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V Ý R O Č N Í   Z P R Á V A   O   Č I N N O S T I   Š K O L Y 

 

školní rok 2017 – 2018 

1. Základní charakteristika školy 

 

1. a)  název zařízení:           Základní škola Bruntál, Jesenická 10 

adresa zařízení:            Jesenická 10, 792 01 Bruntál 

právní forma:            škola s právní subjektivitou 

IČO:             00852805 

 

1. b)  zřizovatel zařízení:     Město Bruntál 

adresa zřizovatele: Nádražní 20, 792 01 Bruntál 

 

1. c)  ředitel zařízení:           PhDr. Marcela Žáková 

adresa ředitele:  Na Svahu 18, 792 01 Bruntál 

 

1. d)  součásti školy (IZO) 

ZŠ  základní škola  102008248 

ŠD  školní družina  119500019 

ŠJ  školní jídelna  102868093 

 

 

 Počet tříd (skupin) Celkový počet žáků 

Počet žáků na běžnou 

třídu 

Šk. rok 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-1 

ZŠ 29 29 660 670 23,43 23,79 

ŠD 6 6 178 180 29,83 30 

ŠJ x x x x x x 

 

 

1. e)  datum zařazení do sítě škol: 30. 1. 1976, od 1. 7. 2009 zapsáno do rejstříku škol 

79-01-B/001 Pomocná škola 

 

1. f)  kapacita součástí školy 

ZŠ  základní škola  700 

ZŠ  pomocná škola   10 

ŠD  školní družina  210 

ŠJ  školní jídelna  650 

 

1. g)  přehled učebních plánů 

základní škola: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

speciální třída: 79-01-B/001 

 

1. h)  další aktivity, zařízení: 

autistická třída, pracoviště školního speciálního pedagoga 
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1. ch)  rozhodnutí vydaná ředitelem školy ve správním řízení 

  Rozhodnutí o přijetí po přestupu – 29        

  Rozhodnutí o přijetí – zahájení povinné školní docházky – 73  

  Rozhodnutí o uvolnění z předmětu – 6 

Poskytované informace: podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

nebyly požadovány a poskytovány žádné informace. 

 

 

 

1. i)  charakteristika školy v uplynulém období 

 

Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok úspěšný. Zvládli jsme úkoly, které jsme si 

vložili do ročního plánu, i ty, které se před námi objevily poněkud nečekaně.  

Klaply i velké stavební úpravy, konečně máme nová okna v celém podkroví 2. stupně. Okna 

jsou krásná, ale hlavně na nás neprší, nesněží a nefouká. Dobře dopadlo i měření radonu, 

úředním jazykem řečeno: „Radonová zátěž byla odstraněna“. Spravili jsme podlahu v malé 

tělocvičně, o prázdninách obě tělocvičny nově obložíme a alespoň částečně opravíme. 

Dále jsme si na letošek naplánovali opravu střechy a všech toalet a umývadel. Stále je co 

vylepšovat. 

 

Červenec 2018 

 
 

Září 2018 
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Pokračovali jsme v úpravách atrií, takže některá z nich jsou úplně hotová, jiná dokončíme 

v příštím školním roce.  

Velmi nám záleží i na tom, jak škola vypadá. Jistě, dobrý technický stav je podmínkou, ale 

velkou roli hraje i výzdoba. Těší nás, že každý návštěvník oceňuje krásnou výzdobu – práce 

žáků na vysoké výtvarné úrovni. Tady patří poděkování všem, kdo se na této namáhavé a 

nekonečné práci podílejí.   

 

 
 

Letos jsme se konečně z prvního stupně přesunuli na druhý a začali jsme i tady budovat 

nové hygienické kouty a upravovat vzhled tříd. Už přišla řada i na výměnu tabulí a nábytku 

u větších žáků. I když – s tím nábytkem to nelze přehánět. Jsou třídní kolektivy, které se 

moc hezky k vybavení své třídy nechovají. Tak na ně vyjde řada určitě naposled. 
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Většina našich žáků nám ale dělá radost. Opět máme mnoho krásných výsledků v soutěžích, 

realizovali jsme řadu zajímavých akcí a projektů. Nejvíce si vážíme těch aktivit, kdy naši 

žáci pomáhají, zapojují se do různých veřejných sbírek apod. I letos jsme byli „dobrými 

anděly“ podporujícími rodiny vážně nemocných dětí, navštěvovali jsme seniory z Domova 

Pohoda, prodávali jsme žlutá kuřecí peříčka i žluté kvítky proti rakovině, adoptovali jsme 

černého pantera v ostravské ZOO. Doufám, že odchodem dobrých andělů ze současné IX. A 

tato krásná aktivita neskončí a že najdeme nové pokračovatele i pro další podobné projekty i 

v příštím roce. 

 
 

Dobře dopadly i výsledky v oblasti vzdělávání. Naši žáci prokázali solidní znalosti, většina 

z nich si odnesla pěkné vysvědčení. Ano, jsou mezi námi i výjimky, ale není všem dnům 

konec. Počkáme si na příští rok, porovnáme statistiky s těmi letošními a určitě něco 

polepšíme.  
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I letos vděčíme za pomoc a spolupráci Spolku přátel školy, bez něhož bychom nezvládli ani 

jarmark, ani večírek pro dospělé, ani např. veleúspěšnou a proslavenou zahradní slavnost, 

rodiče ze spolku pomohli při pořádání Adventního koncertu a Tradičního vánočního 

jarmarku. Významně nám pomáhají při získávání prostředků na činnost prostřednictvím 

grantů. Podrobnosti o činnosti spolku jsou k dispozici ve zprávách za oba stupně školy. 

Díky. Pevně doufáme, že takto úzký a přátelský vztah mezi rodiči vydrží i v příštích letech.  
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1. j) Vzdělávací program (soulad školního programu s RVP) 

 
UČEBNÍ PLÁN 1. stupně 
 

 
vzdělávací oblasti 

 
vzdělávací obory 

 
předměty 

1. stupeň časová dotace 

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. skutečná min. 

Jazyk a jazyková komunikace 
Český jazyk a literatura Čj 10 10 8 7 7 42 33 

Cizí jazyk Čj   3 3 3 9 9 

Matematika a její aplikace Matematika M 4 5 5 5 5 24 20 

Inform. a komun. technologie Informatika Inf     1 1 1 

Člověk a jeho svět 

Prvouka Prv 2 2 3   7 

12 Přírodověda Př    2 2 4 

Vlastivěda Vl    2 2 4 

Umění a kultura 
Hudební výchova Hv 1 1 1 1 1 5 

12 
Výtvarná výchova Vv 1 1 1 2 2 7 

Člověk a zdraví Tělesná výchova Tv 2 2 2 2 2 10  

Člověk a svět práce Pracovní činnosti Pč 1 1 1 1 1 5 5 

          

Disponibilní časová dotace         16 

          

Týdenní hodinová dotace   21 22 24 25 26 118  
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UČEBNÍ PLÁN 2. stupně 
 

 
vzdělávací oblasti 

 
vzdělávací obory 

 
předměty 

2. stupeň časová dotace 

6. r. 7. r. 8. r. 9. r. skutečná min. 

Jazyk a jazyková komunikace 

Český jazyk a literatura Český jazyk 5 5 4 4 18 18 15 

Cizí jazyky 
Anglický jazyk 3 3 3 3 12 12 12 

Ruský jazyk 0 2 2 2 6 6 6 

Matematika a její aplikace Matematika Matematika 4 5 5 4 18 18 15 

Inform. a komun. technologie Inf. a kom. technologie Inform. technologie 1 0 0 1 2 2 2 

Člověk a společnost 
Dějepis Dějepis 2 2 2 2 8 

12 11 
Výchova k občanství Občanská výchova 1 1 1 1 4 

Člověk a příroda 

Fyzika Fyzika 2 2 2 1 7 

26 21 
Chemie Chemie 0 0 2 2 4 

Přírodopis Přírodopis 2 2 1 2 7 

Zeměpis Zeměpis 2 2 2 2 8 

Umění a kultura 
Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 4 

10 10 
Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví 0 0 1 1 2 

10 10 
Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti Pracovní činnosti 1 1 1 0 3 3 3 

          

Volitelný předmět   1 0 2 2 5 5  

Disponibilní časová dotace         18 

Týdenní hodinová dotace   29 30 32 31 122 122  
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2. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

2. a) První stupeň 

 

Ve školním roce 2017/2018 se na prvním stupni vyučovalo v 16 třídách. Z uvedeného počtu 

byla jedna třída vedena jako třída speciální - pro žáky s poruchou autistického spektra, 

Downovým syndromem a kombinovanými vadami. Od září 2017 první stupeň navštěvovalo 

363 žáků. V závěru školního roku byl počet žáků stejný jako při zahájení školního roku. 

K drobným změnám pouze došlo v některých třídách z důvodu stěhování žáků, přechodu do 

jiných škol… Tři žáci z prvního stupně (2. ročník, 3. ročník, 5. ročník) plní povinnou školní 

docházku ve škole mimo území České republiky. 

 

 
 

Přijímacího řízení na osmiletá gymnázia se zúčastnilo 11 žáků. V obou kolech přijímacího 

řízení bylo přijato 10 žáků, jeden žák nebyl v prvním kole přijat a dalšího se nezúčastnil. 

Všichni přijatí žáci nastupují na Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková 

organizace. 

 

Zápis do prvního ročníku 

Pro školní rok 2018/2019 bylo zapsáno do prvních tříd 73 žáků. Počet zapsaných dětí byl 

o 12 nižší než v loňském roce. K zápisu se tentokrát dostavilo velmi málo dětí z okolních 

obcí. Na tento počet přijatých žáků bylo vydáno 21 odkladů. V porovnání s loňským 

zápisem se jedná o dvojnásobný nárůst počtu dětí s odkladem povinné školní docházky 

(školní rok 2017/2018 počet zapsaných dětí 85, odkladů 12, to je 14, 1%, školní rok 
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2018/2019 počet zapsaných dětí 73, odkladů 21, to je 28,2%). Pro školní rok 2018/2019 

budou otevřeny tři první třídy. 

Posunutím zápisu do dubnových termínů ztratil na významu kurz pro předškoláky, který 

pořádala Mgr. Iveta Zatloukalová. Usnadnění adaptace dětí do školního prostředí bude 

nahrazeno jinými aktivitami. 

Před uskutečněním zápisu do prvního ročníku škola pořádala Den otevřených dveří (27. 3. 

2018), jehož účelem bylo poskytnout zájemcům prohlídku prostor školy, možnost získání 

informací o chodu školy. Zájemci také mohli být přítomni ve výuce (ve vybraných třídách 

na prvním stupni). 

 

 
 

Na prvním stupni působilo 18 pedagogů, z toho bylo 16 třídních učitelů, 1 netřídní a 

1 z vedení školy. Po dobu celého školního roku pracovali na prvním stupni tři asistenti 

pedagoga, a to jeden ve speciální třídě, jeden ve druhém ročníku, jeden v pátém ročníku.  

V oddělení školní družiny je v současné době zaměstnáno šest vychovatelek, z toho jedna na 

částečný pracovní úvazek.  
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Vzdělávání a klasifikace 

Ve třídách na prvním stupni probíhá vzdělávání podle Školského vzdělávacího programu 

ZV, č. j. 480/2013-ZŠ, v jedné třídě podle ŠVP pro ZŠŠ – II, č. j. 548/2014-ZŠ. Veškerá 

výuka probíhala v souladu s ŠVP, a to především díky práci metodických sdružení. Učitelé 

pátých tříd se více zaměřují na spolupráci s kolegy z druhého stupně. Pravidelně se schází na 

schůzkách předmětových komisí, kde si vyměňují informace, které se týkají především 

plynulého přechodu žáků na druhý stupeň. 

 

Klasifikace žáků vycházela z pravidel hodnocení. V uplynulém školním roce nebyl nikdo 

z žáků hodnocen slovně, všichni žáci byli hodnoceni známkou. Ve druhém pololetí školního 

roku na prvním stupni prospělo 299 žáků s vyznamenáním. Dva žáci byli klasifikováni 

v jednom předmětu nedostatečnou, jedna žákyně čtyřmi nedostatečnými. Sníženým stupněm 

z chování nebyl hodnocen žádný žák, důtkou ředitele školy dva žáci. Naopak pochvalu 

ředitele školy obdrželo 46 žáků.  

Ve druhém pololetí jsme zaznamenali nárůst neomluvené absence. I přes výbornou práci 

výchovného týmu v těchto případech úzce spolupracujeme se zástupci OSPODU. Výchovný 

poradce na prvním stupni, který je členem výchovného týmu, se mimo jiné zaměřuje na 

spolupráci se specializovanými pracovišti při nastavování podpůrných opatření pro žáky, na 

pomoc vyučujícím při sestavování plánů pedagogické podpory a na poradenskou činnost pro 

rodiče našich žáků a vyučující. Prioritou ovšem zůstává péče o žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami a práce s žáky nadanými. 

 

 
 

Hospitační a kontrolní činnost 

Hospitační a kontrolní činnost na prvním stupni byla převážně zaměřena na práci nových 

učitelů a učitelů prvních tříd. Celkem bylo provedeno 10 hospitací v hodinách. Cílem bylo 

seznámit se s atmosférou nových třídních kolektivů, s prací nových pedagogů. Dále 

používáním metod a forem práce, využíváním didaktické techniky, dodržováním 

tematických plánů, prací s integrovanými žáky. 

Výuka probíhala v souladu s obecnými cíli a zásadami základního vzdělávání. Učivo 

odpovídalo ŠVP ZV a bylo součástí probíraného tematického celku. Kvalita vzdělávání byla 

na prvním stupni hodnocena na základě hospitací v předmětech český jazyk a cizí jazyk.  

Kvalita a efektivita výuky byla sledována v oblasti plánování, přípravy, podmínek 
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a organizace výuky, způsobu hodnocení a motivace žáků, vzájemné interakce a komunikace. 

Na hospitované hodiny se vyučující připravili velmi dobře, užívanými metodami 

a zvolenými prostředky ve většině hodin sledovali vzdělávací cíle, které si stanovili. 

V hodinách se většinou pestře střídaly činnosti, nechyběla úvodní motivace. Věcná 

správnost učiva byla vždy na požadované úrovni. Učebny byly vhodně vyzdobeny, upraveny 

a vybaveny didaktickou technikou, hygienické podmínky pro vyučování.  

 

 
Cizí jazyk 

Velký důraz klademe již od prvního stupně na gramotnost v cizím jazyce. V prvním a 

druhém ročníku jsou do hodin zapojovány prvky anglického jazyka – barvy, čísla, 

jednoduché fráze… Vyhodnocení znalostí probíhá formou společných soutěží v závěru 

školního roku. Žáci rovněž navštěvují divadelní představení v anglickém jazyce a zájemci ze 

čtvrtého a pátého ročníku se mohou zúčastnit týdenního kurzu v anglickém jazyce, který 

pořádá společnost Talk, Talk. Znalost cizího jazyka je v současné době jedním z pilířů 

vybavenosti dnešního mladého člověka. Proto se chystáme od příštího školního roku ještě 

více zaměřit na jeho výuku a provést určité změny v  této oblasti vzdělávání. 
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Zájmové útvary a kroužky 

Od září do června v základní škole probíhala činnost zájmových útvarů pod vedením 

pedagogů naší školy. Jednalo se o následující aktivity: hra na zobcovou flétnu, zpěv 

v pěveckém sboru Písnička, rozvíjení kreativity a motoriky v keramice, rozvoj pohybových 

aktivit ve florbalu, fotbalu a sportovních hrách. Žáci měli možnost navštěvovat kurz výuky 

nespojovaného psacího písma Comenia Script, které mohli postupně používat ve výuce. 

Z důvodu podpory zdravého životního stylu byla posílena pohybová výchova formou 

nepovinného předmětu Pohybové aktivity. 

 

 
                                                                                                                                                

Pod vedením paní Libuše Tranové a pana Martina Pospíšila již několikátým rokem pracuje 

na škole včelařský kroužek APIS Bruntál. Mladí včelaři se zúčastnili krajského kola 

prestižní celorepublikové soutěže Zlatá včela 2018.  Na Zlatou včelu byly delegovány čtyři 

děti, které se ve svých kategoriích umístily na předních místech. 
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Velmi úzká spolupráce také probíhá mezi Okresním mysliveckým spolkem (konkrétně Ing. 

Karlou Hynštovou) a učiteli na prvním stupni. Učitelé společně s žáky navštěvují učebny 

spolku, kde probíhají tematické přednášky zabývající lesnictvím, ochranou přírody a jejím 

poznáváním.  

 

 
 

I v letošním školním roce jsme umožnili organizaci Veselá věda realizovat v učebnách školy 

zájmový útvar, který dětem aktivními metodami přibližuje zákonitosti přírodních věd. 

Se zapojením do projektu „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování“ 

pokračovala činnost doučovacích skupin a klubů. 

 
 

Soutěže a kulturní vystoupení 

V průběhu školního roku žáci reprezentovali školu ve vědomostních soutěžích, sportovních 

soutěžích, v oblastech hudební a výtvarné výchovy. 

Výborných výsledků dosáhli v matematických soutěžích- Matematické olympiádě, 

Matematickém klokanovi a Pythagoriádě. V MO získal v okresním kole žák Jakub Škopík 

z V. A první až druhé místo. Zároveň tentýž žák získal první místo v okrese v kategorii 
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Klokánek v soutěži Matematický klokan a první místo v okresním kole Pythagoriády. Do 

okresního kola Pythagoriády ze čtvrtého a pátého ročníku postoupilo sedm žáků. 

V Matematickém klokanovi v kategorii Cvrček se stal celorepublikovým vítězem žák Petr 

Zavadil ze třídy III. A.  

V pěveckých, výtvarných a recitačních soutěžích nás děti reprezentovaly v oblastních 

a okresních kolech. Ve sportovních soutěžích v oblastních, okresních kolech. Ve štafetovém 

běhu získalo družstvo mladších žáků první místo v okresním kole a postoupilo do kola 

krajského. 

Na veřejnosti nás každoročně reprezentuje především flétnový soubor Notička a pěvecký 

sbor Písnička. Jedná se o vystoupení ve spolupráci se zámkem Bruntál i vystoupení vlastní – 

Adventní koncert v místním kině, vystoupení pro seniory v seniorském zařízení Pohoda, 

vystoupení pro rodiče, účast na festivale pěveckých sborů… Své práce na výstavách 

prezentuje keramický kroužek. 

 

 
 

Spolupráce s jinými subjekty 

Jako velmi důležitou vnímáme spolupráci s Policií České republiky, Integrovaným 

záchranným systémem a dopravním inspektorátem. Zaměstnanci těchto organizací 

pravidelně pořádají pro naše žáky besedy, přednášky, praktické ukázky… 

Městská knihovna je tradičním partnerem školy. V letošním školním roce jsme se zúčastnili 

těchto knihovnických lekcí: Jak zacházet s knihou – maňáskové divadlo (II. ročník), 

Orientujeme se v knihovně – shrnutí znalostí z předešlých knih. lekcí (V. ročník), Povídání 

o Pepiášovi – minilekce o slušném chování (II. ročník), Regionální pověsti (III., IV. ročník), 

České Vánoce (I. ročník)… V měsíci červnu probíhalo tradiční pasování na čtenáře pro děti 

z prvního ročníku. Spolupráce s knihovnou a činnost čtenářského klubu zvyšuje u žáků 

čtenářskou gramotnost a zájem o četbu ve volném čase. Do budoucnosti uvažujeme 

o založení knihovniček v jednotlivých třídách prvního stupně. 
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Projekty 

Z projektů (třídních, ročníkových, školních) uvádím pouze některé: Les ve škole, škola 

v lese – mezinárodní program zaměřený na výuku v terénu, Recyklohraní – recyklační 

program s cílem prohloubit znalosti žáků v oblasti recyklace a třídění odpadů, Ekoškola – 

mezinárodní projekt zaměřený na snižování ekologického dopadu školy a chování žáků 

k životnímu prostředí, Ovoce a zelenina do škol – pravidelná konzumace zeleniny a ovoce, 

která zvyšuje příjem vitamínů a přispívá k zdravějšímu stravování žáků, Mléko do škol, 

Zdravé zuby, Normální je nekouřit – zdravý životní styl, projekt 72 hodin… 

Z ročníkových a třídních projektů uvádím názvy pouze některých: Naše obec Bruntál, Voda, 

Řemesla, Den s ekoškolou a velká pátrací akce, Papír a jeho předchůdci, Jak roste chleba, 

Základy anglického jazyka… 

 

 
 

Vlastivědné exkurze 

Vlastivědné exkurze v jednotlivých ročnících proběhly v měsících květnu a červnu. Byly 

zaměřeny na poznávání našeho regionu a kraje. Jednalo se o poznávání přírodních, 

technických a kulturních zajímavostí.  První ročník se seznámil se životem na vesnici, druhý 

ročník navštívil Divadlo loutek v našem krajském městě, třetí ročník poznával přírodní 

zajímavosti našeho regionu, čtvrtý ročník zámky našeho regionu a pátý ročník navštívil 

v našem krajském městě planetárium.  
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Spolek přátel 

Spolek přátel ZŠ Bruntál, Jesenická se pravidelně scházel na svých schůzkách. Každá třída 

na škole má zvoleného svého delegáta, který danou třídu zastupuje při důležitých jednáních, 

jako je například projednávání rozpočtu, volby… 26. 4. 2018 proběhly nové volby do 

výboru spolku a kontrolní komise. Spolupráce spolku a školy je konstruktivní a věcná. 

Spolek finančně přispívá žákům školy i školní družiny na odměny pro různé soutěže, 

odměny nejlepším žákům školy, na dopravu na soutěže, besedy, pomůcky… Kromě 

členských příspěvků a darů se snaží získat peníze pro potřeby školy množstvím podaných 

grantů u města Bruntál, MAS Hrubý Jeseník a dalších organizací a institucí. Členové spolku 

si kladou jako prioritu další prohloubení spolupráce mezi rodiči a zaměstnanci školy. 

 

 
 

Plavecký výcvik 

Plaveckého výcviku se zúčastnil první až třetí ročník pod vedením Plavecké školy Bruntál. 

První ročník absolvoval pět lekcí, druhý a třetí ročník 10 lekcí. Lekce probíhaly v Břidličné 

a Bruntálu, a to z důvodu opravy bazénu v Břidličné. 

 

Spolupráce s mateřskými školami 

Nadále pokračuje naše spolupráce s bruntálskými školkami a také MŠ ze Starého Města. 

Výchovná poradkyně pro první stupeň uspořádala přednášku pro rodiče v MŠ Smetanova 

o školní zralosti, realizaci odkladu školní docházky a možnostech rozvíjení kognitivních 

funkcí. Pro děti z mateřských škol připravujeme program pod názvem Mikulášské 
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nadělování a Dopoledne plné her (pro předškolní děti). Některé třídní učitelky se svou třídou 

společně s odděleními z MŠ organizují společné akce – například Podzimní pečení brambor. 

 

 
 

Školní družina 

Ve školním roce 2016/2017 se přihlásilo do školní družiny 180 dětí. Jednalo se o děti 

z prvních až čtvrtých tříd, které byly rozděleny do šesti oddělení školní družiny. V každém 

z oddělení pracovala jedna vychovatelka. Vzhledem ke stále vyššímu počtu zájemců 

o školní družinu nám bylo v příštím školním roce schváleno navýšení kapacity na 210 žáků, 

kteří budou umístěni v sedmi odděleních družiny.  

Provoz školní družiny byl v době před vyučováním 6:00 – 7:45, po vyučování do 16:30. 

  

 
                

    Zpracovala Mgr. Petra Romanská  
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2. b) Školní družina 

 

V letošním školním roce jsme měli v naší družině 6 oddělení, do kterých docházelo 180 dětí 

z 1. až 4. tříd. Při plánování celodružinových akcí jsme vycházeli ze zájmu dětí o určité 

činnosti. Snažíme se, aby program byl pestrý a pro děti zajímavý. Největší důraz klademe na 

sportovní činnosti. Dbáme na to, aby děti relaxovaly při hrách venku. Zařazujeme také 

činnosti společenskovědní, přírodovědné, dopravní a to formou besed, výstavek a soutěží. 

Velký prostor dáváme výtvarným a pracovním činnostem, které jsou u dětí velmi oblíbené 

a využíváme různé výtvarné techniky a netradiční materiály.  

 

 
 

Společné akce v naší školní družině 

Bramboriáda 

Drakiáda 

Soutěž v házení papírovou vlaštovkou 

Soutěž v přehazované 

Soutěž v kroužení gymnastickým kruhem 

Pohádkové odpoledne plné her, soutěží a tance 

Jízda zručnosti 

Švindlová princezna 

Zimní olympiáda 

Soutěž o nejlepšího sněhuláka nebo stavbu ze sněhu 

Olympiáda v netradičních sportech – týdenní sportování 

Závody v běhu s dětmi ze 4. ZŠ Bruntál 

Soutěž ve zpěvu 

Vánoční besídka a výroba dárků 

Mikulášská besídka s nadílkou 

Soutěž ve skládání puzzle 

Soutěž ve stolních hrách 

Soutěž v piškvorkách 

Barevný týden – týden plný soutěží her a diskotéka 

Rej čarodějnic – soutěže masek 

Velikonoční výtvarná dílna pro rodiče a děti  

Vyráběli jsme dárky k zápisu dětí do 1. tříd a na školní jarmark 

Maminkám k svátku jsme vypěstovali květiny 

Připravili jsme řadu výstavek prací děti z výtvarných a pracovních činností 

Slavnostně proběhlo vyřazování dětí ze 4. tříd  
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Účastníme se školních akcí a pravidelně navštěvujeme filmová představení pro ŠD. Při 

různých výchovách a hrách využíváme počítače. Využíváme také školní hřiště a tělocvičnu. 

Spolupracujeme s rodiči našich dětí, zveme je na výstavky prací dětí a připravili jsme pro 

rodiče a děti výtvarnou dílnu. Děti zapojujeme i do hodnocení svých kamarádů při různých 

soutěžích. Dbáme, aby děti byly v družině spokojené, aby činnosti byly zajímavé i poučné, 

aby měly dostatečný prostor pro relaxaci, zájmovou i individuální činnost. 

 

 
 

V Bruntále 19. 6. 2018               Zpracovala  Libuše Šímová 
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2. c) Druhý stupeň 

 

Ve školním roce 2016/2017 se k 1. 9. 2017 na druhém stupni vzdělávalo 316 žáků, 168 

chlapců a 148 děvčat. Vyučovali jsme ve 13 třídách – v devátém ročníku čtyři třídy 

(nejsilnější ročník – 83 žáci), v ostatních ročnících po třech třídách. Početně nejslabším byl   

7. ročník – 76 žáků (data ze systému iŠkola k 1. 9. 2017). Jeden žák šestého ročníku plní 

povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky (Spolková republika 

Německo) a jedna žákyně devátého ročníku (Velká Británie) v tomto školním roce ukončila 

povinnou školní docházku. 

 

 
 

Celkem ukončilo povinnou školní docházku 85 žáků: 82 žáci devátého ročníku (z toho jedna 

žákyně plnící povinnou školní docházku ve Velké Británii po úspěšném vykonání 

komisionální zkoušky), dále 3 žáci osmého ročníku. Přijímacího řízení ke studiu na SŠ se 

zúčastnili 83 žáci žáků (2 žáci 8. ročníku, 81 žák 9. ročníku). Všichni žáci, kteří si podali 

přihlášku ke vzdělávání na střední škole, byli ke studiu přijati. 60 žáků bylo přijato na 

studijní obory zakončené maturitní zkouškou a 23 na studijní obory zakončené výučním 

listem.  

V tomto školním roce působilo na druhém stupni 21 pedagogů s plným úvazkem hodin, 

z toho bylo 13 třídních učitelů, 6 netřídních a 2 z vedení školy. V šestém ročníku pracovaly 

tři asistentky pedagoga, po jedné v sedmém a devátém ročníku. Do pracovního poměru byla 

přijata jedna pedagožka. Na konci školního roku skončil pracovní poměr dvěma vyučujícím 

na druhém stupni. Přesah hodin vyučovaných učiteli druhého stupně na prvním stupni činil 

celkem 7 hodin. 
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Ve všech ročnících druhého stupně probíhala výuka v souladu s ŠVP, hovoří o tom zprávy 

jednotlivých předmětových komisí. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházelo 

z pravidel hodnocení. V hodinách byly uplatňovány prvky sebehodnocení žáků různými 

formami podle povahy předmětů. Učitelé vykonávali hodnocení žáků průběžně. 

V souhrnných statistikách za 1. a 2. pololetí uplynulého školního roku jsou uvedeny údaje 

o průměrném prospěchu v jednotlivých klasifikačních obdobích, počtu udělených 

výchovných opatření, snížených stupňů z chování a absenci 

.  
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Těší nás, že 115 žáků prospělo s vyznamenáním, z toho 41 se samými jedničkami (největší 

počet překvapivě ne v šestém ročníku, nýbrž v osmém – z toho 7 žáků z VIII. A). Veškeré 

ostatní údaje jsou zahrnuty ve statistice systému iŠkola. Ve 2. pololetí neprospělo celkem 10 

žáků. Čtyři neprospívající žáci budou opakovat ročník bez možnosti opravných zkoušek, 

další tři neprospívající žáci již splnili devět let povinné školní docházky a dva z nich byli 

přijati ke studiu na střední škole a jedna žákyně skončí PŠD k 30. 6. 2018, neboť 

nepokračuje dále ve středním vzdělávání. Tři žáci konali opravné komisionální zkoušky, 

u kterých neprospěli, a budou opakovat ročník. Šest žáků bylo uvolněno ze zdravotních 

důvodů z předmětu tělesná výchova., šest žáků bylo vzděláváno podle IVP. 

 

 
 

Ve školním roce 2017/2018 byly do výuky zařazeny následující volitelné předměty: 

v šestém ročníku Ekologický přírodopis (jednohodinová dotace týdně), v osmém ročníku 

Finanční gramotnost, Konverzace v anglickém jazyce (jednohodinové dotace týdně), 

v devátém ročníku Informační technologie, Cvičení z anglického jazyka (jednohodinové 

dotace týdně). 
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Výsledky vzdělávání žáků byly zjišťovány různými metodami, jako např. individuální 

i skupinová žákovská práce, písemná práce, ústní zkoušení, prezentace, referát, projekt, 

rozhovor se žákem, praktické činnosti aj.  

 

 
 

Ke zjištění dosažení stanovených cílů, sladění nároků i pro objektivní hodnocení učiteli bylo 

použito kromě uvedeného také testování. V letošním roce jsme testovali žáky 7. a 9. ročníku 

(předměty český jazyk, matematika, anglický jazyk) prostřednictvím testů vytvořených 

pedagogy s použitím již existujících předloh pro testování. Výsledky testů slouží ke 

zmapování úrovně znalostí, vedou ke zjištění, ve kterých konkrétních předmětech máme 

rezervy. Z hodnocení vyplývá, že úroveň znalostí vycházejících žáků setrvává nadále 

v průměru, v českém jazyce je úroveň velmi dobrá, v matematice je nutné stále pracovat na 

zlepšování výsledků. Srovnávací testy v sedmém ročníku v matematice poukázaly na 

nutnost opakovat a hodnotit probrané učivo po větších celcích, aby si žáci lépe jednotlivé 

celky propojili. Čtvrtletní testy byly nahrazeny pololetními pracemi. Se zvyšující se 

náročností učiva ve vyšších ročnících se snižuje úspěšnost řešení příkladů v pololetních 

pracích. Tomuto tvrzení se vymyká 7. ročník, kde písemné práce dopadly lépe než  v šestém 

ročníku. Srovnávací test v 9. ročníku psali žáci odlišný než v minulých letech. Přesto lze 

říci, že průměrná úspěšnost se letos o 3 – 5 % zvýšila. Nejlépe žáci zvládli řešení lineárních 

rovnic a počítání s procenty. Naopak potíže jim činily některé slovní úlohy, což je z větší 

míry způsobeno tím, že žáci nezvládají čtení s porozuměním. Již krátký text slovní úlohy je 

předem odradí od řešení příkladu. Nadprůměrných výsledků v tomto testu dosáhla třída  IX. 

D. Žáci jsou v matematice testováni také při práci na počítači v programu EduBase, který na 

konci testu poskytne díky rychlému vyhodnocení žákovi okamžitě zpětnou vazbu a učiteli 

možnost práce s chybou.  
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V anglickém jazyce v sedmém ročníku jsou žáci v testování průměrně úspěšní (48 – 61 %). 

V gramatické části bylo problémové cvičení, kde žáci měli na otázku vytvořit krátkou 

odpověď, a cvičení, kde k obrázku měli vytvořit větu v minulém čase – popis toho, co se 

stalo. V poslechové části nerozuměli žáci poslechu namluvenému v rychlejším tempu. Opět 

se jednalo o cvičení, kde měli k jedné osobě vypsat více věcí. Bude vhodné zaměřit se na 

procvičování tvorby otázek a odpovědí (včetně krátkých odpovědí). 

 

 
 

Se zákonnými zástupci jsme setkávali na třídních schůzkách, dále při konzultacích, a také 

při neformálních setkáních na akcích připravených školou nebo Spolkem rodičů a přátel ZŠ 

– byly to např. Koncert (nejen) pro Barborky, spolkový večírek, vánoční jarmark, dále velmi 

úspěšná zahradní slavnost či slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku.  
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Potěšující byla hojná účast rodičů i žáků na akcích pro rodiče vycházejících žáků, kde byly 

zprostředkovány informace k problematice výběru povolání a přijímacího řízení. V případě 

potřeby mohou rodiče kontaktovat třídního učitele nebo další vyučující osobně či 

telefonicky. Vyučující mohou sdělit informace zákonným zástupcům zápisem do žákovské 

knížky (používáme tištěnou verzi s konkrétními informacemi o naší škole), dále využívají 

individuální pohovory, stále častěji probíhá komunikace prostřednictvím internetové pošty, 

v některých případech využívají rodiče ve spolupráci s učiteli služeb poradenského týmu 

školy (ve složení: metodička prevence, dvě výchovné poradkyně, kariérní poradkyně, 

speciální pedagožka). Důležité informace jsou zveřejňovány na webových stránkách školy 

a také ve vitríně před školou či na nástěnkách na chodbách školy. 

 

 
 

Žáci druhého stupně se mohou realizovat v zájmových útvarech. Zpěváci v pěveckém 

souboru Písnička (E. Zapalačová a A. Klánová) se aktivně účastnili tradičních kulturních 

událostí a akcí (Vánoce na zámku Bruntál, Koncert (nejen) pro Barborky, 

Moravskotřebovské arkády) i soutěží (Bruntálský slavík, Bruntálský skřivánek). Mladí 

zdravotníci se setkávali na schůzkách s paní učitelkou M. Rusnokovou. Ve sportovních 

zájmových útvarech máme výborné sportovce. Kroužek volejbalu (vede D. Pavelka) 

pokračoval v činnosti již devátým rokem, žáci získali třetí  místo v okresní volejbalové lize 

smíšených družstev starších žáků a druhé místo na turnaji AŠSK chlapců. Dále pracuje na 

škole kroužek florbalu (J. Šimůnek), žáci si vyzkoušeli zápasové a turnajové zatížení a 

poprali se s konkurencí jiných škol statečně. Získali v regionální soutěži okresní florbalové 

ligy pěkné 2. místo. V loňském roce jsme si předsevzali, že poskytneme žákům možnost 

navštěvovat kroužek lehké atletiky. To se podařilo a žáci pod vedením P. Sovadinové 

absolvovali rozvoj a trénink všeobecných pohybových dovedností se zaměřením na základní 

atletické disciplíny (běhy, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem, vrh koulí a štafetové 

běhy). Důraz byl kladen na nácvik a zdokonalování správné techniky jednotlivých disciplín, 

rozvoj rychlosti, vytrvalosti a obratnosti. Zúčastnili se akcí jako Přespolní běh Břidličná, 

Vánoční laťka Bruntál, Vánoční laťka Krnov, Orientační běh Bruntál, Odznak olympijských 

vítězů (OVOV) Rýmařov, Pohár rozhlasu Krnov. Úspěšnými sportovkyněmi tohoto 
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zájmového útvaru byla děvčata Natálie Bartošíková (VII. A), Barbora Nedopilková (VIII. C) 

a Kristýna Potácelová (VIII. C). Žáci, kteří pravidelně aktivně pracují ve školním 

čtenářském klubu pod vedením M. Henčové, se zúčastnili celorepublikové soutěže Čtenář na 

jevišti a obsadili nádherné 15. místo. 

 

 
 

Podrobné informace o dalších akcích jsou uvedeny ve zprávách o akcích a dále 

v závěrečných zprávách o činnosti zájmových útvarů v uplynulém školním roce.  

Školní rok 2017/2018 byl naplněn velkým množstvím nejrůznějších akcí. Z těch větších to 

byl hned na začátku školního roku adaptační pobyt žáků 6. ročníku v hotelu Moravice 

v Karlově pod Pradědem. Dojezdový lyžařský kurz ve Ski Aréně Vrbno pod Pradědem 

v únoru absolvovalo 51 sedmáků. Na konci školního roku se všichni deváťáci účastnili 

kurzu Základy poskytování první pomoci.  
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Tradičně v měsíci květnu absolvovali žáci 2. stupně jednodenní historicko-geografické 

exkurze: šestý ročník jel do Olomouce, kde žáci navštívili Vlastivědné muzeum a zúčastnili 

se interaktivního programu Svědkové dávnověku a Příští stanice Olomouc, žáci sedmého 

ročníku si vlastnoručně vyrobili papír v Ruční papírně ve Velkých Losinách a prohlédli si 

expozice místního zámku, osmáci se podívali na Bouzov a do Javoříčských jeskyní a devátý 

ročník se poučil v Planetáriu Ostrava prostřednictvím programu Vidíš, vidím, vidíme aneb 

Cesta fotonu napříč vesmírem, časem a lidským okem o Slunci jako zdroji světla ve 

Sluneční soustavě, osvětlování planet a měsíců. Fascinující byla i ukázka hvězdné oblohy a 

souhvězdí. Žáci měli možnost  projít si  „Experimentárium“. Při cestě domů se podívali na 

venkovní ukázku vojenské techniky v Památníku 2. světové války v Hrabyni. Cílem exkurzí 

je, aby vycházely z probíraného učiva v daném ročníku. Snažíme se, aby byly cenově 

dostupné pro všechny žáky (cena exkurzí je do 250,- Kč). Podmínkou uskutečnění exkurze 

je alespoň 80% účast žáků třídy, což se nám stále daří dodržet především díky cenové 

dostupnosti akcí. Pedagogický dozor vždy zajišťují třídní učitelé daných tříd. Žáci se 

dozvídají při výkladu průvodce spoustu nových informací, ale také vypracovávají pracovní 

listy, vytvářejí výrobky, zapojují se do dílčích aktivit.  

 

 
 

Žákům naší školy nabízíme možnosti kulturního vyžití. Z kulturních akcí stojí za zmínku 

divadelní představení Povídky malostranské, které žáci druhého stupně zhlédli v Městském 

divadle v Bruntále, Listování s Lukášem Hejlíkem o knize Život k sežrání, beseda se 

spisovatelkou Petrou Braunovou, knihovnické lekce v městské knihovně, představení 

Divadelního centra Zlín v anglickém jazyce Jack and Joe, filmová představení Král Artuš: 

Legenda o meči (starověk) – objednáno pro 6. a 7. ročník a Z Paříže do Paříže (nejnovější 

dějiny) pro 8. a 9. ročník, hudebně-vzdělávací program Radima Zenkla či představení Letem 

sokolím brněnského divadla Bolka Polívky.  
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Zájemci z řad 7. - 9. ročníku absolvovali týdenní intenzivní kurz angličtiny TalkTalk, který 

jsme na naší škole zorganizovali již počtvrté, a setkává se vždy s velmi pozitivním ohlasem. 

Nadchla nás také beseda s polárníkem dr. Pavlem Kaplerem, který je vedoucím Mendelovy 

vědecké polární stanice v Antarktidě. 
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Žáci soutěžili v přespolním běhu (1. - 3. místo), v branné soutěži Aliante (mladší kategorie 

1. a 2. místo), v atletických disciplínách – Vánoční laťka (dvě 2. místa), Orientační běh (11 

závodníků se umístilo ve své kategorii do 3. místa, družstva: mladší i starší žákyně 2. místo, 

mladší i starší žáci 5. místo), Pohár rozhlasu (60m 1. a 3. místo, 600m 2. místo, výška 

mladší žáci 2. místo, míček 1. místo, dálka 1. místo, starší  žákyně: 60m 2. místo, 800m 2. a 

3. místo, výška 2. místo, starší žáci: 60m a dálka 2. místo, umístění družstev: mladší i starší 

žákyně 2. místo, mladší i starší žáci 5. místo), OVOV (v krajském kole E. Škultéty 6. místo, 

A. Zpěvák 12. místo), v lyžování - Lyžařské a snowboardové závody ZŠ (Olympijský 

festival) – 1. – 3. místo.  

 

 
 

Dále hráli turnaje a soutěže ve florbalu (2. místo v okresní florbalové lize žáků 2. stupně 

ZŠ), Turnaj o pohár sekretáře Moravskoslezské florbalové asociace (2. místo), a volejbalu 

(3. místo v okresním kole volejbalové ligy, okresní turnaj – chlapci – 2. místo), ale i ve 

fotbalu (minifotbal – okresní kolo – 1. místo, krajské kolo – 5. místo) a basketbalu (2. místo 

v okresním kole), pro 8. a 9. ročník byla organizována již počtvrté mimořádná sportovní 

akce vycházející ze skotských tradic The 4th Scottish Highland Games, i letos za účasti žáků 

z jedné bruntálské školy a také žáků z družební školy z polské Biala Nysky. 

Účastnili jsme se také různých společenských projektů – deváťáci navštívili Artifex-veletrh 

řemesel a zaměstnanosti, získali jsme čtvrté místo v oblíbené soutěži Řemeslo má zlaté dno, 

zjistili informace o ekologické dopravě ODISbus, zhlédli komentovanou výstavu Svědkové 

lidskosti, vyslechli řadu zajímavých besed o dospívání, vztazích, šikaně, bezpečném chování 

na internetu, o škodlivosti kouření, o domácím násilí, volbě povolání, zapojili jsme se do 

aktivit Evropského týdne trvalé udržitelnosti, věnovali se ekologickým akcím – Ukliďme 

Česko, PODBOBAL, Zlatá nit a sami aktivně pracovali na školní zahradě. Ve výtvarných 

soutěžích byly práce našich žáků vysoce oceňovány, např. Artoday, Vánoční ozdoba 2017, 
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Bruntálská kraslice, Voda štětcem a básní XIII, Můj sen, Sci-fi fantasy, měli jsme úspěšné 

zástupce Barboru Weiserovou ze VII. C a Patrik Panyko z IX. B ve fotografické soutěži pro 

žáky škol v regionu Bruntál a Prudnik Region očima mladých.   

 

 
 

Úspěšně si naši žáci vedli v olympiádách a soutěžích – měli jsme úspěchy v okresních 

kolech – Patrik Motyčka zvítězil v okresním kole Pythagoriády (až za ním skončili 3 žáci 

gymnázií), Vendula Kosová získala 4. místo v Olympiádě zeměpisu, v soutěži Zlatý list naše 

družstvo skončilo na krásném třetím místě. Šestáci získali 32. místo v celorepublikovém 

kole čtenářské soutěže Souboj čtenářů 2018. Jako jediná z bruntálských základních škol 

jsme se zúčastnili okresního kola Biologické olympiády, ve které Lukáš Brenkus získal 6. 

místo. Družstvo našich žáků ve III. kategorii zvítězilo v silné konkurenci dalších deseti škol 

okresu v Ekologické soutěži 2018 Evoluce, což nás jako školu s titulem Ekoškola těší 

dvojnásob. Mladší žáci se umístili na druhém místě a jsou naší nadějí pro příští ročníky. 

Školní rok byl završen tradiční společnou akcí se Spolkem rodičů a přátel naší základní 

školy – zahradní slavností. Výborné spolupráce se spolkem si velmi vážíme, jsme rádi, že se 

mnozí rodiče aktivně účastní života školy a že chápou, že bez spolku bychom s obtížemi 

získávali prostředky na financování mnohých zajímavých akcí a soutěží pro naše žáky. 

 

Všem, kdo vychovávají a vzdělávají žáky naší školy, patří za jejich práci velké a upřímné 

poděkování. Děkuji vám, vážené kolegyně a kolegové, že jste dovedli naše žáky k mnohým 

úspěchům při reprezentaci školy, že v žácích pěstujete smysl pro poctivou práci a dál šíříte 

dobré jméno naší Jedničky.  

           Zpracovala Mgr. Renata Vlčková 
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2. d) EVVO 

 
 

 

Realizace programu EVVO ve školním roce 2017/2018 probíhala dle Ročního plánu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a to v níže uvedených oblastech.  

Přehled realizačních programů:  

 

 
 

1. Mezinárodní program Ekoškola  

Škola je zapojena do mezinárodního programu Ekoškola, kde hlavním hybatelem všech 

změn jsou především žáci samotní. V souladu s principy Ekoškoly v letošním roce 

pracoval i Ekotým složený z 29 žáků z 1. a 2. stupně a 1 pedagoga (Škařupová). V rámci 

analýzy školy byla do programu zapojena celá škola včetně zaměstnanců pod vedením 2 

pedagogů (Sovadinová, Škařupová). Schůzky probíhaly každých 14 dní (vybrané čtvrtky) 

od 14-15 hod.  
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Ekotým: v letošním školním roce se velice osvědčilo složení Ekotýmu ze žáků se zájmem 

o přírodu a ekologii, místo hromadného stanovení zástupců ze všech tříd. V Ekotýmu, 

který si začal říkat „Ekoblázni“, byly stanoveny jednotlivé role (vedoucí, nástěnkář, mluvčí 

atd.) a byly plně v kompetenci žáků. Práce pedagoga byla pouze okrajová, nápomocná. 

Žáci během školního roku získali mnoho zkušeností např. se samostatnou organizací práce, 

komunikací mezi sebou, vazbou mezi Ekotýmem a školou, řešením nevhodného chování 

atd. 

- v září Ekotým (ještě ve „starém“ složení) navštívil ekologické centrum ve Švagrově;  

- pro prvňáčky připravil program pro seznámení s tříděním odpadu ve škole „Skřítek 

Plasťáček“;  
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- na podzim pracoval na velkém projektu v rámci programu Ekoškoly – výzva „Měníme 

školu s IKEA“. Projekt nebyl porotou sice vybrán, žáci se však opět mnohému naučili;  

- intenzivně pracoval na přípravě k auditu (obhajoba titulu Ekoškola) formou znalostí 

o Ekokodexu, 7 kroků Ekoškoly (vyplnění žáky) a další;  

- pracoval na analýze škole, která vyvrcholila Velkým pátracím dnem, kdy do analýzy byla 

zapojena celá škola včetně zaměstnanců školy;  

- na základě výsledků z analýzy ekotýmáci naprosto samostatně zpracovávali Plán činností. 

Tento plán a práce na plánu byla velmi pozitivně hodnocena pracovnicí Ekoškoly paní 

Toflovou. Žáci prokázali schopnosti samostatné práce;  

 

 
 

- Ekotýmáci se zapojili do oslav Dne Země pořádaných Střediskem volného času Bruntál 

na akci „Probouzení parku“, které bylo na téma Zahrady a zahrádky. Měli připravena hned 

4 stanoviště – sázení rostlin do ekokvětináčků (z papírových plat na vajíčka), výroba 

krtkoplašičů (v rámci recyklace materiálů), hra o víle Třídilce a nepořádném Pepisovi, pro 

zdatné pak poznávací a informační hra o jarních jedlých divokých bylinách, jedlém 

trávníku;  

- vedoucí ekotýmu se zúčastnili příkladů Dobré praxe v Ostravě, které pořádala Ekoškola 

Praha. Na tomto semináři získali žáci nové zkušenosti s programem Ekoškola, naučili se 

zpracovávat plán činností, navázali nová přátelství. V rámci spolupráce Ekoškol v ČR lze 

navázat spolupráci se Základní školou ve Vítkově;  
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- ekotýmáci navázali mezinárodní spolupráci se Spojenou školou Novohradskou 

Bratislava, která je zapojena do programu Ekoškol (na Slovensku Zelená škola);  

- ve škole zorganizovali adopci zvířete v ZOO Olomouc (výběr zvířat do školního 

hlasování, hlasování, plakátky pro výběr finančního daru). Pro adopci zvířete byl vybrán 

jaguár černý, škola získala adopční listinu včetně volných vstupenek (120 ks) a další 

bonusy.  

Ekotýmáci - Ekoblázni  

Ekoškola patří žákům, v programu se setkávají s úspěchy a „neúspěchy“ ( úhel pohledu).  

Na podzim čeká školu obhajoba titulu Ekoškola, myslím si, že Ekotýmáci jsou připraveni.  

 

 
 

2. Odpadové hospodářství  

a. Program Recyklohraní  

b. Projekt Plastožrout  

c. Soutěž ve sběru papíru  

- škola je zapojena do programu Reyklohraní pod záštitou MŠMT České republiky, jehož 

cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní 

zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. V letošním 

školním roce jsme za nasbírané body pořídili sadu preparátů pro badatelské účely. Do 

plnění úkolů v rámci programu se aktivně zapojoval pouze 1. stupeň, do sběru baterií a 

elektrozařízení se aktivně zapojovala celá škola.  

- Plastožrout – ve škole se dále sbírají plastová pet víčka, která jsou odprodávána 

k následné recyklaci a výrobě plastových granulí. Do sběru je zapojena většina tříd ve 

škole. Výtěžek z víček je určen na budování školní zahrady.  

- Třídění odpadů – probíhá ve všech místnostech školy (nádoby pro třídění odpadu, 

bioodpad).  

- Sběr sáčků z programu „Ovoce do škol“  
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- Sběr starého papíru – při zimní akci jsme nasbírali přes 2000 kg papíru, na jaře pak x kg 

papíru  

- Sběr starých tonerů  

- Sběr hliníku – letos se nám podařilo nasbírat přes 3 kg hliníku  

 

 
 

3. EVVO ve výuce  

a. Výuka na školní přírodní zahradě, budování školní zahrady  

b. Národní program Les ve škole, škola v lese  

c. Školní družina – Ekohrátky  

d. Soutěže s ekologickým zaměřením  

e. Veselá zahrádka za oknem  

f. Projektové dny  

- výuka na školní zahradě: výuky ve školní zahradě je využíváno minimálně;  

- budování školní zahrady: v letošním školním roce zkoušíme na školní zahradě péči o 

zahradu v souladu s permakulturním hospodařením. VII. B vytvořila např. permakulturní 

záhony (mulčování slámou atd.). O vybudování školní přírodní zahrady se především 

pedagogové (4) a VII. B. Práce probíhají formou brigád nebo v rámci vyučování. Žáci v 

rámci vyučování vyrobili velký kompostér pro bioodpad (následné využití pro rekultivaci 

půdy);  
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- Ekotřída: ve škole vznikla na základě zájmu VII. B „Ekotřída“, zaměřující se na vztah k 

přírodě, zvířatům a vztahy mezi sebou. Mimo jiné společně na jaře vypěstovali od semínek 

spoustu rostlin („Veselá zahrádka za oknem“), zorganizovali jejich burzu. Ve třídě jim 

přibyla nová kamarádka – králík Rozárka, o kterou se pečlivě starali. Třída se velmi 

podílela na údržbě školní zahrady, využívala možnosti výuky na zahradě či parku;  

- Les ve škole, škola v lese: realizace programů probíhala individuálně dle uvážení třídních 

učitelů 1. stupně;  

- školní družina – Ekohrátky: aktivity s ekologickou tematikou probíhaly taktéž 

individuálně dle uvážení vychovatelů ŠD;  

- soutěže s ekologickým zaměřením: žáci naší školy se v rámci ekologických soutěží 

umísťovali na předních i vítězných místech - Ekosoutěž 2018 na ZŠ Okružní Bruntál – 1. a 

2. místo, Zlatá nit – 3. místo, biologická olympiáda (6. místo), výtvarná soutěž – Toulky za 

zvěří (1. místo);  

 

 
 

- projektové dny: i v letošním školním roce probíhaly na naší škole projektové dny (Velká 

pátrací akce spojená s analýzou školy, projekt 72 hodin, Ukliďme si svět – ukliď Česko, 

Bezpečně ve škole a v jejím okolí a další. Přímo ve výuce lze zmínit program – Jak roste 

chleba.  
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4. Programy v Ekocentrech  

- návštěva Ekocentra Švagrov: třídy třetích ročníků, Ekotým;  

- spolupráce s SVČ: pro zpestření výuky žáci navštěvovali Středisko volného času v 

Bruntále (přírodovědné programy, např. program pro čtvrtý ročník – Had není slizký, pro 

devátý ročník – Stopy zvířat).  

 

5. Exkurze s ekologickou tématikou  

Žáci naší školy se v letošním roce účastnili mnoha exkurzí: hvězdárny v Ostravě, 

recyklačního dvora v Bruntále, expozice s přírodovědeckou tématikou na bruntálském 

zámku, besedy s polárníkem p. Keplerem, Poznej Olomouc, výtečná akce Seiferos – 

přehlídka dravců a další.  

 

 
 

6. Volnočasové aktivity  

- kroužek včelařství: ve spolupráci s Českým svazem včelařů funguje u nás kroužek 

včelařů pod odborným vedením p. Libuše Tranové. Žáci mají k dispozici vlastní úl na 

pozemku školy;  

- „Útěky do divočiny“ – pro žáky i vyučující naší školy vznikla nová aktivita pod vedením 

pedagogů naší školy (Pavelka, Vyleťal). Při této aktivitě žáci vyráží na dva dny do 

divočiny – přírody Hrubého Jeseníku.  
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7. Další:  

- nadále pokračuje zapojení do sítě M.R.K.E.V i spolupráce s LČR (výukové programy);  

- informační nástěnka: je umístěna v hlavní chodbě a starají se o ně pověření žáci 

Ekotýmu. Na nástěnce je možné nalézt informace týkající se ekoprogramu na naší škole. 

Pro ověření sledovanosti nástěnky, byly pouze na nástěnku umístěny soutěžní otázky – 

bohužel se za školní rok nikdo do soutěže nezapojil;  

- vánoční jarmark: jedná se o tradiční jarmark dle starých tradic (vystoupení žáků, prodej 

rukodělných výrobků), o který byl i letos veliký zájem. Peníze získané z prodeje si každá 

třída investuje dle svého uvážení.  

 

 

 

 

 

 
 

 

V Bruntále, červen 2018                                                   Zpracovala: Ing. Eliška Škařupová  

 

 

 

2. f) Činnost školního poradenského týmu 

 

V letošním roce pracoval na naší škole školní poradenský tým ve složení: školní speciální 

pedagožka Mgr. Stanislava Zmeškalová, výchovné poradkyně Bc. A. Kožíšková  

a Mgr. I. Zatloukalová, metodička prevence Ing. Vladislava Rubíčková a kariérová 

poradkyně Mgr. Helena Daňková. Hlavní náplní jejich práce bylo opět společné řešení 

závažnějších výchovných problémů žáků (záškoláctví, šikana a jiné negativní jevy), 

jednání s rodiči, pracovnicemi OSPOD, vedení výchovných komisí. S vedením školy 

výchovný tým úzce spolupracoval na pravidelných pondělních setkáních. Vzhledem ke 

změnám ve výkaznictví a k úkolům, které na nás klade inkluze, je pro nás pozice 

speciálního pedagoga velmi významná. Pokusíme se ji zabezpečit i pro budoucí školní rok. 
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2. f) i) Zpráva o činnosti metodičky prevence  

 

 

1) Nejčastější výchovné problémy a programy primární prevence 

V tomto školním roce jsme nejčastěji řešili rizikové chování žáků spojené s nevhodným    

chováním převážně na 2. stupni (13 případů z celkových 20).  

Současně jsme se zabývali záškoláctvím některých žáků naší školy (18 případů).  

V těchto případech se nám opět osvědčila výborně nastavená spolupráce s lékaři a 

komunikace s rodiči. 

Negativní vztahy ve třídách bylo nutné řešit při šetřeních celých třídních kolektivů (třídy VI. 

C, VIII. C). 

V letošním roce jsme zaznamenali zvýšený výskyt problémů spojených s psychickým  

stavem žáků, zejména sebepoškozování (12 případů). 

 
Program PP Rozsah/Ročník Téma  Subjekt/Instituce 

 

Nebezpečí internetu 

1,5 hod. 

7. ročník 

 

kyberšikana, 

kybergrooming, 

kyberstalking a 

phising 

por. Bc. P. Jiroušková, 

oddělení prevence PČR 

Bruntál 

 

Čas proměn 

Na startu mužnosti 

45 min. 

6. roč. dívky 

6. roč. chlapci 

sexuální 

výchova 

MP Education 
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Kyberšikana 

Drogy – závislosti, dopady 

Marihuana 

Drogy a právo 

Prevence rizikového sexuálního 

chování 

1,5 hod. 

5. ročník 

6. ročník 

7. ročník 

8. ročník 

9. ročník 

všeobecné 

primární 

prevence  

preventivně vzdělávací 

centrum OPEN HOUSE 

o. p. s. 

 

Trestní odpovědnost 

1,5 hod. 

9. ročník  

trestní 

odpovědnost 

por. Bc. P. Jiroušková, 

oddělení prevence PČR 

Bruntál 

 

Webinář o HIV 

1,5 hod 

třída IX. A 

třída IX. B 

prevence HIV Česká společnost AIDS 

pomoc 

 

Program proti šikaně 

1,5 hod. 

6. ročník 

prevence šikany výchovný tým školy 

(adaptační pobyt) 

Český den proti rakovině 

1. – 9. ročník zdravý životní 

styl – prevence 

rakoviny 

Liga proti rakovině 

Praha 

 

 

Liga proti rakovině 

Naše škola se již třetím rokem zúčastnila veřejné sbírky Ligy proti rakovině. V letošním 

roce byla sbírka a preventivní letáky tematicky zaměřeny na nádory tlustého střeva. 

Prodejem kytiček mezi žáky, pedagogy a zaměstnanci školy jsme přispěli do sbírky částkou 

3 955 Kč. 

 
 

1) Systém kontaktů s žáky, dostupnost informací pro žáky  

       Při řešení problému byl žák pozván na pohovor do kabinetu výchovného poradce a 

metodičky prevence. Při řešení vztahů ve třídě jsem spolupracovala s třídní učitelkou a 

výchovnou  

poradkyní. 

  Žáci jsou poučeni o možnosti využití služeb ŠMP prostřednictvím třídního učitele, webové 

stránky školy (e-mail) nebo mě osobně (nejčastější kontakt). 
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2) Systém kontaktů s rodiči 

Rodiče byli při řešení problému kontaktováni buď doporučeným dopisem, nebo telefonicky. 

Poté následovalo osobní setkání s cílem vyřešení problému jejich dítěte.  

 

3) Spolupráce v rámci školy i mimo ni 

Učitelé využívali plně poradenství během celého školního roku. Zejména spolupráce 

s třídními učiteli je na velmi dobré úrovni.  Během roku bylo zapotřebí také komunikovat 

s pracovnicemi  OSPOD, pracovníky Policie ČR, SVP a EUROTOPIE. 

 

4) Vzdělávání školní metodičky prevence 

V říjnu jsem se zúčastnila 10. krajské konference k prevenci rizikového chování, která se 

každoročně koná v Malenovicích. 

Následně jsem absolvovala školení na téma ADHD – metody práce s dětmi a žáky. 

Během školního roku jsem získala osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávacího 

programu Jak na podporu žáků ZŠ v rámci společného vzdělávání. Tento program byl 

realizován v délce 32 vyučovacích hodin a byl zaměřen na práci s plánem pedagogické 

podpory, metody a formy práce učitele, IVP, pedagogickou diagnostiku a podporu nadaných 

žáků.  

 

Činnost vykonávána pravidelně: 

- účast na schůzkách školního poradenského pracoviště – každé pondělí 6. vyučovací 

hodinu 

- řešení výchovných problémů žáků společně s výchovnou poradkyní, třídním učitelem a 

zákonným zástupcem 

- poradenská činnost pro žáky, učitele i rodiče  

- kontakt a spolupráce s OSPOD a Policií ČR během výskytu sociálně patologických 

jevů  

- konzultační hodiny každý čtvrtek od 14:00 do 15:00 hod  

- účast na výchovných komisích školy 

- účast na setkáních metodiků prevence  

- zajištění besed pro žáky popř. pedagogy dle možností  
 

 

V Bruntále dne 12. června 2018                                                      Ing. Vladislava Rubíčková     

                                                                                                         školní metodička prevence             
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2. f) ii) Zprávy o činnosti výchovných poradců 

 

Závěrečná zpráva č. 1 

 

V tomto školním roce jsem se zaměřila na spolupráci se specializovanými pracovišti při 

nastavování podpůrných opatření pro žáky, na pomoc vyučujícím při sestavování plánů 

pedagogické podpory a na poradenskou činnost pro rodiče našich žáků a vyučující. Mezi mé 

stálé úkoly patří prověrky čtení, setkání s rodiči předškoláků, přednáška pro rodiče v MŠ na 

Smetanově ulici o školní zralosti, realizaci odkladu školní docházky a možnostech rozvíjení 

kognitivních funkcí a společně s ostatními členkami týmu se podílím na šetřeních ve třídách 

s problematickými vztahy mezi žáky. Vzhledem k novému způsobu financování 

logopedické péče jsem byla nucena ukončit logopedickou poradnu a nadále budu tuto péči 

zajišťovat pouze u dětí, které ji budou mít nastavenou v podpůrných opatřeních. Posunutím 

zápisu do prvního ročníku na dubnový termín také ztratil smysl kurz pro předškoláky, jehož 

hlavním úkolem bylo usnadnit rodičům rozhodování o odkladu školní docházky. Snížil se i 

zájem ze strany rodičů. Proto jsem se po dohodě s vedením školy rozhodla v budoucnu již 

tento kurz nepořádat a nahradit ho jinými aktivitami, které usnadní budoucím prvňáčkům 

adaptaci na školní prostředí. K mým novým povinnostem patřilo programové zajištění 

adaptačního pobytu pro žáky šestého ročníku. Zde spolupracuji s druhou výchovnou 

poradkyní a metodičkou prevence. Reedukační péči zajišťujeme formou doučování, kam 

můžeme zařadit i žáky, kteří by na běžnou reedukační péči nedosáhli. Jednu z doučovacích 

skupin také vedu. 

V dalším vzdělávání jsem pokračovala v programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. 

 

  
 

Dále bych se pak chtěla věnovat kurzům MBTI. Po celý školní rok jsem pracovala na 

zdokonalení evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V této oblasti je mým 

novým úkolem sledování přesných termínů pro kontrolní šetření jednotlivých žáků. 

Dlouhodobým úkolem zůstává zařazování preventivních aktivit vedoucích ke zlepšení 

mezilidských vztahů a sociálních dovedností žáků. 

 

V Bruntále 30. června 2018                                              Zpracovala Mgr. Iveta Zatloukalová           

                                                              výchovná poradkyně specializovaná na poruchy učení  

                                                                                       a kontakt s pedagogickými poradnami 
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Závěrečná zpráva č. 2 

 

1) Zázemí pro práci výchovného poradce 

- prostory i vybavení kabinetu výchovného poradce jsou výborné, plně vyhovují práci 

výchovného poradce 

 

2) Řešené výchovné problémy 

- šetření vztahů ve třídě (třídy VI. C a VIII. C), při řešení těchto problémů bylo 

postupováno dle metodického pokynu a školního řádu, bylo provedeno 8 pohovorů s rodiči 

- problémy neomluvené absence (18 řešených případů – I. stupeň 8 případy, II. stupeň 10 

případů (oproti minulému školnímu roku nastal mírný nárůst), při řešení bylo opět 

postupováno dle metodického pokynu a školního řádu, bylo svoláno celkem 12 výchovných 

komisí za účasti pracovníků OSPOD a 1 pohovor s rodiči k vyjasnění absence 

- nevhodné chování, ubližování spolužákům, neplnění školních povinností (řešeno 20 

případů – I. stupeň 7 případů, II. stupeň 13 případů), bylo svoláno 8 výchovných komisí a 4 

pohovory s rodiči a žáky, u 2 žáků byl vypracován Individuální výchovný program 

- chování vykazující znaky šikany, kyberšikana (3 případy, u tohoto negativního chování 

nastal výrazný pokles výskytu) 

- podvodné jednání (3 případy) – oproti minulému roku značný pokles 

- užívání návykových látek (4 případy) 

- psychické problémy-sebepoškozování, bájná lhavost, úzkostné stavy (13 případů) 

- negativní projevy chování související s PAS a ADHD (1 případ) 

- poruchy příjmu potravy (1 případ) 

- skryté záškoláctví, vysoká absence (4 případy)  

 

3) Systém kontaktů s žáky, dostupnost informací pro žáky 

- žáci s výchovnými problémy jsou kontaktováni přes třídního učitele nebo jsou přímo 

osloveni výchovným poradcem, metodikem prevence, školní psycholožkou 

- o práci výchovného poradce se žáci mohou dozvědět od třídního učitele nebo od 

vyučujících, také přes stránky školy 
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4) Systém kontaktů s rodiči 

- rodiče žáků s výchovnými problémy jsou kontaktováni telefonicky prostřednictvím 

třídního učitele, pokud se nejedná o vážný problém, v případě závažných problémů jsou 

kontaktováni doporučeným dopisem prostřednictvím výchovného poradce nebo vedením 

školy 

- rodiče mají také možnost kontaktovat výchovného poradce telefonicky, osobně 

(konzultační hodiny výchovného poradce pro tento školní rok byly každý čtvrtek od 14.00 

do 15.00 hodin), kontakt byl možný i přes stránky školy emailem 

- v příštím školním roce je důležité se zaměřit na důslednou spolupráci s rodiči ve vztahu 

rodič a třídní učitel 

 

5) Úroveň profesního poradenství 

- vzhledem k tomu, že výchovný poradce má vystudovaný obor sociální pedagogika-

prevence a resocializace, může poskytnout poradenství na dobré úrovni 

 

6) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

- spolupráce s Mgr. Ivetou Zatloukalovou, výchovnou poradkyní pro první stupeň, školní 

speciální pedagožkou Mgr. Stanislavou Zmeškalovou, PPP Bruntál, SPC Opava a Ostrava 

 

 
 

7) Spolupráce výchovného poradce v rámci školy i mimo ni 

- vzájemná komunikace mezi učiteli, třídními učiteli a výchovným poradcem je dobrá, 

učitelé vycházejí výchovnému poradci vstříc a výborně spolupracují 

- spolupráce s vedením školy je také výborná 

- spolupráce s OSPOD (kvalita spolupráce se hodně zlepšila, pracovnice se snaží pravidelně 

účastnit výchovných komisí, jsou informováni o všech problémech a ihned reagují) 

- spolupráce s PČR (v tomto školním roce jsme kontaktovali PČR hlavně v případech 

neomluvené absence a užívání návykových látek) 

- spolupráce s PPP a SVP Bruntál (snaha o propojení spolupráce těchto pracovišť) 

- spolupráce s oblastním metodikem prevence Mgr. S. Tomanem (pomoc při šetření ve 

třídách) 

- spolupráce s dětskými lékaři (konzultace v případech ověřování absence) 

- spolupráce s SPC Srdce Opava a SPC Ostrava (2x ročně probíhají pravidelné konzultace) 

- spolupráce s organizací Help-in (pomoc žákům s doučováním, rodině s vyřizováním 

sociálních dávek) 

-spolupráce s organizací AMT-centrum (terapeutická práce s rodinami) 

-spolupráce s organizací OPEN HOUSE (pomoc při preventivních programech) 

-spolupráce s psychology a psychiatry  

 

8) Školní poradenské pracoviště 

- poradenský tým se scházel dle možností každé pondělí ve složení: výchovné poradkyně A. 

Kožíšková a I. Zatloukalová, metodička prevence V. Rubíčková, školní speciální pedagožka 



  Základní škola Bruntál, Jesenická 10 – VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017/2018 
 

 

47 

S. Zmeškalová (analýza aktuálních problémů, domluva na řešení problémů, rozdělení si 

úkolů) 

- vedení školy se osobně účastnilo porad týmu 

- spolupráce v týmu je velmi dobrá 

 

9) Služby a aktivity pro žáky a třídní kolektivy 

- příprava a realizace adaptačního pobytu pro žáky 6. tříd (VI. A, VI. B, VI. C) 

- provedení poučení ve třídách s projevem šikany, nevhodného chování, vztahů ve třídě, 

užívání návykových látek, sexuálního chování, trestní zodpovědnosti, projevy rasismu 

- šetření v jednotlivých třídách 

 

10) Další aktivity 

- účast na seminářích (Konference výchovných poradců a metodiků prevence k problematice 

negativního chování na školách, Seminář k inkluzi) a využití poznatků v praxi 

- příprava besed OPEN HOUSE 

 

 
 

 

11) Zhodnocení školního roku a výhled do příštího školního roku 

- tento školní rok hodnotím pozitivně ve smyslu spolupráce poradenského týmu, učitelů, 

vedení školy, spolupráce s rodiči není dostačující 

- byla navázána lepší spolupráce s učiteli 1. stupně, kteří sami vyhledali pomoc týmu 

- v příštím školním roce se opět zaměřit na neomluvenou absenci (jednotný postup 

vyučujících 1. a 2. stupně) a důsledně postupovat při řešení 

- pro výchovné komise si vyhradit jeden den v týdnu, který bude závazný i pro třídní učitele 

- vylepšit práci třídních učitelů, vést je k lepší komunikaci se svými žáky a umět rozpoznat a 

řešit vztahy mezi nimi  

 

V Bruntále dne 30. června 2018                                 Zpracovala Bc. Andrea Kožíšková, DiS.                                

                                                          výchovná poradkyně specializovaná na poruchy chování 
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2. f) iii) Zpráva kariérového poradce 

 

Veškeré informace pro rodiče a žáky byly poskytovány v hodinách Výchovy ke zdraví, dále 

prostřednictvím internetových stránek školy, informační nástěnky, žákovských knížek, na 

Setkání rodičů vycházejících žáků a besedě s pracovnicí IPS ÚP Bruntál. 

  

1) Jako každý rok jsme se zúčastnili ARTIFEXU (česko – polský veletrh řemesel) 

Termín: 10. 11. 2017, místo konání: Společenský dům Bruntál 

Účastníci: Vycházející žáci 8. a 9. tříd 

Jedná se tradiční veletrh, který přináší možnost seznámit žáky osmých a devátých tříd 

základních škol, jejich rodiče, uchazeče o zaměstnání a širokou veřejnost s nabídkou 

požadovaných oborů a profesí v česko-polském příhraničním regionu a přiblížit jim 

provázanost nabízených oborů s konkrétní poptávkou firem na trhu práce. 

Zástupci škol žákům poskytli informace k různým oborům a informační letáky 

 

 
 

2) Přijímací řízení na střední školy a víceletá gymnázia 

V  souvislosti s přijímacím řízením pro školní rok 2018/2019 se mění celá řada dokumentů 

a pravidel, se všemi byli žáci a zákonní zástupci podrobně seznámeni. 

Termíny konání JPZ: Jednotné přijímací zkoušky se konaly 12. a 16. dubna 2018 (čtyřleté 

obory vzdělání). Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 10. a 11. 

května 2018. 
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3) Schůzka rodičů vycházejících žáků a prezentace středních  

Termín: 14. 11. 2017 

Téma: Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2018/2019, prezentace SŠ 

Místo konání: ZŠ Jesenická 10, Bruntál, učebna č. 21 (třídy IX. B, IX. C), učebna 33 (třídy 

IX. A, IX. D), školní jídelna 

Účastníci: Rodiče a žáci z devátého ročníku, přítomni dále byli: PhDr. Marcela Žáková, 

Mgr. Renata Vlčková, Mgr. Helena Daňková (tř. uč. IX. A), Bc. Andrea Kožíšková (tř. uč. 

IX. B), Mgr. David Pavelka (tř. uč. IX. C), Mgr. Michal Karásek (tř. uč. IX. D), zástupci SŠ 

V letošním školním roce rodiče byl zájem ze strany rodičů velmi vysoký. Účast rodičů byla 

88 %. Na prezentaci SŠ přijeli zástupci těchto středních škol:  Střední odborná škola a ZŠ, 

Město Albrechtice, Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, Střední 

odborná škola, Bruntál, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, 

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, Střední škola automobilní, Krnov, 

Střední škola průmyslová, Krnov, Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, Masarykova 

střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, Obchodní akademie a Střední 

odborná škola logistická, Opava, Soukromá střední škola podnikatelská, Opava, Střední 

průmyslová škola stavební, Opava, Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, 

Opava, Střední škola technická, Opava, Střední odborná škola lesnická a strojírenská, 

Šternberk, Střední průmyslová škola, Hranice, Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová – 

lázně.  Přítomní rodiče získali potřebné informace týkající se přijímacího řízení na SŠ pro 

školní rok 2018/2019 (povinná jednotná přijímací zkouška, nový formulář přihlášky na SŠ, 

vypsání přihlášky, termíny odevzdání a zaslání přihlášek na SŠ. Byli poučeni o možnosti 

zpětného zaslání zápisového lístku na základě přijetí žáka na SŠ po odvolání a jak jednat 

v případě ztráty zápisového lístku. Rodičům byly předány souhrnné informace a vzor 

Zápisového lístku.  Zástupci SŠ rodiče seznámili s nabídkou studijních  i učebních oborů, 

s podmínkami přijímacího řízení, se Dny otevřených dveří na jednotlivých SŠ i s uplatněním 

zvolených oborů v praxi s výhledem na získání zaměstnání pro své děti. 
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4) Přihlášky na střední školy s talentovou zkouškou 

Termín: umělecké školy: 2. 1. 2018 do 15. 1. 2018 konzervatoř: 15. 1. 2018 do 31. 1. 2018 

Přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou podalo celkem 7 žáků (3 žáci z IX. A, 3 žáci 

z  IX. B, 1 žák z IX. D).  Na SŠ s talentovou zkouškou uspěli u PŘ 3 žáci, z toho 2 žáci na 

SŠ uměleckého zaměření zaslali zápisový lístek. 

 

 

5)  Infoseminář ÚP 

Termín: říjen 2017 

Téma: Seznámení s problematikou volby povolání, informace o možnosti poskytnutí služeb 

IPS 

Letošní žáci devátého ročníku  navštívili Informační a poradenské středisko pro volbu  

a změnu povolání (IPS) na Úřadu práce v Bruntále.  Zástupce IPS žákům poskytl potřebné 

informace o možnostech a podmínkách studia, o síti středních škol, studijních oborech, 

průběhu přijímacího řízení či nárocích jednotlivých profesí a uplatnění absolventů v praxi. 

Žáci i jejich rodiče mohou kdykoliv, např. v  případě nerozhodnosti při volbě SŠ a 

budoucího povolání, využít činnosti IPS ÚP Bruntál.  Žákům se beseda líbila, získali mnoho 

důležitých a zajímavých informací. V rámci diskuze žáky zajímalo uplatnění konkrétních 

profesí a absolventů v praxi, ale také své otázky směřovali k finančnímu ohodnocení 

jednotlivých profesí.  
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7) Zápisové lístky byly předány po kontrole evidenčních čísel v dubnu a byl vytvořen jejich 

souhrnný přehled. 

 

8) Setkání výchovných poradců 

Termín: 18. 1. 2018 

Místo konání: Bruntál, zasedací místnost zastupitelstva města – budova MěÚ Bruntál 

Účastníci: Mgr. Helena Daňková, PhDr. Marcela Žáková 

Zaměření: Prezentace Kontaktního pracoviště Bruntál ÚP ČR, Všeobecného a sportovního 

gymnázia Bruntál, SPŠ a OA Bruntál, SOŠ  

Problematika se týkala především informací „Co očekávají SŠ od ZŠ, aby bylo vše 

v pořádku během PŘ na SŠ.   

   

9) Exkurze  

V letošním roce se uskutečnila řada exkurzí do místních firem, jejich cílem bylo seznámit se 

se základními informacemi a činnostmi firem, zhlédnout provoz a zázemí pro zaměstnance 

firem. Zástupci firem na exkurzích zmiňovali požadavky profesní odbornost svých 

zaměstnanců. Žáci získali povědomí o firmách v Bruntále, možnosti pracovního uplatnění. 

Nedílnou součástí exkurzí popř. prezentací firem byla motivace k tomu, aby žáci (studenti 

SŠ, následně VŠ) po ukončení studia neodcházeli z Bruntálu za prací do jiných měst.  

Uskutečněné exkurze: 

OSRAM ČR, LINASET a. s., ALFUN a. s, GTP  Bruntál, ALFA PLASTIK a. s., MACCO. 
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10) Hodnocení přijímacího řízení na SŠ  

Počet vycházejících žáků ve školním roce 2017/2018 84   žáků, z toho 81 žáků devátých tříd 

a 3 žáci osmých tříd.  

Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou zaslalo 7 žáků. Do prvního ročníku se na tento typ 

škol zapsali dva žáci.  

Řádného prvního kola přijímacího řízení se zúčastnilo žáků 81 žáků z celkového počtu 84 

vycházejících žáků, 2 žáci vzhledem k přijetí na SŠ s talentovou zkouškou možnost podání 

přihlášek na SŠ již nevyužili a jedna žákyně podání po ukončení ZŠ nebudu ve studiu na SŠ 

pokračovat (dále již není počítána do souhrnného počtu vycházejících žáků). 

 

Tab. 1: Souhrnný přehled PŘ dle úspěšnosti 

 

Třída 100% 

úspěšnost 

50%  

úspěšnost 

0%  

úspěšnost 

odvolání/ 

přijato 

2. kolo  

PŘ/přijato 

IX. A 12 9 0 4/4 2/2 

IX. B 15 4 2 2/2 2/2 

IX. C 16 2 1 2/1 2/2 

IX. D 11 9 0 3/2 0/0 

8. ročník 2 0 0 0/0 0/0 

Celkem 56 24 3 11/9 6/6 

 

Z celkového počtu 21 žáků z IX. A bylo v prvním kole přijímacího řízení na SŠ přijato  

21 žáků, z toho 11 z nich bylo přijato na dva studijní obory, ať zakončené maturitní 

zkouškou nebo výučním listem. Na jeden studijní obor bylo přijato 9 žáků. Možnost 

odvolání využili 4 žáci s kladným výsledkem. Do 2. kola PŘ se přihlásili 2 žáci, kteří u PŘ 

uspěli.  
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Z celkového počtu 21 žáků z IX. B bylo v prvním kole přijímacího řízení na SŠ přijato  

19 žáků, z toho 15 z nich bylo přijato na dva studijní obory, ať zakončené maturitní 

zkouškou nebo výučním listem. Na jeden studijní obor byli přijati 4 žáci. V prvním kole 

neuspěli celkem 2 žáci z toho 1 na obory zakončené výučním listem. Odvolání proti 

rozhodnutí o nepřijetí podali 2 žáci s kladným výsledkem. Do 2. kolo přijímacího řízení se 

přihlásili 2 žáci, kteří u PŘ uspěli.   

Z celkového počtu 19 žáků z IX. C bylo v prvním kole přijímacího řízení na SŠ přijato 18 

žáků, z toho 16 z nich bylo přijato na dva studijní obory, ať zakončené maturitní zkouškou 

nebo výučním listem. Na jeden studijní obor byli přijati 2 žáci. V prvním kole neuspěl 1 žák 

na obory zakončené výučním listem. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí podali 2 žáci. Na 

základě odvolání byl přijat jeden žák. Do 2. kolo přijímacího řízení se přihlásili 2 žáci, kteří 

u PŘ uspěli.   

Z celkového počtu 20 žáků z IX. D bylo v prvním kole přijímacího řízení na SŠ přijato 20 

žáků, z toho 11 z nich bylo přijato na dva studijní obory, ať zakončené maturitní zkouškou 

nebo výučním listem. Na jeden studijní obor bylo přijato 9 žáků. Odvolání proti rozhodnutí 

o nepřijetí podali 3 žáci. Na základě odvolání byli přijati dva žáci. Do 2. kolo přijímacího 

řízení se nikdo nepřihlásil.  

Z celkového počtu 3 žáků vycházející z osmého ročníku, byli 2 žáci přijati na oba zvolené 

studijní obory. Jedna žákyně možnost dodat přihlášku na SŠ nevyužila.  

V prvním kole přijímacího řízení bylo podáno celkem 11 odvolání proti rozhodnutí o 

nepřijetí na SŠ.  Na základě odvolání se na preferované zvolené studijní obory dostalo 

celkem 9 žáků. V prvním kole přijímacího řízení z celkového počtu 83 žáků nebyli přijati 

celkem 3 žáci.  

Do druhého kole PŘ zaslalo přihlášku různé studijní obory 6 žáků, jejichž úspěšnost již byla 

100%.  

 

Tab. 2: Souhrnný přehled studijních oborů dle způsobu zakončení 

  
IX. A IX. B IX. C IX. D 8. ročník celkem % 

Maturitní obor 21 13 11 15 0 60 72 % 

Výuční list 0 8 8 5 2 23 28 % 

Celkem 21 21 19 20 2 83 100% 

 

 

Celkový počet žáků, kteří nastupují na studijní obory zakončené maturitní zkouškou je 60, 

což činí 72 %, z toho 21 žáků z IX. A, 13 žáků z IX. B, 11 žáků z IX. C a 15 žáků z IX. D.  

Celkový počet žáků, kteří nastupují na studijní obory zakončené výučním listem je 23, což 

činí 28 %, z toho 8 žáků z IX. B, 8 žáci z IX. C, 5 žáků z IX. D a 2 žáci z osmého ročníku. 

 

Víceletá gymnázia: z pátých tříd na Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál bylo přijato 

10 žáků.  

Pro školní rok 2017/2018 bylo z naší školy přijato ke dni 15. 6. 2018 na SŠ celkem 93 žáků, 

z toho 81 žáků z devátých tříd, 2 žáci z osmých tříd a 10 žáků z pátých tříd.  

 

V Bruntále dne 15. června 2018                                                             Mgr. Helena Daňková 
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2. f) iiii) Zpráva o činnosti školní speciální pedagožky 

 

Školní speciální pedagog je nově zřízená funkce, která doplňuje výchovný tým. Tuto činnost 

vykonávám od září 2017. Do té doby jsem pracovala jako učitelka ve speciální třídě (třída 

pro žáky s poruchami autistického spektra a kombinovanými vadami). Zkušenosti z těchto 

let jsou pro mne i v práci školní speciální pedagožky velmi cenné. 

 

 
 

Práce speciálního pedagoga zahrnuje jak depistážní, tak diagnostickou a intervenční činnost. 

Spolu s ostatními pedagogy a výchovnými poradkyněmi vyhledáváme žáky se speciálními 

potřebami, zařazujeme je do různých forem speciálně pedagogické péče, stanovujeme jejich 

speciální potřeby, vytvoříme si plán individuální podpory a následně provádíme celou škálu 

krátkodobé i dlouhodobé speciálně vzdělávací pedagogické činnosti. Do mé náplně patří i 

konzultace s poradenskými zařízeními a vedení výkaznictví spojeného s žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

Hlavní náplní mé práce je ale přímá péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

v předmětu speciálně pedagogické péče. Ti jsou do něj zařazeni na doporučení školského 

poradenského pracoviště (PPP, SPC). Tato péče je ale nabízena i žákům, kteří doporučení 

nemají, ale jejich výukové problémy jsou znatelné.  

Výuka probíhá vždy v dopoledních hodinách, pracuje se ve skupině maximálně 4 žáků. Do 

jednotlivých skupin jsou žáci zařazováni podle typu speciálních potřeb a toho, jaký způsob 

práce je pro ně nejvhodnější.  

Předmět speciálně pedagogické péče je zaměřen zejména na zmírnění aktuálních obtíží žáka.  

Procvičuje se rozvoj grafomotorických dovedností a percepčně- motorických funkcí, rozvoj 

jazykových dovedností, prostorové orientace a orientace v čase, zvýšení koncentrace 

pozornosti a paměti.  

Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo tento předmět 20 žáků.  

 

 

V Bruntále dne 25. června 2018                                          Mgr. Stanislava  Zmeškalová, DiS 
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Komentář ředitelky: 

Každoročně na tomto místě píšu, že výchovný tým si zaslouží mimořádné ocenění. A každý 

rok je to víc a víc pravda. Členky týmu jsou zahrnuty takovým množstvím úkolů a povinností, 

že by to každé z nich stačilo na samostatný úvazek. Ony to vykonávají navíc, vedle 

normálních vyučovacích povinností. Všichni si uvědomujeme, že kdyby nebylo týmu, musel 

by se s problémy svých žáků poprat každý z nás bez jakékoliv pomoci sám. Vzhledem 

k nárůstu počtu hodin přímé speciálně pedagogické péče, dalších povinností a dokumentace 

spojené s inkluzivním vzděláváním je nezbytné udržet místo speciálního pedagoga a pokusit 

se do budoucna navázat spolupráci s novým školním psychologem. Jen tak vědět, kde ho vzít 

a z čeho zaplatit. Šablony jsou výborné, ale vysoce erudovaný odborník potřebuje jistotu, že 

bude mít stálé místo bez ohledu na to, zdali vyjde nebo nevyjde nějaký projekt a dočasně 

zajistí nějaké finance. 

Milé kolegyně z týmu, děkuji.  
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2. g) přehled prospěchu – statistické údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání 
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Komentář ředitelky: 

 

Statistika je jedna věc, skuteční žáci druhá – a mnohem důležitější. Za statistikou se skrývají nejen ti 

naši žáci, kteří absolvovali desítky soutěží, přehlídek a olympiád, zvítězili v krajských kolech, došli 

až do republikových finále, ale i ti, kteří si „jen“ zlepšili prospěch nebo chování, odstranili nějakou 

špatnou známku, něco se naučili, něco pochopili.  A pak i ti, kterým se nedařilo, neměli ani 

odpovídající podmínky a zázemí, ani potřebnou motivaci. Jim všem přejeme, aby byl příští rok 

rokem dobrým a úspěšným.  
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3. Údaje o zaměstnancích školy 

 

 
 

3. a) Funkční rozdělení pracovníků 

 

Vedení školy PhDr. Marcela Žáková 

                Mgr. Renata Vlčková, Mgr. Petra Romanská 

    

Ekonom  Jana Samsonová 

Hospodář Hana Dokládalová  

 

Výchovné poradkyně Bc. Andrea Kožíšková DiS., Mgr. Iveta Zatloukalová  

Metodička prevence Ing. Vladislava Rubíčková  

Kariérové poradenství Mgr. Helena Daňková 

Školní speciální pedagožka Mgr. Stanislava Zmeškalová 

Koordinátor ICT                 Ing. Marek Jelínek 

Koordinátorka EVVO         Ing. Eliška Škařupová 

Koordinátorka ŠVP Mgr. Martina Rusnoková 

 

 

 

Předmětové komise   

  Mgr. Miroslava Henčová     český jazyk 

   Ing. Anna Kodeda   anglický jazyk 
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   Mgr. Petra Macková  ruský jazyk 

   Ing . Vladislava Rubíčková  matematika 

   Ing.  Marek Jelínek  informatika, inf. technologie 

   Mgr. Pavlína Daňková  dějepis 

   Mgr. Michal Karásek  občanská výchova  

   Mgr. Jiří Vyleťal   fyzika 

   Ing.  Renata Bezděková  chemie 

   Mgr. David Pavelka  přírodopis 

   Mgr. Martina Rusnoková  zeměpis 

   Mgr. Eva Zapalačová  hudební výchova 

   Mgr. Miluše Helísková  výtvarná výchova 

   Mgr. Pavla Sovadinová  tělesná výchova 

   Ing.  Marek Jelínek, DiS.  pracovní, technické činnosti 

                                Bc.   Andrea Kožíšková, DiS.                    výchova ke zdraví,    

                                                                                                   finanční gramotnost 

                                                                    

Metodická sdružení    

    Mgr. Iveta Zatloukalová  1. ročník 

   Mgr. Radka Šidlíková  2. ročník 

   Mgr. Dagmar Steinerová  3. ročník 

   Mgr. Monika Zpěváková  3. ročník 

   Mgr. Eva Grenarová   5. ročník 

    

Vedoucí vychovatelka  Libuše Šímová 

Požární preventista      Miloš Majer, Pavel Bystroň 

 

 

3. b) Pedagogičtí pracovníci  

 

Bambušková Linda učitelka 

Mgr. Baštrnáková Karolína učitelka 

Ing.  Bezděková Renata učitelka 

Mgr. Czakan Jiří učitel 

Mgr. Červenková Pavlína učitelka 

Mgr. Daňková Helena učitelka 

Mgr. Daňková Pavlína učitelka 

Mgr. Grenarová Eva učitelka 

PaedDr. Leoš Hájek učitel 

Mgr. Helísková Miluše učitelka 

Mgr. Henčová Miroslava učitelka 

Hlístová Alena  vychovatelka, asistentka pedagoga 

Mgr. Jarmila Hnátová učitelka 

Mgr. Horáková Martina učitelka 

Ing. Jelínek Marek, DiS. učitel 

Mgr. Karásek Michal učitel 

Mgr. Klánová Alexandra učitelka 

Ing. Anna Kodeda učitelka 

Mgr. Eva Kostrůnková učitelka 
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Bc. Kožíšková Andrea, DiS. učitelka 

Krajíčková Žaneta vychovatelka 

Mgr. Kryštofová Jaroslava učitelka 

Kudličková Dagmar vychovatelka 

Mgr. Macková Petra učitelka 

Motalová Petra vychovatelka 

Mullerová Vladimíra asistentka pedagoga 

Mgr. Pavelka David učitel 

Mgr. Pospíšilová Jitka učitelka 

Mgr. Ritnošíková Marie asistentka pedagoga 

Rohnerová Helena asistentka pedagoga 

Mgr. Romanská Petra zástupkyně ředitelky 

Bc. Dana Rozprýmová asistentka pedagoga 

Ing.   Rubíčková Vladislava učitelka 

Mgr. Rusnoková Martina učitelka 

Bc. Sabová Petra učitelka 

Sedláková Zuzana asistentka pedagoga 

Mgr. Sovadinová Pavla učitelka 

Mgr. Steinerová Dagmar učitelka 

Mgr. Šidlíková Radka učitelka 

Šímová Libuše vedoucí vychovatelka 

Ing. Škařupová Eliška asistentka pedagoga 

Mgr. Šimůnek Jakub učitel 

Mgr. Šrubařová Michaela učitelka 

Vaculíková Taťána vychovatelka 

Mgr. Vlčková Renata zástupkyně ředitelky 

Mgr. Vyleťal Jiří učitel 

Mgr. Zapalačová Eva učitelka 

Mgr. Zatloukalová Iveta učitelka 

Zbranková Dagmar asistentka pedagoga 

Mgr. Zmeškalová Stanislava školní speciální pedagožka 

Mgr. Zothová Nela učitelka 

Mgr. Zpěváková Monika učitelka 

PhDr. Žáková Marcela ředitelka 

 

3. c) Provozní zaměstnanci   

 

Bystroň Pavel školník 

Dokládalová Hana hospodářka 

Dubová Eva uklízečka 

Holčáková Marina uklízečka 

Samsonová Jana ekonomka 

Kozubová Marie uklízečka 

Krajíček Norbert školník  

Macháčková Vladimíra uklízečka 

Majer Miloš školník  

Prokopová Jiřina uklízečka 

Vinterová Danuše uklízečka 
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3. d) Pracovnice školní jídelny 

Běhalová Jiřina vedoucí školní jídelny 

Duhajská Zdeňka          pracovnice provozu 

Chalupová Petra          pracovnice provozu 

Klváčková Dagmar          kuchařka 

Ružbacká Iveta ml.          pracovnice provozu 

Ružbacká Iveta st.          pracovnice provozu 

Valíčková Zlata          pracovnice provozu 

Volfová Dana          kuchařka 
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4. Školská rada 

 

V tomto školním roce proběhly volby členů školské rady. Nyní pracuje na naší škole školská 

rada ve složení Vladimír Jedlička, místostarosta, a Ing. Jan Meca, zastupitel, jako zástupci 

zřizovatele, Mgr. Martina Rusnoková a  Anna Drápalová za zákonné zástupce, Mgr. Miluše 

Helísková a Mgr. Renata Vlčková za pedagogické pracovníky. Předsedkyní školské rady je 

Bc. Tomečková. Školská rada se schází pravidelně, projednává otázky vzájemné spolupráce a 

schvaluje potřebné změny ve školním řádu i školním vzdělávacím programu. Využíváme této 

příležitosti, abychom poděkovali bývalé předsedkyni paní Miriam Tomečkové a naší kolegyni 

Vladislavě Rubíčkové za výbornou spolupráci v uplynulém období. 

 

 

5. Materiální vybavení 

 

V letošním roce jsme konečně uzavřeli kapitolu odstraňování radonové zátěže a mohli se 

věnovat dalším úpravám.  

Kompletně jsme opravili všechny toalety a umývárny, pro žáky, ale i pro pedagogy. Z toho 

máme mimořádnou radost. Zřizovatel nám pomohl i s další investiční akcí, máme novou 

střechu nad celým druhým stupněm. Nechali jsme vyměnit obložení stěn v obou tělocvičnách, 

pro příští rok zbývá opravit podlahu ve velké tělocvičně a jedna velká starost skončí. 
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Nakoupili jsme nové pomůcky, knihy do žákovské knihovny i nový nábytek. Po mnoha letech 

jsme si dovolili obnovit nejen nábytek určený dětem, ale i některé kabinety. 

Nebyli jsme úspěšní ve výzvě č. 47, ale nehodláme se s tím smířit. Připravujeme pro příští rok 

zapojení do výzvy MAS Infrastruktura základních škol. Zřizovatel již naše zapojení 

odsouhlasil. Uděláme pro úspěch v této výzvě maximum. Pokud se to podaří, získáme 

bezbariérová WC, nové odborné učebny, modernizovanou počítačovou síť apod.  

 

 

 

 

6. Projekty 

 

O projekty se i letos výborně postaraly předsedkyně spolku Mgr. Romanská a Taťána 

Vaculíková a projektová manažerka Ing. Anna Kodeda. 

Dotace z rozpočtu města Bruntál, návazné aktivity v sociální oblasti a činnosti v oblasti 

sociální prevence, byly z důvodu změny dotační politiky města Bruntál žádány přes Spolek 

přátel školy ZŠ Bruntál - jednalo se o projekt Čteme dětem v angličtině - návazný projekt – 

nákup zjednodušené anglické četby do běžné výuky anglického jazyka. Projekt byl městem 

Bruntál podpořen. 

 

Přehled dalších projektů, do nichž jsme se zapojili: 

Nejvýznamnější jsou tzv. šablony 2016: 

č. projektuCZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003555, Nové metody základního vzdělávání IV  

celková výše dotace 1 629 686 Kč,  

zahájení 1. 2. 2017 

ukončení 31. 1. 2019 
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Kreativní pedagogika 

Spolupráce s Ostravskou univerzitou a univerzitou Palackého 

Výzva Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a 

mezipředmětových vztahů, plánovaná realizace 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 

Projekt Péče o nadané žáky - spolupráce s Ostravskou univerzitou 

MŠMT Podpora výuky plavání v ZŠ v r. 2017, I. etapa na období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 

2017 , podpora plavecké výuky žáků základních škol.  
MŠMT Podpora výuky plavání v ZŠ v r. 2018, II. etapa na období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 

2018 , podpora plavecké výuky žáků základních škol. 

 

Projekt C12 o.p.s. Školní zahrady pro dobré klima 

Projekt OP VVV KAPARA – budování kapacit pro rozvoj škol v podobě vzniku a podpory 

center kolegiální podpory 

Projekt Školní čtenářské kluby na 2. stupni základní školy 

Projekt se 6 KA zaměří na zkvalitnění systému vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti 

u socioekonomicky znevýhodněných žáků, a to prostřednictvím školních čtenářských klubů 

na 2. st. 27 ZŠ (T. III). Projekt umožní fungování 7 center kolegiální podpory rozvoje ČG 

(T. II) a na základě analýz dat z akčního výzkumu (T. IV) bude připraven výzkum. 

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 11. 2016 

 

KB Nadace Jistota, grantové řízení Srdeční záležitost, projekt Podpůrná opatření v rámci 

inkluze – získáno 67 900 Kč na vybudování psychorelaxační a rehabilitační místnosti při ZŠ 

Bruntál, Jesenická 10. 

 

MAP – Hrubý Jeseník, projekt přeshraniční spolupráce s Polskem, orientační běh. Z projektu 

jsme byli nuceni odstoupit – nalezení munice z druhé světové války na půdě polské školy.  

 

Organizace Drab Foundation, projekt Obědy dětem. Cílem projektu je zajistit teplé jídlo 

žákům s tíživou finanční situaci. 

Některé projekty nám bohužel nevyšly, ale připravili jsme aktualizované žádosti a doufáme 

v úspěch ve školním roce 2018-19. Jde např. o tyto projekty:  

Komise J. Williama Fulbrighta, mezivládní česko-americká organizace, žádost o asistenta ve 

výuce anglického jazyka, společný projekt se SPŠ a OA Bruntál.  

Časopis JUMP, Čtenářská výzva s online osobním asistentem anglického čtení, projekt jak 

pro běžnou výuku anglického jazyka, tak i pro samostudium. 

ČSOB pomáhá regionům, Jarní výzva, projekt Anglická knihovna - setkávání dětí nad knihou, 

projekt na vybudování anglické knihovny a nákup zjednodušené anglické četby do běžné 

výuky anglického jazyka.  

Nadační fond Prague Post, projekt „Grab the Reader“, projekt na vybudování anglické 

knihovny. 
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Výzva č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“, podpora zaměřena zejména na stavby 

a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol – 

odborných učeben, a to ve vazbě na klíčové kompetence (tj.: cizí jazyky, přírodní vědy, 

technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného 

vybavení s vazbou na klíčové kompetence.  

V některých projektech teprve očekáváme rozhodnutí, např.Ekoškola, projekt „Měníme školu 

s IKEA“.   

 

 

7. Informace o kontrolní činnosti 

 

7.1.  Kontrola České školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát 

            Předmět kontroly:  

 Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících 

a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a 

školských služeb, vykonávaná podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve 

znění pozdějších předpisů 

            Časový plán kontroly: od 13. 2. 2018 do 15. 2. 2018 

Pověřené osoby za kontrolní orgán: 

Mgr. Jan Szotkowski, školní inspektor 

Bc. Blanka Benčičová, kontrolní pracovnice 

Mgr. Daniel Jakubek, školní inspektor 

Ing. Hana Maraľová, školní inspektorka 

 

Typový program kontroly: 

1)  Kontrola školních vzdělávacích programů 

2)  Kontrola vydání, zveřejnění a obsahu školního řádu a vnitřních řádů  

2)  Kontrola splnění předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka   

3 ) Kontrola vedení evidence úrazů a vyhotovení a zasílání záznamů o úrazu 

4)  Kontrola plnění výživových norem u vybraných druhů potravin 

 

Závěr: 

O výsledku provedené kontroly byl vyhotoven Protokol Čj.ČŠIT-274/18-T 

Tento protokol byl projednán a převzat ředitelkou školy PhDr. Marcelou Žákovou dne 

19. 3. 2018 
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 4. Výroční zpráva o hospodaření školy v kalendářním roce 2017 

 

Výnosy 

  

Celkové výnosy v tis. Kč 39 072 

Příspěvky a dotace (vzdělávání, provoz, dotační a rozvojové programy,  

                                účelové příspěvky, dotace na projekt) 
 35 889  

Výnosy z odpisu transferu           4 

Ostatní výnosy - celkem    3 179 

                  z toho     stravování     2 649 

                                 poplatky - školní družina       163 

                                 pronájmy (kurty, tělocvičny, místnosti)       212  

                                 ostatní výnosy z činnosti         93 

                                 úroky z běžného účtu           1 

                                 zúčtování fondů          54  

                                 ostatní příjmy-druhopisy, úhrada škody (žáci)                                       7 

 

Náklady 

 

Investiční náklady v tis. Kč      507 

Neinvestiční náklady v tis. Kč 39 057 

Náklady na mzdy, OON, náhrady mezd 22 500 

Náklad na zdravotní a sociální pojištění   7 538 

Příspěvek FKSP      445 

Náklady na učebnice        93 

Náklady na učební pomůcky      293 

Náklady na majetek (provoz)      410 

Ostatní náklady   7 778 

                 z toho      potraviny   2 677 

                                 spotřeba materiálu        402 

                                 spotřeba energií   2 405 

                                 opravy a udržování      549 

                                 cestovné        43 

                                 náklady na reprezentaci (pohoštění)          1 

                                 ostatní služby včetně plaveckého výcviku žáků   1 351 

                                 osobní ochranné pomůcky         20 

                                 odpisy DHM, DNM        80  

                                 zákonné pojištění, pojištění odpovědnosti       139 

                                 ostatní náklady z činnosti (akce školy, činnost ŠD)      111 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

Náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků                 250 192,00 Kč 

v roce 2017 

 

z toho: 

             nákup knih, metodických příruček           21 449,00  Kč 

 

  náklady na cestovné             27 213,00  Kč 

  

             semináře, školení           201 530,00  Kč 

     

 

                       Zpracovala Jana Samsonová, ekonomka školy 
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9. Závěr 

 

V letošním roce se školy ocitly ve víru neuvěřitelných legislativních změn. Jen co jsme si 

zvykli na právní a ekonomické novinky spojené s inkluzí, objevilo se GDPR. Přesto jsme 

školní rok dobře zvládli, překonali jsme nástrahy hloubkové inspekce, učili jsme a 

naučili, vychovávali a občas i vychovali.  

 

Všem patří poděkování a přání, ať se nám daří i v příštím roce.  

Ve vzdělávací oblasti máme velké plány. Např. v cizích jazycích, hlavně v angličtině, 

jsme je již začali uskutečňovat. V lednu dokončíme Šablony 2016 a hned 1. února 

doufám zahájíme nový dvouletý cyklus. 

 

Máme na co navazovat, ale máme toho i dost před sebou. 

 

Ať se nám všem daří.  

 

 

                                                   PhDr. Marcela Žáková, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 


