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Úvodem 

 

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

 

Velmi nás těší, že i v uplynulém školním roce vyhledalo naši školu zase víc dětí než 

v roce předešlém a to nejen v prvních ročnících, kde jsme otevřeli dvě třídy, ale noví žáci 

přibyli také do vyšších ročníků. Ve druhé polovině školního roku, která se nesla ve znamení 

90. výročí založení budovy Petrin, jsme zahájili revizi školního vzdělávacího programu. 

Všichni pedagogové i správní zaměstnanci si váží každého úspěchu školy a podporu 

vnímáme i od zřizovatele. 

Školní rok počet žáků celkem 1. stupeň 2. stupeň 

2012/2013 230 133 97 

2013/2014 240 129 111 

2014/2015 246 143 103 

2015/2016 284 166 118 
 
Poznámky k tabulce: Ve škole se neustále zvyšuje počet žáků. Z původních 12 tříd s 230 žáky ve školním roce 
2012/2013 jsme se rozrostli na současných 14 tříd s počtem cca 284 žáků, z toho 8 tříd na I. stupni a 6 tříd na II. 
stupni.  

  

 

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

Od ledna 2014 učíme ve zrekonstruovaných prostorách Petrina a v uplynulém 

školním roce se nám o prázdninách podařilo zrekonstruovat prostory školní tělocvičny, 

konkrétně rozvody vody a elektřiny, šatny a sociální zařízení. Věříme, že změnu ocení nejen 

žáci a zaměstnanci školy, ale také široká veřejnost, která naši tělocvičnu hojně využívá ke 

svým sportovním a volnočasovým aktivitám. Nelze nezmínit, že se také výrazně změnil 

vstupní prostor před budovou Petrina, kde jsme společnými silami vytvořili malý zahradní 

projekt a zkrášlili plochy u vstupu do budovy novou zelení, kytkami, stromy a také opravili 

odpočinkové zóny. Na projektu a jeho realizaci se aktivně podíleli žáci školního žákovského 

parlamentu, jejich koordinátorky, provozní zaměstnanci a vedení školy. Všichni se snažíme, 

aby naše škola byla stále hezčí, účelovější a hlavně aby se nám v ní dobře bylo. 

 

Podporujeme aktivně zdravý životní styl, což dokládá např. několik darů škole, které 

jsme obdrželi za odebírání biosurovin pro naši školní jídelnu a za které jsme mohli vybavit 

naši tělocvičnu novým sportovním nářadím.  
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Tím došlo k propojení příjemného s užitečným a to je vždy přínosné. Také oblíbený, 

unikátní celorepublikový vzdělávací program „Zdravá pětka“ se v naší škole stal již tradicí. 

Zábavnou a interaktivní formou se žáci seznamují se zásadami zdravého stravování.  

Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich 

přirozené implementaci do životního stylu. 

Zdravý životní styl upevňujeme v našich žácích také účastí v rozličných sportovních 

soutěžích, jejich úspěchy budou podrobně popsány v samostatné kapitole, ale 

nejprestižnější bylo bez pochyby 1. místo v krajské sportovní soutěži Hejtmanův pohár, kde 

jsme vybojovali jedinečnou trofej, věčnou slávu a finanční odměnu 10.000 korun! Naše škola 

nejlépe obstála v soutěži, do které se zapojilo 10 445 žáků z 37 škol celého 

Moravskoslezského kraje, a za výhru pořídíme sportovní dresy pro žáky naší školy. 
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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“. 

Žijeme a vzděláváme děti v nelehké době a mě napadlo, než psát o demokratické 

škole a demokracii ve škole by možná bylo aktuálnější psát o multikulturalitě a jinakosti. 

Petrusek (2004) hovoří o řešení celého sociodemografického problému pomocí rozsáhlé a 

systematické přípravy na život v nucené multikulturnosti. Ale není součástí demokracie - 

demokratické školy i jinakost? V současném světě více než kdy jindy. Stankiewicz (1995) 

hovoří o „časované bombě“, kterou v sobě demokracie nosí, o jejích masochistických 

sklonech, projevujících se v přístupu k lidem, kteří jí opovrhují, i když jsou proslulí tím, že jí 

používají jen k tomu, aby dosáhli svých cílů. Tohle jsou stinné stránky demokracie, o kterých 

musíme vědět, ale přesto jiný hodnotný model soužití lidí neznáme. 

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 projekty z výzev MŠMT č. 56 - Rozvoj čtenářství a čtenářské 

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

technických oborů a č. 57- rozvoj jazykových a technických dovedností učitelů a žáků. 

V rámci těchto projektů vycestovali žáci naší školy do Anglie na týdenní jazykový pobyt, 

abychom posílili jazykovou gramotnost. Pedagogové naší školy také společně s žáky prošli 

jazykovým vzděláváním formou blended learningu. Zakoupili jsme několik stovek knih do 

školní knihovny a vytvořili metodické materiály pro čtenářské dílny od druhého až po devátý 

ročník pro podporu čtenářské gramotnosti (http://www.zspetrin.cz/index.php/tridy/tu-

janyskova/905-ctenarska-dilna-aneb-dekuji-moje-3-a). Šest učitelů vycestovalo do zahraničí, 

aby si vyzkoušeli stínování – shadowing s kolegy z cizí země. Vybavili jsme novou dílnu pro 

pracovní vyučování, ve kterém žáci vyráběli výrobky dle nových metodických materiálů, 

vytvořených našimi pedagogy. Oba projekty byly pro školu velmi přínosné a obohacující, 

věříme, že budou mít další návaznost. 

http://www.zspetrin.cz/index.php/tridy/tu-janyskova/905-ctenarska-dilna-aneb-dekuji-moje-3-a
http://www.zspetrin.cz/index.php/tridy/tu-janyskova/905-ctenarska-dilna-aneb-dekuji-moje-3-a
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Na konci prázdnin jsme zapojili do výzvy MŠMT č. 02_16_023 Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt bude od ledna 2017 

řešit personální obsazení poradenského pracoviště posílením o pozici školního psychologa a 

zabezpečení dalšího fungování speciálního pedagoga. Dále projde několik pedagogů 

jazykovým vzděláváním a vzděláváním v mentoringu. 

Ve znamení 90. výročí založení Petrina jsme ve spolupráci se spolkem rodičů 

uspořádali a uspořádáme několik společenských akcí, které směřují nejen k rodičům našich 

žáků a zaměstnancům Petrina, ale také k široké veřejnosti. Ať už to byl ples školy ve stylu 

Jamese Bonda, vernisáž fotek válečného fotografa a reportéra NATO Lubomíra Světničky na 

chodbách školy anebo probíhající fotosoutěž „Devadesátka ve fotografii“. 

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. 
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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 čtyři 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 723/2, 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:     Nová 876/5, 79201, Bruntál 
služební telefon:       +420 775 535 669 
 
Statutární zástupce ředitele školy 

  
zástupkyně ředitelky školy:  Mgr. Olga Tonnerová 
adresa:     Třída Obránců míru 4 , 79201, Bruntál 
služební telefon:    +420 775 534 676 

  
                  
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 
               telefon kancelář:  553 821 167 
 
 
 
datum zapsání do rejstříku škol a školských zařízení: 1. 1. 2005 
datum zahájení činnosti:     1. 9. 1961   

                
  

http://www.mubruntal.cz/
http://www.zspetrin.cz/
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Kapacita součástí školy 2014/2015 

 
ZŠ  základní škola   470  
ŠD  školní družina   140  
ŠJ  školní jídelna   534 stravovaných 
 
 
 
Správa budovy Petrin 
 
správce budovy  - Milan Pluskal   telefon správce:  775 534 383 
recepční   - Michaela Harazinová  telefon recepce: 553 821 194  
recepční  - Jan Procházka    

  
další kontakty:     pluskal@zspetrin.cz 

         harazinova@zspetrin.cz 
         prochazka@zspetrin.cz 

 
  

mailto:pluskal@zspetrin.cz
mailto:harazinova@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:  

 13. října 2015  

 1. prosince 2015 

  30. srpna 2016 

 

Školská rada na svých jednáních projednávala: 

 

 informace ředitelky školy k chodu školy (zapojování školy do projektů Výzva 56, 57, 

problematika žáků z rodin s hmotnou nouzí, nároky na ochranu a bezpečnost budovy 

Petrina, akce k 90. výročí založení Petrina, aktivity na zlepšení spolupráce s MŠ 

Pionýrská, informace o rozdělení 6. ročníku na dvě třídy z důvodu zvýšeného počtu 

žáků s poruchou učení, přijímaní pedagogů atd.), 

 znění žádosti adresované Radě města Bruntálu, týkající se požadavku na finanční 

investice do vybudování školního hřiště, sportoviště, případně herní plochy se 

základním vybavením, 

 informace ředitelky školy o úpravách Školního řádu, 

 úpravy ve školním vzdělávacím programu Petrin-Škola pro všechny, 

 informace k zápisům do 1. tříd, 

 informace ke školnímu plesu, 

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

 zprávu o finanční situaci školy.  
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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.  

 

Vzhledem k tomu, že od 1. září 2016 vstoupil v platnost upravený Rámcově 

vzdělávací program pro ZV, věnovali jsme práci na Školním vzdělávacím programu v 

průběhu školního roku 2015-2016 velkou pozornost. Učitelé se seznámili podrobně s 

úpravami RVP, proběhla řada aktivit a diskusí vztahujících se k  ŠVP a k právě probíhající 

inkluzi.  

V květnu 2016 jsme na naší škole zorganizovali seminář pro ředitele, vedoucí 

pracovníky a koordinátory ŠVP Jak zlepšovat a inovovat ŠVP, který vedli certifikovaní lektoři 

Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek, aktivní spolupracovníci MŠMT v problematice 

RVP ZV.  

K 1. září 2016 jsme vydali přílohu ŠVP č. 3, která uvádí ŠVP  PETRIN - ŠKOLA PRO 

VŠECHNY, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, verze 3.0. v 

soulad s platným RVP ZV.   
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V souvislosti s prohlubováním práce na průřezových tématech jsme nově realizovali s 

žáky 1. stupně projektový den „Žijeme v Evropě“, přednášky o finanční gramotnosti pro žáky 

2. stupně apod. 

 

Aktivně připravujeme vydání nového školního vzdělávacího programu 1. září 2017. 

Učitelé pracují v týmech na návrzích úprav ŠVP. Koordinátorka ŠVP se účastnila 

vzdělávacích akcí ČŠI a NIDV „Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV“.  V 

tomto systému jsme založili ŠVP a v roce 2016/2017 chystáme převedení našeho ŠVP ze 

stávajícího programu do systému InspIS ŠVP. 

 

                           Mgr. Pavla Schneiderová, koordinátorka ŠVP 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 

Pedagogický sbor tvořilo 23 učitelů včetně ředitelky, zástupkyně ředitelky a speciální 

pedagožky, 3 vychovatelky školní družiny, 3 asistentky pedagoga pro žáky se zdravotním 

postižením a 1 asistentka pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním.  

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

(učitelé, asistentky pedagoga a vychovatelky) splňovalo podmínky odborné kvalifikace. Dva 

učitelé si doplňovali odbornou kvalifikaci studiem na VŠ. Jeden učitel nesplňoval podmínku 

odborné kvalifikace.  

V měsíci říjnu došlo vzhledem k počtu žáků se SVP k rozdělení šestého ročníku na třídy 

VI. A, VI. B, a k přijetí dvou nových pedagogů. 

 
 

 
 
 
 
 

Celkové počty zaměstnanců k 1. 9. školního roku 2015/2016 a  porovnání se školním 

rokem 2014/2015. 
 

Údaje o pracovnících školy 
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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 ředitelky školy 
 

Rozhodnutí ředitelky školy včetně provedeného 
zápisu 

Počet Počet  
odvolání 

Změna  
rozhodnutí 

 
Zápis dětí do 1. tříd 

 
47 

 
0 

 
0 

 
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 

 
47 

 
0 

 
0 

 
Odložení školní docházky 

 
7 

 
0 

 
0 

 
Dodatečný odklad školní docházky 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Povolení přestupu na základní školu 

 
15 

 
0 

 
0 

 

 
 
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 je dodržován, 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 je nabízen německý jazyk, ruský 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.  
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Škola rovněž využívá externí evaluační nástroje, zejména bezplatné nabídky 

standardizovaných testů. V letošním školním roce byli testováni žáci šestých a devátých 

tříd v projektu Stonožka, dále proběhlo testování průřezových témat v projektu PRUT 

2016 u žáků devátých a osmých ročníků a žáci osmých ročníků se zúčastnili projektu 

PPZ Modul A – příprava na přijímací zkoušky. 

U žáků 1. stupně proběhlo testování schopností dětí. U žáků sedmého ročníku bylo 

realizováno dotazníkové šetření Klima třídy. 

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 2015/2016 bylo evidováno 55 úrazů žáků a žádný úraz provozního 

zaměstnance. 

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

funkční provozní řády.  
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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“. 

 Čtyři 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  

 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). 
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Organizace školního roku 2015/2016 
 
Plenární schůze rodičů     od 15.30 hodin 
 

 3. 9. 2015 čtvrtek 
 
Plán pedagogických rad            __                      od  14.15 /14.30/ hodin 
 

 schválení plánu práce 2015/2016                                             10. 9.   2015   čtvrtek 

 hodnocení za 1. čtvrtletí                                                            19. 11. 2015   čtvrtek 

 hodnocení za 1. pololetí                                                            25. 1.   2016   pondělí 

 hodnocení za 3. čtvrtletí                                                            14. 4.   2016   čtvrtek 

 hodnocení za 2. pololetí                                                            23. 6.   2016   čtvrtek 
 
Vydávání vysvědčení          

       

 1. pololetí  2015/2016                28. 1. 2016   čtvrtek 

 2. pololetí  2015/2016                                                                  30. 6. 2016   čtvrtek   

 
Třídní schůzky a následné konzultace 

 
 1. stupeň základní školy                                                            15. 00 – 16.30 hodin 
 2. stupeň základní školy                                                            15. 30 – 17.00 hodin     

 

 1. 9. 2015 úterý – třídní schůzky 1. ročníků        9:15 hodin 

 3. 9. 2015  čtvrtek – třídní schůzky 4.,6.,7. ročníků       15:00 hodin 

 18. 11. 2015 středa       

 14. 1. 2016 čtvrtek 

 12. 4. 2016 úterý 

 14. 6. 2016 úterý 
 
 
Termíny prázdnin ve školním roce 2015/2016 
 
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. 
ledna 2016. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016. 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016. 
Jarní prázdniny pro okres Bruntál jsou stanoveny od pondělí 8. února do neděle  
14. února 2016. 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016. 
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2016 do středy 31. srpna 2016. 
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. 
 
Ředitelské volno  

Bude upřesněno v průběhu školního roku. 
 
Termín zápisu dětí do 1. tříd Základní školy Bruntál, Školní 2 pro školní rok 2016/2017 
Zápis do 1. ročníků základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona od 15. ledna 
do 15. února 2016. 
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Přehled výchovně vzdělávacích výsledků ve školním roce 2015/2016 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 

 22 
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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                    
 
Školní poradenské pracoviště bylo zřízeno v rámci realizace systémového projektu VIP-

Kariéra od 1. 9. 2005. Následně pak pokračovaly další systémové projekty VIP II, VIP III, 

Rozvojové programy ŠPP, které fungují doposud. Realizace projektů a rozvojových 

programů je financována z Evropských sociálních fondů. 

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

0,5 úvazku Moravskoslezským krajem. Tudíž na ZŠ pracuje školní speciální pedagog na celý 

úvazek, financovaný ze dvou zdrojů. 

ŠPP je pracoviště, kde pracuje zkušený 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 speciálního pedagoga kontinuálně navazují na standardní 

činnosti PPP.  

Kapitola „Školní poradenské pracoviště“ a rozsáhlá část „Klasifikace a hodnocení žáků s 

SPUCH“ je zapracována ve školním řádu ZŠ Bruntál, Školní 2.  

 

Popis průběhu poskytovaných služeb 

Ve školním roce 2015-16 máme celkem 277 žáků. Žáků s SVP je 110, z nichž je 41 žáků se 

ZP/ z toho 11 žáků s IVP, 16 žáků bez IVP s navýšením/, 69 žáků se SZn, 10 žáků má 

souběžně ZP i SZn. Se SZn navštěvuje naší školu 40, 74% žáků.  

Téměř všichni jsou zařazeni do péče školního speciálního pedagoga.                                                                                                                            

Ve škole pracují 4 asistenti pedagoga, 3 AP pro ZP a 1 AP pro děti se SZn. 

K individuální činnosti, jednorázové konzultaci, opakované intervenční činnosti se žáky s i 

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/.    
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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.  

Zaměřujeme se i na rozvoj poradenských služeb k nadaným žákům. Ke konci 

školního roku proběhla depistáž k vyhledávání nadaných žáků pomocí počítačového 

programu. Z průzkumu vyplynulo, že nadaných žáků přibývá ať už s vysokým IQ nebo 

vysoce rozvinutými speciálními schopnostmi a nadané pocházející z kulturních i etnických 

minorit. Osobnostní profily vytipovaných žáků a jejich znalost vede ke zvýšení informovanosti 

učitelů a poskytuje vhled do osobnosti těchto žáků, čímž také příznivě podporuje a posiluje 

výchovně-vzdělávací působení ve prospěch nadaných dětí. 

Ve spolupráci se speciálním pedagogem konzultují a nastavují programy učitelé, kteří mají v 

této podpoře klíčovou úlohu. V následujících letech budeme činnosti s nadanými žáky dále 

rozvíjet. 

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

práce se třídou speciální 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 psychology, 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 jsme ve 2. pol. v rámci projektu 

„Regenerace mladé generace“ pod OPEN HOUSEM zrealizovali práci se třídou v 6. A v 6. B 

a 7. A.                                                                                      

V rámci prevence sociálně patologických jevů na prvním stupni speciální pedagog koordinuje 

program „Normální je nekouřit“, /1. - 5. r./ - vytvořený Doc. Hrubou z LF Masarykovy 

univerzity v Brně, který realizují pedagogové přímo ve výuce. 

Depistáže převažují v 1. třídách ZŠ, kde se snaží podchytit možné školní selhávání a 

počáteční projevy SPU. V některých třídách – dle zakázky 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 speciální pedagog s dětmi individuálně pracuje, jsou zařazeny do podpůrného 

programu, kde je realizována reedukace, nastavena metodika čtení, grafomotorická cvičení 

apod./dle individuální potřeby/. Speciální pedagog pracuje s dětmi minimálně půl roku a 

teprve pak rozhodne, jestli pošle děti dále do PPP.  
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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 5 žáků k prvotnímu a 8 ke kontrolnímu vyšetření. 

Diagnostikovaní žáci PPP nebo SPC jsou zařazováni dle doporučení do speciální 

pedagogické péče. Pro rodiče a děti jsou realizovány Společné dílny, kde se rodiče 

seznamují s metodami práce a jak pracovat s dětmi doma. 

U žáků ZŠ, kteří stojí před volbou povolání poskytuje speciální pedagog kariérové 

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

Zatím jen individuálním zájemcům se SPUCH poskytuje diagnostiku k volbě povolání, 

individuálně povolání s žáky popř. rodiči konzultuje a navrhuje vhodné školy. 

U vytypovaných žáků 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. Pro žáky s ADHD speciální pedagog v rámci mimoškolních 

aktivit realizuje rovněž kroužek „Terapeutické techniky“ s využitím výtvarných a hudebních 

technik. 

V průběhu měsíce května a června jsme začali s testováním žáků, abychom vytipovali 

nadané žáky. Na základě vyhodnocení budeme v následujícím školním roce připravovat 

programy pro žáky nadané a mimořádně nadané. 

Ve 2. r. máme žáka s řečovou vadou, v 1., 2., 7. a 9. ročníku žáky s ASPERGROVÝM 

syndromem a ve 3. r. žáka se sluchovým postižením. Ke čtyřem z nich byl schválen asistent 

pedagoga, kdy jeden AP byl pro 2 žáky. Komunikaci a metodické vedení asistentů 

zajištovala speciální pedagožka. Asistentky absolvovaly kurz pro asistenty pedagoga v SPC 

Ostrava.  

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. AP pak zajištuje spolupráci s rodinou, doučování a volnočasové aktivity.  Tyto 

služby jsou však stále nedostačující.                                           

Rovněž tyto okolnosti ovlivňují činnosti a práci speciálního pedagoga. V posledních letech se 

proti činnosti ve VIP I - VIP III 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 k 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.  
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V rámci vzdělávání pedagogů ve škole/zabezpečené ŠPP/ proběhla vzdělávání na téma- 

Práce ŠPP, Práce se třídou, Komunitní kruh a v dalším školním roce plánujeme pokračovat s 

tématy dle zájmu pedagogů.                                                                                                     

 

 

 

 

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 – PPP, SPC, 

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

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

Volby povolání, nabízí M.B.T.I.-typologie osobnosti, 

 využívá Instrumentální obohacován 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, nezisk.org. Liga, Help-in, OPEN H0US, Tesalonika aj.  Spolupráce funguje se 

všemi složkami bez problému. Kdykoli potřebuje speciální pedagog 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  2015- červen 2016 byla nejčetnější spolupráce s OSPOD, policii ČR, SVP, 

PPP, SPC, Open House, SVČ.  

Speciální pedagog 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 školním roce 2015-2016:  

Deficity dílčích funkcí v kognitivním pojetí /Brigitte Sindelar/, Žák s narušenou komunikační 

schopností, Podpůrná opatření ve vzdělávání dětí a žáků se SVP, Základy krizové 

intervence ve škole, Principy koučinku a SOLE, Společné vzdělávání - legislativa, právní 

problematika, podpůrná opatření. 

Vzdělávání a další setkávání speciálních pedagogů a psychologů jsou rovněž velmi důležitá 

pro vzájemné konzultace speciálních pedagogů a psychologů.                                                     



 
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 

 28 

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/, je v pravidelném kontaktu s NÚV, ve škole zabezpečuje koordinátora 

Společného vzdělávání, logopedickou péči. 

 

 

 

 

Závěr 

Stále více narůstá počet dětí s problematickým chováním/ vulgarita, agresivita, 

nerespektování autority, problematické rodiny aj./Máme děti s řečovými vadami, autistické se 

sluchovým postižením, s poruchami chování, poruchami učení, žáky nadané, narůstají žáci 

s psychiatrickými diagnózami, někdy až na úkor jiných zakázek, nárůst je i žáků se sociálním 

znevýhodněním. Tudíž souběžně s práci se třídou je nutná individuální opakovaná práce 

s žákem, tím logicky narůstá počet hodin žáků s problematickým chováním. Speciální 

pedagog realizuje Individuální výchovné programy, ve škole jsme v loňském školním roce 

zavedli program TOR /vykazování žáků ze třídy/. V rámci ŠPP práce stálé narůstá, musíme 

řešit priority zakázek, abychom zabezpečili celou škálu problematiky v poradenství.  Dva 

roky jsme spolupracovali se supervizorem, který pracuje s pedagogy individuálně a 

plánujeme spolupráci rozšířit i na další aktivity.  

Bohužel v tomto školním roce jsme z finančních důvodů supervizora nemohli zaplatit, 

věříme, že se podaří v následujícím školním roce činnost supervizora zrealizovat. 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 nedokážeme představit, a 

paní ředitelka sděluje, že krajský úřad od ledna 2017 neposkytne na ŠSP finanční 

prostředky.  

V době INKLUZE všichni předpokládali, že bude podpora pro žáky i odborníky.                                                                                                                                                

Největším rizikem vidíme financování odborníků. 

 

Počty klientů, kterým byla poskytnuta ve školním roce 2015-2016 péče školního 
speciálního pedagoga / úvazek 1/   

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

2015-16                          326                   926                84                 137                       123     

             

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. 

Procentuálním poměr rozložení poskytovaných poradenských činností  ŠSP:   
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 diagnostická činnost 20% 

 intervenční činnost 30% 

 metodická činnost 30% 

 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. patologických jevů, přednášky pro rodiče předškoláků, 

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

asistenti, pracovní setkávání se speciálními pedagogy jiných škol, ŠPZ, neziskové 

organizace, OSPOD…, případové konference).   

 

Nejčastější důvody poskytnuté odborné péče ŠSP (v pořadí od 1. jako nejčastější): 

Důvody * Pořadí 

Školní zralost 5 

Problémy v osobnostním vývoji   4 

Vztahové obtíže 2 

Výukové problémy 6 

Poruchy učení 7 

Výchovné problémy a poruchy chování 1 

Péče o integrované žáky 3 

Profesní poradenství 8 

Mimořádné nadání 9 

Ostatní ** 10 

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

vedení asistentů pedagoga, zajištění a spolupráce se ŠPZ 

 

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. 
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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  Help-in, Tesalonika 

Policie ČR ano Aktuální problémy, přednášky prevence. 

CPIV (Centrum podpory 

inkluzivního vzdělávání)  

Byla, 

ale 

projekt 

již 

skončil 

Spolupráce se školou, práce se třídou, podpora učitelů, 

práce se třídou, vzdělávání /z projektu INKLUZE 

nezisková organizace/ 

VÚ (Výchovný nebo Dg. 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 ano Dle potřeby. 

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. 
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úřad práce ano Konzultace vycházejících žáků, besedy pro žáky. 

Firmy, ostatní   ano Dle potřeby. 

 

 

           Mgr. Zdeňka Malá, školní speciální pedagog       

                                                                                                                                                                               

                                                   
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. 

 
Umístění žáků: 
 

ZŠ Bruntál, Školní 2, třídní učitel, Mgr. Michaela Mikulková, 8. A   šk. rok 2015-2016  

Gábor Ivan Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace 

3667H01 - Zedník 

Gáborová Vanesa Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace 

6551H01 - Kuchař - číšník 

Polášek Tomáš Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace 

3667H01 - Zedník 
ZŠ Bruntál, Školní 2, třídní učitel, Mgr. Soňa Jurková, 8. B   šk. rok 2015/2016 

Horváthová 
Sabina 

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace 

6551H01 - Kuchař - číšník 

Miková Lucie Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace 
6551H01 - Kuchař - číšník 

ZŠ Bruntál, Školní 2, třídní učitel, Mgr. Michal Dufek, 8. A   šk. rok 2015-2016 
Doležal Marek Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, 

příspěvková organizace 
2345M01 - Dopravní prostředky 

Fiala Jan Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace 

3667H01 - Zedník 

Hamrle Tomáš Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková 
organizace 

3646M01 - Geodézie a katastr nemovitostí 

Hudecová Terezie Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace 

6551H01 - Kuchař - číšník 
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Hynek Jiří Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace 

4155H01 - Opravář zemědělských strojů 

Košický Lukáš Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace 
6551H01 - Kuchař - číšník 

Kotlárová Ester Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace 

6551H01 - Kuchař - číšník 

Kováčová Marta Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace 
6951H01 - Kadeřník 

Král Martin Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, 
Opava, příspěvková organizace 
4151H01 - Zemědělec - farmář 

Martinát Jakub Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, 
příspěvková organizace 

1820M01 - Informační technologie 

Mašlík Roman Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, 
Opava, příspěvková organizace 

4151H01 - Zemědělec - farmář 

Miková Ester Soukromá střední odborná škola PRIMA s.r.o. 
6941L02 - Masér sportovní a rekondiční 

Mohslerová 
Karolína 

Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková 
organizace 

5341M01 - Zdravotnický asistent 

Doležal Marek Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, 
příspěvková organizace 

2345M01 - Dopravní prostředky 

Fiala Jan Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace 
3667H01 - Zedník 

Hamrle Tomáš Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková 
organizace 
3646M01 - Geodézie a katastr nemovitostí 

Hudecová Terezie Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace 

6551H01 - Kuchař - číšník 

Hynek Jiří Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace 
4155H01 - Opravář zemědělských strojů 

Košický Lukáš Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace 

6551H01 - Kuchař - číšník 

Kotlárová Ester Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace 
6551H01 - Kuchař - číšník 

Kováčová Marta Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace 

6951H01 - Kadeřník 

Král Martin Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, 
Opava, příspěvková organizace 

4151H01 - Zemědělec - farmář 

Martinát Jakub Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, 
příspěvková organizace 
1820M01 - Informační technologie 

Mašlík Roman Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, 
Opava, příspěvková organizace 
4151H01 - Zemědělec - farmář 

Miková Ester Soukromá střední odborná škola PRIMA s.r.o. 

6941L02 - Masér sportovní a rekondiční 

Mohslerová Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková 
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Karolína organizace 

5341M01 - Zdravotnický asistent 

Navrátil Jan Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace 
4155H01 - Opravář zemědělských strojů 

Páleníček Jiří Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace 

4155H01 - Opravář zemědělských strojů 

Pištělák Tomáš Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, 
příspěvková organizace 

2341M01 - Strojírenství 

 
Procházka Roman 

 
Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková 
organizace 

7942K41 - Gymnázium se sportovní přípravou 

Slívka Jiří Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, 
příspěvková organizace 

2341M01 - Strojírenství 

Svobodová Hana Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková 
organizace 
7941K41 - Gymnázium 

Svozil Roman Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, 
příspěvková organizace 
1820M01 - Informační technologie 

Šivák Daniel Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace 

4155H01 - Opravář zemědělských strojů 

Urbaník Richard Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, 
Opava, příspěvková organizace 

4151H01 - Zemědělec - farmář 

Valoušek Ivo Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace 

4155H01 - Opravář zemědělských strojů 

Velebová Adriana Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková 
organizace 

7941K41 - Gymnázium 

Zabloudilová 
Barbora 

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, 
příspěvková organizace 

6341M02 - Obchodní akademie 

Zbořilová Valérie Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková 
organizace 
8241M05 - Grafický design 

                                                              

 

 

 

 
 
Mgr. Michaela Mikulková, výchovná poradkyně 
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c) Zpráva metodika prevence                    

Ve školním roce 2015/2016 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 2015/2016 byly důsledně vyřešeny a vždy byl 

zpracovány řádné zápisy, které jsou archivovány u speciálního pedagoga a výchovného 

poradce ZŠ Školní Bruntál. 

Adaptační kurzy 

Finanční prostředky poskytnuté městem Bruntál pro realizaci adaptačních pobytů jsou 
zejména pro žáky 6. tříd nepříliš dostatečné, pokrývají jen část nákladů. Také výše příspěvku 
také není každý rok stejná a značně kolísá -  od necelých 3000,- Kč v minulém roce do více 
než 10000,- Kč. Pro adaptační pobyty žáků 1. tříd je to jiné, tam se ale podává zcela jiný 
projekt, ve městě ojedinělý, tam je příspěvek města zatím nadstandartní.  

Pobyt proběhl v 10/2015 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. 
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Na naší škole jsme si stanovili standard adaptačních pobytů 6. tříd v trvání 3 dny a 

dvě noci, využíváme nabídky SVČ Bruntál, která je nejlevnější (Železná), ale programem 

dostačující a vyhovující. Cena na žáka je asi 550,- Kč.  

 

Z města vždy pokryjeme tuto částku nějakým podílem (dle štědrosti aktuálního roku) 

a zbytek financujeme přes rodiče dětí, kteří doplácí většinou 200 – 300 Kč. Pokud by město 

přestalo dotovat adaptační kurzy, tato akce by určitě neskončila, museli ji ale celou zaplatit 

rodiče dětí, jen by asi nebyla dostupná pro všechny anebo by se musela zkrátit nebo jinak 

upravit, aby byla levnější. 

 

V naší škole v posledních letech realizujeme řadu programů primární prevence. 

Některé realizujeme z vlastních zdrojů, některé pomocí externích realizátorů. 

 

 

Vlastní preventivní aktivity, realizuje školní poradenské pracoviště, vlastní zdroje bez 

dotací: 

 

 Kouření a já, Normální je nekouřit (metodik prevence v rámci Vz), šikana ve třídě (metodik 

prevence pro 1. st ZŠ), dotazníky a šetření Odhalení rizikových oblastí (SP, VP a MP), 

dotazníkové šetření Klima třídy (MP a VZ celý druhý stupeň), program Sebedůvěra, Jak říct 

NE, aktivity k posílení vztahů ve třídě, kroužek s prvky muzikoterapie a arteterapie (SP pro 

děti s ADHD a problémovým chováním), terapeutické činnosti na posílení sebevědomí- 

speciální pedagog školy pro 1. i 2. stupeň. 

 

 

Externí lektoři 

 

Česká společnost AIDS pomoc – přednáška a webinář 

společnost NEBUĎ OBĚŤ – Internetový průkaz internetového surfaře (2. st.) 

OPEN HOUSE Bruntál Regenerace mladé generace – 6. a 7. třídy 

PPP Bruntál – šetření možných ohrožení dospívající mládeže plus následná psychologická 

práce s vybranými žáky 2. stupně 

Město Bruntál - Trestní odpovědnost mladistvých 3 hodiny, Sociální právo  

Policie Bruntál – Kybešikana  

SVČ Bruntál a Město Br. – preventivní akce Vstupte, prosím  

Europe direct Bruntál -preventivní akce Find your way – prevence kyberprostoru a využití 

volného času  

 

 

Návrhy pro budoucnost 

 

Do budoucna bychom uvítali každou preventivní akci či přednášku na téma Šikana ve třídě, 

řešení situací spojených se šikanou a kyberšikanou. 
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Uskutečněné preventivní akce: 

* Adaptační pobyt - 6. A, 6. B Železná 

* Nebezpečí kyberšikany – beseda s Policí ČR 

* Adaptační pobyt - 1. A, B Karlov 

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

* Regenerace mladé generace, Open house - 6. A, 6. B, 7. A 

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

* Preventivní akce „Vstupte, prosím“  

* Beseda se sociálními pracovnicemi MěÚ - Trestní odpovědnost mládeže  

* Beseda s metodikem prevence – prevence šikany 

* Preventivní akce Wind your way – celá škola 

* Pobytové školní výlety  

* Preventivní program „Normální je nekouřit“ – 6. a 7. třídy 

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

 

 

 

                                              Mgr. Michal Dufek, metodik prevence 

 
  



 
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 

 37 

d)  
e) Zpráva koordinátora ICT  

INFORMATIKA 

 
Hlavní akce: Žijeme hokejem – MS 2016 v ledním hokeji  
 

V loňském školním roce jsme ve spolupráci s třídou IX. A uspořádali pro všechny třídní 

kolektivy tipovací soutěž u příležitosti konání mistrovství světa v ledním hokeji v Rusku.  

Cílem akce byla snaha zvětšit zájem dětí o sport a 

prohloubit národní hrdost.  

Třídní kolektivy tipovaly jednak přesné výsledky jednotlivých 

zápasů a dále počet vstřelených gólů obou mužstev. 

Všechny tipy, výsledky, vyhodnocení a statistiky 

zpracovávali žáci IX. A v hodinách informatiky za pomocí 

tabulkového procesoru MS Excel. 

 

Akce se u žáků i jejich třídních učitelů setkala s velmi kladným ohlasem již v průběhu 

soutěže. Žáci si vyzdobili kmenové třídy vlajkami a příspěvky o národním týmu. V den, kdy 

hráli naši reprezentanti, přicházeli do školy v národních dresech se symboly ČR na tvářích. 

 

 
 

Vítězná třída III. A pod vedením paní učitelky třídní Evy Janyškové převzala hokejový dort se 

symbolem konaného šampionátu. Žáci tříd na druhém a třetím místě obdrželi sladkosti. 
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Hlavní náplň předmětu Informatika: 
 
Hlavní náplní předmětu Informatika bylo přiblížit cloudová úložiště, principy fungování a 

možnosti, které tato technologie přináší. 

 
V průběhu školního roku 2015/2016 se žáci učili využívat cloudová úložiště a s tím 

spojené online aplikace přístupné z kteréhokoliv zařízení umožňující přístup do sítě 

Internetu. Žáci si tak vyzkoušeli a aktivně využívají OneDrive od firmy Microsoft, díky 

kterému dosáhli na 5 GB volného diskového prostoru a k tomu zdarma k online aplikacím 

Word, Excel a Powerpoint, se kterými se učí postupně pracovat. Učí se rovněž vzájemně 

sdílet multimediální soubory a své dokumenty, fotografie, grafiku apod. 

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 

 
Hlavní náplň předmětu Digitální technologie: 
 
Po celý školní rok 2015/2016 se žáci předmětu Digitální technologie učili fotit profesionální 

digitální zrcadlovkou Canon D500 v různých režimech focení.  Za příznivého počasí vyráželi 

do přírody, dívali se kolem sebe a hledali ten správný úhel pohledu na objekty kolem nich. 

Pokud počasí nepřálo, pak žáci hledali zajímavá zákoutí či zajímavé tváře přímo v interiéru 

budovy Petrina. Nafocený materiál se následně učili zpracovávat v online dostupných 

aplikacích, jako například Photoshop Express nebo Pixlr, a následně publikovat na osobních 

webových stránkách, vytvořených na portále Webnode. 

 



 
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 

 39 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ing. Karel Holba, koordinátor ICT  
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f) Zpráva koordinátora EVVO 

 
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 410 kg použitých baterií a 138 kg starého elektrozařízení. 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 dozvěděli, jaký vliv na životní prostředí mají některé běžně používané spotřebiče. 
Program byl dělaný velmi zajímavou formou s aktivní účastí všech přítomných žáků. 
Zúčastnili se žáci 1. i 2. stupně. 
 V projektu Recyklohraní jsme také plnili různé úkoly, při kterých žáci objevovali nejen 
to, jak spotřebiče fungují, ale také to, kdy je vynalezl, v které době a jak se s nimi zachází 
v případě, že už doslouží. 
 V tomto školním roce se naše škola také aktivně zapojila do akce Den Země, který již 
tradičně pořádá Středisko volného času v Městském parku. Naši žáci se také zúčastnili 
Ekologické soutěže, která se konala na Základní škole Okružní v Bruntále. 
 

 

        Mgr. Soňa Jurková, koordinátor EVVO 
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g) Zpráva koordinátora Školního žákovského parlamentu 

 

V letošním školním roce proběhly volby nových členů, pouze ve třídách 2. A a 2. B. 
Celkový počet členů je 22 žáků. ŠŽP vedou dvě certifikované koordinátorky – Mgr. Michaela 
Mikulková, Mgr. Eva Janyšková.  

 
V říjnu 2015 jsme absolvovali výjezdní adaptační pobyt. Program obsahoval 

stmelovací aktivity, zhodnocení aktivit předešlého roku, plán akcí na nový školní rok. 
Proběhlo znovurozdělení některých rolí. 

 
Členové parlamentu se podíleli na akcích školy: 
 

1. Akce, na kterých jsme se podíleli, a které jsme zorganizovali: 

 Jarmark a Den otevřených dveří                                                                           

 Sportovní den 

 Den dýní a S lampiony za strašidly 

 Zápis do 1. tříd 

 Krásná cesta do školy 

 Sázení květin před budovou školy 
 

2. Charitativní akce: 

 Světluška 

 Červená stužka 

 Dobré srdce 
 

Pokračujeme v práci na získání titulu „Škola pro demokracii“. Po splnění všech osmi 
bodů získá škola celorepublikově uznávaný titul. 
Členové parlamentu se pravidelně scházejí a pracují na vylepšení klimatu školy, spolupracují 
se třídami, třídními učiteli a vedením školy. 

 
                                                        koordinátorky ŠŽP:  Mgr. Michaela Mikulková 
                                                            Mgr. Eva Janyšková 
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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 /2016 
Doplňující pedagogické studium 2 

09/2015 Rozvoj čtenářských dovedností 1 

10/2015 Brigitte Sindelar – deficity dílčích funkcí v kognitivním pojetí 1 

10/2015 Dílna čtení a psaní 3 

10/2015 Metodická poradna 1 

11/2015 Autismus ve školní praxi 2 

11/2015 Trestní odpovědnost mládeže 3 

11/2015 Zástupce ředitele školy- a co ještě 1 

11/2015 Asertivita a agresivita ve škole 1 

11/2015 Zvládání konfliktních situací pro učitele 1 

02/2016 Principy koučinku a S. O. L. E. 24 

02/2016 Základy krizové intervence ve škole 1 

02/2016 Materiál, fantazie a pracovní výchova 1 

02/2016 Právní poradna vedoucí pracovníky ZŠ a speciálních škol 2 

03/2016 ADHD – metody práce 1 



 
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 

 43 

 
 
 
 
 

 
 
. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  AKCE ŠKOLY - školní rok 2015/2016   

termín akce třída 

03.09.2015 Máš na to, reprezentuj! - ZŠ Cihelní vybraní žáci 7. A, 8. A, 8. B, 9. A 

03.09.2015 Plavecký kurz - Břidličná 2. A, 2. B, 3. A, 3. B 

            07.09. - 09.09. 2015 Adaptační kurz - Železná 6. A 

10.09.2015 Plavecký kurz - Břidličná 2. A, 2. B, 3. A, 3. B 

10.09.2015 "V září světlušky září" vybraní žáci 5. A, 7. A, 8. B, 9. A 

11.09.2015 "V září světlušky září" vybraní žáci 3. A, B, 6. A, 7. A, 8. A, B 

16.09.2015 Návštěva pana starosty 9. A 

17.09.2015 Plavecký kurz - Břidličná 2. A, 2. B, 3. A, 3. B 

24.09.2015 Plavecký kurz - Břidličná 2. A, 2. B, 3. A, 3. B 

24.09.2015 Vybíjená vybraní žáci 4. A, 5. A 

25.09.2015 Klauniáda 1. A, 1. B 

01.10.2015 Plavecký kurz - Břidličná 2. A, 2. B, 3. A, 3. B 

01.10.2015 Přespolní běh Břidličná vybraní žáci 1. a 2. stupně 

03/2016 Metoda Hejného v matematice na 2. stupni ZŠ 1 

04/2016 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle 

vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

3 

04/2016 Setkání učitelů 1. stupně 1 

05/2016 Úpravy ŠVP v systému InspIS po změně RVP ZV 1 

05/2016 Uzavírání ročníkového hodnocení a tisk vysvědčení 

v systému Škola OnLine 

1 

05/2016 Jak zlepšovat a inovovat ŠVP 3 

05/2016 Vzděláváme společně 2 

06/2016 Metodická poradna 1 

06/2016 Metodická poradna k ICT 2 

06/2016 Hospodaření školy ve vazbě na schválený rozpočet 2 

03/2016 Správní řízení z pohledu výkonu spisové služby 1 

08/2016 Prohloubení znalostí školského zákona 1 

Celkem                                                                                       27 64 
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02.10.2015 Východní Afrika - kolébka lidstva 4. A, 5. A, 2. stupeň 

06.10.2015 Coca-Cola Cup - Krnov vybraní žáci 8. A, 8. B, 9. A 

08.10.2015 Plavecký kurz - Břidličná 2. A, 2. B, 3. A, 3. B 

13.10.2015 Bezpečné inline bruslení 3. A, 3. B, 4. A 

13.10.2015 Program Všeobecné primární prevence 7. A 

14.10.2015 Florbalová liga - ZŠ Okružní vybraní žáci 4. A, 5. A 

14.10.2015 Přírodovědný klokan 8. A, 8. B, 9. A 

            14.10. - 16.10. 2015 Adaptační kurz - Karlov, chata Zátiší 1. A, 1. B 

15.10.2015 Plavecký kurz - Břidličná 2. A, 2. B, 3. A, 3. B 

19.10.2015 Krásná cesta do školy vybraní žáci 1. a 2. stupně 

19.10.2015 Testování SCIO 6. A 

            21.10. - 23.10. 2015 Pobyt v přírodě 4. A, 5. A 

22.10.2015 Netradiční šestiboj - ZŠ Cihelní vybraní žáci 6. A, 6. B, 7. A 

22.10.2015 Program Všeobecné primární prevence 7. A 

22.10.2015 Testování SCIO 6. B 

23.10.2015 Artoday - ZŠ Okružní vybraní žáci 7. A, 8. A, 8. B, 9. A 

23.10.2015 Taneční vystoupení Stonožka - MD Bruntál 3. A 

             26.10 - 30.10. 2015 Jazykový pobyt v Anglii vybraní žáci 5. A a 2. stupně 

02.11.2015 PIšQworky 2015 - VSG Bruntál vybraní žáci 8. A, 9. A 

05.11.2015 Plavecký kurz - Břidličná 2. A, 2. B, 3. A, 3. B 

05.11.2015 Návštěva prvňáčků v MŠ Školní 1. A, 1. B 

06.11.2015 Testování SCIO 9. A 

06.11.2015 Program Všeobecné primární prevence 7. A 

10.11.2015 Den dýní - MŠ Školní 1. A, 1. B, 2. A, 2. B 

10.11.2015 Dílny s rodiči IŽ 1. stupně   

10.11.2015 S lampiony za strašidly   

11.11.2015 Školní program o třídění a recyklaci odpadu Tonda Obal na cestách všichni žáci 

11.11.2015 Program Všeobecné primární prevence 7. A 

12.11.2015 Plavecký kurz - Břidličná 2. A, 2. B, 3. A, 3. B 

12.11.2015 Artifex - veletrh řemesel a zaměstnanosti, SD Bruntál 8. A, 8. B, 9. A 

12.11.2015 Hudební pořad "Vánoční zpívánky" 1. A, 1. B 

13.11.2015 Testování SCIO 9. A 

13.11.2015 Preventivní program - Sebedůvěra, sebevědomí 5. A 

18.11.2015 Florbalová liga - ZŠ Okružní vybraní žáci 4. A, 5. A 

18.11.2015 Informační schůzka o přijímacím řízení na SOŠ Praktik H. Benešov 9. A 

18.11.2015 Prevence negativních jevů - sebedůvěra 4. A 

19.11.2015 Plavecký kurz - Břidličná 2. A, 2. B, 3. A, 3. B 

19.11.2015 Program Všeobecné primární prevence 7. A 

24.11.2015 Festival "Kytka" všichni žáci 

25.11.2015 Florbal  - okrskové kolo, ZŠ Okružní vybraní žáci 6. B, 8. A, 8. B, 9. A 

25.11.2015 Florbalový turnaj: Think blue - ZŠ Okružní vybraní žáci 4. A, 5. A 

25.11.2015 Dějepisná olympiáda - školní kolo vybraní žáci 2. st. 

25.11.2015 Program Všeobecné primární prevence 7. A 
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25.11.2015 Informační schůzka o přijímacím řízení na SPgŠ a SZŠ 9. A 

26.11.2015 Vstupte, prosím - SVČ 7. A, 8. A, 8. B, 9. A 

26.11.2015 Bruntálský slavík - ZŠ Okružní vybraní žáci 2. - 8. ročníku 

27.11.2015 Adventní vycházka 4. A 

01.12.2015 Přijďte k  nám na večeři   

02.12.2015 Červená stužka vybraní žáci 8. B, 9. A 

02.12.2015 Pěvecká a výtvarná soutěž - Obecní dům Opava vybraní žáci 8. B, 9. A 

02.12.2015 Vernisáž soutěže Milujeme zvířátka, přebírání cen - SVČ vybraní žáci 1.B, 2. B 

03.12.2015 Exkurze - Centrum diagnostiky lidského pohybu, Ostrava vybraní žáci 8. A, 8. B 

03.12.2015 Beseda "Povídání o Pepiášovi - mini lekce o slušném chování" 2. B 

03.12.2015 Program Všeobecné primární prevence 7. A 

04.12.2015 Beseda "Povídání o Pepiášovi - mini lekce o slušném chování" 2. A 

04.12.2015 Mikuláš 8. A 

09.12.2015 Bruntálská laťka - ZŠ Okružní vybraní žáci 6. B, 7. A, 8. A, 9. A 

09.12.2015 Program Všeobecné primární prevence 7. A 

09.12.2015 Společné vánoční tvoření s MŠ 1. A, 1. B 

09.12.2015 Česko zpívá koledy - Náměstí Míru Bruntál všichni žáci 

10.12.2015 Řemeslo má zlaté dno - SOŠ Krnovská vybraní žáci  9. A 

14.12.2015 Beseda v městské knihovně 3. A, 3. B, 5. A 

14.12.2015 Školní kolo olympiády ČJ vybraní žáci 8. A, 8. B, 9. A 

15.12.2015 Beseda v městské knihovně 4. A 

15.12.2015 Vystoupení v Domově Pohoda 3. A 

15.12.2015 Den řemesel - ZŠ Rýmařovská 1. A 

15.12.2015 Finanční gramotnost - SPŠ a OA Bruntál 9. A 

15.12.2015 Vánoční jarmark a den otevřených dveří všichni žáci 

16.12.2015 Exkurze - Centrum diagnostiky lidského pohybu, Ostrava vybraní žáci  9. A 

16.12.2015 Lovci nebes - krmení zvěře 7. A, 8. A 

16.12.2015 Den řemesel - ZŠ Rýmařovská 1. B, 2. A 

16.12.2015 Florbalová liga - ZŠ Okružní vybraní žáci 4. A, 5. A 

17.12.2015 Beseda v městské knihovně 1. A 

17.12.2015 Program Všeobecné primární prevence 7. A 

18.12.2015 Cihla Cup - ZŠ Cihelní vybraní žáci 

21.12.2015 Program Všeobecné primární prevence 7. A 

21.12.2015 Fotbalový zápas 8. A, 8. B, 9. A 

21.12.2015 Filmové představení "Aldabra" žáci 1. stupně 

21.12.2015 Vánoční laťka žáci 2. stupně 

07.01.2016 Vitamínový den žáci 1. stupně 

08.01.2016 Tříkrálová sbírka v domě Pohoda vybraní žáci 4. A 

15.01.2016 Preventivní program "Jak říct ne" 4. A 

18.01.2016 Dějepisná olympiáda - okresní kolo Krnov vybraní žáci 8. A, 8. B, 9. A 

20.01.2016 Program "Regenerace mladé generace" 6. A, 6. B 

20.01.2016 Projekt "Knihovna povolání" 9. A 
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21.01.2016 Den otevřených dveří   

21.01.2016 Prezentace školy v MŠ Pionýrská, beseda pro rodiče "Školní zralost"    

22.01.2016 Exkurze SOŠ Bruntál 9. A a vybraní žáci 8. A, 8. B 

25.01.2016 Prezentace školy v MŠ Staré Město   

26.01.2016 Sportovní dopoledne pro 1. třídy a MŠ Pionýrská 1. A, 1. B 

26.01.2016 Návštěva dětí z MŠ Okružní 2. B 

26.01.2016 Program "Regenerace mladé generace" 6. B 

26.01.2016 Prezentace školy v MŠ Smetanka, beseda pro rodiče "Školní zralost"   

27.01.2016 Program "Regenerace mladé generace" 6. A 

27.01.2016 Filmové představení "Malý princ" žáci 2. - 8. ročníku 

27.01.2016 Návštěva dětí z MŠ Pionýrská 1. A, 1. B 

27.01.2016 Prezentace školy v MŠ Oborná, beseda pro rodiče "Školní zralost"   

28.01.2016 Švihadlový král   

01.02.2016 Zdravá pětka 2. A, 2. B, 5. A 

03.02.2016 Beseda v městské knihovně 3. A, 3. B 

03.02.2016 Program "Regenerace mladé generace" 6. A 

04.02.2016 Program "Regenerace mladé generace" 6. B 

05.02.2016 Beseda v městské knihovně 5. A 

05.02.2016 Hudebně-vzdělávací pořad "Písničkový kolotoč" 2. A, 2. B, 3. A, 3. B 

05.02.2016 Hudebně-vzdělávací pořad "Rock I." 8. A, 8. B, 9. A 

15.02.2016 Olympiáda ČJ - Krnov vybraní žáci 8. A, 9. A 

16.02.2016 Program "Regenerace mladé generace" 6. A, 6. B 

19.02.2016 IV. reprezentační ples Petrina   

22.02.2016 Výstava fotografií "Tajuplné Borneo" a " Divokou Evropou"- zámek Br. 2. A, 2. B, 4. A 

23.02.2016 Návštěva městské knihovny 5. A 

23.02.2016 Škola nanečisto - 1. setkání   

24.02.2016 Veselé zoubky 1. A, 1. B 

24.02.2016 Program "Regenerace mladé generace" 6. A 

25.02.2016 Program "Regenerace mladé generace" 6. B 

29.02.2016 Zdravá pětka 3. A, 3. B, 4. A 

01.03.2016 Program "Regenerace mladé generace" 6. A, 6. B 

04.03.2016 Vybíjená - okrskové kolo, ZŠ Cihelní vybraní žáci 4. A, 5. A 

04.03.2016 Návštěva městské knihovny 2. B 

            07.03. - 08.03. 2016 Lyžařský výcvik - Karlov vybraní žáci 1. stupně 

07.03.2016 Návštěva městské knihovny 2. A 

            08.03. - 10.03. 2016 Lyžařský výcvik - Karlov vybraní žáci 2. stupně 

08.03.2016 Koncert - ZUŠ Bruntál 3. A, 3. B, 4. A, 5. A 

09.03.2016 Návštěva Stanice mladých přírodovědců - SVČ 1. A 

11.03.2016 ČEZ Street hockey - ZŠ Cihelní vybraní žáci 4. A, 5. A, 6. A, B 

14.03.2016 Beseda v městské knihovně - Velikonoce 1. A, 1. B 

14.03.2016 Divadelní představení "Panna a netvor" - MD Bruntál 4. A 

15.03.2016 Vybíjená - ZŠ Cihelní vybraní žáci 4. A, 5. A 

15.03.2016 Beseda v městské knihovně - Velikonoce 4. A 
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16.03.2016 Florbalová liga - ZŠ Školní vybraní žáci 4. A, 5. A 

            17.03. - 18.03. 2016 Adaptační kurz členů ŠŽP - Ludvíkov   

18.03.2016 Matematický klokan vybraní žáci 4. - 9. ročníku 

21.03.2016 Divadelní představení  "Tajuplný zámek" žáci 1. stupně 

22.03.2016 Škola nanečisto - 2. setkání   

23.03.2016 Šikulové - SVČ vybraní žáci 4. A, 5. A 

29.03.2016 Jazyková animace "Němčina nekouše" 6. A, 6. B, 7. A, 8. B 

30.03.2016 Recitační soutěž 1. a 2. stupně vybraní žáci 

01.04.2016 Zdravá pětka 1. A, B, 6. A, B 

01.04.2016 Pythagoriáda vybraní žáci 6. - 8. ročníku 

04.04.2016 Divadelní představení  "John and Mary" - MD Bruntál žáci 2. - 9. ročníku 

04.04.2016 Návštěva SVČ 1. B 

04.04.2016 Čtení v MŠ   

05.04.2016 Návštěva stanice záchranné služby 2. B 

07.04.2016 Jarní tvoření v MŠ 1. A, 1. B 

07.04.2016 Návštěva Stanice mladých přírodovědců - SVČ 2. A 

11.04.2016 Ukázka dravců - Zeyferus všichni žáci 

11.04.2016 Čtení v MŠ   

12.04.2016 Recitační soutěž SVČ vybraní žáci 1. - 6. ročníku 

13.04.2016 Florbalová liga - ZŠ Jesenická vybraní žáci 4. A, 5. A 

14.04.2016 Sálová kopaná vybraní žáci 4. - 9. ročníku 

15.04.2016 Návštěva městské knihovny 5. A, 6. A 

19.04.2016 Beseda o AIDS 8. A, 8. B, 9. A 

21.04.2016 Okresní kolo štafetového poháru 2016 - Krnov Vybraní žáci 2, A, 3. A,B, 4. A, 5. A 

22.04.2016 Den Země - Jarní probouzení parku   

25.04.2016 Beseda v městské knihovně - "Macourkoviny" 2. B, 3. B 

26.04.2016 Hudebně-taneční představení "Továrna na čokoládu" - MD Bruntál 1. B, 2. A, B, 3. A, B, 4. A, 5. A 

26.04.2016 Škola nanečisto - 3. setkání   

28.04.2016 Oblastní ekologická soutěž - ZŠ Okružní vybraní žáci 8. A, 8. B 

28.04.2016 Finanční gramotnost 8. A, 8. B 

28.04.2016 Soutěž ve zpěvu vybraní žáci 

29.04.2016 Den v čarodějné škole - projektové vyučování 1. A, 1. B, 4. A 

02.05.2016 Beseda v městské knihovně - Bajky 3. A, 3. B 

05.05.2016 Májová notička - Břidličná vybraní žáci 1. stupně 

05.05.2016 Světový den hygieny rukou - Podhorská nemocnice 8. A, 8. B 

05.05.2016 Finanční gramotnost 8. A, 8. B 

06.05.2016 OVOV - ZŠ Jelínkova Rýmařov vybraní žáci 3. B, 4. A, 5. A, 6. A 

09.05.2016 Soutěž "Zlatý list" - Břidličná vybraní žáci 2. A, 3. A 

09.05.2016 Vystoupení sboru Petriňáček ke Dni matek - Domov Pohoda   

10.05.2016 Hasík 2. A, 2. B, 6. A, 6. B 

11.05.2016 Den boje s rakovinou - prodej kytiček vybraní žáci 2. stupně 

11.05.2016 Florbalová liga - ZŠ Okružní vybraní žáci 4. A, 5. A 

11.05.2016 Návštěva záchranné služby 1. B 
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12.05.2016 Finanční gramotnost 8. A, 8. B 

13.05.2016 Den otevřených dveří hasičských stanic profesionálních hasičů 3. A, 3. B, 5. A 

16.05.2016 Beseda pro 1. r. - Knihovnická lekce formou maňáskového divadla  1. A, 1. B 

17.05.2016 Projektový den: sportovně-vědomostní preventivní akce všichni žáci 

18.05.2016 Pohár rozhlasu - okresní finále Krnov vybraní žáci 2. stupně 

19.05.2016 Finanční gramotnost 8. A, 8. B 

24.05.2016 Máš na to, reprezentuj! vybraní žáci 2. stupně 

24.05.2016 Škola nanečisto - 4. setkání   

            25.05. - 27.05. 2016 Školní výlet 9. A - Praha 9. A 

26.05.2016 Školní výlet 8. B - Olomouc 8. B 

26.05.2016 Plavecký kurz - Břidličná 1. A, 1. B 

31.05.2016 Aliante vybraní žáci 2. stupně 

31.05.2016 Divadelní představení  "O štěstí a kráse" - MD Bruntál 4. A 

01.06.2016 Den dětí 1. A, B, 2. A, B, 3. A, B, 4. A, 9. A 

01.06.2016 Dětský den - Josef Zimovčák "Na kole dětem" - start 1. etapy 5. A, 6. A, 6. B, 7. A, 8. A, 8. B 

02.06.2016 Plavecký kurz - Břidličná 1. A, 1. B 

02.06.2016 Webinář o HIV 9. A 

03.06.2016 Školní výlet - Jiříkov 1. A, 1. B 

07.06.2016 Školní výlet - Ostrava 4. A, 5. A 

07.06.2016 Hasík 2. A, 6. A 

08.06.2016 OVOV - krajské kolo vybraní žáci 5. A 

08.06.2016 MS Sférické kino - mobilní planetárium, Kaluokahina 1. A, 1. B 

08.06.2016 MS Sférické kino - mobilní planetárium, Zula vesmírná hlídka 2. A, 2. B 

            09.06. - 10.06. 2016 Školní výlet - Karlov 2. A, 3. A, 3. B 

09.06.2016 Plavecký kurz - Břidličná 1. A, 1. B 

09.06.2016 Hasík 2. B, 6. B 

13.06.2016 Pasování prvňáčků na čtenáře 1. A, 1. B 

13.06.2016 Soutěž "Ringo" vybraní žáci 2. stupně 

13.06.2016 PRUT 2016 - testování průřezových témat 8. A, 8. B, 9. A 

14.06.2016 SCIO PPZ ČJ - příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka 8. A, 8. B 

14.06.2016 Vystoupení pěveckého sboru Petrin - Galerie v Kapli   

15.06.2016 PRUT 2016 - testování průřezových témat 9. A 

15.06.2016 Školní výlet - Vyškov 6. A, 6. B 

            15.06. - 16.06. 2016 Školní výlet - Karlov 2. B 

15.06.2016 S vysvědčením za florbalem - ZŠ Okružní vybraní žáci 4. A, 5. A 

15.06.2016 SCIO PPZ M - příprava na přijímací zkoušky z matematiky 8. A, 8. B 

16.06.2016 Florbalový turnaj starších žáků 2016 - ZŠ Jesenická vybraní žáci 8. A, 8. B, 9. A 

16.06.2016 Sociologické šetření 6. A, 7. A, 8. A, 9. A 

16.06.2016 Focení Google   

16.06.2016 Plavecký kurz - Břidličná 1. A, 1. B 

17.06.2016 Vybíjená na náměstí vybraní žáci 4. A, 5. A 

17.06.2016 SCIO PPZ OSP - příprava na přij. zk. z obec. studijních předpokladů 8. A, 8. B 

17.06.2016 Večerní běh Bruntálem vybr. ž. 1. B, 2. A, 3. B, 4. A, 5. A, 6. A 
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20.06.2016 S vysvědčením za florbalem - ZŠ Okružní vybraní žáci 4. A, 5. A, 6. A, B 

20.06.2016 Testování schopností dětí 1. stupně 2. A, 2. B 

21.06.2016 Testování schopností dětí 1. stupně 3. B, 4. A 

21.06.2016 Škola nanečisto - 5. setkání   

22.06.2016 Fotografování tříd 1. B 

22.06.2016 Školní výlet 7. A 7. A 

22.06.2016 Testování schopností dětí 1. stupně 3. A, 5. A 

            22.06. - 23.06. 2016 Školní výlet 8. A 8. A 

22.06.2016 Bobová dráha - Vrbno pod Pradědem vybraní žáci 3. A, B, 4. A, 5. A 

23.06.2016 Fotografování tříd   

23.06.2016 Testování schopností dětí 1. stupně 1. A, 1. B 

24.06.2016 Návštěva koupaliště vybraní žáci 1. stupně 

27.06.2016 Akademie všichni žáci 

28.06.2016 Petrinské schody  všichni žáci 

28.06.2016 Vernisáž výstavy fotografií A-Stán, L. Světnička - Petrin   
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Školní družina ve školním roce 2015/2016 

 

Ve školním roce 2015/2016 měla školní družina tři oddělení. Celkově bylo přihlášeno 

91 dětí. 

Některé zájmové akce probíhaly společně, většinu akcí si ale vychovatelky plánovaly 

pro svá oddělení. Během celého školního roku probíhaly zájmové kroužky: florbal, výtvarný 

kroužek a vaření. 

V září všechna tři oddělení postupně navštívila Stanici mladých přírodovědců při SVČ 

a vybraní žáci měli možnost navštívit v Praze Království železnic. Školní klub byl také na 

exkurzi u hasičů a děti byly opékat špekáčky.  

V říjnu proběhla společná Drakiáda a děti měly opět možnost účastnit se filmových 

představení v městském kině (1x měsíčně).  

V listopadu začala oddělení školních družiny navštěvovat saunu, kterou navštěvovaly 

během celého školního roku, děti se byly podívat v městské knihovně a proběhla také 

spolupráce s mateřskou školou, která sídlí v budově naší školy (výtvarné aktivity). 

 V prosinci jsme využili nabídku vánočního tvoření SVČ, kde si děti mohly vyrobit 

svíčky, mladším dětem přišla zahrát vánoční pohádky „Kouzelná babička“. Děvčata ze ŠD 

také vystupovala na tanečním a divadelním festivalu Kytka, kdy si nacvičila tanec „Kočičky z 

uličky“. Zdobil se vánoční strom na zámku a také v jídelně naší školy. Vydali jsme se 

společně s jedním oddělením družiny do wellness centra v Bruntále na předvánoční relax.  

Leden patřil zimním radovánkám, návštěvě zimního stadionu (bruslení), proběhla 

beseda s městskou policií a divadelní představení spolku Slunečnice.  

V únoru byl pro děti připraven pyžamový bál a vystoupení klauna Pepína a v březnu 

probíhalo velikonoční tvoření. Děti ve spolupráci s SVČ a ŠD společně vynášeli Morenu k 

ukončení zimy.  

V dubnu se byly děti opět podívat za zvířátky v SVČ, proběhla také přírodovědná 

beseda „O Šnofousovi“.  

V květnu proběhla opět exkurze u hasičů a v červnu byly děti na minigolfu v 

Karlovicích a na bobové dráze ve Vrbně pod Pradědem. Během celého školního roku byla 

dětem k dispozici tělocvična, žákovská kuchyňka, školní hřiště, chodilo se do parku, na 

výstavy apod. 

 

  Vychovatelky ŠD: Bc. Lenka Banašová  

                                                                                                        Zuzana Svobodová 

                                                                                Jana Rumlová                                                        
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8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 
Ve školním roce 2015/2016 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. 

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

Evropské projekty 
 

 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.  

V rámci projektu byl zrealizován týdenní jazykový pobyt žáků v Londýně a týdenní 
vzdělávací pobyt učitelů – shadowing v Římě, bylo pořízeno cca 500 knih pro žáky a 
učitele a vytvořeny čtenářské dílny pro osm postupných ročníků ZŠ. 

 Výzva 57 OP VK - rozvoj jazykových a technických dovedností učitelů a žáků. 

V rámci projektu se jazykově vzdělávali žáci a učitelé metodou blended learning 

v anglickém a německém jazyce, škola vybavila moderní dílnu k výuce pracovního 

vyučování a také se v zaměření na zmíněnou oblast proškolili učitelé na seminářích 

DVPP. 

 Zapojení v ekologickém projektu MŠMT „Recyklohraní“. 

 
 
Projekty financované z grantu Města Bruntál 
 
Šest projektových žádostí od zřizovatele a finanční dotace v částce 66.300,-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. 

 

 

Projekty financované z provozního rozpočtu 
 

 Rekonstrukce školní tělocvičny- rozvody vody, elektřiny, šatny a sociální zařízení 
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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 členů školního žákovského parlamentu 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. 
 

 Hejtmanův pohár - krajská soutěž mezi školami- 1. místo- všichni žáci a učitelé 

školy! 

 Mistrovství ČR v plavání v Prostějově- Roman Procházka- 3. místo 

 Mistrovství Slovenska v  tradičním bojovém umění Kung-fu v Komárně – David 

Procházka – zlatá medaile 

 Vánoční laťka- Nikola Mikulka – 1. místo, Ivo Gajdošík- 2. místo 

 Cihla cup – 1. místo (družstvo) 

 Odznak vítězů olympijského víceboje - Michal Novák – 1. místo 

 Májová notička- J. Jarošová – zlaté pásmo, A. Mikulková – zlaté pásmo. 

 Aliante Petrin – 1. místo – družstvo 

 Recitační soutěž dětí bruntálských základních škol- Adam Karajannis – 3. místo, 

Julie Jarošová – 1. místo 

 Máš na to, reprezentuj – 7. ročník- 1. místo, 9. ročník – 3. místo. 

 Turnaje ve florbale- 2. místo, 3. místo 

 Večerní běh Bruntálem- 2. místo 
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Prezentace školy na veřejnosti 

 IV. reprezentativní ples Petrina ve stylu James Bond. 

 TV reportáže na ČT 1. 

 Reportáže TV Polar. 

 Prohlídky Petrina pro veřejnost. 

 Projektové aktivity 

 Vystupování školního žákovského pěveckého sboru Petrin. 

 Školní akademie 

 Velikonoce na zámku 

 Vánoce na zámku 

 Dny města Bruntál 

 Den země  

 Den dýní 

 S lampiony za strašidly 

 Školní jídelna na Petrině pozvala veřejnost na večeři. 

 Vánoce v domově Pohoda 

 Česko zpívá koledy na bruntálském náměstí 

 Vánoční jarmark a den otevřených dveří 

 Projektové aktivity. 

 Vystupování školního žákovského pěveckého sboru Petrin v Galerii v Kapli u 

příležitosti 90. výročí založení Petrina. 

 Vernisáže a výstavy v budově Petrina u příležitosti 90. výročí založení Petrina. 
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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 21 tis. Kč. 

V uplynulém školním roce také školní žákovský parlament zorganizoval sbírku na 

podporu činností České společnosti AIDS Pomoc - Červená stužka.   Žákům školy 

se podařilo vybrat 15 tis. Kč.  

Sbírka Český den proti rakovině - Rakovina prsu u žen a u mužů.  Žákům školy se podařilo 

vybrat 5 tis. Kč.                                

Další charitativní akcí bylo zapojení se do sbírky pro Nadační fond Šance onkoláčkům – 

děti s onkologickými chorobami a spolupráce a pořádání akcí pro Domov pro seniory 

Pohoda.                                                                       
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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. Od školního roku 

2015/2016 se sdružení přejmenovalo na Spolek rodičů a přátel Petrina. Děkujeme všem 

rodičům, kteří se aktivně podílejí na spolupráci a pomoci škole. Předsedovi spolku panu 

Zdeňku Vackovi, panu Lubomíru Světničkovi, paní Ivě Procházkové, která již roky nezištně 

poskytuje své služby v účetnictví spolku a školy, paní Dagmar Czakanové, Kateřině 

Havlíčkové, Antonii Hirčové, paní Vilímkové, panu Jaroslavu Žílovi za pomoc při pořádání 

mimořádně úspěšného školního plesu na téma James Bond. 

Spolek v současné době úzce spolupracuje s vedením školy při jednáních o možné 

pomoci škole a zaštítění a organizaci akcí školy. 

 
 

 
 

Spolek rodičů a přátel Petrina 
 

Spolek rodičů a přátel školy Petrina pracuje na škole již čtvrtý rok. Během uplynulého 

období jsme prošli v naší činnosti „dětskými“ nemocemi a dnes můžeme říci, že se naše 

činnost stabilizovala a našli jsme své „místo“ ve spolupráci se školou s rodiči i širokou 

veřejností ve městě. 

Hlavní úkol našeho spolku je pomáhat v mimoškolní činnosti na naší škole. Formy 

této pomoci jsou různé. Od finanční pomoci z vybraných příspěvků od našich členů na 

činnost v jednotlivých třídách, přes prezentaci školy ve městě prostřednictvím veřejných akci, 

které pořádal náš spolek. 

Pro aktivity školy a jednotlivé akce jsme vytvořili systém rozdělování finančních 

prostředků, který dnes i vedení školy i jednotliví učitelé aktivně využívají. 

Vedení spolku se dnes schází celkem pravidelně, především řešíme úkoly, které nám 

vyplývají z přípravy akcí, tak jak jsme si je naplánovali na školní rok. Na začátku školního 

roku je to především aktivní oslovování rodičů, kterým vysvětlujeme, na co slouží příspěvky, 

které za své děti vybíráme. 

Během měsíce října pak společně s vedením školy naplánujeme profinancování 

jednotlivých školních aktivit. 
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Naše mimoškolní činnost pak spočívá v přípravě akcí, jako je školní ples, dnů 

otevřených dveří ve škole apod. Na tyto akce získáváme finanční prostředky prostřednictvím 

projektů, které připravujeme a podáváme ve městě.  

 

I pro letošní rok se nám podařilo prostřednictvím projektu získat finanční podporu 

z grantu města ve výši 7 000,- Kč. Tyto prostředky budou použity na akci k 90. letům 

založení Petrina, kterou připravujeme na listopad letošního roku pod názvem „O poklad 

domu Petrin.“ 

V březnu letošního roku jsme uspořádali velmi úspěšný školní ples. Můžeme s hrdostí říci, že 

ples byl úspěšný jak po společenské stránce tak i finančně a je to pro naší další činnost 

velké povzbuzení. 

Celkově můžeme dnes hodnotit činnost spolku jako přínosnou pro chod školy i její prezentaci 

široké veřejnosti ve městě. 

 
          Zdeněk Vacek – předseda výk. výboru SRPP 
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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. 
 
 
 
 
Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 – odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál 
 

Cestička do školy… 
 
Cestička do školy je název projektu zacílený na rodiče a jejich děti, které nastoupí následující 

školní rok docházku do 1. tříd základních škol. 

Vzhledem k tomu, že naše mateřská škola sídlí v budově Petrina společně se základní 

školou, je pochopitelné, že téměř veškeré naše úsilí a aktivity plánované v tomto projektu 

směřují k této základní škole a umožní nám velmi dobrou těsnou spolupráci. 

Cílem projektu je nabídnout rodičům školní docházku jejich dětí do ZŠ v rámci budovy 

Petrina, seznámit rodiče a jejich děti ještě před zahájením školní docházky s prostředím a 

klimatem základní školy, školní družiny, školní jídelny a školní tělocvičny. Seznámit je 

s pedagogy, vychovateli a ostatními pracovníky školy a předcházet tak adaptačním 

problémům při přechodu dětí MŠ do ZŠ. Mateřská škola vypracovala spolu se základní 

školou plán spolupráce, který v průběhu školního roku naplňovala. 

Spolupráce byla započata dobrou informovaností rodičů, ale i dětí o potřebách, požadavcích, 

připravenosti dětí na vstup do základní školy. 

Jedním z prvních kontaktů se základní školou byla individuální návštěva prvňáčků – bývalých 

předškoláků, kteří po přechodu do 1. třídy navštívili mateřskou školu, přijdou se pochlubit 

s aktovkou, prvním oceněním, ukáží dětem učení a povykládají, co ve škole dělají. 

Následovala opětovná návštěva dětí ze školky, které přišly pozdravit bývalé spolužáky, kteří 

jim ukázali, co se už ve škole naučili. Při té příležitosti se děti seznámily s prostory školy, 

aulou, prohlédly si výzdobu, tělocvičnu, jídelnu či školní družinu. 

Ke vzájemné důvěře přispívaly časté návštěvy dětí z MŠ v ZŠ, společné akce a programy. 
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Realizované aktivity a činnosti ve spolupráci MŠ a ZŠ: 
 

 Klauniáda 

 Drakiáda 

 Společné vánoční vystupování 

 Pyžamový bál 

 Společná návštěva sférického kina 

 Den otevřeného vyučování pro děti z MŠ 

 Sportovní dopoledne ve škole 

 Vánoční tvoření prvňáčků a dětí ze školky - Řetězování 

 Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků – prezentace ZŠ 

 Návštěva budoucích prvňáčků v prvních třídách 

 Den dětí 

 Den dýní 

 Čtení před spaním dětem z MŠ vybranými žáky celé ZŠ  

 Návštěva prvňáčků v MŠ s aktovkami 

 Krásná cesta do školy 
 

Milena Boronkajová, vedoucí učitelka MŠ 
    Mgr. Pavla Schneiderová, vedoucí metodického sdružení 1. stupně ZŠ 
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Výroční zprávu školy za rok 2015/2016 zpracovala a prostřednictvím podkladů 
kompetentních zaměstnanců školy sestavila PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová. 

 
 
 

 
Bruntál, 10. 10. 2016. 

 
Výroční zpráva byla projednána korespondenčním způsobem s učitelským sborem a to v 
týdnu od 28. září do 2. října 2016. 

 
 

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. 

http://www.zspetrin.cz/

