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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
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

počet žáků celkem
230
240
246
282
284
300

1. stupeň
133
129
143
164
169
188

2. stupeň
97
111
103
118
115
100

přípravná třída
0
0
0
0
0
12

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 17 tříd s počtem cca 300
žáků, z toho 10 tříd na 1. stupni a 6 tříd na 2. stupni a 1 přípravnou třídu

Počet žáků
350
300

250
200
150
100
50
0
2012/2013

2013/2014

počet žáků celkem

2014/2015

1. stupeň

2015/2016

2. stupeň

2016/2017

2017/2018

přípravná třída

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
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školou, ve které se dbá na umožnění úspěšnosti každého člověka a dosažení jeho osobního
maxima, školou, ve které se podporuje rozvoj, předávají se kompetence, očekává se
zodpovědnost a je oceňována kvalitní práce, respektují se sdílené hodnoty a předem daná
pravidla, je podporována týmová práce. Školou, ve které se podporuje pozitivní přístup ke
vzdělávání a vnitřní motivaci všech zúčastněných, kde jsou nastaveny kvalitní pracovní
podmínky a dodržují se zásady psychohygieny, a kde jsou zaměstnanci školy díky svým
kvalitám společností uznáváni a respektováni. Školou, ve které je zřejmá její transparentnost
a otevřenost, ve které existují dobré vztahy mezi všemi partnery ve vzdělávání.
Uplynulý školní rok přinesl spoustu změn a událostí. Za velmi významný počin je
třeba označit zřízení přípravné třídy. Vyhověli jsme tak poptávce bruntálských rodičů. Ve
třídě se se zkušenou pedagožkou vzdělávalo 13 dětí s odkladem školní docházky. Přípravná
třída je zřízena jako jediná v našem městě. V ČR jsou přípravné třídy již několik let běžnou
praxí.
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V první polovině školního roku tak jako každoročně, proběhly adaptační pobyty pro
žáky prvních a šestých tříd. Děkujeme zřizovateli za to, že finančně podpořil tyto primárně

preventivní aktivity, které naše škole považuje za velmi důležité.
Důležitou událostí byly volby do školské rady, kam oproti předešlé sestavě přibyl pan
učitel Mgr. Radek Černý, jako zástupce pedagogů.
Spolek rodičů a přátel Petrina pro nás připravil projekt Staročeské Vánoce na Petrině,
který byl finančně podpořen z grantů zřizovatele.
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.
V prvním pololetí nás navštívilo divadlo Lukáše Hejlíka se svým projektem Listování,
které podporuje čtenářství u starších dětí.
Opět jsme posílili výuku cizích jazyků prostřednictvím navázání spolupráce se školou
v italském partnerském městě Castellaranu, kam se na jaře vydaly naše učitelky angličtiny,
aby si formou stínování vyzkoušely výuku a taky pomocí workshopů ukázaly tamním
pedagogům své metody práce. Metodické sdružení anglického jazyka zažádalo MŠMT o
akreditaci kurzů DVPP s úrovní A0 a A1, kterou se nám podařilo v závěru školního roku
získat. Kurzy budou realizovány od září 2018 pro pedagogy Petrina, ale také širokou
veřejnost a povedou je lektoři z řad našich pedagogů.
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V rámci podpory školního poradenského pracoviště jsme prostřednictvím projektu
Erasmus navázali spolupráci se španělskou školou ve Villa Nueva.
Navštívili nás tamní učitelé a stínovali činnost našeho poradenského pracoviště.
Zároveň také navštívili hodiny anglického jazyka na prvním stupni, kde se seznámili
s metodou Helen Doron. V následujícím školním roce navštíví tři naši pedagogové jejich
školu ve Španělsku se stejným cílem.
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“ – Coolinaření s Albertem, 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.
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 škole na
zlepšení klimatu školy směrem k otevřenosti a partnerství, vyslyšení „hlasu žáků“ – vzájemné
obohacení, informovanost, participace na akcích a činnostech školy.
Díky podílení se žáků na životě školy se snižuje pravděpodobnost projevu sociálně
patologických jevů (vandalismus, šikana). Žáci se tímto učí rozvíjet prezentační a
komunikační dovednosti, kultivovaně diskutovat, přebírat odpovědnost za svou práci.
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Parlament je zapojen do celorepublikového projektu „Škola pro demokracii“.
Unikátní bylo zapojení se do projektu #jsemlaskavec, v Den laskavosti se žáci i všichni
zaměstnanci školy s nadšením a nebývalou kreativitou zapojili do posilování pozitivního
klimatu a vytváření prostředí sounáležitosti a laskavosti.

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. Projekt řeší
personální obsazení poradenského pracoviště posílením pozice školního speciálního
pedagoga a také několik pedagogů prošlo jazykovým vzděláváním a vzděláváním
v mentoringu.
Získali jsme finanční podporu z Erasmus KA1 - Výzva 2018, na podporu Školního
poradenského pracoviště a jazykového vzdělávání pedagogů.
O prázdninách jsme podali další žádost o podporu z výzvy MŠMT „Šablony pro MŠ a
ZŠ II“, ze kterého od ledna 2019 podpoříme jazykové vzdělávání učitelů v metodě CLIL.,
posílíme poradenské pracoviště o pozici školního asistenta a dále budeme financovat
úvazek speciální pedagožky.
V rámci podpory inkluzivního vzdělávání jsme zapojeni do projektu KIPR, který nám
zprostředkoval vzdělávání pro celou sborovnu a realizaci případových konferencí
s odborníky z NÚV Praha.
Získali jsme finanční dotaci z evropského projektu IROP č. 46 Infrastruktura
základních škol č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004334 s názvem ZŠ Školní - Modernizace
odborných učeben fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, pracovního vyučování,
cizích jazyků, informatiky a digitálních technologií. Pomocí tohoto posílí škola svou
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infrastrukturu o bezbariérové prvky, úpravu vnitřního nádvoří, vybavení PC technikou a
odborných učeben.
V uplynulém školním roce jsme o prázdninách dostali od zřizovatele nové
multifunkční hřiště, proběhla také výměna oken a jejich ochranných sítí ve školní
tělocvičně a byla opravena střecha, skleněná výplň a podlaha spojovací chodby budovy se
školní tělocvičnou. Vedle Petrina bylo vybudováno nové parkoviště. Velikou radost máme
ze schválení rekonstrukce vnitřního atria budovy, která zamezí vzlínání vody do podloží
budovy a vzniku plísní ve zdech budovy. Věříme, že všechny změny ocení nejen žáci a
zaměstnanci školy, ale také široká veřejnost.
Všichni se snažíme, aby naše škola byla stále 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.
Projekt „Petrin Centrum vzdělávání a volného času v Bruntále“ škola propojuje a bude
propojovat s kurikulární tvorbou školy tak, aby výsledkem byla efektivní škola třetího tisíciletí
ve společnosti znalostí a informací.
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Těší nás a všichni cítíme, že Petrin není jen centrem vzdělávání - je to
především místo setkávání všech občanů našeho města a okolí.

To, že se nám daří počet žáků za šest let pomalu zvyšovat, 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.
Škola se stává výkonným a moderním vzdělávacím a komunitním centrem
města.

Děkujeme za podporu a držte nám dál pěsti
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Základní údaje o škole

Přesný název školy:
adresa školy:
právní forma:
identifikační číslo organizace:

Základní škola Bruntál, Školní 2
Školní 2, 792 01 Bruntál
škola s právní subjektivitou, příspěvková
organizace
00852783

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

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

Identifikátor ředitelství:

600132102

Statutární orgán:
ředitelka školy:

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová

služební telefon:

+420 775 535 669

Statutární zástupce ředitele školy
zástupkyně ředitelky školy:

Mgr. Olga Tonnerová

služební telefon:

+420 775 534 676

škola e-mail:
www stránky:

kancelar@zspetrin.cz
www.zspetrin.cz

Součásti školy (IZO)
ZŠ

základní škola

102 008 264

ŠD
ŠJ

školní družina
školní jídelna

119 500 531
102 868 107

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

telefon ředitelna:
telefon zástupkyně:
telefon družina:
telefon jídelna:
telefon kancelář:

553 821 166
775 534 676
775 535 653
553 821 171
553 821 167

1. 1. 2005
1. 9. 1961

Kapacita součástí školy 2014/2015
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ZŠ
ŠD
ŠJ

základní škola
školní družina
školní jídelna

470
140
750 cílová: 850 stravovaných

Správa budovy Petrin
správce budovy
recepční
recepční

- Milan Pluskal
- Michaela Harazinová
- Libor Adametz

další kontakty:

pluskal@zspetrin.cz
harazinova@zspetrin.cz
adametz@zspetrin.cz

telefon správce:
telefon recepce:

775 534 383
553 821 194
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Školská rada při Základní škole Bruntál, Školní 2

2.1

Školská rada byla zřízena na základě usnesení Rady města Bruntálu.
Po volbách 01 – 2018 pracovala Školská rada při ZŠ ve složení:
Zástupci za zákonné zástupce:
Mgr. Jana Knížová
JUDr. Jiří Pleva, Ph.D.
Zástupci za zřizovatele:
Pavel Fürst
Ing. Karel Soukop
Zástupci za pedagogy:
Mgr. Radek Černý, jednatel
Mgr. Pavla Schneiderová, předsedkyně Školské rady
Volební období původní Školské rady při ZŠ Bruntál, Školní 2 končilo v lednu 2018.
kontaktní e-mail na členy školské rady: skolskaradapetrin@seznam.cz

Školská rada zasedla k jednání v termínech:




11. října 2017
7. února 2018
30. srpna 2018

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
přípravu doplňkových voleb nového člena ŠR – zástupce pedagogů školy

Mgr. Pavla Schneiderová, předsedkyně ŠR
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2.2

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 od školního roku
2013/2014 došlo ke změně v zápisu do školského rejstříku a snížení žáků, školní družinu s
kapacitou 140 žáků a školní jídelnu s cílovou kapacitou 850 stravovaných. Historická,
památkově chráněná budova je situována do klidné oblasti na Školní ulici, s dobrou
dostupností městské i příměstské dopravy.
Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogové školy se dlouhodobě věnují společně s žáky, rodiči a bruntálskou
veřejností vytváření bezpečného klimatu školy a uvědomělému rozvoji zdravého životního
stylu a současně se snaží systematicky působit na racionální ozdravění stravovacích návyků
žáků. V této oblasti se zaměřujeme na formální, ale i neformální předávání nových poznatků
a trendů ve vzdělávání a výchově s cílenou tendencí plošného působení na žáky školy a
rovněž na rodičovskou veřejnost.
V pedagogickém sboru školy se věkově vhodně doplňuje pedagogická zkušenost
střední a starší generace s novými přístupy mladých pedagogů, převážně s plnou
pedagogickou a odbornou způsobilostí vyučovat jednotlivé vzdělávací předměty.
Prostorové možnosti vyučování a materiální vybavení školy
Škola má k dispozici celkem 31 učeben, z toho 12 odborných (fyzika, chemie,
přírodopis, zeměpis, dějepis, anglický jazyk, hudební a výtvarná výchova, pracovní
vyučování, tělocvična školy, aula školy, dvě učebny informační a výpočetní techniky,
žákovská kuchyňka, učebny speciálního pedagoga), čtyři oddělení školní družiny.
Po ukončení rekonstrukce se dispozice základní školy i počty učeben výrazně změnilo. Do
budovy školy přesídlilo SVČ, MŠ a Městská knihovna. Budova se stala centrem vzdělávání
ve městě Bruntál.
Škola disponuje novým sportovním hřištěm, které bylo v srpnu 2018 uvedeno do provozu.
Zřizovatel tak vyhověl požadavkům školy za což mu patří velký dík.
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Přehled oborů vzdělávání

Školní vzdělávací program PETRIN – Škola pro všechny, novela schválena
Pedagogickou radou při ZŠ 27. 8. 2014, s platností od 1. 9. 2014, zpracovaný dle
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Zapracovány Standardy pro
základní vzdělávání.
Dle rozhodnutí MŠMT ze dne 12. 3. 2014, se s účinností od 1. 9. 2014 stanovují pro níže
uvedené obory vzdělání a formy vzdělávání tyto nejvyšší a nepřekročitelné počty žáků:
79-01-C/01 Základní škola
denní forma vzdělávání

délka vzdělávání 9 r. 0 měsíců

nejvyšší povolený počet žáků v oboru:

470

datum zapsání do rejstříku škol a školských zařízení: 1. 1. 2005
datum zahájení činnosti:
1. 9. 1961
Školní vzdělávací program PETRIN – Škola pro všechny, zpracovaný dle RVP pro
základní vzdělávání
Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu, který odpovídá zapsaným
oborům vzdělání v rejstříku škol a školských zařízení. Je zpracován promyšleně v návaznosti
na reálné podmínky a možnosti školy v oblasti personálního obsazení, materiálního vybavení
a finančních prostředků. Zachovává požadovanou strukturu a je v souladu s příslušným
rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Školní vzdělávací program
reaguje na změny a aktualizace vydávané MŠMT.
V průběhu školního roku 2017/2018 jsme věnovali velkou pozornost úpravám a
změnám v našem školním vzdělávacím programu Petrin - škola pro všechny. Všichni učitelé
pod vedením koordinátora ŠVP připravili k 1. září 2018 vydání nového školního vzdělávacího
programu v systému InspIS ŠVP. Hlavními změnami, kromě převedení z programu SMILE
do Inspis ŠVP, bylo především obohacení našeho ŠVP o projektové dny zaměřené na
problematiku průřezových témat, finanční gramotnosti, dopravní výchovy, chování člověka za
mimořádných událostí apod. Tato témata napomáhají dětem k orientaci v aktuálních
problémech světa, rozvíjí osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot, což
považujeme za jednu z priorit vzdělávání dětí. Nově jsme do ŠVP rozpracovali již několik let
probíhající následující projekty: Den s mediální výchovou, Enviromentální vyučování,
Finance a rodina, Putujeme Evropou, V ohrožení vím si rady.
Pavla Schneiderová, koordinátor ŠVP
Mgr. Pavla Schneiderová, koordinátorka ŠVP
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Rámcový popis personálního zabezpečení školy

Pedagogický sbor tvořilo 23 učitelů včetně speciální pedagožky, 4 vychovatelky, 7
asistentek 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)
zajištěna kvalifikovanými pedagogy.
Celkové počty zaměstnanců k 1. 9. školního roku 2017/2018 a porovnání se školním
rokem 2016/2017.
Údaje o pracovnících školy
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Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném
přijetí do školy

Přehled rozhodnutí ředitelky školy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, eventuálně počet odvolání proti
tomuto rozhodnutí.
Rozhodnutí ředitelky školy
Rozhodnutí ředitelky školy včetně provedeného
zápisu
Zápis dětí do 1. tříd
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání
Odložení školní docházky
Dodatečný odklad školní docházky
Povolení přestupu na základní školu

Počet Počet
odvolání
60
0
38
0
21
0
0
0
37
0

Změna
rozhodnutí
0
0
0
0
0
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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 Národní testování žáků 9. tříd a testování Kalibro
žáků 8. tříd.
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.

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
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dokumentech jsou stanoveny podmínky provozu školy, popsána práva a povinnosti
všech účastníků vzdělávání.
Ve školním roce 2017/2018 bylo evidováno 52 úrazů žáků, 2 úrazy pedagogických
pracovníků a 15 úrazů provozních zaměstnanců.
Škola i prostředí jsou u bezpečné, v odborných učebnách i v tělocvičně jsou vyvěšeny
funkční provozní řády.
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O R G A N I Z A C E Š K O L Y 2017/2018
ředitelka školy PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová
zástupkyně ředitelky školy Mgr. Olga Tonnerová
třída

třídní učitel

Základní škola 1.stupeň

počet žáků učebna třída
celkem dívky č.dveří

I.A Mgr. Šárka Bradová
I.B Mgr. Zuzana Bartlová

18
18

8

II.A Mgr. Markéta Voksová
II.B Mgr. Sára Hybnarová

17
17

11

III.A Mgr. Ludmila Závodná
III.B Mgr. Ivana Opělová

23
21

12

IV.A Mgr. Marie Galuszková
16
IV.B Mgr. Pavla Schneiderová 17

6

V.A Mgr. Eva Janyšková
V.B Mgr. Věra Šuráňová

10

třída

Přípravná třída
Mgr. Šárka Burzová

Výchovný poradce
Speciální pedagog
Metodik prevence

21
20

9

8

7

8

12

třídní učitel

počet žáků učebna

Základní škola 2.stupeň

celkem dívky č.dveří

313
314

VI.A Mgr. Michaela Mikulková 23

11

413

316
315

VII.A Mgr. Michal Dufek
13
VII.B Mgr. Kateřina Grygarová 12

6

409
406

310
307

VIII.A Mgr. Alice Pospíšilová
VIII.B Mgr. Kateřina Grygová

15
15

10
9

412
407

308
309

IX.A Mgr. Radek Černý

22

10

408

414
416

ŠD

vychovatelka školní družiny počet žáků učebna

Školní družina
Jana Rumlová
celkem dívky č.dveří ŠD
Zuzana Svobodová
12
4
301 ŠD
Bc. Lenka Michnová
ŠD
Andrea Kujaníková
počet žáků učebna ŠD

6

celkem

č.dveří

30
31
29
30

301
300
419
418

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

Učitelé bez třídnictví
Mgr. Rudolf Janeček
Mgr. Zdeňka Malá
Mgr. Dagmar Pachutová
Asistenti pedagoga
Aurélie Balážová
Bc. Barbora Šimková
Mgr. Blanka Hrušková
Blanka Trněná

Ing. Karel Holba

přípravná třída 12
1.stupeň ZŠ 188
2.stupeň ZŠ 100
Počet žáků celkem 300

69
71
41
112

Andrea Kujaníková
Kristina Sekaninová
Mgr. Kateřina Stáňová

Ivana Petruňová
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Zájmové útvary

7.1

Zájmové útvary šk.r. 2017/2018
Vyučující
Opělová
Janyšková
Pospíšilová
Grygová
Grygová
Černý
Dufek
Stáňová
Rumlová
Petruňová
Černý
Holba
Holba

název útvaru
míčové hry
hudebně-dramatický kroužek

český jazyk
seminář z matematiky 1
seminář z matematiky 2
florbal
hudební kroužek
gymnastika
výtvarný kroužek
hýbanky
český jazyk
IKT
IKT

třída
den
3.-6.roč.
stř
1.st.
čt
VIII.A, B
stř
8.roč.
čt
9.roč.
stř
1.st.
čt
2.st.
čt
1.st.
stř
1.st.
út
1.st.
po
IX. A
po
5. roč.
po
2. stupeň
po

doba
14:00-14:45
13:15-14:00
14.00-14.45
14.00-14.45
14.00-14.45
13:30-14:15
13:45-14.30
13.45-14.30
13:30-15:00
13:30-14:15
14:00-14:45
13:00-13:45
14:00-14:45

místo
TV
uč. 414
uč. 415
tř. 8.B
tř. 8.B
Tv
uč. Hv
aula
šd 301
aula
tř. 9.A
uč. 319
uč. 319

Nadstandardní vzdělávací nabídka

7.2












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 stupně 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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8

Plenární schůze rodičů


5. 9. 2017 úterý

Plán pedagogických rad






od 15.30 hodin

schválení plánu práce 2017/2018
hodnocení za 1. čtvrtletí
hodnocení za 1. pololetí
hodnocení za 3. čtvrtletí
hodnocení za 2. pololetí

od 14.15 /14.45/ hodin
12. 9. 2017
8. 11. 2017
26. 1. 2018
12. 4. 2018
25. 6. 2018

úterý
středa
pátek
čtvrtek
pondělí

31. 1. 2018
29. 6. 2018

středa
pátek

Vydávání vysvědčení



1. pololetí 2017/2018
2. pololetí 2017/2018

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






4. 9. 2017
7. 11. 2017
16. 1. 2018
10. 4. 2018
12. 6. 2018

pondělí – třídní schůzky 1. ročníků
úterý
úterý
úterý
úterý

15.00 – 16.30 hodin
15.30 – 17.00 hodin
9:15 hodin

Termíny prázdnin ve školním roce 2017/2018
Podzimní prázdniny připadly na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.
Vánoční prázdniny byly zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončily v úterý 2. ledna
2018. Vyučování začalo ve středu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadly na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny pro okres Bruntál byly stanoveny od pondělí 26. února do neděle
4. března 2018.
Velikonoční prázdniny připadly na čtvrtek 29. dubna a pátek 30. dubna 2018.
Hlavní prázdniny trvaly od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začalo v pondělí 3. září 2018.
Ředitelské volno
7. 5. 2018
Termín zápisu dětí do 1. tříd Základní školy Bruntál, Školní 2 pro školní rok 2018/2019
Zápis do 1. ročníků základního vzdělávání proběhl dle § 36 odst. 4 zákona 6. a 7. dubna
2018.
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Přehled výchovně vzdělávacích výsledků ve školním roce 2017/2018

9.1

První pololetí

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - 2.stupeň
PŘEHLED
ročníktřída počet žáků

PŘEHLED za 1. pololetí

školního roku 2017/2018

PROSPĚCH
neprospělo

celkem dívek celkem

26.01.2018

CHOVÁNÍ

s vyznamenáním prospěch. neklas.

2

3
dívek

ABSENCE-hodin

důtka

pochvala

omluvená

tř.učitele tř.učitele ředitele tř.učitele ředitele celkem na žáka

PŘEHLED

neomluvená
celkem na žáka

počet žáků

%

celkem

%

průměr

21

10

4

19,00

5

24,00

1,87

0

0

0

0

0

2

1

5

2

0

1326 63,14

0

0,00

0

0

14

13
12

7
5

0
0

0,00
0,00

2
4

15,38
33,30

1,89
1,78

0
0

0
2

0
0

0
0

0
0

3
2

1
2

0
2

2
1

3
0

1352 104,00
887 73,92

6
2

0,46
0,17

1
0

0
0

4
0

15
13

10
8

2
2

14,28
15,38

4
2

28,57
15,38

1,94
2,22

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6
2

3
3

5
1

3
6

0
0

1084 72,27
792 60,92

37
62

2,47
4,77

0
0

0
0

6
1

23

11

3

13,00

4

17,00

2,00

0

0

0

0

0

6

1

2

4

2

1750 76,09

13

0,57

0

0

10

6. - 9.roč. 97

51

11

1

2

0

0

0

21

11

15

18

5

7191 66,21 120

0,57

1

0

35

6. A
B

žáků celkem dívek celkem

napomen.

ŠD

NP záj.útvar

6.roč.

7. A
B
7.roč.

8. A
B
8.roč.

9. A
B
9.roč.
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Druhé pololetí

9.2

Z á k l a d n í š k o l a B r u n t á l, Školní 2
ZÁKLADNÍ ŠKOLA - 1.stupeň
PŘEHLED

PROSPĚCH

ročník třída počet žáků

neprospělo

celkem dívek celkem

1. A
B
C

PŘEHLED za 2. pololetí školního roku 2017/2018

25.06.2018

CHOVÁNÍ

s vyznamenáním prospěch. neklas.

%

celkem

%

průměr

žáků

2

3

napomen.

ABSENCE-hodin

důtka

pochvala

omluvená

PŘEHLED

neomluvená

počet žáků

celkem dívek celkem dívek tř.učitele tř.učitele ředitele tř.učitele ředitele celkem na žáka celkem na žáka

ŠD

NP
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0
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0
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0
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0
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2

0
0
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1
1
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0
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0
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8
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8

0
0

0,00
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76,48
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0
0
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0

0
0

0
0

0
0

0
1

1
0

0
0
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9

3
3
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0
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0
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0

0
0
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0

0
0
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1
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0
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0

9
9
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0
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0

4

0

0

0

0

6
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0
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26

9483

68

105

0

87
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2. A
B
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3. A
B
C
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B
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5. A
B
C
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1. - 5.roč.

129

Zá k l a d n í š k o l a

B r u n t á l, Školní 2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - 2.stupeň
PŘEHLED
ročníktřída počet žáků

PŘEHLED za 2. pololetí

školního roku 2017/2018

PROSPĚCH

CHOVÁNÍ

neprospělo s vyznamenánímprospěch.neklas.
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průměr

2

3
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0
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0
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0
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10

Školní poradenské pracoviště

10.1 Poradenské služby
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

10.2 Hodnotící zpráva ŠPP ve školním roce 2017/2018
Náplň činnosti školního poradenského pracoviště je v komplexním materiálu uložena
u vedení školy.
Tým poradenského pracoviště se pravidelně setkává 1x týdně-zakomponováno v rozvrhu
školy. Všichni poradenští pracovníci mají konzultace pro rodičovskou veřejnost.

10.2.1 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. Činnost školního speciálního pedagoga (ŠSP), je
samostatná poradenská činnost, která navazuje 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.
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Popis průběhu poskytovaných služeb
Ve školním roce 2017 – 2018 navštěvovalo školu celkem 300 žáků, z toho 64 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, které pak zabezpečoval školní speciální pedagog,
participoval na IVP, zajišťoval pomůcky atd. Většině dětem 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 pedagožka nabízí konzultace pro děti, rodiče i pedagogy.
Při řešení konfliktních situací mezi žáky, žáky a učiteli, učiteli a rodiči i rodiči navzájem,
využívá především znalostí typologie osobnosti a MEDIACE.
Poradenské služby využívají žáci, rodiče i pedagogové, zejména v řešení osobních
problémů, školních neúspěchů, problémů osobnostního vývoje, vztahových problémů apod.
Individuální kontakty převládají na 2. stupni ZŠ, kde ve spolupráci s rodiči řeší s žáky
osobní problémy, neprospěch, sebepoškozování, problematické chování, vztahy s rodiči,
spolužáky i učiteli apod.
Početnější jsou rovněž kontakty v individuální práci s rodiči a s učiteli-týkající se
především problematiky školního selhávání, 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 spolupracuje s metodikem prevence a
třídním učitelem. Mnohdy je potřeba pracovat s jednotlivými žáky i individuálně, což rovněž
realizuje speciální pedagog. U individuálních žáků bylo nutné zapojit 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 koordinuje program „Normální je nekouřit“ /1. -5.r./- vytvořený Doc.
Hrubou z LF Masarykovy univerzity v Brně.
Depistáže převažovaly v 1. třídách ZŠ, kde se snažila podchytit možné školní
selhávání a počáteční projevy SVP. V některých třídách, dle zakázky učitele, prováděla
diagnostiku s celou třídou (např. test obkreslování, test rizika čtení a psaní pro rané školáky).
Individuálně prováděla vyšetření a depistáže na zakázku učitele popř. rodiče. Po vytipování
dětí s žáky speciální pedagožka individuálně pracovala, 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 pedagožka do ŠPZ neodesílala, 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 16 žáků k prvotnímu vyšetření a 25 k rediagnostice.
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Diagnostikovaní žáci PPP nebo SPC byli zařazeni dle doporučení do stupňů podpory 2. - 4.
a většina žáků pak i do speciálně pedagogické péče ke speciální pedagožce. Pro rodiče a
děti byly realizovány společné setkávání, kde se rodiče seznámili s metodami práce, které by
měli využívat při domácí přípravě dětí. U vytipovaných žáků speciální pedagožka pracovala v
několika skupinkách metodou Feuersteina. Posun byl u dětí v pečlivější práci, v soustředění
a rozvoji komunikace včetně rozvoje všech kognitivních funkcí.
Ve školním roce 2017/2018 byl u čtyř žáků realizován 1. stupeň podpůrných opatření
k nadání (PLPP). Konkrétně jsme společně s třídním učitelem plánovali podmínky pro
individuální rozvoj nadání. Dle vyhodnocení PLPP jsme realizovali diagnostiku v ŠPZ a
dvěma žákyním třetího a pátého ročníku bylo potvrzeno mimořádné nadání.
U žáků ZŠ, kteří stáli před volbou povolání, poskytla speciální pedagožka kariérové
poradenství ve spolupráci s výchovným poradcem, učitelem Volby povolání a tř. učitelem.
Zatím jen individuálním zájemcům se SVP byla poskytnuta diagnostika k volbě povolání,
individuálně konzultovala volbu povolání s žáky a rodiči a navrhovala vhodné školy.
Ve 3., 4. a 9. ročníku byli žáci s PAS, ke všem byl doporučen ŠPZ asistent pedagoga.
Třetí ročník navštěvovala žákyně s úzkostnou poruchou (asistent pedagoga), čtvrtý ročník
navštěvovalo dítě s řečovou vadou, pátý ročník dítě se sluhovou vadou (asistent pedagoga).
Komunikaci a metodické vedení všech asistentů pedagoga zajišťovala speciální pedagožka.
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, která se mnohdy projevuje v této
lokalitě jako problematická. Speciální pedagožka participovala s pedagogy na zařazení žáků
do 1.stupně PO - tvorbě plánu pedagogické podpory (PLPP) a následně vyhodnocovala
splnění nastavených cílů. Právě tady využívala služby asistenta pedagoga pro sociálně
znevýhodněné děti a spolupracovala 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. Zvyšuje 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. Oproti loňskému roku
se však počet vykazovaných žáků snížil. Dle potřeby využíváme i individuální výchovný plán
(IVýP), který zabezpečuje speciální pedagožka.
V rámci spolupráce s MŠ speciální pedagožka realizovala přednášky pro rodiče a následně
Kurzy rodičů a předškoláků, kde byly posíleny kognitivní funkce potřebné ke čtení, psaní aj.
Ve školním roce 2017 – 2018 jsme otevřeli přípravnou třídu s 12 dětmi s odloženou školní
docházkou. Ve třídě pracovala pedagožka společně s asistentkou pedagoga pro děti
s řečovou vadou. Speciální pedagožka individuálně pracovala s dětmi a po dobu 3 měsíců
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docházela 1x týdně do třídy, kde se zaměřila zejména na grafomotorické a řečové
dovednosti předškolních dětí.
Nejčastější realizované diagnostické a intervenční činnosti


řídí, metodicky vede a koordinuje činnost pracovníků ŠPP, tř. učitelů a dalších
pedagogů/aplikace psychologických poznatků do výuky/



zajišťuje screening a diagnostiku žáků 1. tříd, DOŠD



vytváří podmínky pro 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 spec.
ped. 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
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, 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



práce se třídou



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



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

s psychology

pedagogicko-psychologické

poradny,

dalšími
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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

Spolupráce 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 pedagožka 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
nutné žáky odeslat na další pracoviště.
Absolvované vzdělávací kurzy ve šk. roce 2017 /2018
Speciální pedagog si vyhledává vzdělávání individuálně a dle dohody s vedením školy se
vzdělávání zúčastňuje. Vzdělávání byla zaměřena na inkluzivní vzdělávání, novou
legislativu, lektorské dovednosti.
V rámci projektu KIPR realizovala vzdělávání pro sborovnu - Žáci s PAS, případové
konference realizované NÚV přímo ve škole, připravovala další vzdělávání pro sborovnu
v podzimních měsících a supervize ve škole.
Účast na vzdělávání a dalších setkáváních speciálních pedagogů a psychologů jsou rovněž
velmi důležitá pro vzájemné konzultace speciálních pedagogů a psychologů.
V Moravskoslezském kraji probíhají setkání školních speciálních pedagogů a psychologů
dvakrát ročně. Zde byla zařazena témata ke společnému vzdělávání, prevenci 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, je koordinátorem
společného vzdělávání a koordinuje ŠPP.

Závěr
Stále více se potýkáme s větším počtem dětí s problematickým chováním (vulgarita,
agresivita, nerespektování autority, problematické rodiny aj.). Tudíž souběžně s prací se
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třídou je nutná individuální opakovaná práce s žákem, tím logicky narůstá počet hodin žáků s
problematickým chováním.
ŠPP práce stálé narůstá, musíme řešit priority zakázek, abychom zabezpečili celou škálu
problematiky v poradenství. Snažíme se stejně jako v minulých letech zajistit supervize do
školy ( z projektu KIPR).
Plánujeme spolupráci rozšířit i na další aktivity a získat i psychologa. Souběžně se objevují i
velmi nadané děti, kterým je potřeba rovněž věnovat individuální péči, konzultace k nadaným
dětem realizujeme se ZŠ pro nadané děti v Olomouci. V rámci společného vzdělávání
narůstá administrativní práce a množství osobních konzultací se ŠPZ, jak ve škole, tak
přímo na pracovištích ŠPZ. Činnost školního speciálního pedagoga a celého poradenského
pracoviště hraje ve škole nezastupitelnou roli.

Počty klientů školního speciálního pedagoga / úvazek 1/
Rok

žáci indiv

žáci
celkem

rodiče

ped.prac.školy

ostatní

celkem
kontaktů

2017-18

239

492

199

178

189

1298

Při hodnocení činnosti školního speciálního pedagoga jsou směrodatné nejen počty klientů,
ale rovněž počty kontaktů, jelikož především u dlouhodobé péče o klienta dochází k vyššímu
počtu kontaktů, nebo naopak při práci se skupinou je méně kontaktů a více klientů. počet
klientů a počet kontaktů jsou tedy dvě naprosto různá měřítka.
Procentuálním poměr rozložení poskytovaných poradenských činností ŠSP:


diagnostická činnost 12%



intervenční činnost 47%



metodická činnost



ostatní, jiné činnosti 21%

-

participace na kariérovém poradenství, adaptační kurzy, dodatečné zápisy, práce
s předškoláky a metodické vedení rodičů, metodické vedení AP, práce se třídou,
koordinační činnost ŠPP, zajišťování supervize, vzdělávání, participace na prevenci
soc. pat. jevů, přednášky pro rodiče předškoláků, práce s předškoláky, konzultace
s učiteli MŠ, pedagogy jiných škol, logopedičtí asistenti, neziskové organizace,
OSPOD…, případové konference.

20%

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

Pořadí
7
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Problémy v osobnostním vývoji

5

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

8

Ostatní **

9

10

** 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

ano

Konzultace k žákům se specifickými vzdělávacími
potřebami /sluchovým, řečovým, s PAS aj./

SVP

ano

Spolupráce s vedenými společnými klienty, 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.

KIPR (projekt NÚV)

ano

Spolupráce se školou, podpora učitelů, vzdělávání

VÚ (Vých. nebo Diagn.ústav)

ano

Spolupráce s umístěním klientů, konzultace.

klinický logoped

ano

Konzultace a spolupráce-společní klienti.

DD (dětské domovy)

ne

SPC

zdravotnická zařízení

ano

Konzultace o hospitalizovaných klientech, nemocných
s velkou absencí
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školy základní

ano

Spolupráce, konzultace.

Školy speciální

ano

Spolupráce, konzultace.

MŠ

ano

Besedy pro rodiče předškoláků, společné akce.

Městská policie

ano

Dle potřeby.

FOD

ano

Spolupráce v rámci komise pro soc. právně ochranu dětí.

zařízení sociální péče

ne

komise OSPOD

ano

komise komunitního plánování ano
DM (Domovy mládeže)

ne

krizové centrum pro děti a
rodinu

ano

Spec. ped. je členem komise pro soc. právně ochranu
dětí, spolupráce.
Dle aktuálních témat.

V rámci komise pro soc. právní ochranu dětí.

intervenční centrum pro

Dle aktuální potřeby.

osoby ohrožené DN

ano

úřad práce

ano

Konzultace vycházejících žáků, besedy pro žáky.

ano

Dle potřeby. Další instituce: Open house, SVČ, neziskové
organizace / Help in aj. /, MÚ

Firmy, ostatní

Mgr. Zdeňka Malá, školní speciální pedagog,
logoped
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10.2.2 Zpráva výchovné poradkyně
V únoru 2018 jsme sepsali a podali žádost o schválení projektu Erasmus + s názvem:
„Nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání všech žáků, získání nových metod a postupů
pro práci s dětmi se sociálním znevýhodněním a speciálními potřebami. Zvyšování
jazykových kompetencí managementu školy.“ Tento projekt byl schválen a školní
poradenské pracoviště v letošním školním roce začalo pracovat na organizaci jednotlivých
výjezdů. V rámci stejného projektu nás v březnu 2018 pracovně navštívili zástupci ZŠ ve
Španělsku. Zajímali se o chod a fungování poradenského pracoviště.
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.
V listopadu proběhla plánovaná akce Artifex a v průběhu školního roku se
prezentovaly jednotlivé střední školy s nabídkou vzdělávání.
Rovněž proběhlo testování 9. a 5. ročníků ČŠI v předmětech matematika a český jazyk.
Výchovná poradkyně se v průběhu roku vzdělávala a navštěvovala školení a
semináře týkající podpůrných opatření. Dále se zúčastnila setkání VP a pracovního setkání
týkajícího se spolupráce s OSPOD.
Za školní rok 2017/2018 proběhlo 6 výchovných komisí. Dále jedna případová
konference na OSPOD v Bruntále a dvě případové konference vedené pracovnicí NV přímo
v prostorách školy.
V letošním roce odcházelo na střední školy 23 žáků z deváté třídy. Z toho 12 žáků
bylo přijato na technické obory. Na gymnázium byli přijati dva žáci z devátého ročníku a čtyři
žáci z pátého ročníku. Z osmé třídy odcházeli tři žáci.

Umístění žáků:
ZŠ Bruntál, Školní 2, třídní učitel, Mgr. Radek Černý, IX.A, šk. rok 2017-2018
žák
1
2
3
4

Obor vzdělání
SPŠaOA Bruntál - strojírenství
SŠpolygrafie - Olomouc
SPgŠaZŠ Krnov – zdr.asistent
SOŠ Bruntál - instalatér
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

SŠP Krnov – umělecké zpracování dřeva
SŠP Krnov – umělecké zpracování dřeva
SOŠ Bruntál - instalatér
Jaz.gymn. - Ostrava
SOŠ Rýmařov - kuchař – číšník
G a SOŠ Rýmařov – opravář zemědělských strojů
Jaz.gymn. Ostrava
SŠ autom. Krnov – autotronik
SOŠ Bruntál – instalater
SOŠ Bruntál – kadeřník
SPŠaOA Bruntál - strojírenství
SOŠ Bruntál – kuchař – číšník
SPŠaOA Bruntál – dopravní prostředky
SOŠ lesnická a stroj-obráběč kovů, Šternberk
SOŠ Bruntál - kuchař – číšník
SŠ hotelnictví a služeb, kuchař – číšník, Opava
SOŠ Brno, pekař
SOŠ-veřejnosprávní činnost. Olomouc
Albrechtova SŠ - jezdec a chovatel koní, Č. Těšín

Žáci vycházející z osmých ročníků. Mgr. Kateřina Grygová VIII.B
Mgr. Alice Pospíšilová VIII.A

1
2
3

SOŠ Bruntál - peč.služby
SOŠ Bruntál - kuchař – číšník
SOŠ Bruntál, zednické práce

Žáci vycházející z pátého ročníku. Mgr. Eva Janyšková V.A
1
2
3
4

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

Z celkového počtu 23 žáků 9. ročníku bylo přijato na střední školy 23 žáků. Na střední školy
s maturitními obory bylo přijato 12 žáků. Z ročníku 8. vycházeli 3 žáci. O prodloužení
vzdělávání v letošním roce nikdo nepožádal. Z 5. ročníků byli přijati 4 žáci na osmileté
gymnázium.
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V listopadu 2017 a květnu 2018 žáci 2. stupně vyplnili dotazník „Klima třídy“ ze serveru:
www.proskoly.cz a výsledky byly předány třídním učitelům. Zaměstnanci školy a rodiče žáků
vyplnili dotazník „klima školy“.

Mgr. Michaela Mikulková, výchovná
poradkyně
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10.2.3 Zpráva metodika prevence
Ve školním roce 2017/2018 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 2017/2018 byly důsledně vyřešeny a vždy byl zpracovány řádné
zápisy, které jsou archivovány u speciálního pedagoga a výchovného poradce ZŠ Školní
Bruntál.
Adaptační kurzy
Na naší škole je dlouhodobě stanoven standard adaptačních pobytů 6. tříd v trvání 3 dnů a
dvou nocí. Využíváme nabídky SVČ Bruntál, která je nejlevnější (Železná), ale programem
dostačující a vyhovující. Cena na žáka je zhruba 550, Kč. Z města vždy pokryjeme tuto
částku nějakým podílem (dle štědrosti aktuálního roku) a zbytek financujeme přes rodiče
dětí, kteří doplácí většinou 200 – 300 Kč. Pokud by město přestalo dotovat adaptační kurzy,
tato akce by určitě neskončila, museli ji ale celou zaplatit rodiče dětí, jen by asi nebyla
dostupná pro všechny anebo by se musela zkrátit nebo jinak upravit, aby byla levnější. Ve
školním roce 2017/ 2018 byl příspěvek města ve výši 300,- Kč na žáka.
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 spolu s osmi
pedagogy stmelovací a adaptační aktivity zaměřené přesně na potřeby a schopnosti dětí
1.tříd.
V naší škole v posledních letech realizujeme řadu programů primární prevence. Některé
realizujeme z vlastních zdrojů, některé pomocí externích realizátorů.
Vlastní preventivní aktivity, realizuje školní poradenské pracoviště, vlastní zdroje bez
dotací:
Kouření a já - normální je nekouřit (metodik prevence v rámci Vz), šikana ve třídě (metodik
prevence pro 1.st ZŠ), dotazníky a šetření Odhalení rizikových oblastí (SP, VP a MP),
dotazníkové šetření Klima třídy (MP a VZ celý druhý stupeň), program Sebedůvěra, Jak říct
NE, aktivity k posílení vztahů ve třídě, kroužek s prvky muzikoterapie a arteterapie (SP pro
děti s ADHD a problémovým chováním), terapeutické činnosti na posílení sebevědomí speciální pedagog školy pro 1. i 2. stupeň.

Externí lektoři
kpbi,cz, videoskolam.cz
OPEN HOUSE Bruntál preventivní programy – 2.st.
PPP Bruntál – šetření možných ohrožení dospívající mládeže plus následná psychologická
práce s vybranými žáky 2. stupně
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Město Bruntál
Policie Bruntál – Kybešikana, krádeže, práce MP a APK
SVČ Bruntál
Návrhy pro budoucnost
Do budoucna bychom uvítali každou preventivní akci či přednášku na téma Šikana ve třídě a
řešení situací spojených se šikanou a kyberšikanou. Plánujeme pro školní rok 2018/2019
obnovit spolupráci se společností Acet Bruntál.
Uskutečněné preventivní akce:














Adaptační pobyt - 6. A Železná
Prevence šikany a krádeží s Policií ČR, preventivní program 6.A, 7.A, B
Trestní odpovědnost mládeže s Policií ČR, preventivní program 8.A, B
Adaptační pobyt - 1.A, B Karlov
Nebezpečí kybešikany a beseda s metodikem prevence - 7.A, B, 5.A
preventivní program Openhaus – 2.st.
Akce zdravého životního stylu Zdravá pětka - 6.A, 7.A, B 8.A, B 9.A
Preventivní filmy s rozborem – Mezi stěnami, Mezi nimi, Sami, Na hraně, Jakub – 2. st.
Projekt „Zkroť Net. Hned“ – 4. až 9. třída
Beseda s metodikem prevence – prevence šikany
Pobytové školní výlety
Preventivní program ,,Normální je nekouřit“ – 6. a 7. třídy
Vstupy speciálního pedagoga – třídy 1. stupně /depistáže, prevence negativ. jevů/
Mgr.

Michal

Dufek,

metodik

prevence
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11

Zprávy koordinátorů

11.1 Zpráva koordinátora ICT

INFORMATIKA
Hlavní akce: Žijeme hokejem – MS 2018 v ledním hokeji
V loňském školním roce jsme ve spolupráci se třídou IX. A uspořádali pro všechny třídní
kolektivy tipovací soutěž u příležitosti konání mistrovství světa v ledním hokeji v Dánsku.
Cílem akce byla snaha zvětšit zájem dětí o sport a prohloubit národní hrdost.
Třídní kolektivy tipovaly jednak přesné výsledky jednotlivých zápasů a dále počet vstřelených
gólů obou mužstev. Všechny tipy, výsledky, vyhodnocení a statistiky zpracovávali žáci IX. A
v hodinách informatiky za pomocí tabulkového procesoru MS Excel.
Akce se u žáků i jejich třídních učitelů setkala s velmi kladným ohlasem již v průběhu
soutěže.
Hlavní náplň předmětu Informatika:
Hlavní náplní předmětu Informatika bylo přiblížit cloudová úložiště, principy fungování
a možnosti, které tato technologie přináší.

V průběhu školního roku 2017/2018 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 12 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.

Žáci 8. a 9. ročníku využívali některé z cloudových aplikací, které dostali zdarma k dispozici
díky získané licenci firmy Microsoft pro produkt Office365.
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DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE
Hlavní náplň předmětu Digitální technologie:
Po celý školní rok 2017/2018 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
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11.2 Zpráva koordinátora EVVO
Výuka environmentálních témat je na naší škole začleněna téměř do všech vyučovaných
předmětů v rámci průřezových témat.
V tomto školním roce se naše škola opět velice aktivně zapojila do projektu Recyklohraní.
Tento celorepublikový projekt spočívá ve sběru baterek a drobného elektrozařízení. Pro větší
motivaci žáků Recyklohraní na naší škole organizujeme jako soutěž. Především žáci nižšího
stupně se zapojili s velkým nasazením. Kolektivy tříd s největším počtem nasbíraných
baterek byly oceněny sladkou odměnou.
Další akcí, která má posílit zájem žáků o životní prostředí, byla akce „Pomáhejme
zvířátkům“. Šlo o sběr kaštanů pro lesní zvěř na zimní měsíce. Tato akce byla zrealizována
ve spolupráci s lesníky, kteří nám za to obohatili sbírky do přírodopisu.
Z nabídky výukových programů jsme již tradičně využili program ODISbus, který je
zaměřen na výhody veřejné dopravy a je realizován přímo v autobuse veřejné dopravy, což
je pro žáky velmi atraktivní.
Zapojili jsme se také do Dne Země, který již tradičně pořádalo Středisko volného času
v Městském parku. Letošním tématem byla zahrada a zahrádka. Ve spolupráci s žáky
osmého ročníku jsem připravila stanoviště s názvem Malý zahradník. Děti si na tomto
stanovišti vyzkoušely pohrabat trávním nebo například zasadit mrkev.
V rámci environmentální výchovy jsme letos pro žáky připravili také celodenní projektový
den na téma voda. Každý ročník se tímto tématem zabýval z různého pohledu.
Pro 6.ročník bylo hlavní téma koloběh vody v přírodě, sedmáci se zaměřili na vodní
živočichy, osmáci se zamysleli nad spotřebou vody v ČR i ve světě a devátý ročník se
seznámil s pojmem virtuální voda.
Velký úspěch jsme slavili na ekologické soutěži, kterou již po několikátý rok organizovala
ZŠ Okružní. Naši žáci získali 1.místo v kategorii 4. a 5. tříd.

Mgr. Kateřina Grygová, koordinátor
EVVO
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11.3 Zpráva koordinátorky Školního žákovského parlamentu
Ve školním žákovském parlamentu pracovalo 22 dětí a tři koordinátoři.
Začátek školního roku 2017/2018 jsme zahájili zapojením se do celorepublikové
sbírky Nadačního fondu Českého rozhlasu „V září světlušky září“ a podařilo se nám vybrat
a přispět částkou 17 904,- na podporu dětí zrakově postižených.

O týden později, tedy 18. 9. 2017, jsme podpořili charitativní akci „ Život dětem“.
Letošní tváří sbírky se stal roční Honzík s Hirschprungovou nemocí.
Další akce pro děti z MŠ Pionýrská a žáky naší přípravné třídy a prvních a druhých
tříd – Den dýní proběhla v říjnu 2017. Děti si užily krásné, strašidelné dopoledne plné
soutěží, odpoledne pak v parku parlamenťáci pomáhali s organizací akce naší školy:
„S lampióny za strašidly“. Lampionového průvodu a následných soutěží v parku se letos
zúčastnil rekordní počet dětí a rodičů.

V listopadu se zástupci školního žákovského parlamentu vydali na konferenci
žákovských parlamentů moravskoslezského kraje v Ostravě, kde prezentovali svoje
projekty a sdíleli zkušenosti s jinými školami.
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Parlament naší školy se zapojil do akce: „ Jsem laskavec“, který je pořádán Nadací
Karla Janečka v rámci „Dne laskavosti“. Všichni žáci naší školy, ale i učitelé, vedení školy a
ostatní zaměstnanci se celý den snažili dělat radost někomu, koho si vylosovali. Hra se
jmenuje „ Na anděla“.

V únoru 2018 se konala pravidelná a velmi důležitá výjezdová akce pro členy
parlamentu, kde se tvoří celoroční plán akcí, shromažďují se nápady a probíhá intenzivní
nácvik potřebných vlastností a komunikačních dovedností členů. Letos jsme se proto
rozhodli vydělat si na tuto akci sami právě prodejem staršího oblečení a doplňků s názvem
Bleší trh.

Jedním z výstupů bylo i setkání zástupců členů ŠŽP s vedením školy a zaměstnanci
kuchyně. Členové přenášeli připomínky a žádosti týkající se nejen výběru jídel směrem
k pracovnicím školní kuchyně.
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Na Velikonoční období jsme připravili pro žáky celé školy „Barevný týden“ a zábavnou
hru „Velikonoční lov“. Celoročně jsme se věnovali charitativním akcím. Zapojili jsme se do
celonárodních sbírkových dnů: Světluška, Srdíčkové dny, Dobré srdce, Červená stužka.

Členové parlamentu se podíleli na akcích školy:
1. 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
Petrinské artfórum

2. 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

42

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

12

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.
Údaje o DVPP 2017- 2018
název vzdělávací akce

datum

počet osob

09/2017

Seminář – Manuál pro komunikaci s kolegy

1

09/2017

Seminář – Zástupce – pravá ruka ředitele

2

09/2017

Seminář – Jednoduchý manuál pro komunikaci s kolegy II.

1

10/2017

Hrátky s knihou

2

10/2017

Aktuální změny v právních předpisech škol

2

10/2017

Konference: Škola, základ života

2

10/2017

Inspirace do hodin TV

1

11/2017

Práce s pohádkovým kufříkem

3

11/2017

Inspirace pro zkvalitňování výuky matematiky a přírodovědy

1

11/2017

Netradiční a zážitkové hry

2

01/2018

Jak na Erasmus+ v roce 2018

2

01/2018

Veřejné zakázky malého rozsahu

1

01/2018

Fakultativní informační e-learningová činnost

1

01/2018

Studium speciální činnosti

1

01/2018

Nové aspekty činnosti školy a školského zařízení v r. 2018

2

01/2018

Profesní seniorita

18

01/2018

Seminář: Právní předpisy

3

02/2018

Seminář speciálních činností

1

02/2018

Seminář spolupráce školy, rodičů a OSPOD

2
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02/2018

GDPR ve školách

1

03/2018

Seminář GDPR

1

03/2018

Seminář: Aktuální změny ve vzdělávací politice ČR

2

03/2018

Seminář: ZŠ Teaching English – Very young learner

3

03/2018

Nové šablony pro MŠ, ŽS a další školská zařízení

2

04/2018

Seminář: Teaching English: Upper primary – V.

3

0506/2018

Vzdělávací program prezentační a lektorské dovednosti

1

07/2018

Novela školského zákona

2

08/2018

Studium pro koordinátory

1

08/2018

Profesní seniorita

33

Celkem

29

95
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Údaje o aktivitách, školních projektech a prezentaci školy na veřejnosti

termín
06.09.2017
06.09.2017
11.09.2017
13.09.2017
15.09.2017

AKCE ŠKOLY - školní rok 2017/2018
akce
Plavání II. A, II. B, III. B - 1. lekce
Schůzka ŠŽP
Charitativní sbírka "Sbírkové dny
Světlušky"
Plavání II. A, II. B, III. B - 2. lekce
Měsíc náborů - fotbalový stadion v
Bruntále
Beseda s tématikou života osob se
zdravotním postižením
Charitativní sbírka "Srdíčkové dny"

15.09.2017
18.09.2017
18.09. 20.09.2017 Adaptační kurz VI. A - Železná
20.09.2017 Plavání II. A, II. B, III. B - 3. lekce
Přednáška "Knihovnická lekce" 22.09.2017 Městská knihovna
Návštěva knihovny - Městská
22.09.2017 knihovna
Návštěva knihovny - Městská
25.09.2017 knihovna
26.09.2017 Přespolní běh - Břidličná
27.09.2017 Plavání II. A, II. B, III. B - 4. lekce
29.09.2017 Projektový den - finanční gramotnost
29.09.2017 Výchovný koncert Ivo Batouška
02.10.2017 Dílny pro ZŠ - SOŠ Bruntál, Krnovská
04.10. 06.10.2017 Adaptační kurz 1. tříd
04.10.2017 Plavání II. A, II. B, III. B - 5. lekce
04.10.2017 Beseda "Krádež a šikana"
Beseda "Trestní odpovědnost" - ÚO
05.10.2017 Bruntál
11.10.2017 Plavání II. A, II. B, III. B - 6. lekce
11.10.2017 Přírodovědný klokan
12.10.2017 Projekt "EU Kids Online"
Den požární bezpečnosti - DOD
13.10.2017 (Zeyerova 15)
13.10.2017 Schůzka ŠŽP
16.10.2017 Dílny pro ZŠ - SOŠ Bruntál, Krnovská
Divadelní představení "Osvětim, cesta
17.10.2017 do pekla" - MD Bruntál
17.10.2017 Podzimní tvoření
Divadelní představení "ENDELE
VENDELE" Pavla Jurkoviče - MD
23.10.2017 Bruntál

třída
2. A, 2. B, 3. B
vybraní žáci 5. - 9. ročníku
vybraní žáci 3. - 9. ročníku
2. A, 2. B, 3. B
PT, 1. A, 1. B, 2. A, 2. B
9. A
vybraní žáci 9. A, 9. B
6. A
2. A, 2. B, 3. B
2. A, 2. B
6. A
8. A
vybraní žáci 2. - 9. ročníku
2. A, 2. B, 3. B
žáci 2. stupně
žáci 1. stupně
8. A
1. A, 1. B
2. A, 2. B, 3. B
6. A, 7. A, 7. B
8. A, 8. B, 9. A
2. A, 2. B, 3. B
8. A, 8. B, 9. A
4. B, 5. A
žáci 1. stupně, 8. A, 8. B
vybraní žáci 3. - 9. ročníku
8. A
8. A, 8. B, 9. A
PT
žáci 1. stupně
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23.10.2017
24.10.2017
30.10.2017
31.10.2017
31.10.2017
31.10.2017
31.10.2017
31.10.2017
01.11.2017

02.11.2017
06.11.2017
07.11.2017
08.11.2017
08.11.2017
08.11.2017
10.11.2017
10.11.2017
13.11.2017
14.11.2017
14.11.2017
14.11.2017
14.11.2017
14.11.2017
14.11.2017
14.11.2017
15.11.2017
15.11.2017
16.11.2017
16.11.2017

Finanční gramotnost - SPŠ a OA
Bruntál
Schůzka ŠŽP
Dílny pro ZŠ - SOŠ Bruntál, Krnovská
Den dýní
Den dýní s MŠ Pionýrská
Testování SCIO - Čj
Představení ŽIVOT K SEŽRÁNÍ
(Mikäel Ollivier) - Lukáš Hejlík
S lampiony za strašidly - Městský park
Testování SCIO - Čj
Vernisáž k příležitosti 15. výročí
založení spol. Help-in, o.p.s. - Měst.
knih.
Finanční gramotnost - SPŠ a OA
Bruntál
Testování SCIO - M
Konference žákovských parlamentů
základních škol M-S kraje
Testování SCIO - M
Workshop "Násilí z nenávisti" - In
IUSTITIA, o.p.s.
Artoday - ZŠ Okružní
Taneční a hudební přehlídka Music &
Dance Show IV. - SVČ Krnov
Dílny pro ZŠ - SOŠ Bruntál, Krnovská
Den laskavosti
Testování SCIO - OSP - 9. ročník
Projekt propagace veřejné dopravy a
ODISbus
Ekoprogram "Badatelé" - SVČ
Návštěva SPŠ a OA
Koncert - Zpíváme pro trička
Bleší trh
Testování SCIO - OSP - 9. ročník
Generálka Kytka
Florbalová liga - okrskové kolo
(sportovní hala Zeyerova ul.)
Artifex 2017 - Veletrh řemesel a
zaměstnanosti

16.11.2017 Pěvecká soutěž
Divadelní, hudební a taneční festival
16.11.2017 Kytka - Městské divadlo Bruntál
16.11.2017 Ekoprogram "Badatelé" - SVČ
Návštěva stanice mladých
20.11.2017 přírodovědců
21.11.2017 ČEPS cup florbal - ZŠ Janáčkovo

9. A
vybraní žáci 3. - 9. ročníku
8. A
vybraní žáci 3. - 9. ročníku
1. A, 1. B, 2. A, 2. B
9. A
žáci 5. - 9. ročníku
všichni žáci
9. A
všichni žáci
8. A, 8. B
9. A
vybraní žáci 8. A, 9. A
9. A
žáci 2. stupně
vybraní žáci 8. A, 8. B, 9. A
vybraní žáci 5. B, 8. B
8. A
všichni žáci
9. A
6. A
6. A
vybraní žáci 8. A, 8. B, 9. A
všichni žáci
9. A
vybraní žáci
vybraní žáci 6. A, 7. B
9. A
vybraní žáci 1. B, 2. A, 4. A, 4. B, 5. A,
7. A
žáci 1. stupně
7. A, 7. B
PT
vybraní žáci 3. A, 4. A, 5. A, 5. B
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náměstí, Krnov
23.11.2017 Dějepisná olympiáda - školní kolo
Návštěva knihovny - knihovnické
24.11.2017 lekce - Práce s katalogem
Pišqworky - Všeobecné a sportovní
24.11.2017 gymnázium Bruntál
Těšíme se do školy - Petrinské art
24.11.2017 fórum bruntálských předškoláků
27.11.2017 Olympiáda českého jazyka
27.11.2017 Plavání II. A, II. B, III. B - 7. lekce
27.11.2017 Dílny pro ZŠ - SOŠ Bruntál, Krnovská
28.11.2017 Bruntálská laťka 2017 - ZŠ Okružní
28.11.2017 Fotografování prvňáčků
28.11.2017 Prezentace střední školy
29.11.2017 Projektový den - za zvířátky do lesa
01.12.2017 Prezentace Tauferovy střední školy
01.12.2017 Vánoční bubnování - Jumping Drums
04.12.2017 Plavání II. A, II. B, III. B - 8. lekce
Vystoupení pěveckého sboru
04.12.2017 Petriňáček - Domov Pohoda
Divadelní představení "Nevěsta pro
05.12.2017 čaroděje" - Městské divadlo Bruntál
05.12.2017 Rodičovská kavárna
Soutěž "Řemeslo má zlaté dno" - SOŠ
06.12.2017 Bruntál
Beseda v knihovně - Regionální
06.12.2017 pověsti
06.12.2017 Návštěva MŠ - Řetězománie
Projektový den aneb Jak zdravě jíst 08.12.2017 KHS Ostava
11.12.2017 Plavání II. A, II. B, III. B - 9. lekce
11.12.2017 Dílny pro ZŠ - SOŠ Bruntál, Krnovská
11.12.2017 Vánoční jarmark
13.12.2017 Charitativní sbírka "Červená stužka"
13.12.2017 Představení fotografické soutěže
15.12.2017 Vánoční zpívanky
15.12.2017 Filmové představení "Dunkerk"
18.12.2017 Plavání II. A, II. B, III. B - 10. lekce
19.12.2017 Preventivní program - film Jakub
20.12.2017 Vánoční laťka
20.12.2017 Vánoční besídka se Sagapem
Filmové představení "Valerian a
21.12.2017 město tisíce planet"
Beseda v městské knihovně - České
21.12.2017 Vánoce
21.12.2017 Preventivní program - film Jakub

vybraní žáci 9. A
5. A, 5. B
vybraní žáci 8. A, 8. B
žáci 1. stupně
vybraní žáci 8. A, 8. B, 9. A
2. A, 2. B, 3. B
8. A
vybraní žáci 2. stupně
1. A, 1. B
9. A
1. A
9. A
žáci 2. - 6. ročníku
2. A, 3. A, 3. B
vybraní žáci 2. - 5. ročníku
žáci 1. stupně

vybraní žáci 9. A
4. B
PT
6. A
2. A, 3. A, 3. B
8. A
vybraní žáci 9. A
žáci 7. - 9. ročníku
PT, 1. A, 1. B
9. A
2. A, 3. A, 3. B
8. A, 8. B
vybraní žáci 2. stupně

7. A, 7. B, 8. B
1. A, 1. B
9. A
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22.12.2017
22.12.2017
08.01.2018
09.01.2018
10.01.2018
11.01.2018
15.01.2018
16.01.2018
17.01.2018
19.01.2018
19.01.2018
22.01.2018
22.01.2018
25.01.2018
29.01.2018
30.01.2018
01.02.2018

Vánoční setkání v aule
Filmové představení "Špunti na vodě"
Dílny pro ZŠ - SOŠ Bruntál, Krnovská
Preventivní program - film Na hraně
Preventivní program - film Sami
Preventivní program - film Mezi
stěnami
Plavání III. A - 1. lekce
Dějepisná olympiáda - okresní kolo
(SVČ Krnov)
Divadelní představení "Pojďte pane
budeme si hrát" - MD Bruntál
Preventivní program - film Na hraně
Beseda "Profesní orientace – volba
povolání "
Plavání III. A - 2. lekce
Dílny pro ZŠ - SOŠ Bruntál, Krnovská
Švihadlový král
Plavání III. A - 3. lekce
Návštěva střední odborné školy
Taneční show "Mistři světa z Bruntálu"
- sportovní hala v Bruntále
Olympiáda českého jazyka - okresní
kolo (SVČ Krnov)
Plavání III. A - 4. lekce
Dílny pro ZŠ - SOŠ Bruntál, Krnovská
Olympiáda Aj - školní kolo
Průkaz cyklisty

05.02.2018
05.02.2018
05.02.2018
05.02.2018
06.02.2018
08.02. 09.02.2018 Adaptační kurz ŠŽP - Lomnice
Návštěva městské knihovny 08.02.2018 využívání encyklopedií
08.02.2018 Artoday - vernisáž v Galerii v kapli
09.02.2018 Florbalová liga - 1. kolo
12.02.2018 Plavání III. A - 5. lekce
13.02.2018 Testování Kalibro - Ma
13.02.2018 Průkaz cyklisty
14.02.2018 Testování - Kalibro Aj
15.02.2018 Testování - Kalibro Čj
Olympiáda anglického jazyka 16.02.2018 okresní kolo (Krnov)
16.02.2018 Testování - Kalibro Aj
16.02.2018 Den olympiády
19.02.2018 Plavání III. A - 6. lekce
Beseda v městské knihovně - téma
19.02.2018 Bajky
19.02.2018 Dílny pro ZŠ - SOŠ Bruntál, Krnovská

všichni žáci
6. A, 8. A
8. A
9. A
7. A, 7. B
6. A
3. A
vybraní žáci 9. A
PT, 1. A, 1. B, 2. A, 2. B
8. A, 8. B
9. A
3. A
8. A
žáci 1. stupně
3. A
9. A
žáci 1. stupně
vybraní žáci 9. A
3. A
8. A
vybraní žáci 2. stupně
4. A, 4. B
vybraní žáci 2. - 9. ročníku
3. A, 3. B
vybraní žáci 8. A, 8. B, 9. A
vybraní žáci 3. - 5. ročníku
3. A
8. A, 8. B
4. A, 4. B
8. A
8. A, 8. B
vybraní žáci 7. B, 9. A
8. B
všichni žáci
3. A
3. B
8. A
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20.02.2018 Schůzka ŠŽP
20.02.2018 Průkaz cyklisty
20.02.2018 Loutkové divadlo
Beseda v městské knihovně - téma
20.02.2018 Bajky
Vernisáž "Region očima mladých" 21.02.2018 Městské divadlo Bruntál
23.02.2018 Pyžamový bál
05.03.2018 Plavání III. A - 7. lekce
05.03.2018 Dílny pro ZŠ - SOŠ Bruntál, Krnovská
05.03. 07.03.2018 Lyžařský kurz - 1. stupeň
06.03.2018 Průkaz cyklisty
Florbalová liga - 2. kolo (Malá
09.03.2018 Morávka)
09.03.2018 6. reprezentační ples
12.03.2018 Plavání III. A - 8. lekce
12.03. 16.03.2018 Lyžařský kurz - 2. stupeň
14.03.2018 Matematický klokan
14.03.2018 Veselé zoubky
16.03.2018 Matematický klokan
19.03.2018 Plavání III. A - 9. lekce
19.03.2018 Dílny pro ZŠ - SOŠ Bruntál, Krnovská
20.03.2018 Srdíčkový den
20.03.2018 Průkaz cyklisty
Divadelní představení - "Jack and
22.03.2018 Joe" - Městské divadlo Bruntál
22.03.2018 RBP Street hockey - ZŠ Cihelní
22.03.2018 Akce - Mami, tati, najdi si mne
Divadelní představení - A silly bear" 23.03.2018 Městské divadlo Bruntál
26.03.2018 Plavání III. A - 10. lekce
27.03.2018 Průkaz cyklisty
27.03.2018 Velikonoční besídka pro Sagapo
04.04.2018 Šikulové - SVČ Bruntál
05.04.2018 Pythagoriáda - školní kolo
10.04.2018 Vitamínový den
10.04.2018 Recitační soutěž
11.04.2018 Recitační soutěž
16.04.2018 Dílny pro ZŠ - SOŠ Bruntál, Krnovská
Beseda v městské knihovně 17.04.2018 Macourkoviny
17.04.2018 Pestrý koncert - sál ZUŠ Bruntál
17.04.2018 Škola nanečisto - 1. setkání
RBP Street hockey - Velké finále (hala
19.04.2018 SC Ostrava - Dubina)

vybraní žáci 4. - 9. ročníku
4. A, 4. B
vybraní žáci 3. - 9. ročníku
3. A
vybraní žáci 8. A, 8. B, 9. A
vybraní žáci 4. - 9. ročníku
3. A
8. A
vybraní žáci 2. - 4. ročníku
4. A, 4. B
vybraní žáci 3.A, 4. A, 4. B, 5. B
3. A
vybraní žáci 4. - 9. ročníku
vybraní žáci 2. stupně
1. A, 1. B
vybraní žáci 2. - 5. ročníku
3. A
8. A
vybraní žáci 5. - 9. ročníku
4. A, 4. B
žáci 2. stupně
vybraní žáci 6. A, 7. A, 7. B

žáci 1. stupně
3. A
4. A, 4. B
vybraní žáci 4. A, 4. B, 5. A
vybraní žáci 4. - 9. ročníku
žáci 1. stupně
vybraní žáci 9. A
žáci 1. stupně
8. A
2. A, 2. B
4. A, 4. B, 5. A, 5. B

vybraní žáci 6. A, 7. A

49

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

19.04.2018 Štafetový pohár - Krnov
20.04.2018 Den Země - Jarní probouzení parku
Florbalová liga - 3. kolo (ZŠ
20.04.2018 Jesenická)
Divadelní představení "Co se vleče,
24.04.2018 neuteče" - Kino Centrum Bruntál
Předváděcí taneční lekce - latinsko 24.04.2018 americké tance, Kamila Limberk
24.04.2018 Ochutnávka romské kuchyně
25.04.2018 Recitační soutěž - SVČ
25.04.2018 Projekt Cesta příběhů - kovářská dílna
26.04.2018 Muzeum romské kultury - Brno
26.04.2018 Ukázky dravců - Seiferos
30.04.2018 Prezentace asistenčního psa
30.04.2018 Projektový den - den vody
Ekologická soutěž - ZŠ Bruntál,
03.05.2018 Okružní
Oblastní kolo soutěže "DSMC 2018" 03.05.2018 Bruntál, Základní škola Cihelní 6
04.05.2018 Soutěž ve zpěvu
Světový den hygieny rukou - vestibul
04.05.2018 Podhorské nemocnice v Bruntále
Zlatý list - krajské kolo ekologické
09.05.2018 soutěže (Břidličná)
09.05.2018 Škola nanečisto - 2.setkání
10.05.2018 Májová notička - ZŠ Bridličná
10.05.2018 Okresní kolo DSMC - Krnov
10.05.2018 Finanční gramotnost
14.05.2018 Dílny pro ZŠ - SOŠ Bruntál, Krnovská
15.05.2018 Exkurze - Pavilon Anthropos Brno
15.05.2018 Český den proti rakovině
16.05.2018 Fotografování tříd
17.05.2018 Finanční gramotnost
18.05.2018 Florbalová liga - 4. kolo
21.05.2018 Představení TŠ Stonožka - Pinocchio
Hudební program "Když chceš, tak to
22.05.2018 dokážeš!" - Radoslav "Gipsy" Banga
23.05.2018 Hasík
25.05.2018 Aliante
Školní výlet III. A, III. B - Pevnost
25.05.2018 poznání Olomouc
28.05.2018 Hrátky s historií - Karlovice
Okresní kolo Pythagoriády - SVČ
28.05.2018 Krnov
28.05.2018 Plavecký výcvik I.A, I. B - 1. lekce
28.05.2018 Dílny pro ZŠ - SOŠ Bruntál, Krnovská
29.05.2018 Výukový program "Hmyzu se bát

vybraní žáci 1. stupně
vybraní žáci 8. B
vybraní žáci 3. - 5. ročníku
PT, 1. A, 1. B

vybraní žáci 1. stupně a 9. A
vybraní žáci 5. - 9. ročníku
vybraní žáci 6. A, 8. B, 9. A
všichni žáci
všichni žáci
všichni žáci
vybraní žáci 4. - 9. ročníku
vybraní žáci 5. - 9. ročníku
žáci 1. stupně
PT, 6. A
vybraní žáci 4. - 6. ročníku
vybraní žáci 1. stupně
vybraní žáci 5. - 9. ročníku
8. A, 8. B, 9. A
8. A
4. A, 4. B
vybraní žáci 7. - 9. ročníku
všichni žáci
8. A, 8. B, 9. A
vybraní žáci 3. - 5. ročníku
2. A, 2. B, 3. B, 4. A, 4. B
žáci 3. - 9. ročníku
2. A, 2. B, 6. A
žáci 2. stupně
3. A, 3. B
vybraní žáci 8. A, 9. A
vybraní žáci 4. A, 5. A
1. A, 1. B
8. A
6. A
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nemusíme" - SVČ
29.05.2018
30.05.2018
31.05.2018
01.06.2018
05.06.2018
06.06.2018
06.06.2018
07.06.2018
07.06.2018
08.06.2018
11.06.2018
12.06.2018
13.06.2018
14.06. 15.06.2018
15.06.2018
15.06. 16.06.2018
18.06.2018
19.06.2018
19.06.2018
20.06. 21.06.2018
20.06.2018
20.06. 21.06.
2018
20.06.2018
21.06.2018
21.06.2018
22.06.2018
22.06.2018
25.06.2018
25.06.2018
26.06.2018
27.06.2018

Skotské hry
Hasík
Průkaz cyklisty - hřiště u ZŠ Cihelní
Den dětí - městský park
Beseda "Co vyprávěly babičky" městská knihovna Bruntál
Beseda "Co vyprávěly babičky" městská knihovna Bruntál
Soutěž ve šplhu
Školní výlet 5. B - Karlova Studánka Praděd
Plavecký výcvik I.A, I. B - 2. lekce
Školní výlet V. A - Ostrava Planetárium
Plavecký výcvik I.A, I. B - 3. lekce
Florbalová liga - 6. kolo (ZŠ Okružní)
Škola nanečisto - 3. setkání

vybraní žáci 9. A
2. A, 2. B, 6. A
4. A, 4. B
žáci 1. stupně a 9. A

Školní výlet VI. A, VII. A - Lomnice
Vybíjená na náměstí
Školní výlet VIII. B - Rešovské
vodopády
Plavecký výcvik I.A, I. B - 4. lekce
Školní výlet I. A, I. B, IV. A - Razová
Vyhodnocení projektu Dža Dureder

6. A, 7. A
9. A a vybraní žáci 4. A, 5. A, 5. B

Školní výlet IX. A - Zlaté Hory
Pasování prvňáčků na čtenáře

9. A
1. A, 1. B

Školní výlet VIII. A - Jeseníky - Karlov
T-mobile školní běh - městský park
Školní výlet IV. B - Praděd
Školní výlet II. A, II. B - Jiříkov Pradědova galerie
Projektový den - Mediální výchova
Školní výlet VII. B - NS Bílá Opava
Projektový den - V ohrožení vím si
rady
Plavecký výcvik I.A, I. B - 5. lekce
Filmové představení "Jumanji: Vítejte
v džungli!"
Akademie

8. A
všichni žáci
4. B

4. B
4. A
vybraní žáci
5. B
1. A, 1. B
5. A
1. A, 1. B
vybraní žáci 3. - 5. ročníku

8. B
1. A, 1. B
1. A, 1. B, 4. A
vybraní žáci

2. A, 2. B
žáci 1. stupně
7. B
žáci 2. - 5. ročníku
1. A, 1. B
7. A, 7. B, 8. B, 9. A
všichni žáci
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Školní družina ve školním roce 2017/2018

14

Ve školním roce 2017/2018 měla školní družina pro I. stupeň tři oddělení a školní
družina pro II. stupeň (Školní klub) jedno oddělení. Celkem bylo v těchto odděleních
přihlášeno 128 dětí.
I.

oddělení: vychovatelka Zuzana Svobodová

II.

oddělení: vychovatelka Jana Rumlová

III.

oddělení: vychovatelka Andrea Kujaníková

IV.

oddělení (Školní klub): Bc. Lenka Michnová, vedoucí vychovatelka

Během celého školního roku byly pro děti ze všech oddělení připraveny společné
akce, které probíhaly jednou měsíčně, každá z vychovatelek si dále připravovala aktivity
pouze pro své oddělení. Dvě akce školní družina pořádala také pro děti z mateřské školy,
sídlící v budově naší školy. Po celý rok dále probíhal výtvarný kroužek a děti v oddělení
školního klubu pravidelně s vychovatelkou využívaly žákovskou kuchyňku k vaření.

Společné akce všech oddělení:
Září: Drakiáda.
Říjen: Domeček pro skřítka (tvoření domečku z přírodnin v městském parku).
Listopad: Tvoření skřítka Petriňáčka (akce pro děti z MŠ-výroba skřítka z různých
materiálů).
Prosinec: Vánoční dílny.
Leden: Švihadlový král.
Únor: Pyžamový bál (akce také pro děti z MŠ-soutěžní disciplíny a diskotéka v pyžamech).
Březen: Vynášení Moreny.
Duben: Klokanice Majda (zapůjčení her z MAS Hrubý Jeseník).
Květen: Míčové hry v parku.
Červen: Stopovaná (plnění úkolů a hledání pokladu).

Aktivity jednotlivých oddělení:
Září: Výstava v Galerii v kapli: Animované písničky, beseda v městské knihovně, soutěž
s Lakteou.
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Říjen: Začalo pravidelné filmové představení (1x měsíčně) v kině a návštěva sauny (1x
týdně), S lampiony za strašidly.
Listopad: Podzimní tvoření s klienty Sagapa, zapojení do soutěže Fit dobrota 2017.
Prosinec: Návštěva stanice mladých přírodovědců, vánoční tvoření v SVČ, sněhové
radovánky, celodenní výlet do Krokodýlka v Olomouci, vánoční besídka pro Sagapo, nácvik
tanečku na vánoční jarmark a Vánoce na zámku.
Leden: Zapojení do soutěže Hledá se paní Krokodýlková, bruslení na zimním stadionu,
týden pokusů.
Únor: Vaření se Zdravou 5, valentýnské tvoření, tiskařská a divadelní dílna.
Březen: Vystoupení pro Sagapo.
Duben: Velikonoční tvoření v SVČ, vaření čarodějnického menu, turnaj v Ubongu, ukázky
latinsko-amerických tanců, beseda v městské knihovně – „Můj knižní hrdina“.
Květen: Kovářská dílna, návštěva stanice mladých přírodovědců.
Červen: Výlet na bobovou dráhu do Vrbna p. Pradědem, opékání špekáčků na zahradě
herny Puzzlík.
Během celého školního roku byly dětem k dispozici pěkně vybavená oddělení
školních družin, včetně nejrůznějších her, hraček, knih, počítačů či Xboxu. Využívali jsme
školní tělocvičnu, žákovskou kuchyňku, počítačovou učebnu a školní hřiště. Učili jsme děti
poznávat město Bruntál, navštěvovali jsme zámeckou zahradu, bruntálské náměstí, městský
park aj.
Děti mají v odděleních školní družiny možnost trávit atraktivně svůj volný čas, včetně
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výběru rozmanitých aktivit.
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI

15

Ve školním roce 2017/2018 neprováděla ČŠI na ZŠ Bruntál, Školní 2 žádnou inspekční
činnost.

15.1 Základní údaje o hospodaření školy
Viz. příloha č. 1

15.2 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Účast v projektech je popsána v úvodu a v následných kapitolách Výroční zprávy.
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.

15.3 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).
Škola získala v letošním roce akreditaci MŠMT k realizaci kurzů anglického
jazyka, které budou primárně nabízeny pedagogům školy, ale také široké veřejnosti.
Pronájem učeben a vytvoření podmínek k realizaci vzdělávání dospělých
prostřednictvím vzdělávacích institucí (jazykové kurzy).
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15.4 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

Evropské projekty


















Zpracování a podání žádosti do výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní
ose č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010017 s názvem Inkluze 2019, ředitelkou školy.
Projekt je zaměřen na personální posílení poradenského pracoviště – školní speciální
pedagog, školní asistent, osobnostně sociální výcvik a jazykové vzdělávání
pedagogů.
Realizace
projektu
IROP
č.
46
Infrastruktura
základních
škol
č.
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004334 s názvem ZŠ Školní - Modernizace odborných
učeben fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, pracovního vyučování, cizích
jazyků, informatiky a digitálních technologií. Pomocí tohoto posílí škola svou
infrastrukturu o bezbariérové prvky, úpravu vnitřního nádvoří, vybavení PC technikou
a odborných učeben.
Zpracování a podání žádosti projektu Erasmus+ školní vzdělávání, KA1 - Výzva
2018 s názvem Nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání všech žáků, získání
nových metod a postupů pro práci s dětmi se sociálním znevýhodněním a speciálními
potřebami. Zvyšování jazykových kompetencí managementu školy. Tento projekt byl
schválen.
Realizace projektu „Castellarano“ – stínování a workshopy pro učitele AJ
bruntálských ZŠ a učitele z Castellarana v Itálii.
Realizace partnerského projektu z programu Erasmus se španělskou školou v
Málaze zaměřeném na činnost ŠPP při práci se žáky se specifickými vzdělávacími
potřebami.
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.
Zapojení v ekologickém projektu MŠMT „Recyklohraní“.
Realizace projektu z výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ, s názvem Inkluze 2016. Projekt
je zaměřen na personální posílení poradenského pracoviště – školní speciální
pedagog, mentoring a jazykové vzdělávání pedagogů.
Partnerské zapojení se do projektu Cesta příběhů- čtenářské dílny na II. stupni.
Realizace projektu Dža dureder, 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 EU - Centra kolegiální podpory jehož náplní
jsou pravidelné semináře věnované odborné teoretické i praktické přípravě na
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
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Projekty financované z grantu Města Bruntál
Projektové žádosti na zřizovatele podány školou a Spolkem rodičů a přátel Petrina a
finanční dotace na jejich realizaci. Jednalo se o projekty:
 Aliante Petrin mezi základními školami - II. stupeň.
 Turnaj ve vybíjené mezi základními školami na náměstí.
 Vokálně - instrumentální sbor Petrin.
 Adaptační kurz pro žáky šestých ročníků.
 Adaptační kurz pro žáky prvních ročníků
 Petrinské Artfórum pro děti z MŠ.
Projekty realizované školou a zřizovatelem





Rekonstrukce spojovací chodby mezi tělocvičnou a budovou Petrina – střecha,
podlaha, omítka.
Okna a ochranné sítě v tělocvičně.
Rekonstrukce odpočinkových zón před budovou Petrina.
Multifunkční venkovní hřiště.

15.5 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.
 Řemeslo má zlaté dno (soutěž pro žáky 9. tříd ZŠ) – SOŠ Bruntál 3.
místo – žáci 9. A
 Bruntálská laťka –
Kat. mladší: 1.místo
2.místo
Kat. starší: 1.místo
4. místo
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 Aliante Petrin 2018 –
Kat. mladší: 3.místo
Kat. starší: 1. místo
 Skotské hry - 1.místo
 Recitační soutěž bruntálských škol v SVČ1. B – 3. místo,
2. A – 2. místo,
9. A – 1. místo.
 Ekologická soutěž ZŠ Okružní:
1. místo.
 Májová notička okresní kolo Břidličná – 2x bronzové pásmo, 2x stříbrné pásmo, 3x
zlaté pásmo, Eva Janyšková, Anna Mikulková- zlaté pásmo.
 Dopravní soutěž -3. místo





















Prezentace školy na veřejnosti
IV. reprezentativní ples Petrina ve stylu The Beatles.
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.

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
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životu ve tmě - bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských
smyslů.
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
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rodičům, kteří se aktivně podílejí na spolupráci a pomoci škole. Předsedovi spolku panu
Zdeňku Vackovi, panu Lubomíru Světničkovi, paní Ivě Procházkové, která již roky nezištně
poskytuje své služby v účetnictví spolku a školy, paní Pernicové, Kateřině Havlíčkové.
Spolek v současné době úzce spolupracuje s vedením školy při jednáních o možné
pomoci škole a zaštítění a organizaci akcí školy. Škola hodnotí činnost spolku jako přínosnou
pro chod školy i její prezentaci široké veřejnosti ve městě.

Město Bruntál a Krajský úřad Moravskoslezského kraje
V první řadě škola velice těsně spolupracuje se svým zřizovatelem Městem Bruntál, a
to jak s orgány samosprávy, tak i s orgány vykonávajícími přenesenou pravomoc v oblasti
výkonu státní správy. S jednotlivými orgány Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
v Ostravě spolupracujeme především na financování přímých nákladů na vzdělávání,
legislativní a metodické podpoře.

Spolupráce školy s dalšími subjekty
- Městská knihovna Bruntál
- Domov pro seniory „Pohoda“
- PPP Bruntál
- Citadela v. p. s.
- KVIC - detašované pracoviště Krnov
- SVČ Bruntál
- 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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16

Závěr
Výroční zprávu školy za rok 2017/2018 zpracovala a prostřednictvím podkladů

kompetentních zaměstnanců školy sestavila PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová.
Bruntál, 27. 9. 2018.

Výroční zpráva byla projednána korespondenčním způsobem s učitelským sborem a to v
týdnu od 1. do 5. října 2018.

Školská rada ZŠ Bruntál, Školní 2 dokument schválila dne:
………………………….…………………………………

Následně bude předána zřizovateli a zveřejněna na přístupném místě školy ve
sborovně školy a na www.zspetrin.cz.
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