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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 2023/2024 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 2023/2024 

Mgr. Ing. Lucie Mezuliáníková 

Vystudovala jsem Městské osmileté gymnázium v Bruntále, 
následně Obchodně-podnikatelskou fakultu Slezské univerzity. 
Avšak práce v tomto oboru mne nenaplňovala a postrádala 
jsem v ní smysl. Proto jsem se rozhodla vystudovat učitelství 
pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně.  
 
Během praxe jsem se setkala se spoustou inspirativních 
přístupů a metod učení, které nyní praktikuji sama. V dětech 
se snažím probudit touhu po získávání nových informací 
o světě kolem nás. Také se snažím v dětech budovat 
samostatnost, zodpovědnost a vzájemnou toleranci. Jsem 
trpělivá, spravedlivá a usměvavá. 
 

Mé motto: S úsměvem jde všechno líp. 
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Třídní učitelka budoucích prvňáčků ve školním roce 2023/2024 

Lic. Kateřina Mervová 

Práce pedagoga mě naplňuje již pár let. Své povolání beru 
jako poslání. Mým cílem je předat dětem maximum ze sebe, 
znalosti, dovednosti, lásku. Kráčím moderním proudem 
pedagogiky, kde je kladen důraz na individualitu dítěte, 
rozvoj přirozených schopností, spontánní projevy, práce 
s chybou, svobodná volba a odpovědnost. Důležité je dětem 
vytvořit prostředí plné důvěry, jistoty a bezpečí. Prostředí, 
do kterého se děti i rodiče rádi vrací. Nevyčíslitelnou zpětnou 
vazbou je pro mě dětský úsměv a spokojenost. To samé 
platí i ve vztahu k rodičům, jelikož i oni tvoří nedílnou 
součást v našem povolání. 

Co mě vystihuje: Úsměv a klid. 

Zájmy: Mezi mé zájmy patří hlavě rodina a naši domácí 
mazlíčci. Ve volné chvíli jezdíme na kole, chodíme na výlety, hraji na klavír i kytaru. 

 
Mé motto: „Na úsměv a pohlazení, žádného léku není“ 

 
   



 

 
Třídní učitelka přípravné třídy ve školním roce 2023/2024 
 

Jana Synková 

Učitelka mateřské školy, vystudovala Střední pedagogickou 
školu a Střední zdravotnickou školu Krnov, příspěvková 
organizace.  
 
Zájmy: jumping, 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 

o moderní diagnostické metody 
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Školní psycholog  
 

Mgr. Bc. Lada Zátopková 

 
jsem na Petrině proto, abych dětem (i jejich rodičům) pomohla, když … 

 

• je přechod z mateřské školy těžší, než se zdálo,  

• si nemohou najít kamaráda, 

• je někdo zlobí nebo dokonce ubližuje, 

• se nemohou soustředit na učení, 

 
… prostě vždycky, když je 
něco trápí a neví jak na to. 
 
 
 

 
„Otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“ Walt Whitman 
 
  



 

Školní družina 

 

• nabídka využití volného času, velké množství 

volnočasových aktivit 

• vzdělávání formou odpočinkových, zájmových, 

spontánních, poznávacích činností a učení hrou 

• rozvoj tvořivosti a estetického cítění - výtvarné a 

pracovní činnosti 

• ochrana životního prostředí - výlety, vycházky, 

výstavy, besedy (spolupráce s Lesy ČR) 

• sportovní aktivity - využití tělocvičny, auly, školního 

hřiště, návštěvy malého parku, velkého parku 

• společenské hry a zájmové útvary 

• možnost vaření v žákovské kuchyňce 

• pravidelné návštěvy kina, městské knihovny a SVČ 

(středisko volného času) 

• společné celodružinové akce (např. Bláznivá 

olympiáda, drakiáda, pyžamové odpoledne, a další)  

https://www.360cities.net/image/school-club-zs-skoln-2-czech-republic


 

 
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, 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 

  



 

 
Inovace ve výuce 
 

• Výuka metodami kritického myšlení. 

• Výuka ICT od 3. ročníku – nová informatika. 

• Používání nejnovějších moderních technologií (dotykové panely, Apple iPad, Apple TV, 

digitální mikroskopy, brýle pro virtuální realitu, výukové softwary apod.). 

• ECDL středisko – výuka počítačové gramotnosti. 

• Mezinárodní spolupráce žáků a jejich výjezdy do zahraničí s Erasmus + 

• Od 1. ročníku písmo Comenia script. 

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

• Zavádění metody CLIL – využívání anglického jazyka ve všech učebních předmětech. 

• Pobytový kurz Finanční gramotnosti pro žáky 8. ročníků. 

• Spolupráce s SPŠ OA při vzdělávání žáků 2. stupně 

zaměřeného na finanční gramotnost. 

• 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“. 

• Nadstandardní vzdělávání pedagogických pracovníků. 

• 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). 

• 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.  

 
  



 

Evropské projekty 
 
Naše škola realizuje evropské projekty: 

• Naše škola se pravidelně účastní mezinárodních projektů v platformě eTwinning.  

V minulých letech u nás proběhlo osm takových akcí a v dnešní době jsme aktivní ve dvou 

dalších. Za aktivní přístup a inovativní postupy jsme obdrželi prestižní ocenění 

„eTwinningová škola“, čímž jsme se zařadili mezi elitní skupinu přibližně 70 škol v celé 

České republice, které se mohou tímto označením pyšnit. Získali jsme rovněž několik 

ocenění kvality – Quality Label – na úrovni České republiky, ale také dvě ocenění 

„European Quality Label“, což nás řadí mezi nejlepší školy v této oblasti v Evropě. 

Spolupráce s partnerskými školami – Španělsko, Rumunsko, Litva. 

• IROP – projekt zaměřený na modernizaci odborných učeben fyziky, chemie, přírodopisu, 

zeměpisu, pracovního vyučování, cizích jazyků, informatiky a digitálních technologií, a na 

jejich využití ke spolupráci s MŠ Pionýrská a SVČ Bruntál. 

• Školní podnikatelský inkubátor – projekt zaměřený na rozvoj podnikavosti žáků 

v dopoledním vyučování a v rámci odpoledních kroužků: Malý cukrář, Youtubeři, 

Kosmetický salón, DIGITECH4U a Textilní ateliér. Žáci rozvíjí svou tvořivost, spolupráci, 

podnikavost, komunikativnost a další kompetence k podnikání a učí se vzájemně 

spolupracovat v rámci jednoho i více kroužků. 

 

 



 

 

• Realizace projektu z výzvy MŠMT operačního programu Jan Ámos Komenský č. 02_22_002 

Šablony pro MŠ a ZŠ I jehož cílem je prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu 

vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě 

znevýhodněných skupin. Výše grantu: 2 570 423 Kč. 
 

• Projekty mobility osob a Partnerství pro spolupráci, Erasmus  

1. Výzva 2021, KA1 – Krátkodobé projekty ve školním vzdělávání (1.9. 2021 – 1.3.2023) 

• „Zvyšování kvalifikace pedagogů v oblastech cizího jazyka a kompetencí školního 

poradenského pracoviště“.  

• Stínování ŠPP – Portugalsko   

• Jazykové kurzy 4x 14 dnů (Business English, General English, CLIL, New methods)  

2. Akreditace do roku 2027 (plán 33 žáků a 7 dospělých) 

• 2022-2023: stínování – 8 učitelů (Finsko, Nizozemí, Slovensko), kurzy – 6 učitelů, 10 

žáků + 2 učitelé (Litva), hostující odborník  

• 2023-2024: stínování (Island), Jazykové a metodické kurzy (Malta) 

3. Klíčová akce 2 – Partnerství malého rozsahu  

• „Podpoření inkluze cílové skupiny s omezenými příležitostmi, aktivní zapojení žáků 

do společných mezinárodních aktivit“   

o Skupina 10 žáků + 2 učitelé, Španělsko  

o Skupina 10 žáků + 2 učitelé, Rumunsko 



 

 
 
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  



 

 
Nová informatika 
 
Od školního roku 2021/2022 jsme na naší škole s předstihem zavedli výuku nové informatiky  
dle změn v RVP závazných od školního roku 2024/2025. 
 
Zaměřujeme se na výuku informatického myšlení, robotiky a programování. Nově učíme 
informatiku již od 3. ročníku a ve vyšších ročnících jsme navýšili časovou dotaci. Snažíme se u 
dětí rozvíjet informatické a analytické myšlení s následnou aplikací do praktického řešení úloh. 
 
Ve výuce používáme programovatelné robotické stavebnice společnosti LEGO (WeDo pro první 
stupeň a Mindstorms EV3 pro druhý stupeň), programovatelné roboty OZOBOT EVO  
a mikrodesky BBC Micro:bit V2, výkonné počítače, notebooky a také iPady. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Naše škola realizuje evropský projekt ECDL (European Certification of Digital Literacy), který 
představuje dnes již celosvětově rozšířený vzdělávací a certifikační koncept v oblasti digitálních 
technologií, který díky své kvalitě dosáhl trvalé udržitelnosti. Nově je koncept mezinárodně 
označován zkratkou ICDL (International Certification of Digital Literacy). 
 
Úspěšní absolventi ECDL / ICDL zkoušek mohou získat celou škálu mezinárodně uznávaných 
certifikátů, které dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi. 
ECDL / ICDL certifikáty jsou již řadu let nejen státy Evropské unie doporučovány a používány  
de facto jako mezinárodní standard. 
 
Získané certifikáty pak pomáhají absolventům škol při vstupu na trh práce. Často je koncept  
ECDL / ICDL ve světě využíván ministerstvy školství jako nástroj pro digitální vzdělávání 
pedagogů.  
 
Naše škola nabízí možnost získání certifikátu ECDL/ICDL svým žákům a pedagogům, a dále 
zájemcům z jiných škol, úřadů, podnikatelského prostředí a široké veřejnosti, v následujících 
modulech: Práce s počítačem a správa souborů (M2), Zpracování textu (M3), Práce s tabulkami 
(M4), Prezentace (M6), Práce s internetem a komunikace (M7), Vyhledávání, vyhodnocování  
a zpracování informací z internetu (M15), Informatické myšlení a programování (M16),  
Robotika (M19).  



 

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. 

 

 

 

  

https://www.360cities.net/image/it-lab-zs-skolni2


 

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 

o výtvarné a hudební výchovy 
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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 
 
  

http://www.360cities.net/image/atrium-koly-czech-republic#302.60,0.30,70.0
http://www.360cities.net/image/sports-hall-2?fbclid=IwAR1N4NVIACII7--yMr6Txw7cQSP2L8swxMkinYm4Db1G-MmoXWxjYatkYME#266.70,0.30,70.0
http://www.360cities.net/image/workout-gym?fbclid=IwAR2n1aX6h4UXuIShfcGXb08JI2mIxEC4tD7uqR7K-ZLpbqyk5m3IGjakoqU#678.01,0.27,70.0
https://www.360cities.net/image/children-s-showers?fbclid=IwAR2xd6kGSGxEL-TWPXTr37RGeZ-YckkNP3jLHRwc1mDEAc9cj3GnIbksuuo


 

 
Kontakty školy 
 

Základní škola Bruntál, Školní 2 

adresa: ulice Školní 723/2, Bruntál, 792 01 

email: reditelka@zspetrin.cz, web: https://www.zspetrin.cz 

tel.: +420 553 821 167, datová schránka: hxjcqid  

GPS: 49°59'20.663"N, 17°27'24.606"E 


