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dlouhodobých záměrů a výročních zpráv a jejich následných změn. 
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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.  

  

 

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 18 tříd s počtem cca 323 žáků, z toho 10 tříd na 1. stupni a 7 tříd na 2. 

stupni a 1 přípravnou třídu 

 

 

 

Školní rok počet žáků celkem 1. stupeň 2. stupeň přípravná třída

2012/2013 230 133 97 0

2013/2014 240 129 111 0

2014/2015 246 143 103 0

2015/2016 282 164 118 0

2016/2017 284 169 115 0

2017/2018 300 188 100 12

2018/2019 323 194 116 13

0

50

100

150

200

250

300

350

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Vývoj počtu žáků

počet žáků celkem 1. stupeň 2. stupeň přípravná třída



 
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

 5 

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

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

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

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

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

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

vzdělávání a vnitřní motivaci všech zúčastněných, kde jsou nastaveny kvalitní pracovní 

podmínky 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 se nesl v duchu tvorby nové strategie rozvoje školy, na které se 

podíleli nejen všichni pedagogičtí pracovníci, ale také provozní zaměstnanci, žáci pracující 

ve Školním žákovském parlamentu, zástupci rodičů a členové Školské rady. Nová Strategie 

rozvoje Základní školy Bruntál, Školní 2 na období 2019 - 2025 nám přinesla tyto stěžejní 

body: 

Vize školy 

Všichni žáci, učitelé, rodiče, provozní zaměstnanci a ostatní členové místní komunity 

budou na naši školu hrdí a budou ji pravidelně navštěvovat a podporovat. 

Víme, že i když nebudou úplně všichni žáci dosahovat znamenitých výsledků, může 

být většina z nich lepší a chodit rádi do školy. 

Potřeby a zájmy všech žáků budou provázány s naším vzdělávacím programem a 

výukou. Budeme respektovat osobnostní maximum a individualitu každého žáka. 

Naše škola musí být postavena na dobrém klimatu, tedy stát se příjemným a 

současně efektivně učícím a tvořivým prostředím pro své učitele a žáky. 

Budeme pokračovat ve vytváření otevřeného partnerství s rodiči, které více zapojíme 

do činnosti školy, s místní samosprávou, komunitou, organizacemi a firmami, které přispěje k 

rozvoji školy. 

Mise školy 

Jsme rozvíjející se škola, zaměřující se na kvalitní a nadstandardní výuku anglického 

jazyka, kde pedagogové využívají nejmodernější techniku a metody ve výuce.  

Žáci již od první třídy pronikají do angličtiny pomocí metod Helen Doron a zavádíme 

metodu CLIL. 
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 Na druhém stupni se zapojujeme do mezinárodních projektů E-twinning - pro žáky 

pořádáme videokonference, při kterých poznávají děti z jiných zemí a používají angličtinu v 

praxi.  

Většina pedagogického sboru se pravidelně jazykově vzdělává v dlouhodobých 

kurzech anglického jazyka školou akreditovaných u MŠMT přímo ve škole, ale také v 

krátkodobých kurzech v zahraničí (ERASMUS+).  

Máme dlouhodobě nadstandardně fungující Školní poradenské pracoviště, jehož 

členové rozvíjí své zkušenosti a znalosti dalším vzděláváním a stínováním v zahraničí 

(ERASMUS+). 

Obecný cíl 

Poskytnout každému dítěti možnost zažít pocit úspěchu tak, aby odcházelo z naší 

školy s chutí se dále vzdělávat a potřebnými znalostmi, dovednostmi a návyky, které jim 

umožní lepší orientaci v životě a s klíčovou kompetencí umění řešit životní situace. 
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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. 

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.  

Opět jsme posílili výuku cizích jazyků a prostřednictvím projektu Erasmus jsme 

navázali na spolupráci se španělskou školou ve Villa Nueva de la Conception, kam se na 

podzim vydal tým poradenského pracoviště naší školy, aby formou stínování ověřil tamní 

způsoby práce a také naopak ukázal zahraničním kolegům své metody. Metodické sdružení 

anglického jazyka zažádalo MŠMT o akreditaci kurzů DVPP s úrovní A0 a A1, kterou se nám 

podařilo získat. Kurzy byly realizovány od září 2018 pro pedagogy Petrina, ale také širokou 

veřejnost a vedli je lektoři z řad našich pedagogů. Od ledna 2019 se pod vedením 

zkušeného lektora, učitele naší školy, začaly vzdělávat dvě pedagožky prvního stupně 

v metodě CLIL. V závěru školního roku se v letních měsících v Anglii formou krátkodobého, 

čtrnáctidenního kurzu vzdělávaly v angličtině dvě pedagožky v Londýnské škole Kaplan. 

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 
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stylu. Již dvakrát se dětem podařilo probojovat do celostátního finále, které se konalo 

v Praze. 

  

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. 

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

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

V prosinci 2018 jsme ukončili projekt z výzvy MŠMT č. 02_16_022 Podpora škol 

formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt řešil 

personální obsazení poradenského pracoviště posílením pozice školního speciálního 

pedagoga a také několik pedagogů prošlo jazykovým vzděláváním a vzděláváním 

v mentoringu. 

 Od ledna 2019 jsme začali realizovat projekt z výzvy MŠMT „Šablony pro MŠ a ZŠ 

II“, ze kterého podporujeme jazykové vzdělávání učitelů v metodě CLIL., posilujeme 

poradenské pracoviště o pozici školního asistenta a dále financujem úvazek speciální 

pedagožky. 

V rámci podpory inkluzivního vzdělávání jsme zapojeni do projektu KIPR, který je 

zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání a spolupráci 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 posílila škola svou 

infrastrukturu o bezbariérové prvky, úpravu vnitřního nádvoří, vybavení PC technikou a 

odborných učeben. 

V uplynulém školním roce proběhla celková rekonstrukce vnitřního atria budovy 

Petrina, která zamezí vzlínání vody do podloží budovy a vzniku plísní ve zdech. Věříme, že 

tuto změnu ocení nejen žáci a zaměstnanci školy, ale také široká veřejnost. 
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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:    Základní škola Bruntál, Školní 2  

adresa školy:     Školní 2, 792 01 Bruntál  

právní forma:  škola s právní subjektivitou, příspěvková 

organizace 

identifikační číslo organizace:  00852783 

 

Zřizovatel školy:    Město Bruntál 

adresa zřizovatele:    Nádražní 20, 792 01 Bruntál 

právní forma:     obec – rozpočtová organizace 

identifikační číslo organizace:  00295892 

www stránky:    www.mubruntal.cz  

 

Identifikátor ředitelství:   600132102 

 

Statutární orgán: 

ředitelka školy:    PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová 

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:     kancelar@zspetrin.cz      

www stránky:    www.zspetrin.cz 

 

 

Součásti školy (IZO) 

 

ZŠ základní škola   102 008 264          telefon ředitelna:  553 821 166 

               telefon zástupkyně:   775 534 676 

ŠD školní družina   119 500 531         telefon družina:    775 535 653 

ŠJ školní jídelna   102 868 107         telefon jídelna:     553 821 171 

               telefon kancelář:  553 821 167 

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

datum zahájení činnosti:     1. 9. 1961                 

 

 

 

Kapacita součástí školy 2014/2015 

 

ZŠ  základní škola   470  

ŠD  školní družina   140  

ŠJ  školní jídelna   750 cílová: 850 stravovaných 

 

 

 

Správa budovy Petrin 

 

správce budovy:  Milan Pluskal   telefon správce:  775 534 383 

recepční:   Michaela Harazinová  telefon recepce: 553 821 194  

recepční:  Libor Adametz    

  

další kontakty:     pluskal@zspetrin.cz 

         harazinova@zspetrin.cz 

         adametz@zspetrin.cz 

 

  

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

Školská rada byla zřízena na základě usnesení Rady města Bruntálu.  

Po volbách 01 – 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: 

• 5. října 2018 

• 3. prosince 2018  

• 10. ledna 2019 

• 26. srpna 2019 

 

Školská rada na svých jednáních projednávala: 

- Výroční zprávu školy za rok 2017/2018, 

- informace ředitelky školy k chodu školy (problémy nově opraveného hřiště – 

devastace, nutnost oplocení, rekonstrukce atria apod.,),  

- informace ředitelky školy o úpravách Školního řádu a jeho přílohách, 

- úpravy ve školním vzdělávacím programu Petrin - Škola pro všechny, platnost dvou 

verzí ŠVP, 

- informace o současném stavu školy, jejích aktivitách, vedení, vybavení, vnímání na 

veřejnosti apod.,  

- nové projekty školy a nutnost zajištění jejich financování (např. projekt týkající se 

finanční gramotnosti),  
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- přípravu doplňkových voleb nového člena ŠR – zástupce rodičů.  

 

 

V prosinci 2018 zaslala ŠR žádost na Radu města Bruntálu (problematika oplocení a správy 

školního hřiště) a vytvářela SWOT analýzu školy.     

 

Mgr. Pavla Schneiderová, předsedkyně ŠR 
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 Charakteristika školy 

Velikost a úplnost školy 

Základní škola Bruntál, Školní 2 je příspěvkovou organizací. Je to úplná škola s devíti 

postupnými ročníky. Na prvním i druhém stupni je zpravidla jedna až dvě paralelní třídy v 

každém ročníku. Škola sdružuje následující zařízení: školu s kapacitou 470 od školního roku 

2013/2014 došlo ke změně v zápisu do školského rejstříku a snížení žáků, školní družinu s 

kapacitou 140 žáků a školní jídelnu s cílovou kapacitou 850 stravovaných. Historická, 

památkově chráněná budova je situována do klidné oblasti na Školní ulici, s dobrou 

dostupností městské i příměstské dopravy. 

 

 

Charakteristika pedagogického sboru 

Pedagogové školy se dlouhodobě věnují společně s žáky, rodiči a bruntálskou 

veřejností vytváření bezpečného klimatu školy a uvědomělému rozvoji zdravého životního 

stylu a současně se snaží systematicky působit na racionální ozdravění stravovacích návyků 

žáků. V této oblasti se zaměřujeme na formální, ale i neformální předávání nových poznatků 

a trendů ve vzdělávání a výchově s cílenou tendencí plošného působení na žáky školy a 

rovněž na rodičovskou veřejnost.   

           V pedagogickém sboru školy se věkově vhodně doplňuje pedagogická zkušenost 

střední a starší generace s novými přístupy mladých pedagogů, převážně s plnou 

pedagogickou a odbornou způsobilostí vyučovat jednotlivé vzdělávací předměty. 

 

 Prostorové možnosti vyučování a materiální vybavení školy 

Škola má k dispozici celkem 31 učeben, z toho 12 odborných (fyzika, chemie, 

přírodopis, zeměpis, dějepis, anglický jazyk, hudební a výtvarná výchova, pracovní 

vyučování, tělocvična školy, aula školy, dvě učebny informační a výpočetní techniky, 

žákovská kuchyňka, učebny speciálního pedagoga), 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 
 

     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 

 

Zpráva koordinátorky ŠVP pro první stupeň: 

 

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. 

Vzhledem k tomu, že k 1. září 2018 byl schválen nový vzdělávací program, ve kterém 

jsme s kolegy prováděli mnoho změn, ve školním roce 2018-2019 na 1. stupni k žádným 

dalším závažným úpravám v ŠVP nedošlo. Drobné úpravy byly provedeny pouze v kapitole 

Kritéria hodnocení. ŠVP je i nadále editován v systému InspIS ŠVP.  

Po celý školní rok 2018-2019 jsme se věnovali realizaci projektových dnů nově 

zavedených do vzdělávacího programu od září 2018.  
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Tyto projektové dny zaměřené na problematiku průřezových témat, finanční 

gramotnosti, dopravní výchovy, chování člověka za mimořádných událostí apod. 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. Jedná se o následující 

projekty: Den s mediální výchovou, Enviromentální vyučování, Finance a rodina, Putujeme 

Evropou, V ohrožení vím si rady, vyučování, Finance a rodina, Putujeme Evropou, 

V ohrožení vím si rady. 

 

Mgr. Pavla Schneiderová, koordinátorka ŠVP 

 

Zpráva koordinátora ŠVP pro druhý stupeň: 

 

 Ve školním roce 2018-2019 proběhla série rozsáhlých úprav ŠVP verze 4, přičemž 

díky zásadním i formálním změnám vznikly v současnosti platné verze 5 a 6. Verze 5 platí 

pro 7. – 9. ročník, verze 6 zahrnuje jen 6. ročník.  

 Změny se týkaly dvou oblastí: 

1) Úprava průřezových témat (dále jen PT) a okruhů průřezových témat (dále jen OPT) 

– vlivem změn v RVP ZV, zejména přidáním dodatků, došlo k tomu, že část OPT byla 

nově přiřazena k projektovým dnům. To znamenalo, že některé OPT, které byly 

původně přiřazeny k předmětům spíše formálně, už takto nemusely být umístěny. 

Celé rozmístění OPT bylo optimalizováno. 

2) Revize vzdělávacích obsahů – došlo k úpravě vzdělávacích obsahů předmětů: český 

jazyk a literatura, anglický jazyk, občanská výchova a dějepis. Obecným cílem bylo 

vytvoření mezipředmětových vztahů na systémové úrovni v rámci 2. stupně. 

V občanské výchově se pak přidala i úprava disponibilních hodin, včetně ročníkové 

optimalizace témat.  

 Poslední upravovanou oblastí byla kapitola „Kritéria hodnocení“, kam byly 

zapracovány připomínky ČŠI. 

 

Mgr. Radek Černý, koordinátor ŠVP 

  



 
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

 19 

 Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 

Pedagogický sbor tvořilo 26 učitelů včetně speciální pedagožky, 4 vychovatelky, 9 

asistentek pedagoga pro žáky se zdravotním postižením a 1 školní asistentka. 

Všech 40 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 2018/2019 a porovnání se školním 

rokem 2017/2018. 

 

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 Počet Počet  

odvolání 

Změna  

rozhodnutí 

Zápis dětí do 1. tříd 57 0 0 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 42 0 0 

Odložení školní docházky 15 0 0 

Dodatečný odklad školní docházky 1 0 0 

Povolení přestupu na základní školu 36 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 testování Scio žáků 6. tříd, testování Kalibro žáků 

se SVP 5. tříd a testování KIPR žáků 6. tříd. Dále také Výběrové zjišťování výsledků 

vzdělávání ČŠI – dopravní výchova. 

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. 
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Škola vytváří bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků a jejich zdravý sociální i fyzický 

vývoj. Vedení povinné dokumentace, organizace vzdělávání a počty žáků ve třídách jsou 

v souladu s ustanoveními platných právních předpisů. Ve zpracovaných dokumentech jsou 

stanoveny podmínky provozu školy, popsána práva a povinnosti všech účastníků vzdělávání.  

Ve školním roce 2018/2019 bylo evidováno 85 úrazů žáků, 1 úraz pedagogického 

pracovníka a žádný úraz provozního zaměstnance. 

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

funkční provozní řády.  
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 Organizace školy 

 

třída třídní učitel    počet žáků učebna třída třídní učitel učebna

Základní škola 1.stupeň celkem dívky č.dveří Základní škola 2.stupeň celkem dívky č.dveří

I.A Mgr. Barbora Šomodíková 20 6 308 VI.A Mgr. Radek Černý 21 9 408

I.B Mgr. Eva Janyšková 20 9 315 VI.B Mgr. Rudolf Janeček 22 13 413

II.A Mgr. Šárka Bradová 18 9 313 VII.A Mgr. Michaela Mikulková 21 10 406

II.B Mgr. Zuzana Bartlová 21 12 314

III.A Mgr. Markéta Voksová 18 9 316 VIII.A Mgr. Michal Dufek 13 7 409

III.B Mgr. Sára Černá 18 9 309 VIII.B Mgr. Kateřina Jandová 12 6 401

IV.A Mgr. Věra Šuráňová 24 12 310 IX.A Mgr. Alice Pospíšilová 14 8 412

IV.B Mgr. Ivana Opělová 20 6 307 IX.B Mgr. Kateřina Grygová 13 8 407

V.A Mgr. Marie Galuszková 19 9 414 ŠD vychovatelka školní družiny učebna

V.B Mgr. Pavla Schneiderová 16 8 416 Školní družina č.dveří

ŠD Jana Rumlová 301

   počet žáků učebna ŠD Zuzana Svobodová 300

celkem dívky č.dveří ŠD Bc. Lenka Michnová 419

13 4 301 ŠD Andrea Kujaníková 418

 

Výchovný poradce Mgr. Michaela Mikulková  

Speciální pedagog  Mgr. Zdeňka Malá

Metodik prevence Mgr. Michal Dufek

celkemdívky

Učitelé bez třídnictví přípravná třída 13 4

Mgr. Nikola Machů Ing. Karel Holba 1.stupeň  ZŠ 194 89

Mgr. Zdeňka Malá Mgr. Dagmar Stavárková 2.stupeň  ZŠ 116 61

Mgr. Dagmar Pachutová Počet žáků celkem 323 154

Asistenti pedagoga

Aurélie Balážová Kristina Sekaninová

Bc. Barbora Šimková Mgr. Kateřina Stáňová

Mgr. Blanka Hrušková Ivana Pavelková

Blanka Trněná Denisa Ohnoutková

Barbora Hanusová

   počet žáků

   počet žáků

O R G A N I Z A C E    Š K O L Y    2018/2019

ředitelka školy

zástupkyně ředitelky školy 

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová

Mgr. Olga Tonnerová

Přípravná třída

Mgr. Šárka Burzová

třída

celkem

33

33

33

33
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 Zájmové útvary 

 

 

 Nadstandardní vzdělávací nabídka 

• Přípravná třída. 

• Od 1. ročníku písmo Comenia script, 

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

• Zavádění metody CLIL. 

• Pobytový kurz Finanční gramotnosti pro žáky 8. ročníků. 

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

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

stupě opět považujeme za běžný). 

• Adaptační prožitkový kurz pro členy Školního žákovského parlamentu. 

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

• Jedenáct asistentek pedagoga pro žáky s diagnózou  Autismus, poruchami učení a 

chování. 

• Nadstandardní vzdělávání pedagogických pracovníků. 

• 100% odborná a pedagogická způsobilost učitelů. 

• Reedukace specifických poruch učení a chování se školní speciální pedagožkou 

v rámci výuky. 

• Čtyřměsíční 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 (3 měsíce). 

Zájmové útvary  šk.r. 2018/2019

Vyučující název útvaru třída den doba místo

Opělová míčové hry 3.-6.roč. stř 13:30-14:15 TV

Janyšková hudebně-dramatický kroužek 1.st. po 13:15-14:00 uč. 315

Pospíšilová český jazyk IX. A stř 14:00-14:45 uč. 412

Jandová Malog 8. roč. po 14:00 - 14:45 uč. 401

Grygová seminář z matematiky 2 9.roč. čt 14:00-14:45 uč. 407

Černý florbal 1 1.st. po 13:30-14:30 Tv

Černý E - Twinning club VIII. B čt 14:00 - 14:45 uč. IVT

Dufek hudební kroužek 2.st. čt 13:45-14.30 uč. Hv

Stáňová gymnastika 1.st. stř 13:45-14:30 aula

Pavelková hýbanky 3. - 5.roč. út 13:30-14:15 aula

Balážová taneční kroužek 1. - 2.st. čtv 14:00 - 14:45 aula
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• Výukový program „Škola Zdravé 5“, který je určen žákům 1. stupně. Program 

seznamuje žáky s 5 základními zásadami zdravého stravování – správným složením 

jídelníčku, ovocem a zeleninou. pitným režimem, zásadami hygieny a bezpečnosti 

potravin a přípravou zdravé svačinky.  
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 Organizace školního roku 2018/2019 

  

 
 

Organizace školního roku 2018/2019 
 
Plenární schůze rodičů      od 15.30 hodin 
 

• 4. 9. 2018 úterý 
 
Plán pedagogických rad     od 14.15 /14.45/ hodin 
 

• schválení plánu práce 2018/2019    10. 9. 2018 pondělí 

• hodnocení za 1. čtvrtletí     28. 11. 2018  středa 

• hodnocení za 1. pololetí     29. 1. 2019  úterý 

• hodnocení za 3. čtvrtletí     17. 4. 2019  středa 

• hodnocení za 2. pololetí     24. 6. 2019 pondělí 
 
Vydávání vysvědčení          
       

• 1. pololetí 2018/2019      31. 1. 2019 čtvrtek 

• 2. pololetí 2018/2019      28. 6. 2019 pátek   
 
Třídní schůzky a následné konzultace 
 

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

 

• 3. 9. 2018 pondělí – třídní schůzky 1. ročníků  9:15 hodin 

• 4. 9. 2018 úterý – třídní schůzky 6. ročníků  15:00 hodin 

• 27. 11. 2018 úterý       

• 15. 1. 2019 úterý 

• 16. 4. 2019 úterý 

• 11. 6. 2019 úterý 
 
 
Termíny prázdnin ve školním roce 2018/2019 
 
Podzimní prázdniny připadly na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. 
Vánoční prázdniny byly zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončíly ve středu 2. 
ledna 2019. Vyučování začalo ve čtvrtek 3. ledna 2019. 
Jednodenní pololetní prázdniny připadly na pátek 1. února 2019. 
Jarní prázdniny pro okres Bruntál byly stanoveny od pondělí 4. března do neděle  
10. března 2019. 
Velikonoční prázdniny připadly na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019. 
Hlavní prázdniny trvaly od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019. 
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začalo v pondělí 2. září 2019. 
 
Ředitelské volno  
4. 10. 2018 
 
Termín zápisu dětí do 1. tříd Základní školy Bruntál, Školní 2 pro školní rok 2019/2020 
Zápis do 1. ročníků základního vzdělávání proběhl dle § 36 odst. 4 zákona ve dnech 12. a 
13. dubna 2019. 
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 Přehled výchovně vzdělávacích výsledků ve 
školním roce 2018/2019 

 První pololetí 

 

  

 
 

Přehled výchovně vzdělávacích výsledků ve školním roce 2018/2019 
1. Pololetí 
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 Druhé pololetí 

 

 

 

  

 
 

Přehled výchovně vzdělávacích výsledků ve školním roce 2018/2019 
1. pololetí 

 

 

 
 

Z á k l a d n í   š k o l a     B r u n t á l, Školní 2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - 1.stupeň PŘEHLED za 2. pololetí školního roku  2018/2019

 PŘEHLED PROSPĚCH CHOVÁNÍ ABSENCE-hodin        PŘEHLED

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

celkem dívek celkem % celkem % průměr žáků celkem dívek celkem dívek tř.učitele tř.učitele ředitele tř.učitele ředitele celkem na žáka celkem na žáka NP záj.útvar

1. A 20 7 1 5,26 18 94,74 1,13 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1207 63,53 0 0,00 15 0 4

B 20 9 0 0,00 20 100,00 1,00 0 0 0 0 0 0 0 2 5 11 613 30,65 0 0,00 17 0 13

C

1.roč. 40 16 1 38 1 0 0 0 0 0 0 2 16 11 1820 0 32 17

2. A 18 9 0 0,00 18 100,00 1,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1051 58,39 0 0,00 11 0 11

B 20 11 0 0,00 15 75,00 1,20 2 0 0 0 0 0 1 0 6 1 776 38,80 10 0,50 12 0 10

2.roč. 38 20 0 33 2 0 0 0 0 0 1 0 6 4 1827 10 23 21

3. A 18 10 0 0,00 10 58,80 1,49 1 0 0 0 0 4 0 0 4 4 1251 69,50 5 0,28 10 0 4

B 17 9 0 0,00 15 88,00 1,19 0 0 0 0 0 1 0 1 8 1 1479 87,00 0 0,00 9 0 4

C

3.roč. 35 19 0 25 1 0 0 0 0 5 0 1 12 5 2730 5 19 8

4. A 24 12 0 0,00 15 1,39 0 0 0 0 0 0 2 0 19 895 37,29

B 20 6 0 0,00 15 75,00 1,32 0 0 0 0 0 11 1 0 7 1 625 31,25 30 1,50 10 0 7

4.roč. 44 18 0 30 0 0 0 0 0 11 3 0 26 1 1520 30 10 7

5. A 19 9 0 0,00 10 52,60 1,49 0 0 0 0 0 1 1 0 9 8 796 41,89 0 0,00 6 0 7

B 18 9 0 0,00 10 55,56 1,49 0 0 0 0 0 1 2 0 10 3 1064 59,11 75 4,70 7 0 3

C

5.roč. 37 18 0 20 0 0 0 0 0 2 3 0 19 11 1860 75 13 10

1. - 5.roč. 194 91 1 146 4 0 0 0 0 18 7 3 79 32 9757 120 97 0 63

ŠD

24.06.2019
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  Zprávy koordinátorů a TU PT 
 

  Zpráva třídní učitelky v Přípravné třídě 

 

Již druhým rokem jsme pracovali na naší škole s dětmi s odkladem povinné školní docházky 

v přípravné třídě. V letošním roce navštěvovalo přípravnou třídu 15 žáků. S žáky ve výuce se 

zaměřujeme na rozvoj komunikačních dovedností, matematických představ, zrakového a 

sluchového vnímání, rozvoj jemné a hrubé motoriky. Děti s poruchou řeči pracují se 

speciálním pedagogem. Nejdůležitější je pro nás ale individuální přístup k dětem, podpora 

pozitivní stránky osobnosti a ocenění dílčích úspěchů jednotlivých žáků. Přípravná třída na 

naší škole také úzce spolupracuje s MŠ Pionýrská Bruntál při pořádání společných akcí – 

sportovní dopoledne, karneval, canisterapie, ukázkové hodiny, divadlo. 

 

 

Mgr. Šárka Burzová, 

třídní učitelka 
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  Zpráva koordinátora platformy E-twining o zapojení školy do 
mezinárodních projektů v rámci e-Twinningu 

 

 Ve školním roce 2018-2019 se škola zapojila do dvou mezinárodních projektů v 

platformě e-Twinning.  

 Prvním byl projekt „Virtual Travel“, jehož idea vznikla v rámci kontaktního semináře v 

Praze v srpnu 2018. Projekt spočíval ve sběru a prezentaci informací o zajímavých místech 

regionu a samotné zemi. Žáci účastnických zemí z České republiky, Litvy, Gruzie a 

Chorvatska si vzájemně vyměňovali informace a poznávali se prostřednictvím webových 

aplikací a videokonferencí. 

 Druhým byl projekt „e-Safety, Mind map it!“, který se zaměřil na téma internetové 

bezpečnosti. Žáci využívali webové nástroje k vytváření mentálních map, které prezentovali 

partnerským školám z Litvy, Ukrajiny a Itálie. Žáci pojmenovali problémy současného 

internetu a zjistili způsoby, jak se na internetu chránit. 

 Ve všech projektech děti využívaly v praxi anglický jazyk ke komunikaci s 

partnerskými školami.  

 Národní podpůrné středisko pro e-Twinning udělilo oběma projektům ocenění „Quality 

Label“, které je udělováno mimořádným inovativním projektům. 

Mgr. Radek Černý, 

koordinátor E-twiningu 

 

 

 

  Zpráva koordinátora ICT  

INFORMATIKA 

Ve školním roce 2018/2019 byl dokončen projekt IROP, který pro výuku informatiky přinesl 

spoustu nových technologií a výkonných zařízení. Bylo nahrazeno všech 22 počítačů 

v učebně INF 319 novými počítači HP s výkonnými 4jádrovými procesory i5 a 

předinstalovaným operačním systémem Windows 10 Prof. Dále byla učebna vybavena 

novou multifunkční barevnou tiskárnou, novými kvalitními sluchátky SONY a především pak 

3D tiskárnou firmy Průša. 

Náplň předmětu Informatika: 

Hlavní náplní předmětu Informatika bylo přiblížit cloudová computing, principy fungování a 

možnosti, které tato technologie přináší a seznámit žáky s novou technologií 3D tisku.  
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V průběhu školního roku 2018/2019 se žáci učili využívat cloudová úložiště, online cloudové 

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, Powerpoint, 

Teams, Stream a dalším, 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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Velkou novinkou bylo seznámení se s novou technologií 3D tisku. Žáci dostali v rámci 

projektu IROP k dispozici 2 stavebnice 3D tiskárny firmy Průša. V hodinách informatiky pak 

tyto 3D tiskárny sestavili, zkalibrovali, nakonfigurovali a začali používat. Nahlédli tak celkově 

na 3D tisk nejen jako uživatelé ale i jako konstruktéři. 

 

 

 

 

Akce: Žijeme hokejem – MS 2019 v ledním hokeji  

V loňském školním roce jsme ve spolupráci s 9. ročníky uspořádali pro všechny třídní 

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

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 9. 

ročníku 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. 

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 

Ve školním roce 2018/2019 vznikla díky projektu IROP zcela nová učebna DT 318. Učebnu 

jsme vybavili NB, bezdrátovými sluchátky, interaktivní tabulí, multifunkční barevnou tiskárnou 

a 3D tiskárnou, robotickou stavebnicí LEGO Mindstorms a mBOX, 3D pery pro ruční 

dotváření výsledných prací. 
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Náplň předmětu Digitální technologie 

Po celý školní rok 2018/2019 se žáci předmětu Digitální technologie učili fotit 

v různých režimech focení profesionální digitální zrcadlovkou Canon D500  a nově 

pořízenými digitálními zrcadlovkami Canon EOS M6 z projektu IROP.  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. Kromě focení se žáci seznámili také s novou digitální 

4K kamerou SONY, rovněž pořízenou díky projektu IROP. 

 

 

Ing. Karel Holba, koordinátor ICT 

 

 

 

  Zpráva koordinátora EVVO 

 

Výuka environmentální výchovy je na naší škole začleněna především do 

přírodovědných předmětů, a to v rámci průřezových témat.  
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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 koncipujeme jako soutěž. Především žáci nižšího 

stupně se zapojili s velkým nasazením. Kolektivy tříd s největším počtem nasbíraných 

baterek se zúčastnily celorepublikové akce Recyklojízda, kde je sami organizátoři obdarovali 

sladkou odměnou. Naše škola byla totiž ve sběru baterek nejaktivnější ze všech 

bruntálských škol. 

   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. V rámci environmentální výchovy jsme letos pro žáky připravili také 

celodenní projektový den na téma ekosystémy. Výuka celého dne byla koncipována venku. 

Každý ročník zamířil do jiného ekosystému, který žáci zkoumali opravdu všemi smysly. 

  Velký úspěch jsme slavili na ekologické soutěži, kterou již po několikátý rok 

organizovala ZŠ Okružní. Naši žáci získali 2.místo v kategorii 4. a 5. tříd. 

 

  Mgr. Kateřina Grygová, koordinátor EVVO 

 

 

 

 

  Zpráva koordinátorky Školního žákovského parlamentu 

 

Ve školním žákovském parlamentu pracovalo 22 dětí a čtyři koordinátoři.  

Začátek školního roku 2018/2019 jsme se tradičně zapojili do celorepublikové sbírky 

Nadačního fondu Českého rozhlasu „V září světlušky září“ a podařilo se nám vybrat a 

přispět částkou 19 700,- na podporu dětí zrakově postižených.  
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V říjnu jsme v plném počtu společně vyrazili na motivační pobyt do Železné. Na této 

tradiční a velmi úspěšné akci se nám podařilo vymyslet krásný projekt zaměřený na 

spolupráci s klienty Centra pro sociální služby Pohoda zapojením do projektu Karla Janečka 

– Jsem laskavec. Tvoří se zde celoroční plán akcí, shromažďují se nápady a probíhá 

intenzivní nácvik potřebných vlastností a komunikačních dovedností členů. 

 

Na konci října jsme zrealizovali Den dýní pro MŠ Pionýrská a děti 1. stupně naší 

školy, na který navazoval večerní lampionový průvod S lampiony za strašidly. 

 

 

Konec roku byl věnován projektu Jsem laskavec, setkání s klienty domova Pohoda, 

výroba a předání fotoknih. 
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V březnu jsme se zamýšleli a analyzovali klima ve škole a věnovali se SWOT 

analýze, kterou jsme se podíleli na tvorbě nového Strategického plánu rozvoje školy. 
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V průběhu roku se zástupci parlamentu setkávali s paní ředitelkou, kde jsme 

prodiskutovávali potřeby žáků, průběh akcí a další plány do budoucna.  

 

 

 

Mezi tradiční akce patří i celoškolní hra Anděl, do které jsou zapojeni všichni žáci, 

učitelé i vedení školy. 
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V červnu se zástupci parlamentu sešli s vedením města, konkrétně s panem 

místostarostou Martinem Henčem. Pomocí připravené prezentace představili svoje projekty, 

odpovídali na otázky a společně diskutovali nad dalšími plány a možnostmi realizace a 

spolupráce.  

                          

 

Celoročně jsme se věnovali charitativním akcím. Zapojili jsme se do celonárodních 

sbírkových dnů: Světluška, Srdíčkové dny, Dobré srdce. 
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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 

  Zpráva koordinátorky Finanční gramotnosti 

 

 

Výuka finanční gramotnosti je na naší škole začleněna již od prvního stupně v rámci 

předmětů matematiky, prvouky a vlastivědy a na druhém stupni je vyučována v rámci 

předmětů matematiky, občanské výchovy, dějepisu, českého jazyka a literatury. 

V tomto školním roce se škola zapojila do projektu Střední průmyslové škole a Obchodní 

akademii v Bruntále, která pořádá pro žáky přednášky s workshopy na různá témata finanční 

gramotnosti. V letošním školním roce to byla témata měna a peníze, vlastnictví, investice, 

plat a mzda. Těchto workshopů se účastnili žáci 8. a 9. ročníků v průběhu celého roku.  
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Dále se naše škola zapojila do mezinárodního projektu Global money week, kdy se 

žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili přednášky a workshopu, který zdarma poskytla společnost 

Yourchance o.p.s. pod vedením lektorky finanční gramotnosti paní Evy Kianicové.  

S touto lektorkou naše škola úzce spolupracovala i při realizaci dalšího školního 

projektu s názvem Finance a rodina, který naše škola pro žáky vytvořila. V rámci projektu 

nám přijela paní Kianicová uspořádat projektový den, který byl financován z prostředků EU 

díky spolupráci s MAS Hrubý Jeseník, z. s. 

 

Výuka finanční gramotnosti musí pokrýt všechny žáky školy, proto se naše škola 

rozhodla vytvořit zcela atypický projekt Finance a rodina pro žáky osmého ročníku, který se 

uskutečnil v rámci třídenní pobytové akce mimo budovu školy. V takto neformálním prostředí 

se lépe naplnil očekávaný výstup, kterým bylo vytváření rodinného rozpočtu. Tento projekt 

úspěšně proběhl v termínu 27. – 29. 5. 2019 na Turistické základně v Železné. Projekt byl 

realizován za finanční podpory společnosti Teplo Bruntál a.s., Sdružení rodičů a přátel 

Petrina a ZŠ Bruntál, Školní 2. Díky těmto finančním darům byl projekt pro žáky zcela 

bezplatný a mohli se jej tedy zúčastnit všichni žáci osmého ročníku naší školy. Žáci se při 

pobytovém projektu podrobně seznámili s praktickými ukázkami vyplňování složenek, 

hledání nedostatků v pracovní smlouvě, s výpočty čisté mzdy a v neposlední řadě 

s plánováním a vytvářením rodinného rozpočtu. 

 

 Žáci byli na začátku akce rozděleni do několika skupin, které představovaly rodiny a 

jako rodiny se musely během všech aktivit chovat. Společně se rozhodovaly o koupi či 

pronájmu bytu nebo domu, při nákupu auta nebo při pořizování domácího mazlíčka. Všechna 

tato rozhodnutí ale musely zahrnovat do svých rodinných rozpočtů a naučit se vytvářet si 

také prostor pro finanční rezervy.  

 

Poslední den projektu žáci strávili hodnocením celé pobytové akce, kdy vzpomínali 

na všechny aktivity, které za celé dva dny plnily a zpracovali je formou myšlenkových map a 

koláží. Závěrem si všichni žáci vytvořili svá portfolia, která jsou pro ně zpětnou vazbou na 

veškerou problematiku týkající se vytváření rodinných rozpočtů a vůbec hospodaření celé 

rodiny v průběhu života. 

 

Projekt hodnotíme všichni velice kladně a myslíme si, že je velkým přínosem pro 

všechny žáky, kteří se jej účastnili. Věříme, že v následujících letech se nám opět podaří 

získat potřebné finance, abychom mohli tento projekt s žáky realizovat.  
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V dnešní době exekucí a osobních bankrotů je jedinou možností získávat tyto znalosti 

již na základních školách, aby si je žáci dostatečně osvojili a vstupovali do dalšího života 

s opravdu kvalitním a komplexním vzděláním.  

Na základě spolupráce se společností Yourchance o.p.s. a s lektorkou finanční gramotnosti 

paní Evou Kianicovou naše škola získala bronzový certifikát finančně gramotné školy.  

 

A protože jsme měli za sebou projektový den pod vedením lektorky Evy Kianicové konaný 

v rámci projektu Finance a rodina, chyběla naší škole k získání stříbrného certifikátu pouze 

supervize v hodině při zapojení finanční gramotnosti do výkladu.  

 

Tato supervize pod dohledem paní Kianicové proběhla 18. 6. 2019, takže naše škola získala 

tento školní rok i Stříbrný certifikát finančně gramotné školy. 

 

 

Mgr. Kateřina Jandová 

koordinátorka finanční gramotnosti 
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 Školní poradenské pracoviště 
 

 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  

- školní asistentka:   Aurélie Balážová 

- třídní učitelé  

 

Logopedická péče: Mgr. Zdeňka Malá  

Linka důvěry: Mgr. Zdeňka Malá, Mgr. Michal Dufek, Mgr. Michaela Mikulková 

 

  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.  

 

11.2.1  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. 

Činnost školního speciálního pedagoga (ŠSP), je samostatná poradenská činnost, která 

navazuje na činnost ŠPZ a vychází ze specifik naší základní školy.  
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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 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 participovala do prosince 2018 

na metodické činnosti pro školy v rámci projektu KIPR (do něhož se škola zapojila) s čímž 

souvisí i metodická setkávání s dalšími odborníky mimo školu, vyhodnocování nastavených 

PO a navrhování změn a dalších postupů ve společném vzdělávání. 

 

Popis průběhu poskytovaných služeb 

Ve školním roce 2018/ 2019 nastoupilo do ZŠ celkem 319 žáků z toho 75 žáků se 

specifickými vzdělávacími potřebami diagnostikovaných v ŠPZ, 16 žáků bylo zařazeno v 1st. 

podpory. Téměř všichni žáci byli zařazeni do péče školního speciálního pedagoga. K 

individuální činnosti, jednorázové konzultaci, opakované intervenční činnosti s žáky si 

speciální pedagožka vybírala žáky z vyučovacích hodin na základě generálního souhlasu, 

který zákonní zástupci podepsali na třídních schůzkách. V rámci doporučení ŠPZ byla 

žákům doporučena podpůrná opatření, která pak zabezpečovala školní speciální pedagožka, 

participovala na IVP, zajišťovala pomůcky atd. Většině dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami byly doporučeny ŠPZ hodiny Speciálně pedagogické péče, které probíhaly, na 

základě informovaného souhlasu zákonného zástupce, v disponibilních hodinách daného 

ročníku, případně z hodin 2. cizího jazyka. PI probíhaly v odpoledních hodinách pod vedením 

pedagogů.                                                                                                                                      

V rámci práce se třídou speciální pedagožka využívala 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 využívali žáci, rodiče i pedagogové, zejména v řešení osobních 

problémů, školních neúspěchů, problémů osobnostního vývoje, vztahových problémů apod. 
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Individuální kontakty převládaly na 2. stupni ZŠ, kde ve spolupráci s rodiči řešila speciální 

pedagožka s žáky osobní problémy, neprospěch, sebepoškozování, problematické chování, 

vztahy s rodiči, se spolužáky i učiteli apod. 

Početnější byly rovněž kontakty v individuální práci s rodiči a s učiteli - týkaly se především 

problematiky školního selhávání, problematického chování, metodické pomoci při práci se 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a řešení individuálních problémů.  

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

práce se třídou speciální pedagožka výrazně spolupracovala s metodikem prevence a 

třídním učitelem. Mnohdy bylo potřeba pracovat s jednotlivými žáky i individuálně, což 

rovněž. U některých žáků bylo nutné zařadit i spolupráci psychologa.  

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 došlo k jejich zařazení 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) byl 1. stupeň PO ukončen. Dále se tyto děti sledují v kmenové 

třídě.  

Do ŠPZ bylo letos odesláno 18 žáků k prvotnímu vyšetření a 43 k rediagnostice.  

Diagnostikovaní žáci PPP nebo SPC byli zařazeni dle doporučení do stupňů podpory 2. - 4. 

a většina žáků pak i do speciálně pedagogické péče ke speciální pedagožce.  

Pro rodiče a děti byly realizovány společné setkávání se spec. pedagožkou, kde se 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 2018/2019 byla u šesti žáků realizována podpůrná opatření k nadání. 

Konkrétní podmínky realizovali vyučující ve třídě. Žáci byli úspěšně přijati na osmileté 

gymnázium. 
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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 4., 5. a 7. ročníku byli žáci s PAS, ke všem byl doporučen ŠPZ asistent pedagoga. 

Čtvrtý ročník navštěvovala žákyně s úzkostnou poruchou (asistent pedagoga), pátý ročník 

navštěvoval žák s řečovou vadou, šestý ročník žák se sluchovou vadou (asistent pedagoga). 

Metodické vedení asistentů pedagoga zajišťovala speciální pedagožka.                                                                                                                                                     

Vedení školy zabezpečuje v rámci rozvojového programu MŠMT a následně z projektu EU - 

Inkluze 2019 na naší škole práci školní asistentky Aurélie Balážové. Speciální pedagožka 

participovala s pedagogy na zařazení žáků do 1. stupně PO - tvorbě plánu pedagogické 

podpory (PLPP) a následně vyhodnocovala plnění nastavených cílů. Právě tady často 

využívala služby školní asistentky, která spolupracovala s rodinami, s neziskovými 

organizacemi na zabezpečení doučování aj. Doučování přímo ve škole bylo také 

zabezpečeno školní asistentkou, která pro školu získává na tuto podporu již dva roky po 

sobě finanční podporu projektem Dža Dureder z nadace SLOVO 21. 

Přímo ve škole se osvědčil program TOR - vykazování žáka ze třídy. Oproti dřívějším 

letům se však počet vykazovaných žáků snížil. Ve školním roce 2018-19 nebylo potřeba jej 

využívat. Nebylo nutné využít ani individuální výchovný plán (IVP). 

V rámci spolupráce s MŠ speciální pedagožka realizovala přednášky pro rodiče a 

následně individuální metodické vedení rodičů předškoláků, kde byly posíleny kognitivní 

funkce potřebné ke čtení, psaní aj. 

Ve školním roce 2018/2019 jsme otevřeli přípravnou třídu se 13 dětmi s odloženou 

školní docházkou, v průběhu roku přibyli další dva žáci. Speciální pedagožka individuálně 

pracovala s dětmi, 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, třídních učitelů a dalších 

pedagogů (aplikace psychologických poznatků do výuky) 

• zajišťuje screening a diagnostiku žáků 1. tříd, DOŠD 

• vytváří podmínky pro společné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami (metodické vedení při zpracování IVP, PLPP a ŠVP) 

• vytváří podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných 
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• poskytuje konzultace a metodickou podporu rodičům žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami (zapojení do reedukační činnosti, realizuje hodiny Speciálně 

pedagogické péče), přijímá a podává podněty k návrhům nových metod a forem 

práce se žáky 

• metodicky vede, iniciuje a koordinuje spolupráci s vnějšími subjekty ŠPZ, střediska 

výchovné péče, orgány péče o děti, policie, soudy apod. 

• spolupracuje s psychology pedagogicko - psychologické poradny, dalšími psychology 

• metodicky vede asistenty pedagoga ve škole 

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

školy 

• zajišťuje logopedickou péči 

• krizové intervence žákům (problémy žáků v nouzi, rodinné i osobní problémy, útěky 

ze školy či z domu, nechuť chodit do školy, sebepoškozování, problémy s 

vyučujícími) 

• krizová telefonická, elektronická 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, třídním učitelem, 

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

• využívá Instrumentální obohacování R. Feuersteina 

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

děti s ADHD 

• řeší konflikty pomocí mediačních technik 
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• vedení Kurzů rodičů a předškoláků, individuální metodické vedení 

• spolupráce se supervizorem 

• spolupráce na případových konferencích  

Absolvované vzdělávací kurzy ve školním roce 2018/2019 

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. 

Účast na vzdělávání a dalších setkáváních speciálních pedagogů a psychologů jsou rovněž 

velmi důležitá pro vzájemné konzultace speciálních pedagogů a psychologů.  

Speciální pedagožka je zapojena do lektorské činnosti NIVD APIV B, zajišťovala do prosince 

2018 metodické vedení škol v rámci projektu KIPR, je koordinátorkou společného 

vzdělávání.                                                                                    

 

Počty klientů školního speciálního pedagoga (úvazek 1) 

rok žáci indiv žáci 

celkem      

rodiče ped.prac.školy        ostatní celkem 

kontaktů            

2018-19 343    712     265 291 238 1496 

                                                            

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 15% 

• intervenční činnost   40% 

• metodická činnost    24%  

• ostatní, jiné činnosti 21% 
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Nejčastější důvody poskytnuté odborné péče ŠSP (v pořadí od 1. jako nejčastější): 

• Důvody * Pořadí 

Školní zralost 7 

Problémy v osobnostním vývoji   5 

Vztahové obtíže 3 

Výukové problémy 6 

Poruchy učení 4 

Výchovné problémy a poruchy chování 1 

• Péče o žáky se speciálně 

vzdělávacími potřebami 

2 

Profesní poradenství 10 

Mimořádné nadání 8 

Ostatní ** 9 

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

asistentů pedagoga, zajištění a spolupráce se supervizorem  

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

 Ano-ne obsah spolupráce 

PPP ano Konzultace –žáci SVP 

sociální odbory a kurátor ano Spolupráce s problémovými rodinami 

SPC ano 

Konzultace k  žákům se specifickými vzdělávacími 

potřebami /sluchovým, řečovým, s PAS aj./ 

SVP ano 

Spolupráce s vedenými společnými klienty, problematické 

chování. žáci SPCH 
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Psychiatr ano Dle individuální potřeby klientů 

kliničtí psychologové ano Dle individuální potřeby klientů. 

nestátní organizace ano  Helpin, poradny pro rodiny, Eurotopia 

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) ano Konzultace 

zdravotnická zařízení ano 

Konzultace o hospitalizovaných klientech, nemocných 

s velkou absencí 

školy základní ano Spolupráce, konzultace. 

školy speciální ano Spolupráce, konzultace. 

MŠ ano Besedy pro rodiče předškoláků, společné akce. 

Městská policie ano Dle potřeby. 

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

zařízení sociální péče ne  

komise OSPOD ano 

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

dětí, spolupráce. 

komise komunitního plánování  ano Dle aktuálních témat. 

DM (Domovy mládeže) ne  

krizové centrum pro děti a 

rodinu ano 

V rámci komise pro soc.právní ochranu dětí. 

intervenční centrum pro 

 osoby ohrožené DN ano 

Dle aktuální potřeby. 
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úřad práce ano Konzultace vycházejících žáků, možnosti uplatnění 

Firmy, ostatní   ano 

Dle potřeby. Další instituce: Openhaus, SVČ, neziskové 

organizace / Helpin aj. /, MÚ   

 
Závěr 

Práce ŠPP stále narůstá, musíme řešit priority zakázek, abychom zabezpečili celou 

škálu problematiky v poradenství.  Snažíme se stejně jako v minulých letech zajistit 

supervize do školy, v tomto školním roce se však supervizi nepodařilo zajistit. 

Plánujeme spolupráci rozšířit i o další aktivity získat školního psychologa, dalšího 

speciálního pedagoga, nebo proškolené pedagogy na práci s žáky s SVP. Souběžně se 

objevují i nadané děti, kterým je potřeba 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. 

                                                                                                                                                                           
Mgr. Zdeňka Malá,  

školní speciální pedagog, logoped                                                                                                                                                                                   

 

11.2.2 Zpráva výchovné poradkyně                    

 

       V říjnu 2018 členové ŠPP realizovali pobyt ve Španělsku v rámci 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.“  
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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. 

V listopadu 2018 proběhla prezentace středních škol z Bruntálu a okolí na naší škole pro 

rodiče a vycházející žáky.  

Pravidelně, dvakrát ročně, realizujeme rozbor klima třídy napříč 2. stupněm, s podporou 

portálu Pro školy a následný rozbor s třídními učiteli. 

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.  

Výchovná poradkyně se v průběhu roku vzdělávala a navštěvovala školení a semináře. Dále 

se pravidelně zúčastňovala exkurzí v rámci projektu města do místních firem. 

Za školní rok 2018/2019 proběhly 2 výchovné komise. Dále dvě případové konference na 

OSPOD v Bruntále.  
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V letošním roce odcházelo na střední školy 27 žáků z deváté třídy a 2 žáci z osmé třídy. Na 

střední školu, obor s maturitou, bylo přijato 13 žáků. Z celkového počtu vycházejících žáků 

se 5 hlásilo na školu mimo okres Bruntál.  

Na gymnázium bylo přijato 8 žáků z pátého ročníku. Z osmé třídy odcházeli dva žáci.                                                                                    

 

Mgr. Michaela Mikulková, výchovná poradkyně   

                                                                                                                                         

 

 

11.2.3 Zpráva metodika prevence    
                 

    Ve školním roce 2018/2019 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 2018/2019 byly důsledně vyřešeny a vždy byl zpracovány řádné 

zápisy, které jsou archivovány u speciálního pedagoga, metodika prevence 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. Ve školním roce 2018/ 2019 byl 

příspěvek zřizovatele 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. 
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Vlastní preventivní aktivity, realizuje školní poradenské pracoviště, vlastní zdroje bez 

dotací: 

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

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

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

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

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

speciální pedagog školy pro 1. i 2. stupeň. 

 

Externí lektoři: 

ACET Bruntál 

OPEN HOUSE Bruntál preventivní programy – 2.st. 

PPP Bruntál – šetření možných ohrožení dospívající mládeže plus následná psychologická 

práce s vybranými žáky 2. stupně 

Město Bruntál  

Policie Bruntál – Kybešikana, krádeže, práce MP a APK 

SVČ Bruntál  

 

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 2019/2020 

více spolupracovat s OPEN HOUSE Bruntál. 

 

Uskutečněné preventivní akce: 

• Adaptační pobyt - 6. A, 6. B v Železné 

• Prevence šikany a krádeží s Policií ČR, preventivní program pro 6. A, 7. A, 7. B 

• Trestní odpovědnost mládeže s OSPOD Bruntál - preventivní program pro 8. A, 8. B 

• Adaptační pobyt - 1. A, 1. B v Karlově 

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

• preventivní program Openhaus – 2.st. 

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

• Preventivní filmy s rozborem – Mezi stěnami, Mezi nimi, Sami, Na hraně, Jakub – 2. 

st. 

• Projekt „Staleté kořeny“–  9. třída, projekt „Umět říci ne“ 2.st., projekt „Nekuřáctví“ 

2.st., ACET 

• Beseda s metodikem prevence – prevence šikany 
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• Pobytové školní výlety  

• Preventivní program ,,Normální je nekouřit“ – 6. a 7. třídy 

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

• Preventivní přednáška AIDS 

 

  

Mgr. Michal Dufek, metodik prevence 
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 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 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 2018 - 2019 

datum název vzdělávací akce počet 

osob 

09/2018 Comenia Script 4 

10/2018 Konference: Digitální vzdělávání v české škole 1 

10/2018 Učím (se) rád v první třídě 1 

10/2018 Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání na úrovni školy 1 

10/2018 Základní vzdělávání z pohledu ČŠI 1 

11/2018 Konference: Škola v síti informací 1 

11/2018 Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů 

a matematiky 

1 

12/2018 Práce s diferencovanou třídou v matematice 1 

12/2018 Netradiční a zážitkové hry v TV 2 1 

12/2018 Základní školní lyžování 1 

02/2019 Zážitkové učení AJ 1 

03/2019 Join the journey! 2 
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03/2019 Zdravotník zotavovacích akcí 1 

03/2019 Aktuální stav školské legislativy 2 

03/2019 Úrazy ve školách 1 

04/2019 Asistent pedagoga mezi paragrafy 10 

04/2019 Práce se diferencovanou třídou v AJ 1 

04/2019 Vzdělávání a péče o žáky s LMP v běžné třídě 1 

05/2019 Škola v pohybu 1 

05/2019 Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky 10 

06/2019 Studium k výkonu speciálních činností – koordinace v oblasti 

IKT 

1 

06/2019 GDPR a školní informační systémy 1 

06/2019 Návštěva science centra 1 

06/2019 Čtením a psaním ke kritickému myšlení 2 

08/2019 Letní škola s IPadem 1 

08/2019 Osobnostně sociální rozvoj – Staré město u Bruntálu 22 

Celkem  26 71 

  



 
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

 57 

 Údaje o aktivitách, školních projektech a 
prezentaci školy na veřejnosti 

 
 AKCE ŠKOLY - školní rok 2018/2019  

termín akce třída 

11.09.2018 Charitativní sbírka "Sbírkové dny Světlušky" 
vybraní žáci 3. - 9. 

ročníku 

17.09. - 

19.09.2018 
Adaptační kurz VI. A - Železná 6. A 

19.09. - 

21.09.2018 
Adaptační kurz VI. B - Železná 6. B 

19.09.2018 Návštěva knihovny - Městská knihovna 7. A, 9. A 

26.09.2018 Preventivní program Staleté kořeny 9. A, 9. B 

27.09.2018 Mezinárodní den jazyků - VSG Bruntál vybraní žáci 9. A, 9. B 

01.10. - 

03.10.2018 
Adaptační kurz I. A, I. B 1. A, 1. B 

02.10.2018 Přespolní běh 
vybraní žáci 1. a 2. 

stupně 

08.10.2018 Testování SCIO - 6. ročníky - ČJ 6. A 

08.10.2018 Testování SCIO - 6. ročníky - M 6. B 

08.10.2018 Dílny pro ZŠ - SOŠ Bruntál, Krnovská 9. B 

10.10.2018 Testování SCIO - 6. ročníky - ČJ 6. B 

10.10.2018 Testování SCIO - 6. ročníky - M 6. A 

10.10.2018 Přírodovědný klokan 8. A, 8. B, 9. A, 9. B 

12.10.2018 Schůzka ŠŽP vybraní žáci 

15.10.2018 Testování SCIO - 6. ročníky - OSP 6. B 

17.10.2018 Testování SCIO - 6. ročníky - OSP 6. A 

17.10.2018 Pouštění draků - MŠ 1. A, 1. B 

18.10.2018 Plavecký výcvik  II. B, III. A, III. B - 1. lekce 2. B, 3. A, 3. B 

19.10.2018 Schůzka ŠŽP vybraní žáci 

22.10.2018 Dílny pro ZŠ - SOŠ Bruntál, Krnovská 9. B 

23.10.2018 Bubbleshow - Bublináda klauna Bublína - MŠ Pionýrská   

23.10.2018 Plavecký výcvik  II. B, III. A, III. B - 2. lekce 2. B, 3. A, 3. B 

24.10.2018 Vystoupení pěveckého souboru Petriňáček - MŠ Pionýrská vybraní žáci 

25.10.2018 Plavecký výcvik  II. B, III. A, III. B - 3. lekce 2. B, 3. A, 3. B 

26.10.2018 
Těšíme se do školy - Petrinské art fórum bruntálských 

předškoláků 
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01.11.2018 Den dýní   

01.11.2018 Plavecký výcvik  II. B, III. A, III. B - 4. lekce 2. B, 3. A, 3. B 

01.11.2018 Prezentace SPŠ Krnov 9. A, 9. B 

01.11. - 

02.11.2018 
Exkurze - Jeskyně na Pomezí 5. A 

01.11.2018 S lampiony za strašidly - Městský park  všichni žáci 

01.11.2018 Exkurze - Slezské zemské muzeum Opava 9. A, 9. B 

05.11. - 

06.11.2018 
Adaptační kurz ŠŽP - Železná 

vybraní žáci 3. - 9. 

ročníku 

05.11.2018 Dílny pro ZŠ - SOŠ Bruntál, Krnovská 9. B 

06.11.2018 Florbalový Pohár základních škol vybraní žáci 4. A, 5. A 

08.11.2018 Návštěva knihovny - Městská knihovna 6. B 

08.11.2018 Plavecký výcvik  II. B, III. A, III. B - 5. lekce 2. B, 3. A, 3. B 

09.11.2018 Čtenářský klub - Andělská Hora 
vybraní žáci 4. - 9. 

ročníku 

13.11.2018 Akce - Jsem Laskavec 
vybraní žáci 3. - 9. 

ročníku 

14.11.2018 Den laskavosti = Andělský den všichni žáci 

14.11.2018 KIPR - testování VI.A - Čj 6. A 

15.11.2018 Florbal - okresní kolo - hala Zeyerova ul. vybraní žáci 6. A, 7. A 

15.11.2018 Preventivní program Moderní je nekouřit 6. A, 6. B 

15.11.2018 Artifex 2018 - Veletrh řemesel a zaměstnanosti - SD Bruntál 9. A, 9. B 

15.11.2018 Plavecký výcvik II. B, III. A, III. B - 6. lekce 2. B, 3. A, 3. B 

15.11.2018 KIPR - testování VI.A - M 6. A 

16.11.2018 Preventivní program Moderní je nekouřit 7. A 

16.11.2018 Prezentace SŠ dopravy a cestovního ruchu v Krnově 9. A, 9. B 

16.11.2018 Schůzka členů ŠŽP vybraní žáci 9. B 

16.11.2018 Preventivní program Jak si nenechat ublížit 8. A, 8. B 

19.11.2018 
Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání 2018/2019 - 

dopravní výchova 
9. B 

19.11.2018 Dílny pro ZŠ - SOŠ Bruntál, Krnovská 9. B 

20.11.2018 Finanční gramotnost pro ZŠ - SPŠ a OA Bruntál 8. A, 8. B 

20.11.2018 
Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání 2018/2019 - 

dopravní výchova 
9. A 

22.11.2018 Plavecký výcvik II. B, III. A, III. B - 7. lekce 2. B, 3. A, 3. B 

23.11.2018 Dějepisná olympiáda - školní kolo 
vybraní žáci 8. A, 8. B, 9. 

A 

29.11.2018 Bruntálský slavík - ZŠ Bruntál, Okružní vybraní žáci 1. a 2. 
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stupně 

29.11.2018 Generálka Kytka 
vybraní žáci 1. a 2. 

stupně 

29.11.2018 Plavecký výcvik II. B, III. A, III. B - 8. lekce 2. B, 3. A, 3. B 

30.11.2018 Bruntálská laťka 2018 - ZŠ Okružní vybraní žáci 2. stupně 

30.11.2018 
Divadelní, hudební a taneční festival Kytka - Městské 

divadlo Bruntál 

vybraní žáci 1. a 2. 

stupně 

03.12.2018 
Představení TŠ Stonožka - Vánoční dárek - Městské 

divadlo Bruntál 
4. B, 5. B 

03.12.2018 Dílny pro ZŠ - SOŠ Bruntál, Krnovská 9. B 

06.12.2018 Soutěž: Řemeslo má zlaté dno - SOŠ Krnovská vybraní žáci 9. B 

06.12.2018 Odis Bus 6. A, 6. B 

06.12.2018 Olympiáda českého jazyka 8. A, B, 9. A, B 

07.12.2018 Prezentace fotosoutěže Region očima mladých 8. A, 8. B, 9. A, 9. B 

10.12.2018 
Prezentace střední školy - Tauferova SOŠ veterinární 

Kroměříž 
9. A, 9. B 

11.12.2018 E-twinning konference žáci 8. ročníku 

11.12.2018 Videokonference - Virtual travel 8. B 

11.12.2018 Vánoční jarmark   

12.12.2018 Schůzka ŠŽP - SWOT analýza 
vybraní žáci 5. - 9. 

ročníku 

12.12.2018 Zdobení vánočního stromku - Zámek Bruntál 8. B 

12.12.2018 Vánoční jarmark na náměstí vybraní žáci 1. stupně 

13.12.2018 Výlet do zábavního centra Krokodýlek - Olomouc vybraní žáci 1. stupně 

13.12.2018 Plavecký výcvik II. B, III. A, III. B - 9. lekce 2. B, 3. A, 3. B 

14.12.2018 Vystoupení pěveckého sboru Petriňáček - Domov Pohoda 
vybraní žáci 1. a 2. 

stupně 

15.12.2018 Vánoční bubnování - Jumping Drums 
vybraní žáci 1. a 2. 

stupně 

15.12.2018 Dílny pro ZŠ - SOŠ Bruntál, Krnovská 9. B 

19.12.2018 Filmové představení "Grinch" žáci 1. stupně 

19.12.2018 Vánoční laťka vybraní žáci 2. stupně 

19.12.2018 Poezie na schodech - setkání s rodiči V. B 5. B 

20.12.2018 Filmové představení "Alf" 6. B, 7. A 

20.12.2018 Plavecký výcvik II. B, III. A, III. B - 10. lekce 2. B, 3. A, 3. B 

20.12.2018 Filmové představení "Jurský park" 6. A, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B 

21.12.2018 Vánoční setkání v aule všichni žáci 
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04.01.2019 Mobilní planetárium 
5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 9. 

A, 9. B 

11.01.2019 Zdravá pětka 1. A, 1. B, 2. A, 2. B 

14.01. - 

16.01.2019 
Lyžařský kurz - 1. stupeň vybraní žáci 1. stupně 

14.01.2019 Dílny pro ZŠ - SOŠ Bruntál, Krnovská 9. B 

15.01.2019 Canisterapie - MŠ Pionýrská 1. A 

16.01.2019 Olympiáda dějepisu - okresní kolo - SVČ Krnov vybraní žáci 9. A 

16.01.2019 Canisterapie - MŠ Pionýrská PT, 1. B 

18.01.2019 Florbalová liga - 1. kolo - ZŠ Okružní vybraní žáci 4. A, 5. A 

18.01.2019 Návštěva Domu Pohoda 
vybraní žáci 1. a 2. 

stupně 

21.01. - 

25.01.2019 
Lyžařský kurz - 2. stupeň 

vybraní žáci 5. - 9. 

ročníku 

22.01.2019 Finanční gramotnost pro ZŠ - SPŠ a OA Bruntál 8. A, 8. B 

28.01.2019 Dílny pro ZŠ - SOŠ Bruntál, Krnovská 9. B 

29.01.2019 Den vědy - Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál 8. A, 8. B, 9. A, 9. B 

30.01.2019 
Taneční show "Mistři světa z Bruntálu potřetí" - sportovní 

hala Zeyerova 
2. A, 5. B, 7. A 

30.01.2019 Švihadlový král vybraní žáci 1. stupně 

31.01.2019 Plavecký výcvik II. A - 1. lekce 2. A 

04.02.2019 Olympiáda anglického jazyka - školní kolo vybraní žáci 2. stupně 

07.02.2019 Plavecký výcvik II. A - 2. lekce 2. A 

07.02.2019 Sportovní dopoledne - MŠ Pionýrská PT a žáci ŠŽP 

11.02.2019 Dílny pro ZŠ - SOŠ Bruntál, Krnovská 9. B 

12.02.2019 Průkaz cyklisty - MěÚ 4. A, 4. B 

13.02.2019 Olympiáda anglického jazyka - okresní kolo - Krnov vybraní žáci 6. B, 9. A 

13.02.2019 Prezentace POKOS žáci 5. - 9. ročníku 

14.02.2019 Divadelní představení "Lazy goat" - Městské divadlo Bruntál žáci 1. stupně 

14.02.2019 
Divadelní představení "The last wish" - Městské divadlo 

Bruntál 
žáci 2. stupně 

14.02.2019 Plavecký výcvik II. A - 3. lekce 2. A 

15.02.2019 Florbalová liga - 2. kolo - ZŠ Jesenická vybraní žáci 4. A, 5. A 

18.02.2019 Diagnostika třídy 4. B 

21.02.2019 Diagnostika třídy 6. A 

21.02.2019 Návštěva MŠ Moravskoslezský Kočov PT 

21.02.2019 Plavecký výcvik II. A - 4. lekce 2. A 
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22.02.2019 Hejtmanův pohár 4. B, 5. A, 5. B 

22.02.2019 7. reprezentační ples   

25.02.2019 Diagnostika třídy 4. A 

25.02.2019 Dílny pro ZŠ - SOŠ Bruntál, Krnovská 9. B 

26.02.2019 Průkaz cyklisty - MěÚ 4. A, 4. B 

26.02.2019 Soutěž "Přijď veslovat!" - taneční sál SVČ 6. A, 6. B 

27.02.2019 Hejtmanův pohár 
PT, 1. A, B, 2. A,B, 3. A, 

B, 4. A 

27.02.2019 Diagnostika třídy 6. B 

28.02.2019 Plavecký výcvik II. A - 5. lekce 2. A 

01.03.2019 Soutěž "Přijď veslovat!" - taneční sál SVČ 9. A, 9. B 

11.03.2019 Dílny pro ZŠ - SOŠ Bruntál, Krnovská 9. B 

12.03.2019 Videokonference - e-Safety 8. B 

13.03.2019 Hasík 2. A, 2. B, 6. A, 6. B 

13.03.2019 Soutěž "Přijď veslovat!" - taneční sál SVČ 8. A, 8. B 

14.03.2019 Plavecký výcvik II. A - 6. lekce 2. A 

14.03.2019 Beseda HIV/AIDS žáci 7. - 9. ročníku 

15.03.2019 Florbalová liga - 3. kolo - ZŠ Školní 
vybraní žáci 2. A, 4. A, 5. 

A 

15.03.2019 Výchovný koncert pro zlobivé děti - divadlo Brno žáci 2. stupně 

18.03.2019 Dotazníkové šetření - klima třídy 7. A, 8. A, 9. B 

18.03.2019 Diagnostika třídy 7. A 

19.03.2019 Průkaz cyklisty - MěÚ 4. A, 4. B 

19.03.2019 Dotazníkové šetření - klima třídy 5. A 

19.03.2019 Akce - Mami, tati, najdi si mne   

21.03.2019 Matematický klokan žáci 2. - 9. ročníku 

21.03.2019 Dotazníkové šetření - klima třídy 8. B 

21.03.2019 Plavecký výcvik II. A - 7. lekce 2. A 

25.03.2019 Veselé zoubky 1. A, 1. B 

25.03.2019 Dílny pro ZŠ - SOŠ Bruntál, Krnovská 9. B 

26.03.2019 Srdíčkové dny 
vybraní žáci 2. - 9. 

ročníku 

26.03.2019 Šikulové 2019 - základní kolo - SVČ žáci 4. A, 4. B, 5. A, 5. B 

26.03.2019 Finanční gramotnost pro ZŠ 8. A, 8. B 

27.03.2019 Hasík 2. A, 2. B, 6. A, 6. B 

28.03.2019 Plavecký výcvik II. A - 8. lekce 2. A 
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28.03.2019 Veletrh maturitních prací - SPŠ a OA Bruntál 8. A, 8. B 

03.04.2019 Čokoládová tretra - školní hřiště žáci 1. stupně 

03.04.2019 Návštěva MŠ v PT PT 

04.04.2019 Pythagoriáda - školní kolo 
vybraní žáci 6. - 8. 

ročníku 

04.04.2019 Plavecký výcvik II. A - 9. lekce 2. A 

04.04.2019 Návštěva MŠ v PT PT 

04.04.2019 
Setkání s maskotem Bovýskem - program projektu Ovoce 

do škol 

PT, 1. A, B, 2. A, 2. B, 3. 

A,B 

05.04.2019 Vyhlášení Čokoládové tretry žáci 1. stupně 

08.04.2019 Dílny pro ZŠ - SOŠ Bruntál, Krnovská 9. B 

09.04.2019 Workshop "Finanční gramotnost" 8. A, 8. B, 9. A, 9. B 

10.04.2019 Recitační soutěž PT a žáci 1. stupně 

11.04.2019 Přednáška - protiprávní jednání dětí do 15-ti let 6. A, 6. B, 7. A 

11.04.2019 Plavecký výcvik II. A - 10. lekce 2. A 

11.04.2019 DSCM - zdravověda 5. A, 6. A, 7. A, 9. A 

12.04.2019 Florbalová liga - 4. kolo - Malá Morávka 
vybraní žáci 2. A, 4. A, 5. 

B 

12.04.2019 Návštěva knihovny - Velikonoce a tradice 
vybraní žáci 4. A, 4. B, 5. 

A 

12.04.2019 Chovatelská přehlídka trofejí 2. A, 2. B, 3. A, 6. A, 6. B 

16.04.2019 Recitační soutěž - školní kolo vybraní žáci 

17.04.2019 
Den Země - Probouzení parku 2019 - městský park u 

koupaliště 
všichni žáci 

25.04.2019 Ekologická soutěž - ZŠ Bruntál, Okružní 
 5. A, 5. B, 6. A, 9. A, 9. 

B 

25.04.2019 Přednáška - trestní odpovědnost mladistvých 8. A, 8. B, 9. A, 9. B 

25.04.2019 Recitační soutěž - SVČ 
vybraní žáci 1. - 6. 

ročníku 

29.04.2019 Soutěž ve zpěvu PT a žáci 1. stupně 

29.04.2019 Škola nanečisto - 1. setkání   

30.04.2019 Oblastní kolo soutěže "DSMC 2019" 5. A, 6. A, 7. A, 9. A 

03.05.2019 
Světový den hygieny rukou - vestibul Podhorské nemocnice 

v Bruntále 
žáci 1. a 2. stupně 

06.05.2019 Dílny pro ZŠ - SOŠ Bruntál, Krnovská 9. B 

07.05.2019 Exkurze Hrabyně vybraní žáci 9. A, 9. B 

07.05.2019 Májová notička - ZŠ Bridličná vybraní žáci 1. stupně 

07.05.2019 Testování Kalibro - Čj žáci V. A, V. B se SVP 
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09.05.2019 Zlatý list - krajské kolo ekologické soutěže - ZŠ Břidličná 
vybraní žáci 5. A, 5. B, 6. 

A 

09.05.2019 Testování Kalibro - Ma žáci V. A, V. B se SVP 

10.05.2019 Florbalová liga - 5. kolo - ZŠ Cihelní 
vybraní žáci 2. A, 4. A, 5. 

B 

14.05.2019 DSCM - okresní kolo - Krnov vybraní žáci 5. A, 6. A 

14.05.2019 Finanční gramotnost pro ZŠ - SPŠ a OA Bruntál 8. A, 8. B 

14.05.2019 Vyprávění příběhů - Labyrint Brno 5. A, 5. B, 6. A, 6. B 

15.05.2019 Školní výlet III. A, III. B - Ostrava, ČT 3. A, 3. B 

15.05.2019 Návštěva SVČ 6. A 

20.05.2019 Plavecký výcvik I.A, I. B - 1. lekce 1. A, 1. B 

20.05.2019 Dílny pro ZŠ - SOŠ Bruntál, Krnovská 9. B 

21.05. - 

22.05.2019 
Školní výlet IX. A, IX. B - Praha 9. A, 9. B 

21.05.2019 Škola nanečisto - 2. setkání   

22.05.2019 Projektový den - v ohrožení vím si rady žáci 1. stupně 

22.05.2019 Videokonference - e-Safety 8. B 

23.05.2019 
Branná soutěž Wolfram - projekt POKOS, Městský park 

Bruntál 
vybraní žáci 8. A, 8. B 

27.05. - 

29.05.2019 
Projekt: Finance a rodina - TZ Železná 8. A, 8. B 

27.05.2019 Den otevřených dveří na Zdravotnické záchranné službě žáci 1. a 2. stupně 

27.05.2019 Plavecký výcvik I.A, I. B - 2. lekce 1. A, 1. B 

28.05.2019 Den dětí - MŠ Pionýrská PT, 1. A, 1. B, 9. B 

29.05.2019 Pythagoriáda - okresní kolo - Krnov vybraní žáci 5. A, 5. B 

29.05.2019 Projektový den - mediální výchova žáci 1. stupně 

29.05.2019 Finále soutěže v Dobble a Ubongu   

30.05.2019 Projekce filmu "Kniha Klaudie" 6. B 

31.05.2019 Aliante žáci 2. stupně 

31.05.2019 "Opičí král" - soutěž ve šplhu PT a žáci 1. stupně 

03.06.2019 Den dětí žáci 2. - 5. a 9. ročníku 

03.06.2019 Plavecký výcvik I.A, I. B - 3. lekce 1. A, 1. B 

04.06. - 

05.06.2019 
Školní výlet V. B - Karlov, chata Zátiší 5. B 

05.06.2019 Soutěž "Přijď veslovat!" - finále vybraní žáci 2. stupně 

06.06.2019 Školní výlet IV. A, IV. B - Ostrava 4. A, 4. B 

06.06.2019 Den dětí - pomoc v MŠ vybraní žáci 9. A, 9. B 

07.06.2019 Fotografování tříd všichni žáci 
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10.06.2019 Florbalová liga - 6. kolo - ZŠ Okružní 
vybraní žáci 2. A, 4. A, 5. 

A 

10.06.2019 Projektový den - Den s mediální výchovou žáci 2. stupně 

10.06.2019 Plavecký výcvik I.A, I. B - 4. lekce 1. A, 1. B 

11.06.2019 Školní výlet PT - Olomouc PT 

11.06.2019 Školní výlet V. A - Praha 5. A 

12.06.2019 Projektový den EVVO - Ekosystémy všichni žáci 

13.06.2019 Čokoládová tretra - Ostrava - Vítkovice vybraní žáci 1. stupně 

14.06.2019 Školní výlet VIII. B - Olomouc 8. B 

14.06.2019 Vybíjená na náměstí 4. A, 4. B, 5. A, 5. B 

17.06.2019 Plavecký výcvik I.A, I. B - 5. lekce 1. A, 1. B 

18.06.2019 Hrátky s historií vybraní žáci 9. A 

18.06.2019 Evaluace finanční gramotnosti 8. B 

18.06.2019 Škola nanečisto - 3. setkání   

19.06.2019 T-mobile školní běh všichni žáci 

20.06. - 21.06. 

2019 
Školní výlet VII. A - TZ Železná 7. A 

20.06.2019 Školní výlet I. A, B - Lomnice 1. A, 1. B 

21.06.2019 Školní výlet VI. A - Olomouc 6. A 

21.06.2019 Projektový den - finance a rodina 5. A, 5. B 

21.06.2019 Sběr baterek - vyhodnocení všichni žáci 

21.06.2019 Rozloučení s předškoláky - MŠ Pionýrská   

24.06.2019 Projektový den - finance a rodina 5. A, 5. B 

25.06.2019 Školní výlet II. A, II. B - Lomnice 2. A, 2. B 

25.06.2019 Filmové představení "Shazam!" - Kino Centrum Bruntál 6. B, 8. A, 8. B, 9. B 

25.06.2019 
Setkání zástupců ŠŽP s místostarostou města - MěÚ 

Bruntál 
 5. A, 5. B, 8. A, 8. B 

25.06.2019 Generálka akademie   

25.06.2019 Den zdraví pro děti a mládež - SVČ všichni žáci 

26.06.2019 Akademie všichni žáci 

26.06.2019 Filmové představení "Uzly a pomeranče" 7. A 

26.06.2019 Akademie - veřejnost vybraní žáci 

27.06.2019 Vaření IV. B 4. B 
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  Školní družina ve školním roce 2018/2019 
Ve školním roce 2018/2019 měla školní družina pro I. stupeň tři oddělení a školní 

družina pro II. stupeň (Školní klub) jedno oddělení. Celkem bylo v těchto odděleních 

přihlášeno 132 dětí (na základě výjimky schválené zřizovatelem, na 33 dětí v každém 

oddělení). 

I. oddělení: vychovatelka Zuzana Svobodová 

II. oddělení: vychovatelka Jana Rumlová 

III. oddělení: vychovatelka Andrea Kujaníková 

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

 

           Školní družina byla v provozu v pracovní dny denně od 6.00 hod. do 7.50 hod. a od 

11.40 hod. do 17. hod. Provoz ŠD se dále přizpůsoboval potřebám školy a dětí. 

           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, děti navštěvovaly 

saunu (1x týdně), filmové představení v bruntálském kině (1x měsíčně) a využívaly s 

vychovatelkami žákovskou kuchyňku k vaření. 

 

Společné akce všech oddělení: 

Září: Drakiáda. 

Říjen: „Dýňování“ – podzimní tvoření z dýní. 

Listopad: „Buďme kamarádi“ – zážitkový workshop, jak se musí ostatní děti vyrovnat se 

svým handicapem (slepota, hluchota, tělesné postižení aj.).  

Prosinec: Vánoční dílny – tvoření s vánoční tématikou. Akce i pro děti z MŠ. 

Leden: Sněhová olympiáda. 

Únor: Karneval – soutěže a hry v maskách. 
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Březen: Vynášení Moreny. 

Duben: Velikonoční tvoření. 

Květen: Kouzelník. Akce i pro děti z MŠ. 

Červen: Návštěva zrcadlového bludiště a ZOO Ostrava. 

 

Aktivity jednotlivých oddělení školní družiny: 

Září: Návštěva knihovny s besedou. Návštěva SVČ a stanice mladých přírodovědců. 

Říjen: Začalo pravidelné filmové představení (1x měsíčně) v kině a návštěva sauny (1x 

týdně). Výtvarné soutěže „Marlenka“, „Všichni za stůl“. Výroba domácí plastelíny. Projekt 

Klokanice Majda. 

Listopad: Podzimní tvoření z přírodnin. S lampiony za strašidly. Opékání v městském parku. 

Karaoke show. 

Prosinec: Vánoční tvoření v SVČ. Sněhové radovánky. Taneční vystoupení „Sněhuláci“ na 

vánočním jarmarku a Vánocích na zámku. Vaření mezinárodní kuchyně. 

Leden: Bruslení. Projekt „U rodičů v práci“. Návštěva hasičů. 

Únor: Vystoupení klauna Pepína. Švihadlový král. 

Březen: Kuchařská soutěž se Zdravou 5. Hejtmanův pohár – sportovní aktivity. 

Celodružinová hra „My jsme kamarádi“. Projekt Klokanice Majda. 

Duben: Velikonoční tvoření v SVČ. Turnaj v deskových hrách (Dobble).  

Květen: Návštěva mysliveckého spolku. Finále v deskových hrách – účast jiných základních 

škol. Výroba dárečků maminkám k svátku. 

Červen: Výlet do Ostravské ZOO. Koupaliště v Úvalně a Bruntále. Recyklohraní. Pomáhání 

u zvířátek ve stanici mladých přírodovědců. Opékání špekáčků na zahradě herny Puzzlík. 

 

Během celého školního roku byla dětem k dispozici kvalitně vybavena oddělení 

školních družin, včetně nejrůznějších her, hraček, knih, stolního fotbálku, stolního tenisu, 

počítačů, Xboxu atd.. 
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 Využívali jsme pravidelně školní tělocvičnu, žákovskou kuchyňku, počítačovou 

učebnu či školní hřiště. Učili jsme děti vést k ochraně životního prostředí (procházky do lesa, 

parku, okolí), navštěvovali jsme zámeckou zahradu, bruntálské náměstí, městský park apod. 

Děti mají možnost ve všech odděleních školní družiny trávit atraktivně svůj volný čas, 

včetně výběru rozmanitých aktivit. 

 

 

Vychovatelky: Bc. Lenka Michnová 

                       Zuzana Svobodová 

                       Jana Rumlová 

                       Andrea Kujaníková      
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Název 

Sídlo 

E-mail 

IČ 

Identifikátor 

Právní forma 

Zastupující 

Zřizovatel 

Místo inspekční činnosti 

Termín inspekční činnosti 

 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 
ČŠI 

 

Česká školní inspekce 

Moravskoslezský inspektorát 

I N S P E K Č N Í  Z P R Á V A  

Čj.ČŠIT-l 033/19-T 

Základní škola Bruntál, Školní 2 

Školní 732/2, 792 01 Bruntál 

reditelka@zspetrin.cz 

00852783 

600132102 

příspěvková organizace PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová 

město Bruntál Školní 2, 792 01 Bruntál 21.5. 2019-24. 5. 

2019 

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k 

inspekční činnosti. 

 

Předmět inspekční činnosti 

Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) školského zákona. 

Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školních 

vzdělávacích programů. 

Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními 

předpisy a příslušnými rámcovými vzdělávacími programy. 

Inspekční činnost byla provedena podle § 174 odst. 6 školského zákona na základě podnětu. 

 

mailto:reditelka@zspetrin.cz
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Charakteristika 

Základní škola Bruntál, Školní 2 (dále „škola“) vykonává činnost základní školy, školní 

družiny a školní jídelny. K termínu inspekční činnosti vykazovala základní škola 322 žáků, 68 

z nich mělo diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby ve 2. - 4. stupni podpory a pro 

dalších 17 žáků škola vypracovala plán pedagogické podpory. Kulturní a životní podmínky 

značné části žáků vyžadují odpovídající úpravy způsobu vzdělávání. Naplněnost školy od 

poslední inspekční činnosti provedené v dubnu 2013 výrazným způsobem narostla, přibližně 

o 50 % původního stavu. Od školního roku 2017/2018 byla zřízena přípravná třída základní 

školy, kterou v letošním školním roce navštěvuje 11 dětí. Ve čtyřech odděleních školní 

družiny bylo přihlášeno celkem 127 žáků. Školní stravování je zajištěno ve vlastní školní 

jídelně. 

Hodnocení podmínek vzdělávání 

Ředitelka školy splňuje předpoklady pro výkon funkce, ve které působí od 1. srpna 2012. 

Postupně uskutečňuje rozsáhlé koncepční záměry, které jsou zformulovány v přehledně 

zpracovaných strategických dokumentech. Nejvýraznější změnou byla generální 

rekonstrukce celého objektu, v němž škola sídlí, díky ní se zásadně zkvalitnilo prostředí a 

materiální podmínky pro výuku. Venkovní pohybové aktivity podpořilo vybudování nového 

multifunkčního hřiště a instalace herních prvků pro školní družinu, dokončují se odpočinkové 

zóny a atrium. Průběžně se daří obnovovat vnitřní vybavení kmenových tříd a odborných 

učeben. Školní družina má vyhrazené vlastní místnosti s potřebným zařízením 

přizpůsobeným zájmovému vzdělávání, k dispozici má i ostatní prostory školy. Modernizace 

inventáře didaktických pomůcek (tablety, notebooky, interaktivní dotykové panely a 3D 

tiskárna) zvýšila potenciál vzdělávacího procesu. Do výuky se plynule daří začleňovat prvky 

inovativních postupů, pedagogové jsou podporováni k užívání aktuálních vzdělávacích 

trendů. Neustále se rozvíjí schopnost školy zabezpečit vysokou úroveň v oblasti společného 

vzdělávání. K zajištění bezpečnosti žáků přispělo zřízení recepce v přízemí budovy s 

dohledem zaměstnance školy. 

Základ řízení spočívá ve vzájemné součinnosti ředitelky školy a její zástupkyně na základě 

rozdělení příslušných kompetencí. V oblastech souvisejících se základním i zájmovým 

vzděláváním probíhá řízení efektivně podle jasně stanovených pravidel a prováděná 

kontrolní činnost je zdrojem podnětů k přijímání potřebných opatření pro zvyšování kvality 

poskytovaného vzdělávání. Vedení školy společně s vedoucími metodických orgánů a členy 

školního poradenského pracoviště průběžně vyhodnocuje efektivitu vzdělávacího procesu, 

popřípadě zajišťuje nápravu. Školní poradenské pracoviště má plně obsazené všechny 
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pozice mimo školního psychologa, jehož přítomnost by posílila efektivní působení na žáky a 

jejich zákonné zástupce. Všichni pedagogičtí pracovníci plně spolupracují, poskytují si 

vzájemnou zpětnou vazbu při hodnocení výsledků vzdělávání žáků a dětí přípravné třídy a 

společně si vytyčují další oblasti jejich rozvoje. Nedostatky v pravidelnosti, rozsahu a 

účinnosti kontrolního systému byly zjištěny v oblasti školního stravování. 

Současné složení pedagogického sboru umožňuje v požadovaném rozsahu naplňovat cíle 

realizovaných školních vzdělávacích programů (základní školy a školní družiny). Další 

vzdělávání pedagogických pracovníků vychází ze strategie školy, odpovídá jejímu směřování 

a v potřebné míře respektuje také individuální zájmy vyučujících. V uplynulém školním roce 

byl výběr navštívených kurzů účelně zaměřený zejména na dvojjazyčné vzdělávání metodou 

CLLIL, speciální vzdělávací potřeby žáků, metodu kritického myšlení a inspirativní semináře. 

Větší pozornost chce škola aktuálně věnovat podpoře polytechnických činností. Získané 

informace a poznatky z navštívených kurzů jsou vzájemně vyučujícími sdíleny a ověřovány 

ve školní praxi. 

Veškerá dokumentace úrazů je pečlivě vedena v písemné formě. Učitelé se zabývají 

tematikou bezpečnosti a vhodným způsobem seznamují žáky s riziky a předcházení úrazům. 

Míra úrazovosti je srovnatelná s minulým školním rokem. 

Škola se iniciativně zapojila do velkého množství projektů (za posledních šest let jich bylo 

téměř třicet). Díky tomu se zlepšila kvalita vzdělávání, bylo podpořeno pracovní a technické 

vyučování, zlepšily se podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci 

těchto projektů je realizovaná přeshraniční spolupráce, vznikla možnost získávání zkušeností 

v zahraničí (výjezdy žáků), byla podpořena čtenářská gramotnost a jazykové vzdělávání. 

Jeden z projektů byl zaměřen na specifika romského etnika. Pravidelně jsou organizovány 

adaptační kurzy pro žáky prvního i šestého ročníku. Škola vyvíjí trvalou snahu podporovat 

zdravý životní styl, což dokládá účast v projektech Ovoce a mléko do škol, Zdravé zoubky, 

proběhly také projektové vitamínové dny. 

V rámci dobrých vztahů se zřizovatelem se žáci pravidelně zapojují do místního života, 

spolupodílí se na realizaci kulturních vystoupení a aktivně se prezentují před veřejností. 

Celou řadu akcí škola organizuje, a to nejen pro své žáky a jejich zákonné zástupce, ale i pro 

ostatní školy města. Informace o aktuálních činnostech jsou zveřejňovány na webových 

stránkách školy, v regionálním tisku, a formou bezprostředního kontaktu se zákonnými 

zástupci. 

Hodnocení průběhu vzdělávání 

Výuka v základní škole směřovala ve všech hodinách k dosažení reálně stanovených 
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vzdělávacích cílů, které vycházely z požadovaných výstupů a respektovaly úroveň 

osvojených znalostí žáků. Jednotlivé činnosti na sebe promyšleně navazovaly, v zadávaných 

úkolech bylo vyváženým způsobem zastoupeno procvičování, prohlubování znalostí i 

probírání nového učiva. Pestrost připravených aktivit, včasné zařazování didaktických her, 

relaxačních a motivačních prvků udržovalo pozornost většiny žáků. Průběžnou frontální 

komunikaci učitelů s žáky doplňovala samostatná práce a spolupráce žáků ve dvojicích nebo 

ve skupinách. Přiměřené a srozumitelně formulované požadavky vycházely z poznatků 

vyvozených v předchozích hodinách a často dobře propojovaly probírané učivo s praktickým 

životem. Vyučující cíleně zvolenými úkoly pomáhali žákům rozvíjet jejich kritické myšlení a 

schopnost pracovat s předloženými informacemi. Vytvářeli všem dostatek příležitostí se 

aktivně zapojit do výuky, vyslovit vlastní názor nebo dotaz. Dílčí pokroky podporovalo 

průběžné slovní hodnocení s převahou motivační složky. V závěru vyučovacích jednotek 

proběhlo krátké zhodnocení hodiny, celkově však převažovalo jen stručné shrnutí učiva. 

Sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků, pokud se vyskytlo, mělo spíše formální 

charakter. Pří výskytu problému, učitelé dotyčným žákům věnovali okamžitou pozornost a 

poskytli jim potřebnou pomoc. Doporučená podpůrná opatření u žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami jsou poskytována v dostatečné míře. Asistenti pedagoga poskytovali 

podporu zejména žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich činnost měla pozitivní 

přínos pro vzdělávání všech žáků. Patrná byla jejich kvalitní příprava, dobrá znalost třídy a 

účinná spolupráce s učitelem. 

Žáci pracující rychlejším tempem měli v některých hodinách připraveny k řešení doplňující 

úlohy. Vztahy mezi žáky a vyučujícími byly přátelské, založené na respektování dohodnutých 

pravidel. Učitelé používali vhodné pomůcky a didaktickou techniku. 

 

Činnosti realizované v přípravné třídě důsledně směřovaly k bezproblémové adaptaci dětí na 

školní prostředí, aktivně rozvíjely jejich prosociální dovednosti, manuální zručnost a 

schopnost pracovat samostatně i v kolektivu. Nové poznatky byly předkládány v souladu s 

úrovní jejich praktických zkušeností. 

Na prvním stupni byla kvalita výuky ve sledovaných hodinách vyrovnaná. Pro žáky byly vždy 

připraveny zajímavé a podnětné hodiny. Kvalitu výuky zdařile zvyšovala okamžitá zpětná 

vazba vyučujících a podpora vnitřní motivace žáků formou pochvaly a povzbuzení, jež u 

většiny žáků pozitivně ovlivňovaly jejich přístup ke vzdělávání. Učitelé poskytovali žákům 

dostatečnou individuální podporu. Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

většinou volili úpravu organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání v některých 

hodinách i s aktivním zapojením asistenta pedagoga. Při výuce matematiky vhodnými 

úlohami účinně rozvíjeli logické myšlení žáků, při procvičování učiva byla aplikovaná metoda 
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CLLIL, kdy část vyučovací hodiny byla zdárně vedena v anglickém jazyce. Žáci se dobře 

orientovali při vyjadřování jednoduchých matematických pojmů v cizím jazyce, byli 

vyučujícími vedeni k sebekontrole a samostatnosti. 

Výuka na druhém stupni školy odpovídala aktuálnímu stavu a úrovni žáků. V matematice 

převažovaly spíše tradiční postupy zaměřené na procvičování základních početních operací 

a jejich aplikaci ve standardních slovních úlohách vycházejících z reálných situací včetně 

prvků finanční gramotnosti. V českém jazyce byl podporován rozvoj slovní zásoby a 

čtenářská gramotnost s důrazem na porozumění významu přečteného textu, tvořivost a 

podporu paměťových schopností. Žáci byli vedeni k všestranné a otevřené komunikaci, 

správné formulaci otázek a odpovědí a vědomému používání mluvnických pravidel ve 

slovním i písemném projevu. V hodinách přírodovědného zaměření byla účinně užívána 

skupinová práce či práce ve dvojicích. Práce asistenta pedagoga byla v těchto hodinách 

velmi přínosná nejen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnosti v tělesné 

výchově metodicky směřovaly k osvojování pohybových dovedností v souladu s 

individuálními předpoklady jednotlivců a vědomému rozvoji fyzického zdraví žáků, 

pedagogové důsledně kontrolovali dodržování zásad bezpečného chování žáků. V některých 

hodinách učitelé žáky vedli k rozvoji kritického myšlení a navrhování možných řešení. 

Obvyklý průběh vzdělávání často doplňují třídní nebo celoškolní projekty vztahující se k 

aktuálně probíranému učivu. Přispívají k prohloubení vědomostí a dovedností žáků v dané 

oblasti, podporují samostatnost při práci s různými zdroji informací a rozvíjejí schopnost 

týmové spolupráce při společném zpracování výstupů a jejich prezentování. 

Žákům ohroženým školním neúspěchem škola nabízí doučování, možnost psaní úkolů ve 

škole, a odbornou pomoc školní asistentky, jejímž hlavním kolem je právě práce s těmito 

žáky. Její působení ve škole je vyhodnoceno jako velmi efektivní a pro žáky přínosné, i když 

vzhledem k množství těchto žáků, zaznamenává pouze dílčí úspěchy. 

V průběhu hospitací ve školní družině se střídaly činnosti odpočinkové a na ně vhodně 

plynule navazující řízené činnosti vedené formou společné práce či spolupráce účastníků v 

menších skupinách. Při řízené výtvarně pracovní činnosti v době odpoledního provozu 

vychovatelky cíleně vedly žáky k samostatnosti. Svým přístupem respektujícím individuální 

potřeby žáků přispívaly k vytvoření klidného a příjemného prostředí. Vzdělávací nabídka 

školní družiny je průběžně po celý školní rok zpestřována řadou zajímavých akcí, které škola 

organizuje ve spolupráci s dalšími partnery. Pravidelně bývá do odpoledního programu 

zařazen pohyb ve venkovním prostředí. Díky bohaté nabídce zájmových aktivit umožňuje 

vzdělávání ve školní družině žákům plnohodnotné trávení volného času 
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Hodnocení výsledků vzdělávání 

Základní škola trvale využívá řadu nástrojů k systematickému sledování a vyhodnocování 

dosažených výsledků žáků i jejich celkové připravenosti k navazujícímu vzdělávání. 

Vyučující mají podrobný přehled o aktuální úrovni znalostí a dovedností jednotlivých žáků, 

vedou potřebné záznamy o vývoji a dosaženém pokroku. Převážně se uplatňují běžné 

hodnotící prostředky s využitím různých forem písemného a ústního ověřování žákovských 

znalostí a dovedností. Zpravidla od třetího ročníku jsou ve vybraných vyučovacích 

předmětech zadávány přiměřeně náročné písemné práce ověřující znalosti za delší období. 

Externí testování pro nezávislé porovnání s celorepublikovým průměrem je používáno pouze 

příležitostně. Přestože pedagogové příkladně vedou žáky k získávání vědomostí a klíčových 

kompetencí, převažuje v dosavadních vyhodnoceních slabší řešitelská úspěšnost, což 

odpovídá složení žákovských kolektivů s vysokým podílem žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, pro které není nabídka testů optimálně přizpůsobena. Řadu úspěchů škola 

zaznamenává ve sportovních, výtvarných, recitačních a hudebních soutěžích. Získané údaje 

ze všech typů hodnocení poskytují důležité podklady pro následnou analýzu a případnou 

úpravu používaných postupů k dalšímu zlepšení vzdělávacího procesu. 

Způsob práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je účinný a projevuje se 

snižováním školní neúspěšnosti. Výsledkem odborného působení školního poradenského 

pracoviště je především výrazný pokrok těchto žáků oproti jejich dovednostem a znalostem, 

zaznamenaným na počátku vzdělávacího procesu, což dokládají například žákovská 

portfolia. Velmi přínosná je činnost speciální pedagožky, která také metodicky vede deset 

asistentů pedagoga a sleduje jejich náležitou spolupráci s vyučujícími. 

Lze vyhodnotit, že zřízení přípravné třídy, která se zaměřuje na vyrovnávání vývoje dítěte s 

ohledem na jeho školní nezralost, přispělo k zlepšení školní úspěšnosti v základním 

vzdělávání. 

Z průběžných náhledů do sešitů nebo opravených písemností, přímého sledováním úrovně 

dosažených znalostí ve výuce a kontroly záznamů o hodnocení bylo patrné, že žáci zvládají 

požadované výstupy v jednotlivých vzdělávacích oblastech na rozdílných úrovních, kterým 

odpovídá konečná klasifikace. V minulém školním roce 2017/2018 z celkového počtu 300 

žáků prospělo s vyznamenáním 50 %, jedná se většinou o žáky 1. stupně školy, 4 % žáků 

školy neprospěla a ostatní prospěli. Podobné výsledky byly zaznamenány i v předchozím 

období. 

Po ukončení základního vzdělání pokračuje přibližně polovina žáků v oborech vzdělávání s 

maturitní zkouškou, ostatní v oborech vzdělávání s výučním listem. Převažují informace o 

tom, že žáci maturitní obory ukončují úspěšně, zpětná vazba o ukončení učebních oborů 
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není dostatečně vypovídající, neboť tito žáci škole informace neposkytují a škola nemá 

zaveden systém zpětného zjišťování úspěšnosti žáků. 

Škola dlouhodobě eviduje vysokou omluvenou i neomluvenou absenci. Podstatná část 

evidovaných neomluvených hodin se v minulém školní roce 2017/2018 týkala dvou žáků. 

Přijatým opatřením je kontaktování zákonných zástupců dotčených žáků, se kterými je 

písemně dohodnuto zpřísnění pravidel pro omlouvání nepřítomnosti žáků. Účinnost tohoto 

postupu zvyšuje úzká spolupráce s ošetřujícími lékaři žáků, s orgánem sociálně-právní 

ochrany dětí a Policií České republiky. Ostatní kázeňské problémy žáků jsou řešeny 

bezodkladně, jedná se především o kouření a kyberšikanu. Zásadní roli v prevenci 

negativních jevů, hraje velmi úzká spolupráce se zákonnými zástupci žáků školy a dětí 

přípravné třídy. Škola se zajímá o jejich rodinné zázemí a reaguje na jejich potřeby nabídkou 

odborné pomoci. V udělování výchovných opatření se objevují motivační pochvaly a ocenění 

i kázeňská opatření. 

O aktuálních výsledcích vzdělávání informuje základní škola zákonné zástupce žáků 

prostřednictvím elektronických žákovských knížek a při osobních konzultacích, pokroky za 

období jsou vyhodnocovány při pravidelných třídních schůzkách nebo na neformálních 

akcích. 

Zájmové vzdělávání promyšleně přispívá ke komplexnímu působení na žáky ve volném čase 

a současně jim poskytuje příležitost k seberealizaci podle individuálního zaměření. Většina 

činností školní družiny vhodně navazuje na vzdělávání v základní škole, rozšiřuje vědomosti 

a zdokonaluje praktické dovedností žáků. Tím příznivě ovlivňuje i jejich úroveň v předmětech 

blízkého zaměření. Velmi dobré výsledky prezentují například dokončené výrobky, výkresy, 

společné výstupy z uskutečněných projektů i zveřejněné zprávy a fotodokumentace z 

uskutečněných akcí. 

Závěry 

Vývoj školy 

• Byla provedena rozsáhlá rekonstrukce celého objektu, ve kterém je škola umístěna. 

• Průběžně dochází k obnově vnitřního vybavení a nákupu učebních pomůcek, postupně 

jsou zařizovány odborné učebny s moderním vybavením, do všech učeben základní školy 

byly instalovány dataprojektory. 

• Nové školní hřiště rozšířilo možnosti sportovního vyžití žáků a dětí přípravné třídy. 

• Škola výrazně navýšila úspěšnou projektovou činnost. 
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• Došlo k výraznému nárůstu počtu žáků. 

• Byl rozšířen pedagogický sbor. 

• Zřízením přípravné třídy se zlepšily podmínky pro bezproblémový přechod dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami do základního vzdělávání. 

Silné stránky 

• Důkladně promyšlená a realizovaná strategie školy zaměřená na pozitivní klima školy. 

• Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, související se systematickou 

činností školního poradenského pracoviště, rozsahem jeho působení a kvalitou 

poskytovaných služeb. 

• Zavádění moderních metod výuky na základě promyšleného systému dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 

• Škola reflektuje rodinné zázemí žáků a přizpůsobuje se jejich potřebám. 

• Zapojení se do velkého množství projektů, a tím získání značného množství finančních 

prostředků, významně přispělo ke komplexnímu rozvoji školy. 

• Pravidelná prezentace aktivit a příprava řady akcí pro město Bruntál přispěla ke zlepšení 

jména školy a podpořila zájem zákonných zástupců o školu. 

 

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení 

• Nedostatečné využití možností k cílenému vedení žáků k sebehodnocení a ke 

vzájemnému hodnocení v průběhu výuky. 

• Slabá řešitelská úspěšnost žáků v externím testování, kde se hodnotí dosažená úroveň, 

nikoliv pokrok žáků, čímž škola nemá možnost účinně využít získané výsledky při 

vzdělávání žáků. 

• Ve školním poradenském pracovišti schází pozice školního psychologa. 

• Vedení školy nevěnovalo dostatečnou pozornost účinnosti vnitřního kontrolního systému v 

oblasti školního stravování. 

 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

• Ponechat v časovém rozvržení činností ve vyučovacích hodinách dostatečný prostor pro 

závěrečné sebehodnocení žáků a jejich vzájemné hodnocení. 
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• Zřídit pozici školního psychologa. 

• Najít vhodný způsob testování, ve kterém je zhodnocen pokrok žáků oproti jejich 

počátečnímu stavu. 

• Zvýšit informovanost vedení školy o problematice školního stravování a posílit vnitřní 

kontrolní systém v této oblasti. 
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 Základní údaje o hospodaření školy 

Viz. příloha č. 1 
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 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-Inkluze-

Poradenství-Rozvoj (KIPR) realizuje NÚV Praha, financován z EU. Naše škola je do tohoto 

projektu zařazena od roku 2016, spolupracuje s Národním ústavem pro vzdělávání a podílí 

se na zkvalitnění poradenské služby pro žáky. Ředitelka školy v tomto projektu zapojila 

speciální pedagožku jako metodika pro asistenty pedagoga a pedagogy školy. 

 

V rozvojových programech se zaměřujeme zejména na ty, které umožňují 

pedagogický rozvoj školy. 
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 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 uplynulém roce akreditaci MŠMT k realizaci kurzů anglického 

jazyka, které byly primárně nabízeny pedagogům školy, ale také široké veřejnosti: 

 Ve školním roce 2018-2019 zahájila škola realizaci akreditovaných kurzů pro 

začátečníky (A0-A1) a mírně pokročilé (A1-A2).  

 V obou kurzech se začalo vzdělávat v anglickém jazyce celkem 10 

zaměstnanců školy, 4 pedagogové z jiné školy a 1 zástupce veřejnosti.  

 Naším cílem je zvýšení jazykových dovedností našich zaměstnanců, neboť se 

pravidelně zapojujeme do mezinárodních projektů Erasmus+, kde je znalost 

angličtiny nutností. Rovněž je tato dovednost klíčová k realizaci dlouhodobého 

záměru rozšířit výuku o metodu CLIL. 

 Všichni účastníci úspěšně první běh ukončili a byla jim vydána osvědčení o 

absolvování kurzu. 

• Pronájem učeben a místností a vytvoření podmínek k realizaci vzdělávání 

dospělých prostřednictvím vzdělávacích institucí (jazykové kurzy, jóga, taneční 

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

 

 Evropské projekty 

 

• Realizace partnerského projektu z programu Erasmus se španělskou školou 

v Málaze zaměřeném na stínování činnosti ŠPP při práci se žáky se specifickými 

vzdělávacími potřebami. V červenci proběhlo jazykové vzdělávání učitelů v Londýně. 

• Vytvoření a podání další projektové žádosti z programu Erasmus - jazykové 

vzdělávání učitelů, stínování poradenského pracoviště, metoda CLIL (Portugalsko, 

Skotsko). 

• E-twinning – zapojení do dvou projektů – společné konference a soutěže: 

o Virtual Travel – společný projekt litevských, chorvatských, gruzínských a 

českých škol, který se zaměřil na poznávání regionálních zajímavostí. Naše 

škola prezentovala město Bruntál a památky v okolí.  

o E-safety – projekt Ukrajiny, Litvy, České republiky a Itálie – děti se zaměřují 

na bezpečnost během používání internetu, zejména sociální sítě a nebezpečí 

ze strany ostatních uživatelů. 

• Úspěšné podání a schválení projektové žádosti z výzvy MŠMT Šablony II., zaměřené 

na zavádění metody CLIL, personální podporu speciálního pedagoga, školního 

asistenta a DVPP zaměřené na mentoring a ICT. 

• Realizace projektu z IROP výzvy 47 ve spolupráci se zřizovatelem. Projekt řeší 

modernizaci odborných učeben pracovního vyučování, jazyků, ICT, P5, Z, CH a F. 

• Ukončení realizace projektu z výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ, ředitelkou školy. Projekt je 

zaměřen na personální posílení poradenského pracoviště – školní psycholog, 

mentoring a jazykové vzdělávání pedagogů. 

• Partnerské zapojení se do projektu 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. 

 

 



 
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

 81 

• 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.  

• Partnerské zapojení se do projektu PRIM Ostravské univerzity – v následujícím 

roce proběhne u nás ve škole ověřování nové koncepce výuky informatiky. Oblastí 

pilotáže bude programování a robotika. 

• Partnerské zapojení se do projektu DIGI INOVACE - BEZPEČNĚ, EFEKTIVNĚ, 

ZÁBAVNĚ - Projekt předkládá Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola 

společně s osmi partnery bez finančního příspěvku - základními školami - zájemci ze 

dvou krajů a to Královéhradeckého a Moravskoslezského. Projekt je zaměřen na 

sdílení příkladů dobré praxe vzorové školy s rozvojem digitální gramotnosti u dětí a 

žáků a zapojení bezpečného virtuálního vzdělávacího prostředí do výuky. Projekt 

bude realizován od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2022. 
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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 - I. a II. stupeň, 

• Petrinské artfórum, 

• Pěvecký sbor Petrin, 

• Historie města Bruntál, 

• Staročeské Vánoce na Petrině. 

 

 Projekty realizované školou a zřizovatelem 

Ředitelka školy aktivně spolupracuje se zřizovatelem a má osobní podíl na spolupráci se 

zřizovatelem v rámci racionalizačních záměrů. 

 

• Projekt Atrium Petrina 

• Rekonstrukce podlahy ve školní kuchyni 

• Havárie střechy budovy - pojistná událost 

• Oplocení školního hřiště 
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Další služby žákům: 

 

OVOCE DO ŠKOL 

• pravidelná dodávka ovoce do každé třídy 

• doprovodné akce (ochutnávka exotického ovoce, ochutnávka sušeného ovoce - vždy 

jeden box na třídu) 

• dárkové krabičky pro budoucí žáky prvních tříd 

MLÉKO DO ŠKOL 

• každý týden krabička neochuceného mléka pro všechny žáky 

• mimořádné dodávky - cottage sýr/plátkový sýr/bílý jogurt 

• speciální ochutnávkové boxy - velký výběr všech mléčných výrobků  

• vlastní soutěž (celá škola) - nejkrásnější taška na mléko  

 

• Obědy dětem zdarma z Nadace Women for Women 
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 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. 

 

Oblast sportu: 

Hejtmanův pohár – 3. místo, celokrajská soutěž, zapojena celá škola. 

 

David Procházka – úspěšná reprezentace v Kung-fu , např. 1. místo na mezinárodních 

závodech XXII Poland Open Wushu Cup (Polsko- Krakow), 

Nikola Voksová – úspěšná reprezentace v karate – např. Olomoucká klubová liga -  1. 

místo v kumite beginner, Národní pohár a Pohár talentů v karate goju-ryu-3. místo v kata 

beginner, 2. místo v kumite beginner. Hra na varhany v kostele na adventním koncertě ZUŠ 

Bruntál, vystavené obrazy v Městském divadle v Bruntále na výstavě ZUŠ Krnov, 

Anna Mikulková – úspěšná reprezentace s Taneční školou Stonožka Bruntál, největší 

úspěch -několik titulů Mistr a vícemistr  světa  z  Mistr světa ( WADF) v Liberci,  

 Kristýna Fojtíková - úspěšná reprezentace s Taneční školou Stonožka Bruntál, největší 

úspěch -několik titulů Mistr a vícemistr světa z  Mistr světa ( WADF) v Liberci,  

Ondřej Němec – S ČT Sport až na vrchol – lyžařská soutěž – 2. místo, 
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Vojtěch Kolda – Stonožka Bruntál – tituly Mistr a vícemistr světa z MS Liberec, 

Michal Kováč, atletika 

Bruntálská laťka, ZŠ Okružní – 2. místo – 30.11. 2018 

Michal Novák, atletika 

Indoor Czech, halové závody Ostrava, běh na 1500 m, starších žáků, osobní rekord 4:30, 

postup na mistrovsví republiky, prosinec 2018 

Mistrovství republiky v běhu na 1500 m starších žíků, Ostrava, 6. místo, únor 2019 

Krajské kolo ve steeple běhu starších žáků, 2. místo, Ostrava, květen 2019 

Mezinárodní závody v běhu na 1500 m starších žáků, Běh pro zdraví, Polsko,1. místo, 

květen 2019 

Mezinárodní závody v běhu na 1000 m starších žáků, Polsko, 1. místo, květen 2019 

Viktorie Ferencová, Daniela Hlaváčová, Simona Mališová, gymnastika 

Czech dance tour. Společná sestava 3. místo, duben 2019 

Mia festival. Společná sestava 1. místo, sólo sestava Ferencová 2. místo, sólo sestava 

Hlaváčová 3. místo, květen 2019 

Dezider Rais, Jakub Kouřil, kopaná 

Mezinárodní halový turnaj v kopané, mladší žáci, Bruntál, listopad 2018, 5. místo, 

Bilík, Brzobohatý, Awakumová  

postup do Ostravy Čokoládová tretra. 

Dopravní soutěž oblastní kolo: 

O. Němec, A. Benková, O. Bosák, T. Kavanová – 3. místo 

O. Němec – 3. místo v jednotlivcích. 

Ekologická soutěž: 

R. Janeček, V. Janyška, N. Světničková, N. Voksová – 2. místo. 
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Oblast cizích jazyků: 

Lenka Plšková- 3. místo v okresním kole Olympiády v AJ. 

Oblast VV:  

- výtvarná soutěž pořádaná Mas Hrubý Jeseník, z. s. –  ,,Maluj místo kde žiješ, kde 

jsi rád“ soutěž nebyla hodnocena na místa, ale byly vybrány zajímavé malby. Z naší 

školy byli ohodnoceni:  

o Zdeněk Horváth 

o Veronika Králová 

 

 

Dále se jsme se účastnili soutěží:  

- Živá voda  

- Město, v ktorom žiješ (Štúrovo)  

 

Oblast HV: 

 

Májová notička Břidličná: 

L. Herman – 1. místo, 

A. Stáňa – 2. místo, 

M. Krakovská – 1. místo, 

A. Mikulková – 3. místo, 

E. Janyšková – 3. místo, 

 

Prezentace školy na veřejnosti 

• IV. reprezentativní ples Petrina ve stylu Pulp Fiction. 

• 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. 
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• 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  

 

Dobročinné počiny Petrina a akce pro veřejnost organizované Školním 

žákovským parlamentem:  

• Projekt Jsem Laskavec - nadace Karla Janečka 

• Školní žákovský parlament (ŠŽP) naší školy se zapojil do veřejné 

charitativní sbírky „Světluška pomáhá dětem a dospělým“ s těžkým 

zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud 

postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě - 

bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.  

• Sbírka Život dětem.    

• Srdíčkové dny, které pomáhají vážně nemocným dětem odkázaným 

na domácí péči svých rodičů – žáci ŠŽP. 

• Projekt ve spolupráci s MASH- Babičko vyprávěj - Spolupráce a 

pořádání akcí pro Domov pro seniory Pohoda. 
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 Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci žáků  

 

Hodnotící zpráva o činnosti Spolku rodičů a přátel Petrina za školní rok 2018-2019 

 

Spolek rodičů a přátel Petrina pracuje při základní škole od roku 2012. 

Jeho činnost je zaměřena na pomoc při organizování mimo školních akcí dětí a rodičů. 

V loňském roce jsme zajišťovali prostřednictvím projektů financování akcí, které připravovali 

společně učitelé a členové spolku. Tyto projekty jsou pak realizovány z finančních 

prostředku, které poskytuje město Bruntál. Již tradičně jsou naše projekty natolik kvalitní, že 

se nám daří prostředky města nejen získat, ale i bez problémů čerpat. 

Kromě jiného se členové spolku podíleli i na vypracování SWOT analýzy, která se stala 

součástí Strategie rozvoje školy 

Společně s učiteli školy jsme připravili plán čerpání finančních prostředků z rozpočtu spolku 

na jednotlivé akce, které se uskutečnily v loňském roce v mimoškolní činnosti. 

Z prostředků spolku byla poskytnuta částka celkem cca 25 000,- Kč 

Tato metodika bude použita i v následujícím školním roce. 

Spolek spoluorganizoval školní ples, z jehož výtěžku byly také akce financovány. 

Tradiční akcí je každoroční Vánoční jarmark. 

Na jednání vedení spolku je pravidelně zváno vedení školy, kde společně nastavujeme 

priority pro činnost spolku. 

Každoročně se snažíme do činnosti spolku zapojit co nejširší okruh rodičů dětí. V loňském 

roce pracovalo ve vedení spolku 14 rodičů, kteří zastupovali jednotlivé třídy ve škole. 

 

   Zdeněk Vacek, předseda spolku 
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 Město Bruntál a Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

V první řadě škola velice těsně spolupracuje se svým zřizovatelem Městem Bruntál, a 

to jak s orgány samosprávy, tak i s orgány vykonávajícími přenesenou pravomoc v oblasti 

výkonu státní správy. S jednotlivými orgány Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 

v Ostravě spolupracujeme především na financování přímých nákladů na vzdělávání, 

legislativní a metodické podpoře. 

 

 

 Spolupráce školy s dalšími subjekty 

• Městská knihovna Bruntál    

• Domov pro seniory „Pohoda“ 

• PPP Bruntál      

• Citadela v. p. s. 

• KVIC - detašované pracoviště Krnov  

• SVČ Bruntál   

• Integrovaný záchranný systém Bruntál        

• Open House Bruntál, o. s 

• Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál, příspěvková organizace 

• SPŠOA Bruntál   

• Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9, odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál 
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 Odborová organizace při ZŠ Bruntál, Školní 2 
 

 Vedení školy aktivně spolupracuje a informuje odborovou organizaci při škole. 
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 Závěr 
 

Výroční zprávu školy za rok 2018/2019 zpracovala a prostřednictvím podkladů 

kompetentních zaměstnanců školy sestavila PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová. 

 

Bruntál 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána korespondenčním způsobem s učitelským sborem. 

 

 

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

 

 

 

Výroční zpráva bude následně předána zřizovateli a zveřejněna na přístupném místě školy, 

ve sborovně školy a na webu školy www.zspetrin.cz. 

http://www.zspetrin.cz/

