

22.6.2015 Školní akademie  ZŠ 

23.6.2015 Pasování prvňáčků na čtenáře 1.A, 1.B 

23.6.2015 Průkaz cyklisty 4.A 

24.6.2015 Společné zakončení školního roku se třídou a rodiči  4.A 

25.6.2015 Hasík 2.A 

25.6.2015 Plavecký výcvik 1.A, 1.B 

25.6.2015 Návštěva Wellness Bruntál ŠD 
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  AKCE ŠKOLY - 2. stupeň - školní rok 2014/2015   

Termín Název akce Třída 

   

18.11.2015 Exkurze – muzeum času Šternberk VIII.A, VIII.B 

21.11.2015 Vzácní savci Slezska 
Vybraní žáci VII. 
ročníku 

8.1.2015 
Pohyb a strava, to je čistá hlava – Chůze, aneb je 
lepší chodit pěšky IX.A, II.B 

15.1.2015 
Pohyb a strava, to je čistá hlava – Jak se chovat v 
dopravě II.A, VIII.A 

10.2.2015 Biologická olympiáda – školní kolo Vybraní žáci 2.st. 

2.3.2015 Pohyb a strava, to je čistá hlava – Jsi co jíš VII.A, VII.B 

7.4.2015 
Pohyb a strava, to je čistá hlava – netradiční 
pohybové aktivity 

I.A, I.B, V.A, VI.A, 
VII.A 

24.4.2015 Den Země   

29.4.2015 Letové ukázky s dravci  

29.4.2015 Ekologická soutěž  vybraní žáci 2. st. 

11.5.2015 Zlatý list – ekologická soutěž I.A 

28.5.2015 
Pohyb a strava, to je čistá hlava – srovnání 
studentů Vybraní žáci 2.st. 

3.6.2015 Základní hospodaření s financemi VIII.A, VIII.B, IX.A 

10.6.2015 Dobré a špatné úvěry VIII.A, VIII.B, IX.A 

11.6.2015 Odis bus VI.A, VII.A, VII.B 

17.6.2015 Finanční produkty VIII.A, VIII.B, IX.A 

24.6.2015 Investice v kostce VIII.A, VIII.B, IX.A 

 

 

Školní družina ve školním roce 2014/2015 

 

  Školní družina pro první stupeň měla dohromady dvě oddělení o celkovém počtu 59 dětí. 

Některé akce probíhaly společně, jiné pouze v jednotlivých odděleních. Také zde fungovaly dva 

zájmové kroužky – výtvarný a florbal. Hned v září se konala Drakiáda, které se zúčastnily děti i 

se svými rodiči. V říjnu se se družina zúčastnila podzimní akce „S lampiony za strašidly“, které 

se konalo v Městském parku. Také jsme začali chodit pravidelně do sauny za účelem otužování. 

V listopadu proběhla příprava dětí s tanečkem nazvaný „Sněhuláci“. Zároveň se děti podílely na 

přípravě Jarmarku a výzdobě prostor školy. Prosinec patřil hlavně kulturním vystoupením ve 

vánoční atmosféře. Také jsme navštívili Domov Pohoda, kde se konaly Vánoční dílny. V lednu 

se děti věnovaly zimním radovánkám. Stavěli se sněhuláci a soutěžilo se v netradičních 

sportech. Navštívili jsme Stanici mladých přírodovědců v rámci soutěže „Malujeme zvířátka“. 

V únoru se děti pobavily na „Pyžamovém bále“. Také se konal turnaj ve stolní hře „Superfarmář“. 

Zasportovat si mohly v soutěži „Švihadlový král“. V březnu se začal nacvičovat lidový taneček na 

Velikonoce. Ve středisku volného času jsme barvili kraslice na akci Velikonoční dílny. Duben 

patřil Velikonocům na zámku, kde děti vystupovaly a také zde vystavovaly své výrobky na 

soutěži „Bruntálská kraslice“. V květnu jsme navštívili kulturní akci na náměstí „Kloboukový bál“, 

kde jsme vystavovali ručně vyráběné klobouky. V červnu jsme se zúčastnili výtvarné soutěže na 

téma „Moje prázdniny“. 
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Děti školní družiny postoupily do krajského kola v soutěži „Coolinaření s Albertem“ v Olomouci, 

kterou opět vyhrály a odměnou byl výlet na kurz vaření s šéfkuchařem v Praze. Školní rok jsme 

završili výletem do Karlovic na minigolf. 

 

Vychovatelky:  Zuzana Svobodová 

                        Jana Rumlová 

 
 
 

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 
Ve školním roce 2014/2015 neprováděla ČŠI na ZŠ Bruntál, Školní 2 žádnou inspekční 
činnost. 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy 

Viz. příloha č. 1 

 

 

10. 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 2014/2015 
jsme opět požádali o dotaci na tři asistenty pedagoga pro zdravotně postižené žáky s 
autismem. Škola také podala žádost o dotaci na asistenta pro žáky se sociálním 
znevýhodněním. Žádosti byly schváleny.  
Zapojili jsme se do celostátního projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání 

v ČR, CZ.1.07./1.2.00/43.0003, v tomto projektu se vzdělával celý pedagogický sbor a 

probíhal formou ověřování katalogu podpůrných opatření pro žáky se sociálním 

znevýhodněním. Ředitelka školy v tomto projektu zapojila speciální pedagožku jako 

oblastního metodika MSK pro asistenty pedagoga. 

 
V rozvojových programech se zaměřujeme zejména na ty, které umožňují 

pedagogický rozvoj školy. 
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11. 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. 
Dále také realizujeme: 

 

 Zprostředkovávání vzdělávání dospělých v rámci CŽV prostřednictvím lektorské 

činnosti pedagogů ZŠ Školní 2 (jazykové kurzy). 

 Pronájem učeben a vytvoření podmínek k realizaci vzdělávání dospělých 

prostřednictvím vzdělávacích institucí (jazykové kurzy). 

 
 
12. Údaje o předložených a školou realizovaných 
projektech financovaných z cizích zdrojů 
 
 
Evropské projekty 
 

 Celostátní projekt Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, 

CZ.1.07./1.2.00/43.0003, v tomto projektu se vzdělával celý pedagogický sbor a 

probíhal formou ověřování katalogu podpůrných opatření pro žáky se sociálním 

znevýhodněním. Ředitelka školy v tomto projektu zapojila speciální pedagožku jako 

oblastního metodika MSK pro asistenty pedagoga. 

 Projekt s názvem: Chytrá škola – modernizace výuky, který byl schválen a jehož 

realizace započala v 01/2013. Způsobilé náklady byly 1.295 816,- Kč a doba trvání 

projektu: 30 měsíců (od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2015). Zdrojem financování projektu byl 

program EU peníze školám. 

 Škola úspěšně zrealizovala projekt z výzvy 51 Tablety do škol, se způsobilými 

náklady 565.840,- Kč. Náplní projektu je vzdělávání pedagogů a pořízení IT techniky. 

 Dále byla škola partnerem v projektu pro celý MSK realizovaný SŠ Elektrotechnická 

Ostrava „Pohyb a strava, to je čistá hlava“, CZ.1.07/1.1.00/53.0018. Způsobilé 

náklady projektu: 15 995 572,- Kč. Účastnilo se jej 20 škol MSK a 3 000 žáků. Cílem 

bylo rozšířit a obohatit spektrum znalostí žáků v oblasti zdravého životního stylu 

prostřednictvím nových metod a forem výuky. 

 Výzva 56 OP VK - rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích 

jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. 

Žádost podána 04/ 2015, způsobilé výdaje: 756 832,- Kč.  

 Žádost o dotaci z programu MŠMT „Podpora zabezpečení škol a školských 

zařízení“. Obsahem projektu byl nákup bezpečnostních prvků (dveří, zámků, kamer, 

závor, oplocení, osvětlení, záznamové techniky) montážní práce), drobné stavební 

úpravy, drobné terénní úpravy. Žádost podána 03/ 2015, způsobilé výdaje: 500 000,- 

Kč. 

 Zapojení v ekologickém projektu MŠMT „Recyklohraní“. 
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 Partnerské zapojení do projektu EU OP VK SPŠ Bruntál „Technika hrou“, který byl 

zaměřen na přírodovědné a technické vzdělávání. Náplní projektu byla výuka žáků ve 

speciálním odborném centru v budově průmyslové školy a navštěvování 4 odborných 

kroužků žáky školy. 

 Partnerské zapojení do projektu EU „NatTech“ - projekt realizovala SPŠ a OA 

Bruntál pro ZŠ. Projekt reagoval na dlouhotrvající problém a prognózu vývoje na trhu 

práce v MS kraji. Žáci druhého stupně se v rámci projektu zúčastnili několika exkurzí 

a výletů a navštěvovali chemický kroužek na SPŠ a OA. 

 
Projekty financované z grantu Města Bruntál 
 
Šest projektových žádostí od zřizovatele a finanční dotace v částce 66.000,-Kč na jejich 

realizaci. Jednalo se o projekty:  

 Aliante Petrin mezi základními školami - II. stupeň, 

 Turnaj ve vybíjené mezi základními školami na náměstí-I. a II. stupeň, 

 Adaptační kurz pro žáky prvních ročníků, 

 Adaptační kurz pro žáky šestých ročníků, 

 Hrátky s historií mezi základními a středními školami, 

 Krásná cesta do školy pro děti z MŠ. 

 
 
 

13. 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. 
 

Úspěchy žáků ZŠ Bruntál, Školní 2 ve sledovaném období  

Žáci školy se pravidelně účastní soutěží a olympiád společně s ostatními školami v Bruntále i 
okolí. Aktivně reprezentují školu na veřejnosti. 
 

 Krajský přebor v plavání- Roman Procházka – 7 titulů přeborníka oblasti, 2x druhé 

místo. 

 Mistrovství ČR v plavání- R. Procházka - 3. místo. 

 Český pohár v dálkovém plavání- R. Procházka - 1. místo. 

 Nejlepší sportovec okresu- R. Procházka-plavání. 

 Světový a Evropský šampionát WADF v Liberci (Stonožky)- mistryně světa i 

Evropy: 4 zlaté, 1 stříbrná, 2 bronzové medaile  - L. Procházková. 
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 Čokoládová tretra Šternberk - M. Novák – 1. místo. 

 OV Olympijských vítězů- A. Jedličková – 1. místo.  

 Celorepublikové kolo eko soutěže „ Pět klíčů k tajemství pyramidy“- J. Černý - 2. 

místo  

 Celorepubliková soutěž „Veselé zoubky“- 1. místo ŠD. 

 Šikulové – 1. místo.  

 Bruntálský kros- D. Hlaváčová – 2. místo, K. Fojtíková - 3. místo, A. Jedličková – 3. 

místo, V. Dočkálková – 3. místo. 

 Cihla cup florbal - 3. místo. 

 Vánoční turnaj v kopané – 2. místo. 

 Bruntálský slavík - A. Mikulková – 1. místo, J. Hadryś, J. Jarošová- 2. místo, Š. 

Chrástková- 3. místo. 

 Večerní běh Bruntálem- Zlatý pohár a titul „Nejlepší škola“! (Daniela Hlaváčová 

(2. B) – 1. místo, Anna Jedličková (5. A) – 2. místo a Josef Černý (5. A) – 3. místo) 
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Prezentace školy na veřejnosti 

 III. reprezentativní ples Petrina ve stylu 30. let. 

 Dobytí pevnosti Petrin. 

 TV reportáže na ČT 1. 

 Reportáže TV Polar. 

 Reportáž Českého rozhlasu „ Toulky historií“. 

 Návštěva ministra školství M. Chládka. 

 Slavnostní otevření Petrina. 

 Prohlídky Petrina pro veřejnost. 

 Projektové aktivity 

 Vystupování školního žákovského pěveckého sboru Petriňáček. 

 Školní akademie 

 Velikonoce na zámku 

 Vánoce na zámku 

 Dny města Bruntál 

 Den země  

 Den dýní 

 S lampiony za strašidly 

 
Charitativní činnost  

Školní žákovský parlament naší školy se zapojil 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 15 tis. Kč. 

V uplynulém školním roce také školní žákovský parlament zorganizoval sbírku na 
podporu činností České společnosti AIDS Pomoc - Červená stužka.                                      

Další charitativní akcí bylo zapojení se do soutěže „Sněhuláci pro Afriku“ na pomoc 
africkým dětem v Gambii.    

                                                                       

Aktivně také spolupracujeme s domovem pro seniory Pohoda v Bruntále. 
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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 
možné pomoci škole a zaštítění a organizaci akcí školy. 

Sdružení rodičů a přátel Petrina zorganizovalo ve spolupráci s mateřskou školou, 
knihovnou a SVČ velkou a úspěšnou akci pro širokou veřejnost našeho města u příležitosti 
zahájení provozu Vzdělávacího centra Petrin s názvem „Dobytí pevnosti Petrin“. Dále také 
spolupracovalo na pořádání mimořádně úspěšného školního plesu na téma 30. léta. 

 
 

 
 

 
 
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 té době procházela velkou 
rekonstrukcí. Sdružení má zájem nejenom být nápomocno při řešení vznikajících problémů, 
ale svými hlasy 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 v letošním školním roce řídily činnost sdružení.  

Na počátku nového školního roku čekají sdružení doplňující volby do rady zástupců 
tříd, neboť se otevřely nové 1. ročníky a začíná nová etapa práce.  
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Věříme, že se nám podaří oslovit rodiče těchto dětí a zapojit je co nejvíce do činnosti 
sdružení. Připravuje se plán práce na rok 2015/2016, 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 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 závislá 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 2014/2015 

 
Plenární schůze rodičů     od 15.30 hodin 
 

 Úvodní informativní schůze k rekonstrukci budovy školy          4. 9. 2014 čtvrtek 
 
 
Plán pedagogických rad                                  od  14.15 /14.30/ hodin 
 

 schválení plánu práce 2014/2015                                             11. 9.   2014   čtvrtek 

 hodnocení za 1. čtvrtletí                                                            13. 11. 2014   čtvrtek 

 hodnocení za 1. pololetí                                                            22. 1.   2015   čtvrtek 

 hodnocení za 3. čtvrtletí                                                            16. 4.   2015   čtvrtek 

 hodnocení za 2. pololetí                                                            18. 6.   2015   čtvrtek 
 
Vydávání vysvědčení          
       

 1. pololetí  2014/2015                  29. 1. 2015   čtvrtek 

 2. pololetí  2014/2015                                                                  30. 6. 2015   úterý   
 
Třídní schůzky a následné konzultace 
 

 1. stupeň základní školy                                                            15.00 – 16.30 hodin 
 2. stupeň základní školy                                                            15.30 – 17.00 hodin     

 

 11. 11. 2014 úterý       

 13. 1. 2015 úterý 

   7. 4. 2015 úterý 

   9. 6. 2015 úterý 
Termíny prázdnin ve školním roce 2014/2015 
 
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2014. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. 
ledna 2015. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015. 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015. 
Jarní prázdniny pro okres Bruntál jsou stanoveny od pondělí 2. února do neděle  
8. února 2015. 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015. 
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015. 
Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. 
 
Ředitelské volno  
 
Bude upřesněno v průběhu školního roku. 
 
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 2015. 
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O R G A N I Z A C E    Š K O L Y    2014 / 2015

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

I.A Mgr. Mašlík Karel 17 7 308 VI.A Bc. Bezová Kamila 22 10 408

I.B Mgr. Schneiderová Pavla 18 9 309

VII.A Mgr. Mikulková Michaela 15 9 413

II.A Mgr. Janyšková Eva 16 8 314 VII.B Mgr. Jurková Soňa 17 10 412

II.B Mgr. Voksová Markéta 16 9 316

VIII.A Mgr. Dufek Michal 18 8 409

III.A Mgr. Šaturová Radmila 27 13 307 VIII.B Mgr. Pospíšilová Alice 15 5 408

IV.A Mgr. Závodná Ludmila 27 13 310 IX.A Ing. Holba Karel 19 7 418

V.A Mgr. Procházková Zuzana 22 14 315 ŠD vychovatelka školní družiny    počet žáků učebna

Školní družina celkem dívky č.dveří

ŠD Rumlová  Jana 28 301

ŠD Svobodová  Zuzana 30 300

ŠD Krajíčková Žaneta 28 419

Výchovný poradce Mgr. Mikulková Michaela

Speciální pedagog  Mgr.Malá Zdeňka

Metodik prevence Mgr. Dufek Michal

celkem dívky

Učitelé bez třídnictví 1.stupeň  ZŠ 143 73

Mgr. Janeček Rudolf Mgr. Grygová Kateřina 2.stupeň  ZŠ 106 37

Mgr. Malá  Zdeňka Demelová Petra Počet žáků celkem 249 110

Mgr. Pachutová Dagmar Ing. Jedličková Eva

Asistenti pedagoga

Balážová Aurélie

Fridrichová Světlana

Mgr. Mičkerová Ivana
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Výroční zprávu školy za rok 2014/2015 zpracovala a prostřednictvím podkladů 
kompetentních zaměstnanců školy sestavila PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová. 

 
Bruntál, 8. 10. 2015. 

 
Výroční zpráva byla projednána korespondenčním způsobem s učitelským sborem a to v 
týdnu od 28. září do 2. října 2015. 

 
 

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. 
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