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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.

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

282

164

118

2016/2017

284

169

115

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 16 tříd s počtem cca 284 žáků, z toho 9 tříd na I. stupni a 7 tříd na II. stupni.
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Naše škola má své cíle a vize, které vychází z dlouhodobého záměru rozvoje školy.
Chceme být školou, která nabízí kvalitní vzdělávání a individuální přístup. Chceme být
školou, ve které se dbá na umožnění úspěšnosti každého člověka a dosažení jeho osobního
maxima, školou, ve které se podporuje rozvoj, předávají se kompetence, očekává se
zodpovědnost a je oceňována kvalitní práce, respektují se sdílené hodnoty a předem daná
pravidla, je podporována týmová práce. Školou, ve které se podporuje pozitivní přístup ke
vzdělávání a vnitřní motivaci všech zúčastněných, kde jsou nastaveny kvalitní pracovní
podmínky, 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.
V první polovině školního roku vyvrcholily oslavy 90. výročí založení budovy Petrin
slavnostním uložením pamětní kapsle (jako poselství budoucím generacím) do věže Petrina.

Velkou oslavu devadesátin Petrina připravili rodiče ze Spolku rodičů a přátel Petrina
ve spolupráci s pracovníky knihovny, Střediska volného času, učiteli i dalšími zaměstnanci
školy a školky. Akce s názvem O poklad Petrina, se uskutečnila 24. listopadu 2016. Součástí
oslav bylo také vyhlášení fotografické soutěže „Devadesátka ve fotografii“, ve které se sešlo,
devadesát vynikajících soutěžních fotografií. Jednou z největších zajímavostí oslavy byla
ukázka historického knihtisku s tiskem pamětního listu.

4

Výroční zpráva o činnosti základní školy Bruntál, Školní 2

Narozeninovým dárkem, který potěšil nejen sběratele turistických známek, ale i celou
řadu příznivců Petrina, byla jistě Výroční turistická známka Petrina.

Podařilo se nám získat souhlas městské rady a MSK se zřízením přípravné třídy,
která bude otevřena v následujícím školním roce 2017/2018. Vyhověli jsme tak poptávce
bruntálských rodičů. Ve třídě se bude se zkušenou pedagožkou vzdělávat 13 dětí
s odkladem školní docházky. Přípravná třída bude zřízena jako jediná v našem městě. V ČR
jsou přípravné třídy již několik let běžnou praxí.
Zapojili jsme se a začali realizovat tři významné projekty EU a REF zaměřené na
rozvoj čtenářské gramotnosti, pedagogickou intervenci pomocí tutoringu, podporu školního
poradenského pracoviště a vzdělávání pedagogů. Výuku cizích jazyků jsme posílili přijetím
zahraničního stážisty, který se k radosti všech dětí i pedagogů zapojil do výuky anglického
jazyka napříč všemi ročníky naší školy.
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Podporujeme aktivně zdravý životní styl, což dokládá dlouholeté fungování
v projektech Ovoce do škol, Mléko do škol, Zdravé zoubky, projektové vitamínové dny či
zapojení se do oblíbeného unikátního celorepublikového vzdělávacího programu „Zdravá
pětka“, který se v naší škole stal již tradicí. Žáci se zábavnou a interaktivní formou seznamují
se zásadami zdravého stravování.
Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich
přirozené implementaci do životního stylu. A tak, jako každoročně, se naše malé kuchařky
dostaly až do celorepublikového finále do Prahy.
Zdravý životní styl upevňujeme v našich žácích také účastí v rozličných sportovních
soutěžích, jejich úspěchy budou podrobně popsány v samostatné kapitole.

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 zlepšení
klimatu školy směrem k otevřenosti a partnerství, vyslyšení „hlasu žáků“ – vzájemné
obohacení, informovanost, participace na akcích a činnostech školy.
Díky podílu žáků na životě školy se snižuje pravděpodobnost projevu sociálně
patologických jevů (vandalismus, šikana). Žáci si tímto rozvíjí prezentační a komunikační
dovednosti, kultivovaně diskutují, přebírají odpovědnost za svou práci.
Učí se porozumět principům zastupitelské demokracie a získávají s ní zkušenosti.
Parlament je zapojen do celorepublikového projektu „Škola pro demokracii“.
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Za mimořádnou pedagogickou činnost, soustavnou nadstandardní práci, moderní
vyučovací metody, osobnostní přístup k dětem a výraznou dlouholetou prezentaci školy na
veřejnosti, získala naše paní učitelka Mgr. Dagmar Pachutová ocenění Zlatý Ámos 2017. Cenu si
převzala během slavnostního večera pořádaného městem Bruntál u příležitosti oslavy Dne učitelů
ve Společenském domě v Bruntále, gratulujeme!

Vedení školy aktivně podporuje čerpání dotací z projektů EU, které pravidelně avizuje
MŠMT. V uplynulém školním roce jsme se zapojili do několika projektů.
Od ledna 2017 jsme začali realizovat projekt z výzvy MŠMT č. 02_16_022 Podpora
škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
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Projekt řeší personální obsazení poradenského pracoviště posílením pozice školního
speciálního pedagoga a také několik pedagogů prošlo jazykovým vzděláváním a
vzděláváním v mentoringu.
V uplynulém školním roce se nám o prázdninách opět podařilo zrekonstruovat další
prostory školní tělocvičny, konkrétně dřevěné obložení haly, dveře a novou dlažbu na
chodbě. 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 neuvést, že jsme v obou patrech základní školy konečně dokončili výměnu a
repasování dveří učeben a kabinetů a ve školní jídelně proběhla výměna výdejních okének.
Všichni se snažíme, aby naše škola byla stále hezčí, funkčnější a hlavně abychom se v ní
cítili dobře a spokojeně.

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 má ve správě celou budovu Petrina a na úseku správy budovy v týmu
pracují školník, dva recepční a správce budovy.
V budově jsou nastaveny provozní řády, rozdělen úklid společných prostor, označeny
únikové cesty a zajištěna bezpečnost práce a požární ochrana. Vedení školy společně se
správou budovy nastavilo a uzavřelo smlouvy se všemi 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. Všichni
pedagogové i správní zaměstnanci si váží každého úspěchu školy a podporu vnímáme i od
zřizovatele.

Všichni cítíme, že Petrin není jen centrem vzdělávání - je to především místo setkávání
všech občanů našeho města a okolí. A to nás těší.
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To, že se nám podařilo počet žáků za pět let pomalu zvýšit, je dokladem toho, že se
snažíme dělat vše co nejlépe. Sami na to však nestačíme, a proto děkuji všem, kteří
školu v mnoha směrech podporují.
Děkujeme za podporu a držte nám dál pěsti!
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1 Základní údaje o škole
Přesný název školy:

Základní škola Bruntál, Školní 2

adresa školy:

Školní 2, 792 01 Bruntál

právní forma:

škola s právní subjektivitou, příspěvková
organizace

identifikační číslo organizace:

00852783

webové stránky:

www.zspetrin.cz

emailová adresa školy:

kancelar@zspetrin.cz

Zřizovatel školy:

Město Bruntál

adresa zřizovatele:

Nádražní 20, 792 01 Bruntál

právní forma:

obec – rozpočtová organizace

identifikační číslo organizace:

00295892

webové 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

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
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datum zapsání do rejstříku škol a školských zařízení:

1. 1. 2005

datum zahájení činnosti:

1. 9. 1961

Kapacita součástí školy 2016/2017
ZŠ

základní škola

470

ŠD

školní družina

140

ŠJ

školní jídelna

750 cílová: 850 stravovaných

Správa budovy Petrin
správce budovy

- Milan Pluskal

telefon správce:

775 534 383

recepční

- Michaela Harazinová

telefon recepce:

553 821 194

recepční

- Libor Adametz

další kontakty:

pluskal@zspetrin.cz
harazinova@zspetrin.cz
adametz@zspetrin.cz
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1.1 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:
o

Mgr. Jana Knížová

o

JUDr. Jiří Pleva, Ph.D.

zástupci za zřizovatele:
o

Pavel Fürst

o

Ing. Karel Soukop

zástupci za pedagogy:
o

Mgr. Karel Mašlík, jednatel,

o

Mgr. Pavla Schneiderová, předsedkyně Školské rady.

Volební období Školské rady při ZŠ Bruntál, Školní 2 končí v lednu 2018. V srpnu 2017
zaniklo členství v ŠR Mgr. K. Mašlíka z důvodu ukončení jeho pracovního poměru.
V nejbližším termínu proběhnou doplňkové volby.
Kontaktní e-mail na členy školské rady: skolskaradapetrin@seznam.cz
Školská rada zasedla k jednání v termínech:


14. října 2016



30. srpna 2017

Školská rada na svých jednáních projednávala:
-

informace ředitelky školy k chodu školy (informace o inkluzi a působení školního
speciálního pedagoga na škole, o plánovaných projektech - budování školního hřiště,
oprava tělocvičny, oprava spojovacího koridoru mezi budovou školy a tělocvičnou,
úprava vnitřního nádvoří školy)

-

informace ředitelky školy o úpravách Školního řádu

-

úpravy ve školním vzdělávacím programu Petrin - Škola pro všechny, informace o
projektových dnech realizovaných ve škole

-

ŠVP pro Přípravnou třídu

-

volební řád školské rady

-

zánik členství v ŠR Mgr. K. Mašlíka z důvodu ukončení jeho pracovního poměru

-

přípravu doplňkových voleb nového člena ŠR – zástupce pedagogů školy
Mgr. Pavla Schneiderová, předsedkyně ŠR
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1.2 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 žáků (od
školního roku 2013/2014 došlo ke změně v zápisu do školského rejstříku a snížení kapacity
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, anglický jazyk, hudební a výtvarná výchova, pracovní vyučování,
tělocvična školy, aula školy, dvě učebny informační a výpočetní techniky, žákovská
kuchyňka, učebny speciálního pedagoga), čtyři oddělení školní družiny.
Po ukončení rekonstrukce se dispozice základní školy i počty učeben výrazně změnily. 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, proto vedení
školy požádalo zřizovatele o navýšení rozpočtu, které mělo sloužit k rekonstrukci stávajících
ploch. Zřizovatel vyhověl požadavkům školy a na jaře roku 2018 by rekonstrukce měla
započít.
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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


forma vzdělávání: denní



délka vzdělávání: 9 roků 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. Školní vzdělávací program
reaguje na změny a aktualizace vydávané MŠMT.
V průběhu školního roku 2016/2017 jsme připravili školní vzdělávací program pro
přípravnou třídu, která působí na škole od 1. září 2017. Tento školní vzdělávací program je
přílohou Školního vzdělávacího programu PETRIN – ŠKOLA PRO VŠECHNY a vychází
z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávaní. Plně akceptuje potřebu
individuální práce s dětmi, pomáhá jejich snadnějšímu začlenění do vzdělávacího procesu
tak, aby se předcházelo případným neúspěšným začátkům ve školní docházce.
Velkou pozornost věnujeme ve škole problematice průřezových témat, finanční
gramotnosti, dopravní výchově apod.
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Tato témata pomáhají dětem orientovat se v aktuálních problémech světa, pomáhají
rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot, což považujeme za jednu
z priorit vzdělávání dětí. Nově jsme realizovali na 1. stupni projektový den na téma Mediální
výchova (žáci 3. ročníku), připravujeme pro žáky 2. stupně pobytový kurz zaměřený na
výuku finanční gramotnosti a projektové dny zaměřené na environmentální výchovu a
chování člověka za mimořádných událostí. Pro lepší přehlednost jsme vytvořili přílohu ŠVP,
ve které jsou shrnuty základní projektové dny a aktivity školy, které se vztahují právě k těmto
tématům.
Připravujeme vydání nového školního vzdělávacího programu 1. září 2018 v systému InspIS
Mgr. Pavla Schneiderová, koordinátorka ŠVP
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3 Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Pedagogický sbor tvořilo 23 učitelů včetně speciální pedagožky, 4 vychovatelky, 4
asistentky pedagoga pro žáky se zdravotním postižením a 1 asistentku pedagoga pro žáky
se sociálním znevýhodněním.
Všech třicet dva pedagogických pracovníků působících v základní škole a ve školní
družině (učitelé, asistentky pedagoga a vychovatelky) splňovalo podmínky odborné
kvalifikace.
Výuka cizích jazyků a výuka dalšího cizího jazyka (v rámci volitelných předmětů) byla
s výjimkou dvanácti hodin zajištěna kvalifikovanými pedagogy.

Celkové počty zaměstnanců k 1. 9. školního roku 2016/2017 a porovnání se školním
rokem 2015/2016.

Údaje o pracovnících školy

2015/2016
2016/2017
2015/2016 2016/2017
fyz.osoby
přepočt.zam. fyz.osoby
přepočt.zam.odborná a pedag.způsobil.
Pedagogů celkem

29

24,89

32

29,34

94,04%

100,00%

21

18,60

23

21,00

88,91%

100,00%

asistent pedagoga

4

2,50

5

4,09

speciální pedagog

1

1,00

1

1,00

vychovatelky ŠD

3

2,79

4

3,25

100,00%

100,00%

14

13,50

14

13,50

správní zaměstnanci

9

9,00

9

9,00

pracovnice ŠJ

5

4,50

5

4,50

43

38,39

46

42,84

učitelé ZŠ

Nepedagogů celkem

Celkem zaměstnanců

16

Výroční zpráva o činnosti základní školy Bruntál, Školní 2

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 vč. provedeného zápisu

počet

počet
odvolání

změna
rozhodnutí

Zápis dětí do 1. tříd

38

0

0

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

51

0

0

Odložení školní docházky

13

0

0

Dodatečný odklad školní docházky

1

0

0

Povolení přestupu na základní školu

23

0

0
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5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů
stanovených vzdělávacími programy a podle
poskytovaného stupně vzdělání
Základní vzdělávání probíhá podle výše uvedeného ŠVP, který průběžně prochází
inovačním procesem. Jeho hlavním cílem je poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného
vzdělání s důrazem na rozvoj komunikačních dovedností, znalostí a dovedností pro reálný
život. Očekávané výstupy zpracované pro konkrétní předměty vyučované v jednotlivých
ročnících jsou reálné a umožňují učitelům vhodně přizpůsobovat učivo podle aktuální
situace.
Učební plán se dodržuje, obsah vzdělávání vyučující rozpracovali do tematických plánů.
Hodiny disponibilní časové dotace jsou využity v souladu se zaměřením školy. Na prvním
stupni posilují výuku v předmětech český jazyk (6 hodin), anglický jazyk (2), matematika (4) a
vlastivěda (2). Výuka anglického jazyka je zařazena od prvního ročníku. Na druhém stupni
jsou disponibilní hodiny rovnoměrně rozděleny do všech oblastí. V rámci volitelných
předmětů 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. Škola rovněž využívá externí
evaluační nástroje, zejména bezplatné nabídky standardizovaných testů.
V letošním školním roce proběhlo testování ČŠI žáků pátých a devátých tříd. Žáci
osmých ročníků se zúčastnili testování – trénink na přijímací zkoušky.
U žáků druhého stupně 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.

18

Výroční zpráva o činnosti základní školy Bruntál, Školní 2

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 2016/2017 bylo evidováno 50 úrazů žáků, 1 úraz provozního
zaměstnance a 3 úrazy pedagogických pracovníků.
Škola i prostředí jsou bezpečné, v odborných učebnách i v tělocvičně jsou vyvěšeny
funkční provozní řády.
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Zájmové útvary šk. r. 2016/2017
Vyučující

název útvaru

třída

den

místo

doba

Mičkerová

pohybové hry

1., 2. roč.

po

14.00-14.45

TV, aula

Janyšková

dramatický kr.

1. st.

po

13:15-14:00

uč. 314

Pospíšilová

český jazyk

IX. A

stř

14.00-14.45

414

Holba

matematika

9. roč.

po

13.45-14.30

tř. 9. B

Svobodová

florbal

1. st.

út

14:30-15:30

Tv

Dufek

hudební kroužek

2. st.

čt

13:45-14.30

uč. Hv

Mašlík

sportovní aktivity

3. - 5. roč.

čt

13.15-14.00

TV

Rumlová

výtvarná výchova

1. st.

čt

13:30-15:00

šd 301

Šulcová

český jazyk

IX. B

čt

14.00-14.45

tř. 9. B

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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6 Organizace školního roku 2016/2017
Plenární schůze rodičů


od 15.30 hodin

5. 9. 2016 pondělí

Plán pedagogických rad

od 14.15 /14.30/ hodin



schválení plánu práce 2016/2017

6. 9. 2016 úterý



hodnocení za 1. čtvrtletí

16. 11. 2016 středa



hodnocení za 1. pololetí

26. 1. 2017 čtvrtek



hodnocení za 3. čtvrtletí

12. 4. 2017 středa



hodnocení za 2. pololetí

26. 6. 2017 pondělí

Vydávání vysvědčení


1. pololetí 2016/2017

31. 1. 2017 úterý



2. pololetí 2016/2017

30. 6. 2017 pátek

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. 2016

čtvrtek – třídní schůzky 1. ročníků

9:15 hodin



5. 9. 2016

pondělí – třídní schůzky 6. ročníků

15:00 hodin



15. 11. 2016 úterý



17. 1. 2017

úterý



11. 4. 2017

úterý



13. 6. 2017

úterý

Termíny prázdnin ve školním roce 2016/2017


Podzimní prázdniny připadly na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.



Vánoční prázdniny byly zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončily v pondělí 2.
ledna 2017. Vyučování začalo v úterý 3. ledna 2017.



Jednodenní pololetní prázdniny připadly na pátek 3. února 2017.



Jarní prázdniny pro okres Bruntál byly stanoveny od pondělí 20. února do neděle 26.
února 2017.



Velikonoční prázdniny připadly na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
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Hlavní prázdniny trvaly od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začalo v pondělí 4. září 2017.
Ředitelské volno
18. 11. 2016
21. - 22. 12. 2016
Termín zápisu dětí do 1. tříd Základní školy Bruntál, Školní 2 pro školní rok 2017/2018
Zápis do 1. ročníků základního vzdělávání proběhl dle § 36 odst. 4 zákona 7. a 8. dubna
2017.
Přehled výchovně vzdělávacích výsledků ve školním roce 2016/2017
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7 Školní poradenské pracoviště
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.

Hodnotící zpráva ŠPP ve školním roce 2016/2017
Náplň činnosti školního poradenského pracoviště je v komplexním materiálu uložena
u vedení školy.
Tým poradenského pracoviště se pravidelně setkává jednou týdně - zakomponováno
v rozvrhu školy. Všichni poradenští pracovníci mají stanovenou dobu konzultace pro
rodičovskou veřejnost.

7.1 Zpráva školní speciální pedagožky
Činnost školního speciálního pedagoga
Činnost poradenského pracoviště byla na naší škole zahájena v roce 2005 za
podpory systémových projektů a Rozvojových programů financovaných z Evropských
sociálních fondů až do prosince 2016. Od ledna 2017 je speciální pedagog financován na
0,5 úvazku ze Šablon do škol (personální podpora ZŠ) a zbývající 0,5 úvazku má
z podpůrných opatření - hodiny Speciálně pedagogické péče. Teprve nyní se činnost
speciálního pedagoga přímo ve škole stává novým trendem v současném systému
pedagogicko - psychologického poradenství.
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Činnost školního speciálního pedagoga (ŠSP), je samostatná poradenská činnost,
která navazuje na činnost ŠPZ a vychází ze specifik naší základní školy. Jednou ze
základních podmínek úspěchu v poskytování poradenských služeb na škole je právě
schopnost reagovat na její reálné potřeby. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich
rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č.
197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb
ve školách a školských poradenských zařízeních. Kapitola „Školní poradenské pracoviště“ a
rozsáhlá část „Klasifikace a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ je
zapracována ve Školním řádu ZŠ Bruntál, Školní 2. Školní speciální pedagog je
koordinátorem společného vzdělávání ve škole a zároveň je metodikem pro školy v rámci
projektu KIPR (do něhož se škola zapojila), s čímž souvisí i metodická setkávání s dalšími
odborníky mimo školu.

Popis průběhu poskytovaných služeb
Ve školním roce 2016 – 2017 navštěvovalo školu celkem 286 žáků, z toho 44 žáků
se specifickými vzdělávacími potřebami. Z celkového počtu žáků bylo přibližně 40% žáků
se sociálním znevýhodněním. Téměř všichni žáci byli zařazeni do péče školního speciálního
pedagoga.
K individuální činnosti, jednorázové konzultaci, opakované intervenční činnosti s žáky
si speciální pedagog vybíral žáky z vyučovacích hodin na základě Generálního souhlasu,
který zákonní zástupci podepsali na třídních schůzkách. V rámci doporučení ŠPZ byla
žákům doporučena podpůrná opatření, která pak zabezpečoval školní speciální pedagog,
participoval na IVP, zajišťoval pomůcky atd. Většině dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami byly doporučeny ŠPZ hodiny Speciálně pedagogické péče, které probíhaly, na
základě informovaného souhlasu zákonného zástupce, v disponibilních hodinách daného
ročníku. V rámci práce se třídou speciální pedagog využíval prvky arteterapie a
muzikoterapie.
Speciální pedagog měl konzultace pro děti, rodiče i pedagogy. Vycházel ze znalostí
typologie osobnosti a MEDIACE, kterou využíval především při řešení konfliktních situací
mezi žáky, žáky a učiteli, učiteli a rodiči i rodiči navzájem (zejména při nejednotné výchově a
přípravě na vyučování).
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Poradenské služby využívali žáci, rodiče i pedagogové, zejména v řešení osobních
problémů, školních neúspěchů, problémů osobnostního vývoje, vztahových problémů apod.
Individuální kontakty převládaly na 2. stupni ZŠ, kde ve spolupráci s rodiči řešil
speciální pedagog s žáky osobní problémy, neprospěch, sebepoškozování, problematické
chování, vztahy s rodiči, se spolužáky i učiteli apod.
Početnější byly rovněž kontakty v individuální práci s rodiči a s učiteli - týkaly se
především problematiky školního selhávání, problematického chování, metodické pomoci při
práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a řešení individuálních problémů.
V oblastech prevence školního selhávání, primární prevence sociálně patologických
jevů a práce se třídou speciální pedagog výrazně spolupracoval s metodikem prevence a
třídním učitelem. Mnohdy bylo potřeba pracovat s jednotlivými žáky i individuálně, což rovněž
realizoval speciální pedagog. U některých žáků bylo nutné zařadit i spolupráci psychologa.
Při adaptačních kurzech 6. a 1. ročníků byla zrealizována spolupráce s Mgr. Frankovou SVČ Bruntál.
V rámci prevence sociálně patologických jevů na prvním stupni /dle zájmu pedagogů/
speciální pedagog koordinoval program „Normální je nekouřit“ (1. – 5. ročník) - vytvořený
Doc. Hrubou z L F Masarykovy univerzity v Brně.
Depistáže převažovaly v 1. třídách ZŠ, kde se snažil podchytit možné školní
selhávání a počáteční projevy SVP. V některých třídách, dle zakázky učitele, prováděl
diagnostiku s celou třídou (např. test obkreslování, test rizika čtení a psaní pro rané školáky).
Individuálně prováděl vyšetření a depistáže na zakázku učitele popř. rodiče. Po vytipování
dětí s nimi speciální pedagog individuálně pracoval, ty pak byly zařazeny do 1. stupně
podpůrných opatření (byl vytvořen PLPP), kde byla realizována podpora v metodice čtení,
grafomotorických cvičení apod.
Některé děti speciální pedagog do PPP neodesílal, neboť se počáteční projevy
podchytily včas a mnohdy např. správnou metodikou čtení se nastartovaly a byl 1. stupeň
PO ukončen. Dále se tyto děti sledují v kmenové třídě. Do ŠPZ bylo letos odesláno 20
žáků k prvotnímu vyšetření a 24 k rediagnostice.
Diagnostikovaní žáci PPP nebo SPC byli zařazeni dle doporučení do stupňů podpory
2. - 4. a většina žáků pak i do speciálně pedagogické péče ke speciálnímu pedagogovi. Pro
rodiče a děti byly realizovány Společné dílny, kde se rodiče seznámili s metodami práce,
které by měli využívat při domácí přípravě dětí. U vytipovaných žáků speciální pedagog
pracoval v několika skupinkách metodou Feuersteina. Posun byl u dětí v pečlivější práci,
jsou více soustředěné a rozvíjí se komunikace včetně všech kognitivních funkcí.
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Ve školním roce 2016/2017 bylo testováno deset žáků k nadání. U čtyř z nich byl
realizován 1. stupeň podpůrných opatření (PLPP). Konkrétně jsme společně s třídním
učitelem plánovali podmínky pro individuální rozvoj nadání. Dle vyhodnocení PLPP jsme
realizovali diagnostiku v ŠPZ.
U žáků ZŠ, kteří stáli před volbou povolání, poskytl speciální pedagog kariérové
poradenství ve spolupráci s výchovným poradcem, učitelem Volby povolání a třídním
učitelem. Zatím jen individuálním zájemcům se SVP byla poskytnuta diagnostika k volbě
povolání, individuálně konzultoval volbu povolání s žáky a rodiči a navrhoval vhodné školy.
Ve 2., 3. a 8. ročníku byli žáci s PAS, ke všem byl doporučen ŠPZ asistent pedagoga.
Třetí ročník navštěvovalo dítě s řečovou vadou, čtvrtý ročník dítě se sluhovou
vadou (asistent pedagoga) a 9. ročník navštěvoval žák s poruchou chování, rovněž
s asistentem pedagoga. Komunikaci a metodické vedení všech asistentů pedagoga
zajišťoval speciální pedagog. V rámci rozvojového programu MŠMT na naší škole pracovala
asistentka pedagoga pro žáky sociálně znevýhodněné. I letos někteří žáci 5. ročníku
odcházeli na osmiletá gymnázia a na 2. stupni pak zůstali žáci průměrní a podprůměrní.
Dochází tedy k nárůstu kázeňských a jiných výchovných problémů. Ve škole máme i
sociálně znevýhodněnou komunitu (romskou populaci), která se mnohdy projevuje v této
lokalitě jako problematická. Speciální pedagog participoval s pedagogy na zařazení žáků do
1. stupně PO - tvorbě plánu pedagogické podpory (PLPP) a následně vyhodnocoval splnění
nastavených cílů. Právě tady využíval služby asistenta pedagoga pro sociálně
znevýhodněné děti a spolupracoval s rodinami, s neziskovými organizacemi na zabezpečení
doučování aj. Doučování bylo zabezpečeno projektem SLOVO 21.
Celorepublikově se potýkáme s problematickým chováním žáků a to rovněž ovlivňuje
činnost a práci speciálního pedagoga. Zvýšil se počet krizových intervencí, konzultací 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. Ve spolupráci
s metodikem prevence jsme zajistili programy již nejen z vlastních zdrojů, ale i z jiných
organizací (Open House).
Přímo ve škole se osvědčil program TOR - vykazování žáka ze třídy a rovněž
využíváme individuální výchovný plán (IVýP), který zabezpečuje speciální pedagog.
V rámci spolupráce s MŠ speciální pedagog realizoval přednášky pro rodiče a
následně Kurzy rodičů a předškoláků, kde byly posíleny kognitivní funkce potřebné ke čtení,
psaní aj.
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Nejčastější realizované diagnostické a intervenční činnosti


řídí, metodicky vede a koordinuje činnost pracovníků ŠPP, třídních učitelů a dalších
pedagogů (aplikace psychologických poznatků do výuky)



zajišťuje screening a diagnostiku žáků 1. tříd, DOŠD



vytváří podmínky pro společné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami (metodické vedení při zpracování IVP, PLPP a ŠVP)



vytváří podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných



poskytuje konzultace a metodickou podporu rodičům žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami (zapojení do reedukační činnosti, realizuje hodiny
Speciálně pedagogické péče), přijímá a podává podněty k návrhům nových metod
a forem práce se žáky



metodicky vede, iniciuje a koordinuje spolupráci s vnějšími subjekty - ŠPZ,
střediska výchovné péče, orgány péče o děti, policie, soudy apod.



spolupracuje s psychology pedagogicko-psychologické poradny, dalšími
psychology



zodpovídá za poskytování pedagogické asistence ve škole



vede evidenci a stanovenou dokumentaci ŠPP, zpracovává podklady pro vedení
školy



zajišťuje logopedickou péči



krizové intervence žákům (problémy žáků v nouzi, rodinné i osobní problémy, útěky
ze školy či z domu, nechuť chodit do školy, sebepoškozování, problémy
s vyučujícími)



krizová telefonická, e-mailová intervence



provádí depistáže, základní diagnostiku vzdělávacích a výchovných problémů žáků
(žáků se specifickými vzdělávacími potřebami)



diagnostiku sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro tvorbu
nápravných programů
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práce se třídou



diagnostiku pro pomoc žákům při další volbě školy, povolání (ZŠ, SŠ)



kariérové poradenství ve spolupráci s výchovným poradcem, třídním učitelem,
učitelem Volby povolání, nabízí M. B. T. I. - typologie osobnosti



využívá Instrumentální obohacování R. Feuersteina



využívá ve třídě terapeutické techniky s prvky hudebních a výtvarných technik pro
děti s ADHD



řeší konflikty pomocí mediačních technik



vedení Kurzů rodičů a předškoláků



spolupráce se supervizorem



spolupráce na případových konferencích

Spolupracuje s lékaři, klinickými psychology, psychiatry, policií, soudy, OSPOD, PPP,
SPC, SVP, neziskovými organizacemi, Help-in, Open House 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
vhodných ke konkrétnímu případu.
Speciální pedagog není kompetentní vše řešit a navíc nemá tolik časového prostoru, proto je
někdy nutné žáky odeslat na další pracoviště.

Absolvované vzdělávací kurzy ve školním roce 2016 /2017

Speciální pedagog si vyhledává vzdělávání individuálně a dle dohody s vedením
školy se vzdělávání zúčastňuje.
Témata kurzů: Práce s nadanými žáky, Podpůrná opatření ve vzdělávání dětí a žáků
s SVP a PAS, Jak sestavit plán pedagogické podpory, ŠVP a společné vzdělávání,
Dynamická diagnostika, Doporučení ŠPZ a další aktivity ke společnému vzdělávání
v rámci projektu KIPR.
Účast na vzdělávání a dalších setkáváních speciálních pedagogů a psychologů jsou
rovněž velmi důležitá pro vzájemné konzultace speciálních pedagogů a psychologů.
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V Moravskoslezském kraji probíhají setkání školních speciálních pedagogů a
psychologů dvakrát ročně. Zde byla zařazena témata k záškoláctví, legislativě, ke
společnému vzdělávání a následných aktivit ŠP a ŠSP.
Speciální pedagog je zapojen do lektorské činnosti, participuje na přijímacím řízení
SPŠ /logopedie/, zajišťuje metodické vedení škol v rámci projektu KIPR, ve škole
zabezpečuje logopedickou péči, je koordinátorem společného vzdělávání a
koordinuje ŠPP.

Závěr
Stále více narůstá počet dětí s problematickým chováním (vulgarita, agresivita,
nerespektování autority, problematické rodiny aj.). Tudíž souběžně s prací se třídou je nutná
individuální opakovaná práce s žákem, tím logicky narůstá počet hodin žáků
s problematickým chováním. Speciální pedagog realizoval Individuální výchovné programy,
ve škole byl již třetím rokem realizován program TOR /vykazování žáků ze třídy/. V rámci
ŠPP práce stálé narůstá, musíme řešit priority zakázek, abychom zabezpečili celou škálu
problematiky v poradenství. V tomto roce se nám opět podařilo zajistit z projektu supervizora,
s nímž spolupracujeme již třetím rokem. Pracoval s pedagogy individuálně a ve skupinkách.
Plánujeme spolupráci rozšířit i na další aktivity. Souběžně se objevují i velmi nadané děti,
kterým je potřeba rovněž věnovat individuální péči. Činnost školního speciálního pedagoga a
celého poradenského pracoviště hraje ve škole nezastupitelnou roli.

Počty klientů školního speciálního pedagoga (úvazek 1)
rok
2016/17

žáci indiv.

žáci celkem

rodiče

246

412

106

ped. prac. školy
116

ostatní

celkem

114

994

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.

31

Výroční zpráva o činnosti základní školy Bruntál, Školní 2

Procentuálním poměr rozložení poskytovaných poradenských činností ŠSP:
diagnostická činnost 15%
intervenční činnost

40%

metodická činnost

25%

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 sociálně patologických jevů, přednášky pro rodiče předškoláků, práce
s předškoláky, konzultace s učiteli MŠ, pedagogy jiných škol, logopedičtí asistenti, 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

7

Vztahové obtíže

2

Výukové problémy

6

Poruchy učení

4

Výchovné problémy a poruchy chování

1

Péče o žáky se speciálně vzdělávacími
potřebami
Profesní poradenství

3

Mimořádné nadání

10

Ostatní **

9

8

** Ostatní: práce s předškoláky vedení rodičů předškoláků, práce se třídou, metodické vedení asistentů
pedagoga, zajištění a spolupráce se supervizorem

Spolupráce s organizacemi a institucemi (nejčastější kontakty, obsah spolupráce):
Ano-ne obsah spolupráce
PPP

ano

Konzultace – žáci SVP.

sociální odbory a kurátor

ano

Spolupráce s problémovými rodinami.
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Konzultace k žákům se specifickými
vzdělávacími potřebami (sluchovým, řečovým,
SPC

ano

s PAS aj.).
Spolupráce s vedenými společnými klienty,

SVP

ano

problematické chování, žáci s SPCH.

Psychiatr

ano

Dle individuální potřeby klientů.

kliničtí psychologové

ano

Dle individuální potřeby klientů.

nestátní organizace

ano

Help - in

Policie ČR

ano

Aktuální problémy, přednášky prevence.
Spolupráce se školou, podpora učitelů,

KIPR (projekt NÚV)

ano

vzdělávání.
Spolupráce s umístěním klientů, konzultace.

VÚ (Vých. nebo
Diagn.ústav)

ano

klinický logoped

ano

DD (dětské domovy)

ne

Konzultace a spolupráce - společní klienti.

Konzultace o hospitalizovaných klientech,
zdravotnická zařízení

ano

nemocných s velkou absencí.

školy základní

ano

Spolupráce, konzultace.

Školy speciální

ano

Spolupráce, konzultace.
Besedy pro rodiče předškoláků, společné

MŠ

ano

akce.

Městská policie

ano

Dle potřeby.
Spolupráce v rámci komise pro soc. právně

FOD

ano

zařízení sociální péče

ne

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

ano

Dle aktuálních témat.

komise komunitního
plánování

ano

DM (Domovy mládeže)

ne
V rámci komise pro soc. právní ochranu dětí.

krizové centrum pro děti a
rodinu

ano

intervenční centrum pro
osoby ohrožené DN

ochranu dětí, spolupráce.

Dle aktuální potřeby.
ano
Konzultace vycházejících žáků, besedy pro

úřad práce

ano

žáky.
Dle potřeby. Další instituce: Open House,

Firmy, ostatní

ano

SVČ, neziskové organizace (Help-in aj.), MÚ.

Mgr. Zdeňka Malá, školní speciální pedagog, logoped

7.2 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.
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Umístění žáků:
ZŠ Bruntál, Školní 2, třídní učitel, Mgr. Michaela Mikulková, 9. A školní rok 2016/2017:
žák Název školy a oboru
1.

Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková
organizace, 6542M02 - Cestovní ruch

2.

Střední pedagogická škola a střední zdravotnická škola, Krnov, 7842M003 Pedagogické lyceum

3.

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

4.

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, 3356H01 - Truhlář

5.

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková
organizace, 6341M02 - Obchodní akademie

6.

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková
organizace, 6341M02 - Obchodní akademie

7.

Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk, 4152H01 Zahradník

8.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská
1, 2341M01 - Strojírenství

9.

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, 4341M01 Veterinářství

10.

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

11.

Střední průmyslová škola chemická Pardubice, 2844M01 - Aplikovaná
chemie

12.

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

13.

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, 6951H01 Kadeřník

14.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská
1, 2341M01 - Strojírenství

15.

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková
organizace, 5341M01 - Zdravotnický asistent

16.

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

17.

Jedna žákyně nepokračuje v dalším studiu
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ZŠ Bruntál, Školní 2, třídní učitel Ing. Karel Holba, 9. B školní rok 2016/2017:
žák Název školy a oboru
1.

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace, 7941K41 Gymnázium

2.

Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace,
4145M01 - Mechanizace a služby

3.

Střední škola společného stravování, Ostrava - Hrabůvka,
příspěvková organizace, 6551H01 - Kuchař - číšník

4.

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov,
příspěvková organizace, 5341M01 - Zdravotnický asistent

5.

Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4,
2641L01 - Mechanik elektrotechnik

6.

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

7.

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

8.

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace,
2368H01 - Mechanik opravář motorových vozidel

9.

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

10.

Soukromá střední odborná škola PRIMA s.r.o., 6941L02 Masér sportovní a rekondiční

11.

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace,
8251L03 - Uměleckořemeslné zpracování textilu

12.

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace,
8251L02 - Uměleckořemeslné zpracování dřeva

13.

Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace,
2368H01 - Mechanik opravář motorových vozidel

14.

Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace,
2368H01 - Mechanik opravář motorových vozidel
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ZŠ Bruntál, Školní 2, třídní učitelka, Mgr. Šárka Bradová, 5. A, školní rok 2016/2017:
žák Název školy a oboru
1.

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

2.

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

ZŠ Bruntál, Školní 2, třídní učitelka, Mgr. Kateřina Grygová, 7. B, školní rok 2016/2017:
žák Název školy a oboru
1.

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

2.

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

ZŠ Bruntál, Školní 2, třídní učitel, Mgr. Radek Černý, 8. A, školní rok 2016/2017:
žák Název školy a oboru
1.

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

Z celkového počtu 31 žáků 9. ročníku bylo přijato na střední školy 30 žáků. Na střední
školy s maturitními obory bylo přijato 14 žáků. Ze 7. ročníku vycházeli 2 žáci a rovněž byli
přijati na střední školu. Z ročníku 8. vycházeli 2 žáci, z toho 1 byl přijat na střední školu. O
prodloužení vzdělávání v letošním roce nikdo nepožádal. Z 5. ročníků byli přijati 2 žáci na
osmileté gymnázium.
V květnu 2017 žáci 2. stupně vyplnili dotazník „ Klima třídy“ ze serveru: www.proskoly.cz a
výsledky byly předány třídním učitelům.

Mgr. Michaela Mikulková, výchovná poradkyně
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7.3 Zpráva metodika prevence
Ve školním roce 2016/2017 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 2016/2017 byly důsledně vyřešeny a vždy byly
zpracovány řádné zápisy, které jsou archivovány u speciálního pedagoga a výchovného
poradce ZŠ Bruntál, Školní 2.
Adaptační kurzy
Na naší škole jsme si stanovili standard adaptačních pobytů 6. tříd v trvání tři 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 by ji ale celou zaplatit rodiče dětí. V tomto případě by asi nebyla
dostupná pro všechny, anebo by se musela zkrátit či jinak upravit, aby byla levnější.
Adaptační pobyt žáčků 1. tříd tradičně také zahrnuje trvání tři dny a dvě noci.
Využíváme služeb externího manažera programu a v Karlově na chatě Zátiší absolvujeme
stmelovací a adaptační aktivity zaměřené přesně na potřeby a schopnosti dětí 1. tříd. Pobyt
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.
V naší škole v posledních letech realizujeme řadu programů primární prevence. Některé
realizujeme z vlastních zdrojů, některé pomocí externích realizátorů.
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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



společnost NEBUĎ OBĚŤ



Open House Bruntál preventivní programy – 2. stupeň



PPP Bruntál – šetření možných ohrožení dospívající mládeže plus následná
psychologická práce s vybranými žáky 2. stupně



Město Bruntál



Policie Bruntál – Kybešikana, krádeže, práce MP a APK



SVČ Bruntál a Město Bruntál – preventivní akce Vstupte, prosím



Europe direct Bruntál - preventivní akce Find your way – prevence kyberprostoru a
využití volného času
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Návrhy pro budoucnost
Do budoucna bychom uvítali každou preventivní akci či přednášku na téma Šikana ve třídě,
řešení situací spojených se šikanou a kyberšikanou.

Uskutečněné preventivní akce:


Adaptační pobyt - 6. A, 6. B Železná



Nebezpečí kyberšikany – beseda s MP a Policí ČR



Adaptační pobyt - 1. A, B Karlov



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



preventivní program Open House – 2. stupeň



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



Preventivní akce „Vstupte, prosím“



Beseda s APK a Městskou policí ČR - 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 negativních jevů/

Mgr. Michal Dufek, metodik prevence
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8 Koordinátoři ICT, EVVO a ŠŽP
8.1 Zpráva koordinátora ICT

INFORMATIKA
Hlavní akce: Žijeme hokejem – MS 2017 v ledním hokeji
V loňském školním roce jsme ve spolupráci se třídou IX. B uspořádali pro všechny třídní
kolektivy tipovací soutěž u příležitosti konání mistrovství světa v ledním hokeji v Německu a
Francii.
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. B
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 IV. B pod vedením paní učitelky třídní Mgr. Zuzany Procházkové
převzala hokejový dort se symbolem konaného šampionátu.
Hlavní náplň předmětu Informatika:
Hlavní náplní předmětu Informatika bylo přiblížit cloudová úložiště,
principy fungování a možnosti, které tato technologie přináší.

V průběhu školního roku 2016/2017 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.
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DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE
Hlavní náplň předmětu Digitální technologie:
Po celý školní rok 2016/2017 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 pomocí dostupných aplikací Office365.

Ing. Karel Holba, koordinátor ICT

8.2 Zpráva koordinátora EVVO
V letošním školním roce se naše škola opět velmi aktivně zapojila do projektu
Recyklohraní. Tento celorepublikový projekt spočívá ve sběru baterek a drobného
elektrozařízení. Na naší škole sběr koncipujeme jako soutěž, pro větší motivaci žáků.
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V letošním roce se nám podařilo zapojit do tohoto projektu také žáky vyššího stupně. Žáci
nižších tříd se zapojovali již tradičně s velkým nasazením. Kolektivy tříd s největším počtem
nasbíraných baterek získaly sladkou odměnu. Další akcí, která má posílit zájem žáků o
životní prostředí, byla akce „Pomáhejme zvířátkům“. Šlo o sběr kaštanů a žaludů pro lesní
zvěř na zimní měsíce. Tato akce byla zrealizována ve spolupráci s lesníky, kteří pro děti ze
školní družiny připravili program o přezimování různých druhů zvěře, a měla u žáků
nečekaný ohlas. Z nabídky výukových programů jsme již tradičně využili program ODISbus,
který byl zaměřen na výhody veřejné dopravy a je realizován přímo v autobuse veřejné
dopravy, což bylo pro žáky velmi atraktivní.
Ve spolupráci se SVČ Bruntál se naše škola podílela na organizaci Dne Země v Městském
parku, kde jsme připravili pro návštěvníky stanoviště s tématem ornitologie.
Naše škola se letos také zapojila do soutěží s environmentální tématikou. Již tradičně jsme
se s žáky 8. a 9. ročníku zapojili do Ekosoutěže konané na Základní škole Okružní
v Bruntále. Novinkou v tomto školním roce bylo zapojení devátého ročníku do celostátní
soutěže CO2 liga.
Výuka environmentálních témat je na naší škole začleněna téměř do všech vyučovaných
předmětů v rámci průřezových témat.

Mgr. Kateřina Grygová, koordinátor EVVO

8.3 Zpráva koordinátorky Školního žákovského parlamentu
Ve školním roce 2016/ 2017 proběhly volby nových členů ŠŽP a následná slavnostní
inaugurace.
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Adaptační pobyt proběhl ve dnech od 17. - 18. 10. 2016 v Malé Morávce na chatě
Slunečná. Z každé třídy od druhé do deváté se zúčastnili dva členové parlamentu.
Náplní bylo:
o

Rozdělit role

o

Plán akcí:


Den dýní



Devadesátka



Mezigenerační setkávání



Školní hřiště

o

Stanovy a řád, pravidla

o

Přenos informací

o

Stmelovací hry

Všechna tato témata se nám podařilo projednat, každý měl možnost se k tématu
vyjádřit a akce, které jsme naplánovali, se nám podařilo uskutečnit.
Ve školním žákovském parlamentu pracovalo 22 dětí a dva koordinátoři. V průběhu
roku jsme pracovali na plnění úkolů v rámci sítě škol „Škola pro demokracii“. Podařilo se nám
rozpracovat celkem pět úkolů, věnovali jsme se mapování školy a hodnotili jsme oblasti:
dokumenty školy, nástroje komunikace, práce s pravidly, žákovská samospráva, práce se
třídou. Na dokončení a vyhodnocení budeme pracovat v následujícím školním roce.
Vybraní členové parlamentu se zúčastnili studentské konference, kde prezentovali svůj
projekt zaměřený na bezpečí na internetu, kyberšikanu.
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Členové parlamentu se podíleli na akcích školy:

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


Velikonoční jarmark



Vánoční jarmark



Den dýní pro děti MŠ a 1. stupeň



Zápis do 1. tříd



Devadesát srdcí pro Petrin - Petrinské artfórum

Charitativní akce - celonárodní sbírkové dny:


Světluška



Červená stužka



Dobré srdce



Srdíčkové dny

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.
Mgr. Michaela Mikulková, koordinátorka ŠŽP

45

Výroční zpráva o činnosti základní školy Bruntál, Školní 2

9 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 2016 - 2017
datum

název vzdělávací akce

počet
osob

09/2016

Konference o vzdělávání dospělých AEDUCA

1

09/2016

Změny v postavení školních psychologů a školních

1

speciálních pedagogů
10/2016

Vzdělávání a rozvoj MiND

1

10/2016

„Odpady a obaly“

1

10/2016

Aktuální změny v právních předpisech

1

10/2016

Specifika integrace žáků s Aspergerovým syndromem a

1

role rodiny intergeneračním procesu žáků s SVP na ZŠ
11/2016

Seminář finanční gramotnosti

1

11/2016

Talent a jeho základní struktury

1
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11/2016

Setkání fyziků

1

12/2016-

Využívání dynamicko-diagnostického přístupu

1

05/2017

v pedagogické praxi

12/2016

Setkání ŠPP

1

12/2016

Seminář pro žadatele o grant v programu ERASMUS

1

01/2017

Angličtina: Strategie pro práci s dyslektiky na 2. stupni

1

01/2017

Aktuální změny v právních předpisech

1

01/2017

Setkání v Centru kolegiální podpory v oblasti čtenářské

2

pregramotnosti
02/2017

Školení Office 365

12

02/2017

Putování za zlatou nití – centrum ekologických aktivit

1

02/2017

Sociokulturní specifika romských žáků

25

01-05/2017

Čtením a psaním ke kritickému myšlení

1

02/2017

Jak začít s parlamentem, aby brzo neskončil

1

03/2017

Teaching English: Upper /primary – V.

3

03/2017

Zákon o pedagogických pracovnících

1

03/2017

Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny

1

03/2017

Metodický seminář pro pracovníky PPP a SPC –

1

doporučení pro vzdělávání žáka s SVP
03/2017

Správní řád a jeho aplikace ve školství

2

03/2017

Dny prevence

1

04/2017

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost

1

04/2017

Seznámení s emoční sebeobranou

3
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04-06/2017

Kurz Základy mentorských dovedností

2

04/2017

Konference- Úspěch pro každého žáka

2

04/2017

Podpora žáků s SVP

1

04/2017

Setkání školních speciálních pedagogů a školních

2

psychologů – problematika záškoláctví
05/2017

Aktuální změny v právních předpisech

2

05/2017

Mediální gramotnost pro učitele ZĎS a SŠ

1

01-04/2017

Asistent pedagoga

3

05/2017

Seminář pro ředitele a vedoucí pracovníky ve školství

2

05/2017

Setkání v Centru kolegiální podpory v oblasti čtenářské

2

.

pregramotnosti
06/2017

Realizace podpůrných opatření

1

06-08/2017

Super Nature- Helen Doron

3

06/2017

Zahájení studia specializovaných činností v oblasti

1

environmentální výchovy
08/2017

Celkem

Autismus z projektu KIPR

34
41

125
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10 Údaje o aktivitách, školních projektech a
prezentaci školy na veřejnosti
AKCE ŠKOLY - školní rok 2016/2017
termín

akce

třída

12.09.2016

"V září světlušky září"

vybraní žáci 2. - 9. ročníku

13.09.2016

"V září světlušky září"

vybraní žáci 2. - 9. ročníku

Adaptační kurz - Železná

6. A

Adaptační kurz - Železná

6. B

14.09. - 16.09.
2016
19.09. - 21.09.
2016

vybraní žáci 4. B, 5. A, 8. A,

21.09.2016

Hejtmanův pohár - předávání cen (Ostrava)

22.09.2016

Přespolní běh Břidličná

vybraní žáci 2. - 9. ročníku

22.09.2016

Srdíčkový den

vybraní žáci 9. A, 9. B

Adaptační kurz 1. tříd

1. A, 1. B

04.10.2016

Projekt "Staň se diplomatem" - KÚ Ostrava

vybraní žáci 9. A, 9. B

06.10.2016

Slavnostní inaugurace nových členů ŠŽP

vybraní žáci 1. - 9. ročníku

07.10.2016

Den se sociálním pracovníkem - azylový dům Bethel

vybraní žáci 9. A, 9. B

12.10.2016

Florbalová liga - 1. kolo (ZŠ Okružní)

vybraní žáci 4. B, 5. A

12.10.2016

Přírodovědný klokan

8. A, 9. A, 9. B

13.10.2016

Exkurze - Hasičská stanice Bruntál

2. A, 2. B

Adaptační kurz školního žákovského parlamentu - Slunečná

vybraní žáci 2. - 9. ročníku

19.10.2016

Pouštění draků s MŠ Pionýrská

1. A, 1. B

20.10.2016

Odhalení pamětní desky čestnému občanovi města A. Kavalcovi

9. A, 9. B

21.10.2016

Lyžařský přespolní běh - Městský park Bruntál

vybraní žáci 1. - 9. ročníku

21.10.2016

Planeta Země "Filipíny - za obry a trpaslíky" - kino Centrum

žáci 4. - 9. ročníku

25.10.2016

Projekt propagace veřejné dopravy a ODISbus

6. A, 6. B, 7. A, 7. B

25.10.2016

Těšíme se do školy

vybraní žáci 7. B, 9. A

25.10.2016

Komentovaná prohlídka k 1. světové válce - Muzeum Bruntál

9. B

01.11.2016

Den dýní

1. A, 1. B, 2. A, 2. B

01.11.2016

S lampióny za strašidly - Městský park

04.11.2016

Artoday - ZŠ Okružní

vybraní žáci 7. A, 9. A, 9. B

08.11.2016

Prezentace střední průmyslové školy, Krnov

9. A, 9. B

09.11.2016

Florbalová liga - 2. kolo (ZŠ Jesenická)

vybraní žáci 4. B, 5. A

09.11.2016

Divadelní představení "Putování ztracené kapky"

1. A, 1. B

10.11.2016

Knihovnická lekce

5. A

10.11.2016

Artifex, Společenský dům Bruntál

9. A, 9. B

11.11.2016

Bruntálský slavík - ZŠ Okružní

vybraní žáci 1. až 9. ročníku

11.11.2016

Den vědy - VSG Bruntál

14.11.2016

Dějepisná olympiáda

03.10. - 05.10.
2016

17.10. - 18.10.
2016

9. A, B

vybraní žáci 8. A, 9. A, 9. B
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15.11.2016

Legiovlak - komentovaná prohlídka

3. A, 3. B, 7. A, 7. B, 8. A

16.11.2016

Legiovlak - komentovaná prohlídka

9. A, 9. B

21.11.2016

Schůzka Dža Durader

vybraní žáci 1. až 9. ročníku

22.11.2016

Vstupte prosím

22.11.2016

Plavecký výcvik - 1. lekce (Břidličná)

2. A

23.11.2016

Kytka - divadelní, hudební a taneční festival, MD Bruntál

1. až 6. ročník

23.11.2016

Vystoupení - Kytka

4. A

23.11.2016

Pohár ZŠ ve florbale - okresní kolo (ZŠ Okružní)

vybraní žáci 5. A

24.11.2016

O poklad pevnosti Petrin

28.11.2016

Olympiáda ČJ

vybraní žáci 8. A, 9. A

29.11.2016

Finanční gramotnost - SPŠ a OA Bruntál

9. A, 9. B

29.11.2016

Plavecký výcvik - 2. lekce (Břidličná)

2. A, 3. A, 3. B

29.11.2016

Bruntálská laťka 2016 - ZŠ Okružní

01.12.2016

Beseda v knihovně : Povídání o Pepiášovi – minilekce o slušném chování

2. A, 2. B

02.12.2016

4. ročník žákovského sympozia Nebezpečí virtuální sítě 2016 (KÚ MS kraje)

vybraní žáci 9. A, 9. B

02.12.2016

Hudební představení

1. A, 1. B

06.12.2016

Florbalový turnaj starších žáků 2016 - ZŠ Jesenická

vybraní žáci 6. - 9. ročníku

06.12.2016

Program - zdravý životní styl (SOŠ Bruntál)

dívky 8. A, 9. A, 9. B

06.12.2016

Plavecký výcvik - 3. lekce (Břidličná)

2. A, 3. A, 3. B

06.12.2016

Tvoření v MŠ

1. A, 1. B

08.12.2016

Soutěž Řemeslo má zlaté dno (SOŠ Bruntál)

vybraní žáci 8. A

08.12.2016

Vánoce v domě Pohoda

4. A

09.12.2016

Beseda v knihovně "České Vánoce" - MK Bruntál

1. A, 1. B

13.12.2016

Prezentace střední školy - Gymnázium a SOŠ Rýmařov

9. A, 9. B

13.12.2016

Plavecký výcvik - 4. lekce (Břidličná)

2. A, 3. A, 3. B

14.12.2016

Florbalová liga - 3. kolo (ZŠ Školní)

vybraní žáci 2. A, 4. B, 5. A

14.12.2016

Česko zpívá koledy - Náměstí Míru, Bruntál

15.12.2016

Akce "Najdi si svou příležitost"- Společenský dům Bruntál

15.12.2016

Vánoční jarmark

16.12.2016

Vánoční laťka

vybraní žáci 6. - 9. ročníku

19.12.2016

Filmové představení "Anděl Páně 2"

všichni žáci

20.12.2016

Plavecký výcvik - 5. lekce (Břidličná)

2. A, 3. A, 3. B

20.12.2016

Vánoční setkání v jídelně

všichni žáci

03.01.2017

Plavecký výcvik - 6. lekce (Břidličná)

2. A, 3. A, 3. B

Lyžařský výcvik - Karlov

vybraní žáci 1. - 4. ročníku

06.01.2017

Finanční gramotnost - SPŠ a OA Bruntál

8. A

10.01.2017

Plavecký výcvik - 7. lekce (Břidličná)

2. A, 3. A, 3. B

17.01.2017

Dějepisná olympiáda - okresní kolo Krnov

vybraní žáci 8. A

17.01.2017

Plavecký výcvik - 8. lekce (Břidličná)

2. A, 3. A, 3. B

Lyžařský výcvik - Karlov

vybraní žáci 6. až 9. ročníku

Divadelní představení "Nešišlej"

1. A, 1. B

04.01. - 06.01.
2017

23.01. - 26.01.
2017
23.01.2017

vybraní žáci 7. A, 8. A, 9. A,
9. B

vybraní žáci 6. A, 6. B, 7. A,
8. A

9. A, 9. B
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24.01.2017

Plavecký výcvik - 9. lekce (Břidličná)

2. A, 3. A, 3. B

24.01.2017

Návštěva MŠ v 1. třídách

1. B

30.01.2017

Mistři světa z Bruntálu- Stonožka, SH Zeyerova

žáci 1. stupně, 7. A

31.01.2017

Plavecký výcvik - 10. lekce (Břidličná)

2. A, 3. A, 3. B

31.01.2017

Pythagoriáda - školní kolo

vybraní žáci 6. - 8. ročníku

01.02.2017

Olympiáda ČJ - okresní kolo

01.02.2017

Návštěva MŠ v 1. třídách

1. A

02.02.2017

Plavecký výcvik - 1. lekce (Břidličná)

2. B

02.02.2017

Olympiáda AJ - školní kolo

vybraní žáci 6.- 9. ročníku

07.02.2017

Olympiáda Z - školní kolo

vybraní žáci 6.- 9. ročníku

08.02.2017

Florbalová liga - 4. kolo (Malá Morávka)

vybraní žáci 4. B, 5. A

08.02.2017

Vitamínový den

žáci 1. stupně

10.02.2017

Knihovnická lekce zaměřená na využívání encyklopedií

3. A

13.02.2017

Olympiáda AJ - okresní kolo, Krnov

vybraní žáci 7. A, 9. B

13.02.2017

Knihovnická lekce zaměřená na využívání encyklopedií

3. B

16.02.2017

Plavecký výcvik - 2. lekce (Břidličná)

2. B

02.03.2017

Vzdělávací pořad: Největší hvězdy pop music od roku 1980 po rok 2000.

žáci 7. - 9. ročníku

02.03.2017

Plavecký výcvik - 3. lekce (Břidličná)

2. B

03.03.2017

5. reprezentační ples

06.03.2017

Veselé zoubky

1. A, 1. B

07.03.2017

RPB STREET HOCKEY, ZŠ Jesenická

vybraní žáci 5. A, 6. B, 7. A

09.03.2017

Plavecký výcvik - 4. lekce (Břidličná)

2. B

14.03.2017

Divadelní představení "Kocour v botách"- MD Bruntál

žáci 1. stupně

14.03.2017

Divadelní představení "Peter Black 3"- MD Bruntál

žáci 2. stupně

15.03.2017

Vaření se Zdravou pětkou

16.03.2017

Florbalová liga - 5. kolo (hala Zeyerova ul.)

vybraní žáci 4. B, 5. A

16.03.2017

Plavecký výcvik - 5. lekce (Břidličná)

2. B

17.03.2017

Matematický klokan

žáci 2. - 9. ročníku

21.03.2017

Den otevřených dveří

21.03.2017

Vybíjená - okrskové kolo (Rýmařov)

vybraní žáci 4. A, 4. B, 5. A

23.03.2017

Plavecký výcvik - 6. lekce (Břidličná)

2. B

23.03.2017

Šikulové

vybraní žáci 4. A, 4. B, 5. A

30.03.2017

Akce Jedeme v tom společně - Domov Pohoda

4. A

30.03.2017

Plavecký výcvik - 7. lekce (Břidličná)

2. B

03.04.2017

Beseda o Velikonocích

3. A

04.04.2017

Návštěva MŠ v 1. třídách (MŠ Pionýrská - Petrin)

1. A, 1. B

04.04.2017

Recitační soutěž

vybraní žáci

05.04.2017

Akce - Mami, tati, najdi si mne

06.04.2017

Divadelní představení "Staré řecké báje a pověsti"- MD Bruntál

5. A, 6. A, 6. B

06.04.2017

Finanční gramotnost - SPŠ a OA Bruntál

9. A, 9. B

06.04.2017

Příprava na přijímací zkoušky z Ma

9. B

06.04.2017

Plavecký výcvik - 8. lekce (Břidličná)

2. B

vybraní žáci 1. A, 1. B, 3. A,
4. A
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06.04.2017

Recitační soutěž

vybraní žáci

07.04.2017

Finanční gramotnost - SPŠ a OA Bruntál

8. A

07.04. - 08.04.
2017

Zápis

12.04.2017

Florbalová liga - 6. kolo (ZŠ Cihelní)

vybraní žáci 4. B, 5. A

12.04.2017

Velikonoční vystoupení pro 1. stupeň - Aula

žáci 1. stupně

24.04.2017

Beseda v knihovně: Povídání o pohádkách Václava Čtvrtka

1. A, 1. B

24.04.2017

Plavecký výcvik - 9. lekce (Břidličná)

2. B

25.04.2017

Recitační soutěž

vybraní žáci

25.04.2017

Beseda v knihovně: Povídání o pohádkách Václava Čtvrtka

2. A, 2. B

25.04.2017

Škola nanečisto - 1. setkání

26.04.2017

Návštěva okresního soudu v Bruntále

9. A, 9. B

26.04.2017

Štafetový pohár - Krnov

vybraní žáci 2. - 5. ročníku

27.04.2017

Plavecký výcvik - 1. lekce (Břidličná)

1. A, 1. B

28.04.2017

Setkání s rodiči - bowling, představení Mami, tati, já chci do školy

02.05.2017

Okrskové kolo dopravní soutěže

02.05.2017

Zlatý list - Břidličná

vybraní žáci 3. A, 3. B

03.05.2017

Plavecký výcvik - 10. lekce (Břidličná)

2. B

04.05.2017

Ekologická soutěž - ZŠ Okružní

vybraní žáci 8. A, 9. B

04.05.2017

Exkurze do České televize Ostrava

3. A, 3. B

04.05.2017

Mc Donalds Cup - Rýmařov

vybraní žáci 4. B, 5. A

04.05.2017

Plavecký výcvik - 2. lekce (Břidličná)

1. A, 1. B

05.05.2017

OVOV - Rýmařov

vybraní žáci 3. - 9. ročníku

05.05.2017

Světový den hygieny rukou, Podhorská nemocnice

9. A, 9. B

09.05.2017

Soutěž ve zpěvu lidových písní

09.05.2017

Ochutnávka romské kuchyně

10.05.2017

Český den proti rakovině

vybraní žáci 2. - 9. ročníku

11.05.2017

Májová notička - ZŠ Břidličná

vybraní žáci 1. A, 3. A, 4. A

11.05.2017

Školní výlet - Hradec nad Moravicí

1. A, 1. B

12.05.2017

Pohár rozhasu

vybraní žáci 6. - 9. ročníku

12.05.2017

Beseda v městské knihovně: Regionální pověsti

5. A

12.05.2017

ČŠI - testování 9. ročníků - přírodovědná gramotnost

9. A, 9. B

15.05.2017

Pohádka "Petr Pan"- MD Bruntál

2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 5. A

15.05.2017

DOD - Den tísňové linky 155

2. A, 4. B

15.05.2017

Plavecký výcvik - 3. lekce (Břidličná)

1. A, 1. B

15.05.2017

ČŠI - testování 9. ročníků - Aj

9. B

16.05.2017

Pohádka "Petr Pan"- MD Bruntál

1. A, 1. B

16.05.2017

ČŠI - testování 9. ročníků - matematika

vybraní žáci 6. - 8. ročníku

17.05.2017

Akce MŠ - Probouzení broučků (MŠ Pionýrská)

vybraní žáci 1. - 9. ročníku

17.05.2017

ČŠI - testování 9. ročníků - matematika

9. A

18.05.2017

Preventivní program - p. Toman

6. B, 7. A, 7. B, 8. A

18.05.2017

Plavecký výcvik - 4. lekce (Břidličná)

6. A

18.05.2017

ČŠI - testování 5. ročníků - matematika

5. A

19.05.2017

Projektový den - mediální výchova

1. A, 1. B

vybraní žáci 4. B, 5. A, 7. A,
8. A
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19.05.2017

ČŠI - testování 5. ročníků - matematika

5. A

19.05.2017

ČŠI - testování 9. ročníků - Aj

9. A

22.05.2017

ČŠI - testování 5. ročníků - Čj

5. A

22.05.2017

ČŠI - testování 9. ročníků

9. B

23.05.2017

Beseda prevence kriminality

žáci 2. - 5. ročníku

23.05.2017

Hasík

6. B

23.05.2017

Kyberšikana - Open House

6. A, 8. A

23.05.2017

ČŠI - testování 9. ročníků

9. A

23.05.2017

Škola nanečisto - 2. setkání

24.05.2017

ČŠI - testování 5. ročníků - Aj

5. A

24.05.2017

Florbalová liga - 7. kolo (ZŠ Okružní)

vybraní žáci 4. B, 5. A

24.05.2017

Hasík

2. A, 2. B, 6. A

24.05.2017

Kyberšikana - Open House

6. B, 7. B

25.05.2017

Soutěž "WOLFRAM"- areál Městských sadů v Bruntále

vybraní žáci 7. A, 7. B, 8. A

25.05.2017

Akce Find your way - školní hřiště

všichni žáci

25.05.2017

ČŠI - testování 9. ročníků

9. A

26.05.2017

Aliante - Městský park Bruntál

26.05.2017

ČŠI - testování 5. ročníků

5. A

Hrátky s historií

vybraní žáci 8. A, 9. A

29.05.2017

Opičí král - soutěž ve šplhu na tyči

žáci 1. stupně

30.05.2017

Exkurze - ZOO Ostrava, Arboretum Nový Dvůr

5. A

30.05.2017

Školní výlet - Olomouc

7. B

30.05.2017

Skotské hry - hřiště ZŠ Jesenická

vybraní žáci 9. A, 9. B

31.05.2017

Xenofobie a rasismus - Open House

6. B

01.06.2017

Beseda v knihovně: Loutky a loutkářství

3. A, 3. B

01.06.2017

Den dětí

žáci 1. stupně, 9. B

01.06.2017

Kyberšikana - Open House

7. A

01.06.2017

Xenofobie a rasismus - Open House

6. A

01.06.2017

Prevence rizikového sex. chování - Open House

7. B

Konference - Praha

vybraní žáci 5. A, 6. B, 8. A

02.06.2017

Hasík

2. A, 2. B, 4. A, 4. B

02.06.2017

Drogy - závislosti, dopady - Open House

8. A

05.06.2017

Den Země - probouzení parku

vybraní žáci 7. B

06.06.2017

Beseda v knihovně "Pátráme s knihou"

4. A, 4. B

06.06.2017

Prevence rizikového sex. chování - Open House

7. A

06.06.2017

Na kole jen s přilbou - sportovní a zábavné odpoledne, náměstí Míru

07.06.2017

OVOV - krajské kolo (Rýmařov)

vybraní žáci 8. A

07.06.2017

Školní výlet - Kopřivnice, Štramberk

3. A, 3. B

08.06.2017

Školní výlet - Olomouc

2. A, 2. B

12.06.2017

Beseda v knihovně: Naši ilustrátoři

3. A, 3. B

12.06.2017

Fotografování tříd

všichni žáci

14.06.2017

Fotografování tříd

všichni žáci

29.05. - 30.05.
2017

01.06. - 02.06.
2017
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14.06. - 15.06.

Školní výlet - Staré Město

4. A

15.06.2017

Školní výlet 6. A

6. A

16.06.2017

Vybíjená na náměstí

vybraní žáci 4. A, 4. B, 5. A

16.06.2017

Školní výlet - Hvězda, Andělská Hora

7. A

16.06.2017

Večerní běh Bruntálem

2017

19.06. - 21.06.
2017

Školní výlet - Karlovice

9. A
vybraní žáci 6. A, 6. B, 7. A,

20.06.2017

Exkurze - Dlouhé Stráně

21.06.2017

T-mobile školní běh - Městský park, Bruntál

vybraní žáci 2. - 9. ročníku

Školní výlet - Brno

8. A

21.06.2017

Plavecký výcvik - 5. lekce (Břidličná)

1. A, 1. B

22.06.2017

Beseda prevence kriminality

6. A, 6. B, 7. A, 7. B

22.06.2017

Hasík

2. B, 6. B

22.06.2017

Škola nanečisto - 3. setkání

21.06. - 22.06.
2017

26.06. - 28.06.

9. B

Školní výlet 9. B

9. B

27.06.2017

Filmové představení "Špunti na vodě"

6. A, 6. B, 7. B, 8. A

27.06.2017

Školní výlet - Velké Losiny, Jeskyně Na Pomezí

5. A

27.06.2017

Filmové představení "Kráska a zvíře"

1. A, 1. B, 2. A, 2. B

27.06.2017

Taneční představení "Osvětim" - MD Bruntál

9. A

28.06.2017

S vysvědčením za florbalem - ZŠ Jesenická

vybraní žáci 4. A, 5. A

28.06.2017

Školní výlet 6. B

6. B

28.06.2017

Generálka akademie

29.06.2017

Akademie

2017
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11 Školní družina ve školním roce 2016/2017
Ve školním roce 2016/2017 měla školní družina pro I. stupeň tři oddělení a školní
družina pro II. stupeň (Školní klub) jedno oddělení. Celkem bylo v těchto odděleních
přihlášeno 111 dětí.
Do některých aktivit se zapojila všechna oddělení společně, každá z vychovatelek si
dále připravovala aktivity pouze pro své oddělení. Během celého školního roku probíhaly
zájmové kroužky: florbal a výtvarný kroužek, děti v oddělení školního klubu pravidelně
s vychovatelkou využívaly žákovskou kuchyňku k vaření.
V září proběhla Drakiáda, které se zúčastnila všechna oddělení společně. Děti ze
dvou oddělení měly možnost zúčastnit se besedy s asistenty prevence kriminality, která byla
velice zajímavá a poučná.
V říjnu začalo pro děti každoroční filmové promítání v bruntálském kině (jedenkrát
měsíčně) a děti ze dvou oddělení začaly navštěvovat saunu (jedenkrát týdně), kterou pak
navštěvovaly po celý školní rok. Říjen byl také věnován podzimnímu tvoření s dětmi, při
němž využívaly přírodní materiály (listy, kaštany aj.) a nechybělo ani tvoření z dýní a u nás
zatím ještě netradiční oslava svátku Halloween.
V listopadu se konal výlet do Ostravy, do Technického muzea, který si děti velmi užily
a dozvěděly se zde mnoho zajímavých a nových informací. Školní družina navštívila také
Stanici mladých přírodovědců při SVČ Bruntál.
Využili jsme přítomnost Městské knihovny v naší budově a zúčastnili jsme se zde
pořádané besedy. Knihovnu navštěvují děti velice rády, v družině se knihy hojně využívají
také při klidových a odpočinkových činnostech.
Prosinec patřil vánočnímu tvoření a výzdobě prostor školy. Nechybělo ani zdobení
vánočního stromu na zámku, kterého se naše družina každoročně účastní a zdobení
vánočního stromu ve školní jídelně. Naši školu navštívila také kouzelná babička Dadla
s vánoční pohádkou a seznámila děti s vánočními zvyky, tradicemi a nejrůznějšími
technikami pro vánoční tvoření a výrobu dekorací. Nechyběla ani účast na festivalu Kytka,
konaném v městském divadle, kde děvčata ze školní družiny předvedla krásné taneční
vystoupení.
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V lednu jsme šli na bowling do Společenského domu, zde nám každoročně vycházejí
velice vstříc a umožňují naši návštěvu za symbolickou cenu. Děti navštívily také zimní
stadion (bruslení) a konala se Zimní olympiáda, které se zúčastnila všechna oddělení školní
družiny. Využívali jsme každé chvilky, kdy napadl sníh, a s dětmi jsme stavěli sněhuláky.
Jednoho jsme postavili i před budovou školy, aby vítal všechny školáky při cestě do školy.
V únoru navštívily děti bruntálské hasiče, kteří si pro ně připravili exkurzi po jejich
stanici. Děti měly možnost prohlédnout si hasičské vozy, jejich vybavení a dozvěděly se také
mnoho zajímavých informací a zážitků z praxe hasičů. Využily jsme i nabídku bruntálského
Muzea a navštívili Výstavu panenek. Pro děti byl velkým zážitkem výlet do Ostravy na Lego
výstavu a návštěva Wellness centra, kde si užily pohodové odpoledne.
Březen patřil již tradiční soutěži Švihadlový král, zúčastnila se všechna oddělení. Děti
se nestyděly a hojně se zapojily do soutěžního klání. Společně jsme také vynášeli Morenu,
abychom ukončili zimu a přivolali jaro. Družina dále navštívila bruntálský zámek, kde
absolvovala prohlídku, některé z dětí dosud prostory krásného zámku neviděly a byl to pro
ně jistě zážitek. Již několik let se naše školní družina zapojuje do projektu Coolinaření se
Zdravou 5, tentokrát děti připravily pokrmy a pohoštění pro klienty Sagapa Bruntál. Jeden
z pokrmů postoupil do finálového kola do Prahy.
V dubnu proběhl karneval společně s dětmi z MŠ, která sídlí v naší budově. Děti
tancovaly, zapojily se do programu klauna, dostaly od něj zvířátka a nejrůznější předměty
vytvořené z balónků.
Nechybělo ani velikonoční tvoření a výzdoba. Opět nás navštívila kouzelná babička
Dadla a seznámila děti s velikonočními zvyky, tradicemi a děti si vyzkoušely tvoření
s velikonoční tématikou.
Květen patřil výrobě dárků pro maminky a také venkovním aktivitám (procházky,
sportovní hry aj.). Pro děti byl velkým zážitkem výlet do Dinoparku v Ostravě, který se i přes
nepřízeň počasí velmi vydařil. Klienti Sagapa Bruntál pozvali v květnu děti ze školní družiny
na návštěvu. Společně strávili příjemné odpoledne ve venkovních prostorách jejich zařízení,
kde bylo pro děti připraveno bohaté pohoštění.
V červnu se školní družina účastnila finále soutěže Coolinaření se Zdravou 5, kde
získala krásné 4. místo.
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Využili jsme také pěkného počasí a vyrazili jsme s dětmi na bobovou dráhu do Vrbna
pod Pradědem, na minigolf do Karlovic a nechybělo ani každoroční opékání špekáčků.

Během celého školního roku byla dětem k dispozici pěkně vybavená oddělení
školních družin, dále tělocvična, žákovská kuchyňka, počítačová učebna, školní hřiště aj.
Využívali jsme mimoškolních aktivit, chodili jsme se do parku, na procházky, účastnili se akcí
bruntálských institucí.

Bc. Lenka Michnová, vedoucí vychovatelka
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12 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené
ČŠI
Ve školním roce 2016/2017 neprováděla ČŠI na ZŠ Bruntál, Školní 2 žádnou inspekční
činnost.
Na konci měsíce srpna proběhla ve škole kontrola školského poradce a auditora PaeDr.
Jana Mikáče:
Oblast a rozsah kontroly: Personální agenda, dokumentace – osobní spisy zaměstnanců,
směrnice školy, povinná dokumentace školy. Záměrem nebyla úplná kontrola celé agendy a
dokumentace, kontrola byla zaměřena na nalezení systémových chyb či chybných postupů
zaměstnavatele. Podrobná zpráva viz. příloha č. 2
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13 Základní údaje o hospodaření školy
Viz. příloha č. 1
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14 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 2016/2017
jsme opět požádali o dotaci asistenta pro žáky se sociálním znevýhodněním. Žádost byla
schválena.
Zapojili jsme se do projektu KIPR - Kvalita, inkluze, poradenství, rozvoj
Individuální systémový projekt Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a
školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita-InkluzePoradenství-Rozvoj (KIPR) realizuje NÚV Praha, financován z EU.
Naše škola je do tohoto projektu zařazena od roku 2016, spolupracuje s Národním ústavem
pro vzdělávání a podílí se na zkvalitnění poradenské služby pro žáky. Ředitelka školy
v tomto projektu zapojila speciální pedagožku jako metodika pro asistenty pedagoga a
pedagogy školy.

V rozvojových programech se zaměřujeme zejména na ty, které umožňují
pedagogický rozvoj školy.
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15 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, informační gramotnost).



Pronájem učeben a vytvoření podmínek k realizaci vzdělávání dospělých
prostřednictvím vzdělávacích institucí (jazykové kurzy).
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16 Údaje o předložených a školou realizovaných
projektech (financovaných z cizích zdrojů)
Evropské projekty


Zpracování, podání a realizace projektové žádosti do výzvy č. 02_16_022 Podpora
škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ, ředitelkou
školy. Projekt je zaměřen na personální posílení poradenského pracoviště – školní
psycholog, mentoring a jazykové vzdělávání pedagogů.



Partnerské zapojení se do projektu EU Cesta příběhů - čtenářské dílny na II. Stupni,
projekt je realizován v 11 základních školách v ČR.



Partnerské zapojení se do projektu Dža dureder, nadace REF, zaměřeného na
podporu nadaných žáků na prvním i druhém stupni s pražskou Grafickou školou a
nadací Slovo 21.



Partnerské zapojení se do projektu Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR) vychází ze strategických záměrů ČR v rozvoji vzdělávání a řeší otázky související se
zajištěním kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a
vytvořením podmínek pro poskytování vhodných podpůrných opatření pro žáky, u
kterých je třeba vyrovnat podmínky pro jejich vzdělávání.



Partnerské zapojení se do projektu MSK Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti
rizikového chování a jeho prevence v MSK.



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.



Petrinské Artfórum pro děti z MŠ.
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Projekty financované z provozního rozpočtu


Rekonstrukce školní tělocvičny - obložení haly, dlažba, dveře



Revitalizace výdejního prostředí školní jídelny - výdejní okna



Nové dveře v učebnách ZŠ



Elektrorozvody v SVČ
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17 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.


Bruntálská laťka - Nikola Mikulka - 1. místo, Michal Novák – 3. místo



Přespolní běh - okresní kolo - Nikola Mikulka – 1. místo, Daniela
Hlaváčová – 2. místo



Forbal - okresní kolo – I. stupeň - 2. místo.



Lyžařský přespolní běh - Lucie Sýkorová – 3. místo, Michal Novák – 1.
místo, Nikola Mikulka 1. místo.



Coolinaření se zdravou 5 - celostátní finále v Praze.



Zlatý list - krajská ekologická soutěž – 1. místo.



Recitační soutěž dětí bruntálských základních škol – Anna
Mikulková – 2. místo, Viktor Janyška – čestné uznání.



Štafetový pohár Krnov - I. stupeň - 3. místo, II. stupeň - 3. místo.



Dopravní soutěž mladých cyklistů - 3. místo.



Okresní pětiboj OVOV, Rýmařov - Nikola Mikulka – 1. místo.



Okresní kolo v atletice, Krnov - Anna Jedličková – 1. místo, Michal
Novák – 1. místo, Nikola Mikulka – 1. místo.
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Prezentace školy na veřejnosti


IV. reprezentativní ples Petrina ve stylu Hanebných panchartů.



Otevření petrinského muzea školství.



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.



Vánoce v domově Pohoda.



Česko zpívá koledy na bruntálském náměstí.



Vánoční jarmark.



Projektové aktivity.



Mami, tati, najdi si mě!



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

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.
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V uplynulém školním roce také školní žákovský parlament zorganizoval sbírku na
podporu činností České společnosti AIDS Pomoc - Červená stužka.
Sbírka Český den proti rakovině - Rakovina prsu u žen a u mužů.
Další charitativní akcí bylo zapojení se do sbírky Srdíčkový den a spolupráce a pořádání akcí
pro Domov pro seniory Pohoda.

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.
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Předsedovi spolku panu Zdeňku Vackovi, panu Lubomíru Světničkovi, paní Ivě
Procházkové, která již roky nezištně poskytuje své služby v účetnictví spolku a školy, paní
Pernicové, Kateřině Havlíčkové, paní Vilímkové, panu Jaroslavu Žílovi za pomoc při
pořádání mimořádně úspěšného školního plesu na téma Šlágry hanebných panchartů.
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.
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 uplynulý školní rok se nám podařilo
prostřednictvím projektu získat finanční podporu z grantu města ve výši 7 000,- Kč.
Tyto prostředky byly použity na akci k 90. letům založení Petrina, pod názvem „O
poklad domu Petrin“.
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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 naši 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

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
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SVČ Bruntál



Integrovaný záchranný systém Bruntál



Open House Bruntál, o. s



Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál, příspěvková organizace
SPŠ Bruntál



Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9, odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Odborová organizace při ZŠ Bruntál, Školní 2
Vedení školy aktivně spolupracuje a informuje odborovou organizaci při škole.
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18 Školní jídelna
18.1 Úvod
Název zařízení:

Základní škola Bruntál, Školní 2

Zřizovatel:

Město Bruntál

Typ zařízení:

dle Výkazu Z 17-01

Kapacita zařízení:

750, cílová 850 stravovaných

Charakteristika zařízení
Školní jídelna zajišťuje na základě stanovených vyhlášek a předpisů kvalitní a vyvážený
způsob stravování žáků a zaměstnanců školy.
Našimi strávníky, jejichž počet se rok od roku zvyšuje, jsou nejen děti a
zaměstnanci, ale i děti tříd Mateřské školy (pro děti MŠ se připravují také dopolední i
odpolední servírované svačinky) a cizí strávníci.
Nabízí denně polévku a dále výběr ze dvou hlavních jídel.
Strávníci dostávají čerstvé ovoce, kompoty, saláty, přesnídávky, moučníky a mléčné
dezerty.
V rámci pitného režimu jsou na výběr dva druhy nápojů - voda s čerstvým citronem, čaj
(např. ovocný, černý, s citronem, medem, se sirupem), neochucené, ochucené mléko,
minerální voda s příchutí.
V souladu s nařízením ES č. 852/2004, má zavedeny a stanoveny kritické body
HACCP a připravuje pokrmy za dodržování vyhlášky č. 602/2006 Sb., o hygienických
požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při
činnostech epidemiologicky závažných.
Jídelna jako součást školy
Školní jídelna je součástí základní školy. Snaží se o co nejužší spolupráci se školou,
založenou na dobré komunikaci a vzájemné důvěře. Tato komunikace je konstruktivní a na
velmi dobré úrovni.
Prezentace školní jídelny probíhá na webových stránkách školy v samostatné sekci.
Společně se školou zajišťuje a připravuje občerstvení při pořádání sportovních,
kulturních, společenských a jiných akcích konaných v prostorách školy.
Komunikace jídelny
Komunikace jídelny se strávníky, rodiči i ostatní veřejností je nedílnou součástí a nutnou
podmínkou jejího dobrého fungování. V naší školní jídelně tomu tak je.

70

Výroční zpráva o činnosti základní školy Bruntál, Školní 2

Veškeré náměty a připomínky jsou přijímány s otevřeností. Snažíme se všem, v rámci
možností, vycházet vstříc.
Všem strávníkům i jejich zákonným zástupcům se doporučuje seznámení s Řádem
školní jídelny. Ten je k dispozici na webových stránkách.

18.2 Personalistika
Počty pracovníků
Stav k 30. 9. 2017.

Fyzické osoby

Přepočtení pracovníci

5

4,5

Ve školní jídelně jsou zaměstnány pouze ženy.

Personál kuchyně:
VŠJ: Marie Zdeňková
Kuchařky: Věra Vogtová, Blanka Mecová, Kateřina Jurošková
Pomocná kuchařka: Veronika Kristinová
Věková struktura
Věk

do 30 let

31-40 let

41-50 let

51-60 let

nad 60

z toho důchodci

let
Počet

-

2

-

3

-

-

Průměrný věk pracovnic školní jídelny: 46,3 let

Kvalifikace pracovníků
Pracovní zařazení

Kvalifikovaní

Nekvalifikovaní

Vedoucí ŠJ

1

0

Kuchařka

3

0

Pomocná kuchařka

1

0
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Další vzdělávání pracovníků
Pracovníci, kteří se vzdělávali nebo si doplnili odbornost

0

Pracovníci, kteří se zúčastnili odborného semináře, školení nebo kurzu

5

Odchody pracovníků
Během školního roku 2016/2017 nebyl ukončen žádný pracovní poměr
Nově přijatí pracovníci
Během školního roku 2016/2017 nebyla přijata žádná nová pracovnice.

18.3 Statistika
Počet strávníků k 9. 10. 2017
Děti MŠ do 6ti let

57

Děti MŠ od 6ti let

6

žáci ZŠ 7-10 let

122

žáci ZŠ 11-14 let

57

žáci ZŠ 15-16 let

12

zaměstnanci základní školy

49

ostatní pravidelně se stravující

68

celkem

371

Počet uvařených pokrmů
Ve školním roce 2016/2017 školní kuchyně uvařila a vydala celkem
70.143 obědů.
Historie strávníků
10/2014

10/2015

9/2017

Celkem strávníků

259

281

367

Počet dětí MŠ

57

62

62

Počet žáků MŠ

94

144

185
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Zaměstnanci a cizí
strávníci

108

75

120

18.4 Ostatní
Chování žáků
Nevyskytly se žádné problémy neřešitelné na místě. Žáci občas porušují vnitřní řád
školní jídelny tím, že:
•

někteří nehradí stravné v požadovaných termínech

•

doplňky stravy - ovoce, jogurty, moučníky atp., vynášejí ze školní jídelny
(která je určena k jejich konzumaci), házejí je po sobě, znečišťují jimi společné
prostory

•

jejich chování se neslučuje se základy společenského chování

Dozory v jídelně
Ve spolupráci se zástupkyní školy je vypracován rozpis dozorů ve školní jídelně a jeho
přilehlých prostorech. Tento je učiteli většinou dodržován. Rozpis dozorů je vyhotoven na
školní rok, ale v případě potřeby je pochopitelně možné jej měnit. Je vyvěšen na viditelném
místě ve školní jídelně.

Výsledky kontrol
Ve školním roce 2016/2017 byly ve školní jídelně provedeny kontroly příslušné hygienické
stanice. Poslední je ze dne 23. března 2017.
Technické podmínky provozu
Za celý školní rok 2016/2017 bylo odstraněno pouze několik drobných závad, které
vznikly na technologiích během náročného provozu. Celkový provoz a chod kuchyně je
stabilizovaný, veškeré technologie jsou maximálně využity. Zařízení kuchyně je potřeba
zmodernizovat. Jídelna disponuje zastaralými konvektomaty. V rozpočtu na rok 2018 bylo
požádáno o příspěvek na tato nová zařízení.
V roce 2016 byla naše škola zařazena do programu OBĚDY DĚTEM. Spolupracujeme
s firmou DRAB-FOUNDATION. Vybraným dětem je zajištěný plnohodnotný oběd a v mnoha
případech obnoveny stravovací návyky.
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Pokud strávník zapomene čip, vždy dostane jim zvolené menu (pokud má řádně uhrazenou
stravu).
V tomto roce byla pořízena nová škrabka, žehlička, mikrovlnná trouba, varná konvice, sušák
- koše na prádlo a drobný inventář. Proběhly opravy drtiče u myčky, konvektomatu, vařící
pánve a kotle. V jídelně jsou nové židle, nová plocha pro pitný režim a také nová kuchyňská
linka s lednicí pro různé akce školy. V období letních prázdnin byla vyměněna dvě výdejní
okna i s parapetem. Probíhají pravidelné kontroly výtahu, elektrického i plynového zařízení.
Celková spolupráce a přístup celého personálu na půdě školy je na vysoké úrovni.
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Závěr
Výroční zprávu školy za rok 2016/2017 zpracovala a prostřednictvím podkladů
kompetentních zaměstnanců školy sestavila PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová.
Následně bude předána zřizovateli a zveřejněna na přístupném místě školy ve
sborovně školy a na www.zspetrin.cz.
Výroční zpráva byla projednána korespondenčním způsobem s učitelským sborem a
to v týdnu od 2. do 6. října 2017.
Školská rada ZŠ Bruntál, Školní 2 dokument schválila dne: 11. 10. 2017

Bruntál, 12. 10. 2017

………………………….…………………………………
PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy
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Seznam příloh:

Příloha č. 1: Zpráva o hospodaření za rok 2016
Příloha č. 2: Podrobná zpráva kontroly školského poradce a auditora
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