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Úvod
Jsme progresivní škola zaměřená na výuku anglického jazyka, kde pedagogové využívají
nejmodernější techniku a metody ve výuce. Žáci pronikají do angličtiny pomocí metod Helen
Doron (angličtina od první třídy!) a CLIL (výuka části předmětu v angličtině). 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.
Budova naší školy prošla v letech 2013 – 2015 rozsáhlou rekonstrukcí v hodnotě cca 100 mil. Kč,
V současné době byla dokončena rekonstrukce vnitřního atria budovy.
„Vše pod jednou střechou"
•
•
•
•
•
•

základní škola
mateřská škola
městská knihovna
středisko volného času
stanice mladých přírodovědců
coworkové centrum

Cíle a vize školy
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.
PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, MBA
ředitelka školy

Nabídka vzdělávání
•

kvalitní a dynamický pedagogický sbor, individuální přístup k dětem

•

certifikovaná výuka metodou Helen Doron pro 1. a 2. ročník ZŠ – SUPER-NATURE!

•

metoda CLIL (výuka anglického jazyka v ostatních předmětech)

•

akreditované kurzy MŠMT – anglický jazyk pro pedagogy a veřejnost

•

pobytové akce s výukou angličtiny pro první i druhý stupeň

•

špičkově vybavené ICT učebny, kvalitní výuka s využitím nejmodernějších technologií

•

akreditované školící a certifikační centrum digitální gramotnosti ECDL

•

pobytový kurz finanční gramotnosti pro žáky 8. ročníků

•

písmo Comenia Script

•

adaptační kurzy pro 1. a 6. ročníky

•

lyžařské kurzy pro 1. a 6. ročníky a pro 3. a 7. ročníky

•

adaptační pobyty pro členy Školního žákovského parlamentu

•

školní poradenské pracoviště

•

sportovní a hudební kroužky

•

soubor Petrin – hudebně dramatické těleso reprezentující veřejně naši školu

Ve školním roce 2021/2022 plánujeme otevřít dvě třídy prvního ročníku s kapacitou naplnění
maximálně 25 žáků na jednu třídu a jednu přípravnou třídu.
Třídní učitelka budoucích prvňáčků ve školním roce 2021/2022

Mgr. Markéta Voksová
Vystudovala jsem bruntálské gymnázium a pedagogickou fakultu
Univerzity Palackého v Olomouci obor učitelství 1. stupně ZŠ + anglický
jazyk pro 1. stupeň ZŠ. Nejdříve jsem pracovala na ZŠ v Karlovicích a od
roku 2006 učím na Petrině.
Mou největší radostí je, když se děti do školy aspoň trošku těší a učení je
pro ně hrou, která je baví nejen v první třídě, ale i ve vyšších ročnících.
Motto: Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím
neviditelné.

Třídní učitelka budoucích prvňáčků ve školním roce 2021/2022

Mgr. Markéta Červenková
Vystudovala jsem Gymnázium Bruntál a Pedagogickou fakultu UP
v Olomouci. Moje zaměření je učitelství pro 1.stupeň, výtvarná výchova
a angličtina.
Pracovala jsem 23 let na ZŠ Jesenická v Bruntále a velkou zkušeností
pro mě byly také 4 roky na malotřídní škole v Ryžovišti. Kromě výuky jsem
také vedla výtvarný a dramatický kroužek a angličtinu pro malé děti.
Ráda zpívám, kreslím, hraji na kytaru, baví mě poznávat nové věci i místa.
Jsem trpělivá, usměvavá a hravá.
Žiji ve Starém Městě s manželem, třemi dětmi a spoustou domácích zvířat.
Řídím se větou: Do školy i ze školy by měly děti chodit s úsměvem.

Třídní učitelka přípravné třídy ve školním roce 2021/2022

Jana Synková
Učitelka mateřské školy, vystudovala Střední pedagogickou školu
a Střední zdravotnickou školu Krnov, příspěvková organizace.
Zájmy: aerobic a turistika
Motto: „Žák není nádoba, která se má naplnit, ale pochodeň,
která se má zapálit.“ Staročeské přísloví

Školní poradenské pracoviště
•

odborný tým:
o vedení školy
o tři školní speciální pedagožky
o výchovná poradkyně
o metodik prevence
o školní asistentka

•

náplň:
o individuální výuka žáků
se specifickými vzdělávacími potřebami
o terapeutické činnosti
o logopedická péče
o prevence sociálně patologických jevů
o kariérové poradenství

Školní družina
• zájmové vzdělávání formou
odpočinkových, spontánních a
zájmových činností
• rozvoj tvořivosti a estetického cítění
• nabídka využití volného času, velké
množství volnočasových aktivit
• motivace a vedení ke slušnému
chování, ochraně životního
prostředí
• poznávání a učení hrou
• sportovní aktivity (využití tělocvičny,
auly, hřiště)
• společenské hry a zájmové útvary
• vaření v žákovské kuchyňce
• výlety, vycházky, výstavy, besedy
• výtvarné a pracovní činnosti
• pravidelná návštěva kina, sauny,
wellness
• spolupráce s MŠ
• pohybové a naučné hry na herní
konzoli XBOX ONE

Školní žákovský parlament
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

pracuje pod vedením certifikovaných
lektorů
vybraní zástupci žáků všech tříd na
1. i 2. stupni
podílí se na přípravě a organizaci
akcí školy
realizuje vlastní úspěšné projekty
spolupracuje s institucemi města:
MŠ, ZŠ, Domov pro seniory Pohoda,
Den dýní, Den dětí, Velikonoční lov,
Burza knih
zapojuje se do celorepublikových
projektů: Nadace Karla Janečka –
Jsem laskavec, Nadace Via
pravidelně se zapojuje do
charitativních akcí celorepublikového
rozsahu: Světluška, Dobré srdce,
Červená stužka, Život dětem
spolupracuje s třídními učiteli a
vedením školy na vytvoření a udržení dobrého klimatu školy
pravidelně se účastní adaptačních pobytů mimo školu
zapojil se do projektu: Škola pro demokracii

Aktivity školy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spolupráce se seniory Domova Pohoda,
p. o. Bruntál
adaptační pobyty
S lampiony za strašidly
Mikuláš
Vánoční jarmark a den otevřených dveří
Mami, tati, najdi si mne
Škola nanečisto
sběr použitých baterií ECOBAT
sběr použitých cartridgí a tonerů
Cart4Future
preventivní projekt Hasík
Mléko do škol
Ovoce do škol
setkání v aule školy při významných
příležitostech

Evropské projekty
Naše škola realizuje evropské projekty:
•

eTwinningový projekt „e-Safety. Mind Map It!“ (evropský certifikát kvality European
Quality Label – ocenění práce pedagogů, práce studentů a celé školy, které odpovídá
vysokým evropským měřítkům).

•

Partnerské zapojení se do projektu PRIM – podpora rozvíjení informatického myšlení
(pilotní ověřování učebnic informatiky, používání robotických stavebnic LEGO ve výuce
informatiky v 8. ročníku). Na projektu participují všechny Pedagogické fakulty v ČR, Národní
ústav vzdělávání.

•

Partnerské zapojení se do projektu DIGI INOVACE – BEZPEČNĚ, EFEKTIVNĚ,
ZÁBAVNĚ (v rámci OP VVV) – sdílení příkladů dobré praxe vzorové školy s rozvojem
digitální gramotnosti u dětí a žáků a zapojení bezpečného virtuálního vzdělávacího
prostředí do výuky.

•

Partnerské zapojení se do projektu Centra kolegiální podpory – pravidelné semináře
věnované odborné teoretické i praktické přípravě na vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami.

•

Úspěšné podání a schválení projektové žádosti z výzvy MŠMT Šablony III., zaměřené na
zavádění metody CLIL, personální podporu speciálního pedagoga, školního asistenta a
DVPP zaměřené na mentoring a ICT.

•

Modernizace odborných učeben fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, pracovního
vyučování, cizích jazyků, informatiky a digitálních technologií – IROP

•

Podpora žáků se zdravotním postižením I

•

Školní podnikatelský inkubátor

Projekty financované z grantu Města Bruntál
Pro všechny bruntálské školy a širokou bruntálskou veřejnost organizuje ZŠ Petrin:
•

brannou hru Aliante Petrin

•

Turnaj ve vybíjené na bruntálském náměstí

•

Petrinské art – fórum bruntálských předškoláků Těšíme se do školy

•

poznávací soutěž Máte rádi tajemství?

•

Vánoce na Petrině

•

vystoupení pěveckého a dramatického souboru Petrin

Učebny ICT
Učebna INF
•

21 žákovských PC

•

dataprojektor, plátno

•

keramická tabule

•

hi-fi audio a video
technika

•

multifunkční tiskárna

•

3D tiskárna

•

3D tiskové pera

•

Apple TV

Žákovské licence Microsoft 365
k domácímu použití až na
5 zařízení.

Učebna DT
•

15 žákovských NB

•

interaktivní tabule, plátno

•

keramická tabule

•

hi-fi audio video technika

•

multifunkční tiskárna

•

3D tiskárna

•

3D tiskové pera

•

dig. fotoaparáty

•

4K digitální kamera

•

robotické stavebnice

Moderní informační a komunikační technologie
•

digitální velkoplošné dotykové panely

•

iPady ve výuce

•

Office365

•

virtualizace počítačů

•

Cloud computing

•

práce s OS Android

•

práce s Apple iOS

•

3D tisk

•

robotické stavebnice

•

moderní učebny:
o cizích jazyků
o chemie a fyziky
o přírodopisu a zeměpisu

Stravování
•
•

•
•
•
•
•
•

stravování dětí
mateřské školy
stravování dětí
přípravné třídy a žáků
1. a 2. stupně
stravování
zaměstnanců školy
stravování cizích
strávníků
výběr ze dvou menu
čipový systém
objednávkový BOX
elektronický systém
objednávání stravy

Nově zrekonstruované atrium, hřiště, tělocvična, posilovna a sprchy

Kontakty školy
Základní škola Bruntál, Školní 2
adresa: ulice Školní 723/2, Bruntál, 792 01
email: reditelka@zspetrin.cz, web: www.zspetrin.cz
tel.: +420 553 821 167, datová schránka: hxjcqid
GPS: 49°59'20.663"N, 17°27'24.606"E

