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      1.   Základní údaje o škole 
 

 1.1  Název, adresa, zřizovatel, právní forma, forma hospodaření, IZO, IČ 
                    
        Název školy :   Základní škola  Bruntál, Okružní  38, příspěvková organizace 
                   Adresa :           Okružní 38, 792 01 Bruntál  
                   Zřizovatel:        Město Bruntál 
        Telefon:            554 231 162 
 

       od 1. ledna 2003 škola s právní subjektivitou, zřízena jako příspěvková organizace 
 
              
        IZO školy :                  103 480 340   kapacita :  540 žáků 
        IZO školní družiny :   119 500 809   kapacita :  120 žáků 
                   IZO školní jídelny  :   103 480 803   kapacita :  500 jídel 
                   
        IČ  :  75026961  
        DIČ: CZ_75026961 
 
 
              1.2  Počet žáků a tříd  
 
         
 

 
                     V průběhu školního roku přestoupilo na naši školu 8 žáků. V průběhu školního roku   
                     2011/2012 12 žáků odešlo z důvodu přestěhování. 
 
                     Školní družina : 4 oddělení  -  120 žáků 
 
 
              1.3  Porovnání údajů se školním rokem 2010/2011  
              
          

Počet tříd 
Celkový  

počet žáků 
Přepočtený  

počet učitelů 
Počet žáků  

na třídu 
Počet žáků  
na učitele 

a b a b a b a b a b 

18 18 409 411 25,32 26,59 22,72 22,83 16,15 15,45 

 
 

  
 

  Tříd Počet Dívky 

CELKEM 18 411 210 

1. ročník 2 51 34 

2. ročník 2 45 21 

3. ročník 2 47 23 

4. ročník 2 49 30 

5. ročník 2 49 25 

6. ročník 2 43 21 

7. ročník 2 43 18 

8. ročník 2 38 17 

9. ročník 2 45 21 
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1.4  Materiálně technické podmínky školy 
 

Přestože se na první pohled může stav budovy jevit jako uspokojivý, bylo by potřeba 
opětovně zvážit výměnu oken za okna plastová, školu zateplit a provést rekonstrukci 
střechy, neboť se každým rokem v době zimních měsíců potýkáme s pravidelným 
zatékáním. Škody způsobené povětrnostními vlivy nám však pojišťovny odmítají hradit.  
 
Za posledních deset let škola proinvestovala zbytečně vysoké výdaje na velmi náročné 
opravy střechy. V konečném součtu by bylo rozumnější opravit střechu jako celek. 
Vyčištěn byl hlavní odpadní kanál školy. Během roku se prováděla běžná údržba 
sociálních místností v souladu s účinností vyhlášky ministerstva zdravotnictví. V průběhu 
loňských prázdnin škola prováděla ve druhém podlaží rozsáhlou rekonstrukci pro 
vytvoření nové počítačové učebny. Větší část hlavního schodiště byla vybavena novým 
linoleem. Jako každý rok jsme vymalovali nově obě první třídy a provedli rozsáhlé opravy 
ve třídách, ve kterých byla malba již poničena.  

 
V rámci zkvalitnění služeb ve školní jídelně průběžně investujeme do běžných zařízení 
provozu. I v letošním roce jsme zakoupili novou antuku na naše hřiště. I v tomto případě 
je vhodné zvážit investici do umělého povrchu. Je to výhodnější z hlediska pravidelné 
údržby a také veřejnost by jistě ocenila, kdyby ovzduší (zejména při větrném počasí) 
nebylo znečišťováno jemným prachem antuky. V letošním školním roce jsme dovybavili 
výškově stavitelným nábytkem dvě učebny na 1. stupni.  
 
Multimediální učebna se stále velmi aktivně a intenzivně využívá – mimo výuku 
informatiky ji používají téměř všichni pedagogové, kteří pracují s dostupným výukovým 
softwarem v jednotlivých předmětech. Osvědčilo se nám on-line testování žáků různých 
ročníků při ověřování jejich znalostí a dovedností. 
 
Velmi intenzivního využití se v tomto školním roce dočkala nově vybudovaná počítačová 
učebna informatiky s nejmodernějšími a nejvýkonnějšími počítači. V učebně nechybí 
kvalitní širokoúhlý projektor a vizualizér. Učebna se může pochlubit zcela novým 
nábytkem a kvalitními vertikálními žaluziemi. Tuto nadstandardní výbavu jsme si mohli 
dovolit díky prostředkům z programu „EU peníze školám.“ Projekt byl koncipován tak, aby 
rozhodující většina prostředků šla do vybavení školy. V současnosti nám nová technika 
umožňuje vytvářet digitální učební materiály.  
 
V rámci tohoto projektu jsme vybavili jazykovou učebnu angličtiny a jednu první třídu 
interaktivním projektorem, novým počítačem a kvalitním ozvučením. Z prostředků EU 
jsme též uhradili náklady spojené s řadou výukových interaktivních učebnic a další 
software, který mohou využívat pedagogové na obou stupních.  

 
Naším dlouhodobým cílem zůstává modernizace prostoru šaten a jejich vybavení 
uzamykatelnými skříňkami.  
 
Plán práce na školní rok 2011/2012 byl ve všech hlavních bodech splněn, průběžně se 
plní úkoly střednědobé koncepce školy.  

 
  

 v rámci předmětu pracovních činností  jsme ve ŠVP přikročili k následujícím 
úpravám: 

 v 6. ročníku jsme vzdělávali žáky v tematických okruzích pěstitelství a chovatelství 
formou projektových dnů, dále práce s laboratorní technikou, čímž efektivněji 
využíváme daného času ve prospěch fyziky a biologie. Posledním tematickým 
okruhem byla příprava pokrmů, kultura stolování a provoz a údržba domácnosti.  
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 v rámci vzdělávací oblasti člověk a svět práce jsme se v 8. ročníku věnovali volbě 

povolání  
 v předmětu pracovní činnosti 7. ročníku pokračovala výuka v psaní všemi deseti 

tzv. „hmatovou paměťovou metodou“, včetně základních principů normativní 
obchodní korespondence dle ČSN 

 
Závěry pro následující školní rok 

 
 Udržet a pokud možno i rozšířit stávající počet kroužků se zaměřením na 

pohybovou aktivitu žáků.  V letošním školním roce se výrazně zvýšil počet našich 
žáků, kteří navštěvují střelecký a horolezecký kroužek. Naši žáci také dosáhli 
velmi dobrých umístění v rámci republiky.  

 S ohledem na mimořádně vyhledávaný kroužek keramiky a košíkářství vzrůstá 
potřeba dalších osob, které by mohly tuto činnost s našimi žáky provozovat.  

 Letos jsme otevřeli také nový výtvarný kroužek, o který projevili zájem zejména 
žáci devátých ročníků, kterým tato účast pomohla v přijímacím řízení na výtvarné a 
umělecké školy.  

 Připravit investiční akci pro modernizaci atletického hřiště školy. 
 Nadále pokračovat ve zkvalitňování vztahů mezi žáky navzájem a také mezi žáky 

a učiteli. 
 Velkou novinkou v rámci ELKY bylo zavedení nového modulu suplování, který 

nám výrazně usnadnil organizaci zastupování – a to nejen učitelům, ale také 
žákům. Jde o rychlý a transparentní systém. Hojně využívána je možnost vzkazů. 
Praktická je také registrace plateb žáků. 

 V novém školním roce zavedeme elektronické třídní knihy. Pro tento projekt již 
nyní vytváříme materiální a technické zajištění.  

 Nadále usilovat o všestranný rozvoj dětí ve vztahu k životnímu prostředí a ekologii 
 V letošním školním roce budeme opět provádět drobné úpravy ve stávajícím ŠVP-

ZV.  
 Výchovní poradci budou i nadále intenzivně pracovat na poli vztahů mezi školou a 

rodičovskou veřejností. 
 V letošním školním roce byl jediným vzdělávacím dokumentem pro oba stupně 

ŠVP – ZV ZŠ  Bruntál, Okružní 38, p. o. 
 V příštím školním roce plánujeme testování žáků 5. a 9. ročníků. Škola se nebude 

bránit ani on-line testům, které v rámci svých projektů nabízí vysoké školy. 
Využijeme jedné z nabízejících se společností (SCIO, KALIBRO, CERMAT). 
Jednou z alternativ jsou i naše vlastní testy, protože máme vlastní dlouholeté 
zkušenosti. 

 Školní rok byl ve znamení on-line testování: (5. a 9. třídy ČŠI, testování dle 
projektu Ostravské univerzity 5. a 9. tříd, SCIO 5. a 9. tříd, 3. třídy si poprvé 
vyzkoušely on-line testování z finanční gramotnosti.  

 
 
 

2.   PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ SE SCHVALOVACÍMI DOLOŽKAMI     
  MINISTERSTVA 

 
V 1. –  9. ročníku probíhala výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu:  
„ŠVP – ZV ZŠ Bruntál, Okružní 38, p. o.“ Ředitel školy rozhodl o časové dotaci 
jednotlivých předmětů na návrh předmětových komisí, metodických sdružení  a 
pedagogických rad tak, aby byla splněna a dodržena týdenní časová dotace pro předměty 
i jednotlivé ročníky. Tato tematika byla řešena v rámci metodických odpolední. 
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     3.    RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 

   3.1  Pracovníci školy - pedagogové 
 

Na 1. stupni pracovalo 10 třídních učitelů. Na 2. stupni bylo 8 tříd (s 8 třídními učiteli), dále 
zde vyučovalo 7 netřídních učitelů, zástupce ředitele a ředitel školy. Výhledově bude 
zapotřebí získat učitele s aprobací německý jazyk. Počet tělesně postižených žáků  se 
v letošním školním roce výrazně zvýšil, ale problematiku osobní asistence jsme dokázali 
vyřešit z řad našich zaměstnanců.  
 
Ve školní družině pracovaly 4 vychovatelky s odbornou i pedagogickou způsobilostí.  

 
 

3.2 Ostatní zaměstnanci 
 

Ostatní zaměstnance tvořili správní zaměstnanci, THP zaměstnanci a zaměstnanci školní 
jídelny.  

 
 

3.3 Počty pracovníků: osob/přepočtení: 
 
 

 a 
2010/2011 

b 
2011/2012 

Pedagogů celkem: 33/29,57 33/30,84 

z toho učitelů 28/25,32 28/26,59 

vychovatelů 4/3,5 4/3,5 

asistent pedagoga 1/0,75 1/0,75  

Ostatní celkem: 13/12,5 13/13,0 

z toho správní a THP 8/7,5 8/8,0 

pracovníci ŠJ 5/5,0 5/5,0 

Zaměstnanců celkem: 46/42,07 46/43,84 

 
 
 

3.4 Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost učitelů: 
 

Dosažené vzdělání 
Přepočtený počet učitelů 

na 1. stupni na 2. stupni 

Učitelství pro 1. st. ZŠ 10 0 

Učitelství pro 2. st. ZŠ 0 14,54 

Speciální pedagogika 0 0 

Vysokošk. pedagogické pro jiný typ školy 0 1,0 

Vysokošk. nepedagogické 
DPS 0 0 

bez DPS 0 0 

Středoškolské 
pedagogické 0 0 

nepedagogické 0 1,05 

Celkem 10 16,59 
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Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost učitelů vyjádřena v % 
 

a 
2010/2011 

b 
2011/2012 

28/92,86 28/ 92,86 

 
 
 
 
 
 

Odborná a pedagogická způsobilost výuky vyjádřena v % 
 

 
 
 
 
 

 
3.5 Věková struktura pedagogického sboru   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 
2010/2011 

b 
2011/2012 

28/87,33 28/88,25 
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Pedagogové školy ve školním roce 2011/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.   ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 
        A   NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 
 

4.1 Počet nově zapsaných žáků do 1. tříd  
 

Zápis do 1. ročníku ve šk. roce 2011/2012 celkem 

Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 52 

Počet žádostí žáků přeřazených z jiné školy 0 

Počet žádostí o zařazení žáka na jinou školu 0 

Počet žádostí o odklad školní docházky 4 

Doporučeno dětským pediatrem a PPP 4 

           
          Pro školní rok 2011/2012 ředitel školy vydal celkem 52 rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu  
          vzdělávání. Ředitel školy vydal celkem 4 rozhodnutí o odkladu školní docházky. 
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4.2 Výsledky přijímacího řízení 

 
 

V letošním školním roce jsme měli ve dvou devátých třídách 45 vycházejících žáků. 
 

Ročník Typ šk. zařízení Přihlášen
o žáků 

Přijato  
 žáků 

5. víceleté gymnázium 6 6 

6. víceleté gymnázium 0 0 

7. víceleté gymnázium 0 0 

8. víceleté gymnázium 0 0 

9. Střední odborná učiliště 11 11 

9. střední odborná škola s maturitou 26 26 

9. gymnázia 8 8 

 
 

5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI 
VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ 

 
 

Tabulka v členění tříd, ročníků, počtů vyznamenání, nedostatečných a snížených známek 
z chování je přílohou č.1 této zprávy.  
 

Integrovaní žáci, práce s mimořádně nadanými žáky, sociálně znevýhodněnými dětmi, 
zdravotně znevýhodněnými dětmi 

 
Ve školním roce 2011/2012 pokračovala integrace žáků se specifickými poruchami učení a 
chování. Celkem je na škole integrováno 57 žáků, z toho je 23 žáků na 1. stupni. Někteří žáci 
jsou reedukováni v rámci vyučování. Na 2. stupni se jedná o 34 žáků. Reedukace probíhá 
v intervalu 1x 30 minut nebo 2x 30 minut (dle závažnosti poruch učení). K práci s těmito žáky je 
využíván počítač s nainstalovaným výukovým programem, určený žákům s různými obtížemi, 
dále kompenzační a didaktické pomůcky, učební materiály, kostky pro relaxaci a cvičení, hry a 
odborná literatura. 
V tomto školním roce pokračovala práce se třemi žáky s těžkým zdravotním postižením, jde o 
chlapce na vozících ve 2., 7. a 9. ročníku. 
Pro účely asistence pracoval s žákem 9.ročníku jeden pracovník na částečný úvazek. Vedle toho 
se u nás vzdělává také jedna dívka s kombinovanou oční vadou v 5. ročníku a chlapec ve 2. 
ročníku s těžkým tělesným postižením. 
Vzdělávání těchto žáků probíhá podle vypracovaných individuálních vzdělávacích programů, 
které jsou konzultovány se Speciálně pedagogickým centrem v Opavě. 
Rovněž se v tomto školním roce dle individuálního vzdělávacího programu vzdělával jeden žák 
mimořádně nadaný v 5. ročníku. Od učitele to vyžadovalo náročnější přípravu na vyučování 
v jednotlivých předmětech (matematika, přírodověda, český jazyk, vlastivěda, anglický jazyk), 
byla zvyšována motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky v těchto předmětech. Žák byl 
zapojován do řešení problémových a náročnějších úkolů při vytváření různých referátů a projektů, 
nebyl opomíjen jeho osobnostní vývoj a byl veden k rovnému přístupu k méně nadaným 
spolužákům, k toleranci a ochotě pomáhat slabším. Ač rozsah a závažnost diagnostikovaných 
zjištění vyžadují zvýšené výdaje, normativ na takové žáky nepamatuje. 
Jelikož jsme bezbariérovou školou, děti zdravotně znevýhodněné používají za doprovodu 
pedagoga k přesunu do učeben v jiném podlaží výtah, který je v budově školy. Jiní žáci na 
základě lékařské zprávy jsou uvolněni z tělesné výchovy. Počet žáků, které lékař uvolňuje 
z hodin tělesné výchovy, narůstá. Rodič je v takovém případě povinen písemně žádat ředitele 
školy o uvolnění dítěte z hodin tělesné výchovy.  
Na naší škole máme také sociálně znevýhodněné děti, které neintegrujeme skupinově, ale jsou 
ve třídě společně s ostatními dětmi a v prostředí třídy jim věnujeme speciální péči pro zdárný 
výchovný a výukový proces. Při vzdělávání užívají učebnice poskytované školou a pokud nejsou  
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schopny zaplatit určitou finanční částku, škola s rodinou sepíše splátkový kalendář a rodina jej 
plní. Snažíme se, aby tyto děti byly stále v kolektivu svých spolužáků. 

 
 

 
Výchovné problémy 
 
I v tomto školním roce se vyskytly nejrůznější výchovné problémy. Většina z nich byla řešena 
pohovorem se zákonnými zástupci, v letošním roce nebylo třeba svolávat výchovnou komisi. 
Velmi se nám osvědčilo osobní jednání se zákonnými zástupci a budeme toto řešení problémů i 
nadále preferovat. 
Předmětem jednání byly především problémy týkající se nevhodného chování žáků k vyučujícím, 
zaměstnancům školy, ale i ke spolužákům. Bohužel tento negativní jev v poslední době výrazně 
narůstá. 
Hned na počátku školního roku jsme se setkali se šikanou, a to u chlapců osmého a šestého 
ročníku. Problém se nám podařilo zvládnout spolu s rodiči zúčastněných žáků. K zamezení 
tohoto nebezpečného jevu vedení školy přijalo organizační opatření – byly zesíleny dohledy 
v šatnách 2. stupně a žákům 6. ročníků byly vymezeny samostatné toalety. 
Objevily se také problémy se záměrným ničením školního majetku. V tomto případě jsme byli 
nuceni požadovat náhradu za zničenou věc. 
Ani v letošním roce jsme se nevyhnuli tak závažnému problému, jako jsou krádeže. Díky 
rychlému zásahu pedagogů a okamžitému kontaktování zákonných zástupců byla většina 
zcizených věcí vrácena zpět jejich majitelům a viníci byli potrestáni. 
V letošním roce se významnou měrou snížila neomluvená absence, bohužel se stále potýkáme 
s tzv. absencí skrytou. Tento problém se snažíme řešit častějšími kontakty třídních učitelů se 
zákonnými zástupci dětí. V této souvislosti jsme zavedli omluvný list, kde omluvenka je doložena 
zákonným zástupcem či lékařem. 
Výchovná poradkyně také řešila v průběhu školního roku nejrůznější problémy mezi žáky 
navzájem, spory, náznaky šikany.  Osvědčil se rozhovor s oběma stranami, rozbor celé situace a 
určení jasných pravidel.  

 
 

 
 
          6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 
 

ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 
 
V rámci plnění Minimálního preventivního programu se žáci naší školy účastnili besed, 
přednášek, interaktivních činností, které pro ně byly připraveny buď ve vhodných  předmětech 
nebo ve spolupráci s externími organizacemi, např: SVČ Bruntál, Policie ČR, PPP Bruntál. Na 
začátku školního roku 2011/2012 opět vyjeli žáci šestých tříd na třídenní adaptační pobyt 
nazvaný Škola – místo života, který již devátým rokem řeší sociální vztahy žáků při přechodu na 
druhý stupeň. Školní metodik prevence Petr Zatloukal se zúčastnil schůzek preventistů, na 
kterých se řešily postupy, nápady při plnění MPP i možnost získání dotací na školní projekty. Zde 
je přehled konaných akcí MPP v letošním školním roce 2011/2012:   
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Přehled konaných akcí MPP – školní rok 2011 / 2012  
   

5.9.2011 
MPP 2011/2012 

ŠMP tvorba, zpracování minimálního preventivního 
programu 

12.–16.9.2011 
Škola – místo života IX 

6.A,B 
projekt – adaptační pobyt 

22.9.2011 
Kyberšikana 

8.A,B 
beseda, projekce – Policie ČR (Křištofová) 

29.9.2011 
Kyberšikana 

9.A,B 
beseda, projekce – Policie ČR (Křištofová) 

 
 

 

7.10.2011 
Ajax – dopravní výchova 

2.A,B 
výchovný program - Policie ČR (Křištofová) 

21.10.2011 
Vstupte, prosím! 

8.,9. 
A,B 

informační dopoledne – MěÚ Bruntál 
(Šmatelková) 

3.11.2011 
Čas proměn 6.A,B 

dívky přednáška o dospívání 

14.11.2011 
Školení preventistů Bu, 

ŠMP MěÚ Bruntál, Šmatelková 

23.2.2012 
Školení preventistů Bu, 

ŠMP MěÚ Bruntál, Šmatelková 

30.3.2012 
Ajax – dopravní výchova 

2.A,B 
výchovný program - Policie ČR (Křištofová) 

Březen 2012 
Škola – Místo života X 

ŠMP 
Příprava, zpracování a podání projektu na MSK 

4.5.2012 
Ajax – škodlivost cigaret a alkoholu 

2.A,B 
výchovný program - Policie ČR (Křištofová) 

18.5.2012 
Ajax – rizikové chování 

2.A,B 
výchovný program - Policie ČR (Křištofová) 

25.5.2012 
Ajax – rizikové chování, závěrečná hodina 

2.A,B 
výchovný program - Policie ČR (Křištofová) 

květen 2012 
Škola – Místo života X 

ŠMP Příprava, zpracování a podání projektu na MěÚ 
Bruntál 

červen 2012 Hasičský záchranný sbor – žáci 2. a 6. tříd  

19.6.2012 Dospívání – čas proměn 9.A,B 
dívky Beseda s gynekologem MUDr. Rotterem 

 

 
7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, ZAPOJENÍ ŠKOLY 

DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ  
 

I v tomto školním roce absolvovala celá řada našich pedagogů tematicky zaměřená školení, ale 
také školení, která pomáhají pedagogům ve zvládání každodenních obtíží s problémovými a 
hyperaktivními žáky. Těchto akcí se zúčastnilo cca. 34 učitelů (v absolutním počtu). Jeden 
pedagog se účastnil prázdninového školení pro vyučující hudební výchovy.  V dubnu 2012 se 
vedení školy a vyučující matematiky a fyziky zúčastnili závěrečné konference k projektu „Nové 
přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů“. Vyučující hudební výchovy se 
účastnila prázdninového týdenního školení. Vychovatelky školní družiny se účastnily 
pravidelného setkání vychovatelek. Dva pedagogové se zúčastnili již tradiční akce „Setkání 
učitelů 1. stupně“, konané na ZŠ Cihelní 6.  
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V rámci projektu „Rozvoj kompetencí pedagoga II“ jsme všichni absolvovali dvoudenní seminář 
s Mgr. Robertem Čapkem, který přednášel témata z oblasti psychologie a klimatu třídy. 
 
Náš protidrogový koordinátor se (v několika navzájem na sebe navazujících přednáškách) 
zúčastnil analýzy sociálně patologických jevů.  
 
Celkové náklady na další vzdělávání (od září 2011 do června 2012) pedagogů činily 12 122,- Kč 
a 1 985,- Kč na cestovné, což je asi 367,- Kč na jednoho pedagoga. Částka je relativně nízká 
proto, že velkou část finančních nákladů hradila formou projektu společnost Educo Krnov. 
Účelové prostředky přidělené naší škole krajským úřadem, odborem školství, mládeže a 
tělovýchovy na rok 2011 byly beze zbytku všechny vyčerpány.  
 
 
 
 
Na projekt adaptačního pobytu pro žáky 6. tříd nám bylo přispěno částkou 10.000,- Kč.  
 

 
 

8. ÚDAJE  O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

Školní rok 2011/2012 byl zahájen tradičním adaptačním pobytem žáků 6. tříd v Suché Rudné. 
V měsíci říjnu byla zahájena třetí aktivita projektu s Educem Krnov, kde jsme byli proškoleni 
v několika seminářích v ovládání softwaru Aktive Inspire.   

 
Sdružení rodičů při naší základní škole ve spolupráci se školou uspořádalo druhý společenský 
večer, který proběhl v prostorách obou tělocvičen a jídelny. Akce byla velmi kladně ohodnocena 
nejen rodiči našich žáků, ale také širší bruntálskou veřejností. Díky výrazně vyššímu výtěžku ze 
společenského večera jsme mohli rozšířit seznam dotovaných akcí pro naše žáky.  
 
I v letošním školním roce byl školní web „www.zsbrok.cz“ hlavním a nejdůležitějším informačním 
zdrojem.   
 
ELKA se i v tomto školním roce dočkala dalšího rozšíření, např. modul Suplování a rezervace 
učeben. ELKA se stala hlavním komunikačním kanálem školy.  
 
 
Našeho příkladu následovaly a ELKU převzaly v tomto školním roce další základní školy. 
 
Škola pokračovala ve vydávání školního časopisu ČTVERKA, který nám dlouhodobě sponzoruje 
reklamní agentura APRO.  
 
Na škole pracovalo 19 kroužků pod vedením 15 pedagogů školy a 4 externích vedoucích. V nich 
bylo zapojeno 285 dětí. V rámci školní družiny pod vedením vychovatelek probíhaly 3 kroužky 
s počtem 45 žáků. S velkým ohlasem se setkala práce našeho hudebně-dramatického kroužku 
pod vedením paní vychovatelky Pavlíny Škárkové. „Dramaťáček“ nás na mnoha úrovních 
úspěšně reprezentoval.  
 
V letošním školním roce byl velmi úspěšný zdravotní kroužek pod  vedením vedoucí vychovatelky 
Zdeňky Lukeštíkové.   
 
V pátek 11. května 2012 soutěžili naši mladí zdravotníci v oblastním kole v Bruntále, na hřišti ZŠ 
Jesenická 10. 
Hlídka mladých zdravotníků 1. stupně ve složení: Martin Kadlec (3. A ), Nikola Čecháková, Julie 
Tydlačková ( 4. A ), Štěpán Vintrlík, Michal Bartošák (5. B) si vedla tak úspěšně, že pracovala 
bez trestných bodů a umístila se na 1. místě. Děti si zajistily postup do regionálního kola 
v Ostravě, kde obsadily 4. místo. 

http://www.zsbrok.cz/
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Velmi úspěšná byla i hlídka mladých zdravotníků 2. stupně ve složení: Barbora Havlíčková (9. A), 
Michal Koky, Roman Koky (9. B), Michaela Granzerová (8. B). Tato hlídka se umístila na 2. místě 
a na svém kontě měla pouze 13 trestných bodů. V této kategorii soutěžilo 11 hlídek a vyhrála nad 
námi o tři body hlídka ze ZŠ Jesenická 10. 
 
 
 Učitelé zorganizovali se žáky mnoho akcí (besídky, karnevaly, pěvecká vystoupení, kulturní 
a společenské soutěže, školní výlety a jiné). Těchto akcí se zúčastnili téměř všichni žáci  
(v absolutním počtu). Velmi pěkné byly akce projektových dnů. „Vánoční dílny“ se setkaly 
s velkým ohlasem, stejně jako „Vítání jara“. Posledním projektem byla akce konaná ke Dni dětí. 
 
2. stupeň si v závěru roku připravil pro žáky 1. – 3. tříd akci pod názvem „Pohádkový les“. O 
organizaci této akce se postarala p. uč. Mgr. Martina Pavlíková v součinnosti se žáky 9. tříd. 
 
 
Škola zorganizovala velké množství výchovných koncertů, které se převážně uskutečnily v aule 
školy, v kině nebo divadle. V rámci výuky ekologie žáci několikrát během školního roku 
vycestovali do nedalekých míst a projektově posilovali ekologické cítění a vědomosti. V letošním 
školním roce se nám podařilo maximálně vyvážit množství koncertů vážné i populární hudby, 
divadelní i filmová představení, s velkým úspěchem se tradičně setkala projekce Planeta Země – 
„Čína – říše mocného draka“. Tradičně jsme navštívili festival Kytka. Novou akcí byla soutěž 
„Šikulové“, kterou zaštiťovalo Středisko volného času v Bruntále.  
 
Za finanční podpory sdružení rodičů „ČTVERKA“ a ve spolupráci s našimi učiteli měli všichni žáci 
2. stupně možnost v  účastnit se jedné z exkurzí. 6.AB – Slezské muzeum Opava, 7.AB – Flóra 
Olomouc, 8.AB – Dlouhé Stráně a Muzeum papíru ve Velkých Losinách, 9.AB – Dukovany a 
Dalešice.  
 
Tradičně občanské sdružení ČTVERKA podpořilo LVVZ žáků 7. ročníků. Bez podpory sdružení 
se neobešla řada drobnějších kulturních a sportovních akcí. Milou tradicí je Den dětí, na který 
sdružení pravidelně přispívá poměrně významnou částkou.  Specifikem letošního Dne dětí na 1. 
stupni byl projektový den. Žáci 2. stupně pak navštívili filmové představení, které bylo zčásti 
podpořeno sdružením ČTVERKA.  

 
Tradicí se stalo slavnostní vyřazování žáků 9. ročníků v aule školy. Překvapivá byla vysoká účast 
rodičů, kteří celou akci podpořili svým dílem spolupráce. Na tomto místě bychom rádi poděkovali 
za ochotu a vstřícnost pracovnicím školní jídelny, které žákům připravily bohaté občerstvení. Obě 
třídy si připravily prezentaci formou dataprojekce. O moderování akce se postarala naše 
výchovná poradkyně a současně třídní paní učitelka 9.B paní Mgr. Alena Buráňová.  
 
U příležitosti oslav Dne Země uspořádala Základní škola na Okružní ulici 38 v Bruntále již tradiční 
19. ročník okresní ekologické soutěže. Počet zúčastněných škol i soutěžících byl opět velmi 
vysoký, počet soutěžících přesahoval 120 žáků a 20 organizátorů. Zpestřením celé soutěže byly 
nově zavedené soutěžní disciplíny pro pedagogický doprovod žáků. Děti byly rozděleny do dvou 
věkových kategorií a soutěžily ve čtyřčlenných skupinách. Kromě teoretických otázek čekala žáky 
i náročná praktická část, ve které museli prokázat své znalosti z přírodopisu, matematiky, 
biologie, botaniky, anglického jazyka a problematiky třídění odpadů. Tradičními sponzory této 
zdařilé akce byli: Havlík OPAL s. r. o., Osram Bruntál, s. r. o., Robi - zdravá výživa, Nowaco, 
Jantar, Ovoce a zelenina J. Hymon, Lesy ČR, občanské sdružení ČTVERKA a Nugeta.   

 
Významných úspěchů jsme dosáhli v následujících akcích: 
 

 Adam Štěpán, 5.A – 1. místo v okresním kole matematické soutěže „Pythagoriáda“ – 2. 
místo spolužák Matěj Goněc 

 Jana Zemanová, 9.B – 2. místo v okresním kole olympiády českého jazyka a postup do 
krajského kola  
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 Veronika Süssová Ondřej Finsterle Štěpán Staněk – tři nejúspěšnější žáci soutěže 

„Klokan“ kategorie „Cvrček“ 
 Adam Štěpán, Matěj Goněc a Petr Skopalík – tři nejúspěšnější žáci soutěže „Klokan“ 

kategorie „Klokánek“ 
 Veronika Malá, Vojtěch Olej, Roman Bobocký, Lukáš Štěpán – čtyři nejúspěšnější žáci 

soutěže „Klokan“ kategorie „Benjamín“ 
 Veronika Hrdličková, Pavel Daníšek, Kateřina Zabloudilová - tři nejúspěšnější žáci 

soutěže „Klokan“ kategorie „Kadet“ 
 

Matematická olympiáda 2011 – 2012 

 

5. ročník: 
 Štěpán Adam – úspěšný řešitel okresního kola (5. - 6. místo) 
 Goněc Matěj – účast v okresním kole 
 Vintrlík Štěpán - účast v okresním kole 
 
6. ročník: 
 Lukeš Jakub – úspěšný řešitel okresního kola (9. – 11. místo) 
Rozkošná Jitka - účast v okresním kole 
Morbicrová Michaela - účast v okresním kole 
Bučková Martina -  účast v okresním kole 
Navrátil Jaroslav - účast v okresním kole 
Pustějovský Petr - účast v okresním kole 
Zušťáková Natálie - účast v okresním kole 
 
7. ročník: 
 Langová Kristýna - účast v okresním kole (8. místo) 
 Hynek Lukáš - účast v okresním kole 
 Marek Jiří - účast v okresním kole 
 Kadlec Jan - účast v okresním kole 
 
8. ročník: 
 Daníšek Pavel – 3. místo – úspěšný řešitel okresního kola 
 Dubový Marek - účast v okresním kole (4. místo) 
 Blahuš Martin - účast v okresním kole (5. – 8. místo) 
 Červenková Marie - účast v okresním kole (5. – 8. místo) 
 Mádr Jan - účast v okresním kole (5. – 8. místo) 
 Vítek Jiří - účast v okresním kole 
 Bureš Ondřej - účast v okresním kole 
 Ohera Vladislav - účast v okresním kole 
 

 
Akcí, které si zaslouží pozornost, je nepochybně mnohem více, proto na jejich podrobnější 
výčet i s fotografiemi odkazuje školní web  (konkrétně v rubrice „Akce školy“).  

 
V letošním školním roce proběhl lyžařský výcvik žáků 7. ročníků v Malé Morávce – chata 
Kazmarka. Žákům ze sociálně slabých rodin byla opět zapůjčena kompletní lyžařská výzbroj 
za minimální cenu. 

 
Již posedmnácté  jsme zorganizovali akci „Ve školní lavici nanečisto“ – setkání budoucích 
prvňáčků a jejich rodičů s učiteli a vedením školy.  I letos se potvrdil relativně nový trend. 
Rodiče prvňáčků při výběru školy poměrně výrazně zohledňují (mimo jiné) také obsazení 
vyučujících v prvních třídách.  
 
 
Na škole je dlouhodobě zaveden pitný režim žáků, v případě příznivého počasí mají děti 
možnost volného pohybu na školním hřišti o hlavních přestávkách. I v letošním roce fungoval  
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bezproblémově školní minibufet, kde si žáci v době velké přestávky mohou zakoupit produkty 
zdravé výživy. Podporujeme zásady zdravé výživy i tím, že jsme stále partnery projektu 
„Ovoce a zelenina do škol“. O bezproblémový chod a prodej se dlouhodobě stará paní 
Ludmila Kozáková. Stranou školního dění nezůstávají ani správní zaměstnanci. Mnohdy 
pomáhají i v akcích, které jdou nad rámec jejich pracovních povinností. 
 
Škola se profiluje především v oblasti jazykové výuky a informatiky. Záměr o zkvalitnění  
a prohloubení environmentální výchovy se nám v mnoha ohledech (i díky výše uvedeným 
akcím) podařilo naplnit. V rámci připravovaného projektu s Městem Bruntál se bude škola 
profilovat i v oblasti matematiky.  
 
Každoročně se nám daří bez problémů naplnit obě první třídy, v letošním školním roce jsme 
zaznamenali mírný vzestup počtu žáků na jednu třídu. Výrazně roste počet dětí z okolních 
vesnic, které se rozhodly pro naši školu. Veřejnost se naučila využívat našeho „Dne 
otevřených dveří“, který umožňuje rodičům i dětem pečlivě si prohlédnout prostory školy, 
odborné učebny, tělocvičny, oddělení školní družiny a práci dětí v jednotlivých kroužcích.  
 
Interaktivní multimediální učebna plní svůj účel a stává se vyhledávaným zařízením nejen pro 
naše potřeby, ale také pro jiné instituce mimo naši školu. V loňských hlavních prázdninách se 
nám podařilo z prostředků „EU peníze školám“ vybudovat a vybavit novou počítačovou 
učebnu, kterou v době letošních prázdnin ještě rozšíříme.  
 

 
      9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTÍ PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ      

     INSPEKCÍ 
 

V letošním školním roce 2011/2012 k šetření Českou školní inspekcí nedošlo.  
 
 

          10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY - ÚDAJE JSOU UVEDENY ZA    
                KALENDÁŘNÍ ROK 2011 

 
 VÝNOSY   
   
I. Dotace na přímé náklady na vzdělávání        15 608 000 

 
( včetně posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vyskoškolským 
vzděláním)  

  z toho  
 a) platy 11 291 000 
 b) OON 88 000 
 c)  ostatní (odvody na pojistné, FKSP a ONIV) 4 229 000 
   
   
II. Ostatní zdroje financování - projekty, dotace 1 042 305 
   
 školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání 44 000 
   
 dotace na projekt „Škola-místo života“ 10 000 
   
 dotace na projekt“ EU peníze školám“ 773 603 
   
 projekt LIGA FLORBALU EUROREGION PRADĚD 214 702 
   
III. Příspěvek zřizovatel 3 420 000 
   
Celkem dotace, příspěvky zřizovatel a projekty 20 070 305 
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IV. Ostatní zdroje  

 z toho  
 příspěvky rodičů ( platby ŠD) 101 070 
 pronájmy 143 275 
 stravné žáci 1 369 101 
 oprava výnosů minulého období -464 320 
 ostaní příjmy (nápojový automat, úroky, úhrady od pojišťovny) 89 479 
 ostaní výnosy doplňková činnost ( stravné) 1 337 803 
   
Celkem ostatní zdroje 2 576 408 
   
V. Použití rezervního fondu 377 213 
   
Celkem použití rezervní fond 377 213 
   
 VÝNOSY CELKEM 23 023 926 
   
   
 NÁKLADY  
   
I. Materiál  

 z toho  
 knihy, učebnice, učební pomůcky, školní potřeby 132 654 
 nákup drobného majetku 534 619 
 počítačové vybavení, tonery, válce 112 470 

 
ostatní materiál ( kanc.materiál, čisticí prostředky,elektromateriál, údržba a 
projekty) 301 418 

 stravné potraviny 1 369 101 
 materiál doplňková činnost 715 356 
   
Celkem materiál 3 165 618 
   
II. Suroviny  
 z toho  
 elektrická energie 472 737 
 plyn 9 426 
 dodávka tepla 1 560 444 
 vodné a stočné, srážkové vody 155 300 
 suroviny doplňková činnost 108 016 
   
Celkem suroviny 2 305 923 
   
II. Ostatní služby, opravy, cestovné , ostatní provozní náklady, odpisy majetku  
 z toho  
 opravy a údržba 286 957 
 cestovné 167 410 
 plavecký výcvik 69 616 
 DVPP, školení, semináře 20 274 
 služby pošt a telekomunikací 137 473 
 nákup software, licenční poplatky, instalační služby 232 383 
 ostatní služby ( komunální odpad, revize, projekty atd.) 322 052 
 bankovní poplatky 56 730 
 ostatní provozní náklady  114 459 
 odpisy majetku 384 
 ostatní náklady doplňková činnost 16 651 
   
Celkem ostatní služby, opravy, cestovné, ostatní provozní náklady a odpisy 1 424 389 



Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 

 - 16 - 

   
   
III. Osobní náklady  
 z toho  
 mzdové náklady ( platy a OON) 11 552 215 
 sociální a zdravotní pojištění 3 855 477 
 zákonné pojištění - kooperativa, pojištění odpovědnosti zaměstnavatel 63 136 
 příspěvek FKSP 113 847 
 náhrady za pracovní neschopnost hrazeno zaměstnavatel 45 541 
 osobní náklady doplňková činnost 497 780 
   
Celkem osobní náklady 16 127 996 
   
   
 NÁKLADY CELKEM 23 023 926 
   
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0 

                                          
 
 

 
 
 Rada města Bruntál usnesením č. 4/2/34R/2012  ze dne 22.5.2012 schválila výsledek  
 hospodaření  příspěvkové organizace ve výši 0,00 Kč. 

 
Stav a čerpání fondů v roce 2011 
 

Fond rezervní   

počáteční stav k 1.1.2011  169 588 

příděl do fondu  838 585 

čerpání  477 213 

konečný stav k 31.12.2011  530 960 

   

Fond investiční   

počáteční stav k 1.1.2011  47 187 

příděl do fondu  100 384 

čerpání  123 171 

konečný stav k 31.12.2011  24 400 

   

Fond odměn   

počáteční stav k 1.1.2011  0 

příděl do fondu  100 000 

čerpání  0 

konečný stav k 31.12.2011  100 000 
   

Fond FKSP   

počáteční stav k 1.1.2011  165 851 

příděl do fondu  199 891 

čerpání  235 860 

konečný stav k 31.12.2011  129 882 
   
  
Informace o výsledcích kontrolní činnosti  
 -    finanční kontrola hospodaření za rok 2011 
 -    kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění 
 -    kontrola pojistného v nemocenském a důchodovém pojištění 
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 -    kontrola pracovněprávních předpisů o zaměstnanosti 
               
Účetní výkazy příspěvkové organizace 
 
       Rozvaha 
       Výkaz zisků a ztráty 
       Příloha k účetní závěrce 
 
Výroční zpráva vychází především z údajů získaných z účetní závěrky příspěvkové 
organizace  k 31.12.2011 
        

 
 

11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 
 

Ve školním roce 2011/2012 ZŠ Bruntál, Okružní 38, p.o. úspěšně realizovala projekt „Výlety za 
poznáním Slezska a florbal dětí Euroregionu Praděd“, na jehož uskutečnění získala škola 
finanční podporu z grantu Euroregionu Praděd. Projektu, ve kterém ZŠ Bruntál, Okružní 38, p.o 
navázala spolupráci se ZŠ Břidličná a polskými florbalovými kluby UKS Trolik Opole a UKS 
Jaworzno, se účastnilo bezmála 150 dětí a dospělých. Projekt byl zaměřen na podporu rozvoje 
přeshraniční česko-polské spolupráce v oblasti poznávání vybraných regionů Slezska a sportovní 
přípravy dětí. Kromě florbalových turnajů, které probíhaly v Bruntále, Prudniku, Opoli a 
Rudnikách, se děti z Česka a Polska potkávaly na poznávacích výletech, např. ve Wroclawi, 
Opoli, Bruntále, Jeskyni Na Pomezí či zavítaly do solného dolu ve Wieliczce. Vybraní žáci se v 
rámci projektu také zúčastnili letního soustředění v Krkonoších. Projekt byl úspěšně zakončen 
florbalovým turnajem v Opoli a následnou návštěvou opolské ZOO a lanového centra.Věříme, že 
tento projekt „Výlety za poznáním Slezska a florbal dětí Euroregionu Praděd“, který plynně 
navázal na předchozí projekt „Liga florbalu Euroregionu Praděd“, přinesl všem zúčastněným 
nejen krásné sportovní zážitky a zlepšování se ve florbalových dovednostech, ale i chuť k 
cestování a poznávání svého regionu. Důležitost projektu tedy spatřujeme ve sportovním vyžití 
dětí, ale také ve vedení ke zdravému životnímu stylu, v setkávání se s věkovými vrstevníky 
z odlišných prostředí. Každá škola sestavila dvě družstva, jedno mladších žáků a druhé družstvo 
tvořené staršími žáky. Družstvo bylo tvořeno jedním brankářem, čtyřmi hráči na hřišti a 
libovolným počtem náhradníků (ale tak, aby celkový počet hráčů nepřesáhl 15). Projektu se tedy 
zúčastnilo minimálně 120 žáků ze čtyř měst (Bruntál, Opole, Břidličná, Rudniki) a 20 dospělých. V 
období květen 2011 až duben 2012 bylo realizováno celkem 7 turnajových kol (3x Bruntál, 2x 
Opole, 2x Rudniki), 6 výletů (Uhlířský vrch, zámek Bruntál, wellness Bruntál, solné doly 
Wieliczka, 
Jeskyně Na Pomezí, Priessnitzovy lázně Jeseník, ZOO Opole) a 2 turnaje O slezský pohár 
(Prudnik, Bruntál). Turnaje se hrály systémem každý s každým, jednotlivá družstva 
shromažďovala dosažené body do průběžné tabulky (2-1-0). Projekt vyvrcholil turnajem 
21.4.2012 v Opoli, kde se dosažené body sečetly a turnaj se vyhodnotil. Každý zápas proběhl dle 
platných pravidel florbalu, přičemž čas jednotlivých zápasů byl zkrácen vzhledem ke věku 
účastníků (3 x 7 minut) a také byly brány v potaz možnosti jednotlivých sportovních areálů. Každý 
turnaj se tedy skládal ze 6 zápasů. Na organizaci a bezproblémové realizaci projektu se podíleli 
zaměstnanci zúčastněných organizací. Za naši školu ZŠ Bruntál, Okružní 38, p.o. byl manažerem 
projektu Jan Zaoral - ředitel školy, na přípravě žáků se podíleli pedagogové Petr Zatloukal a Jiří 
Zaoral, paní Hana Dvořáková – koordinátorka projektu zajišťovala komunikaci mezi partnery a o 
překladatelskou činnost se starala paní Pavlína Kajabová. Projekt „Výlety za poznáním Slezska a 
florbal dětí Euroregionu Praděd“ byl v souladu s regionálními strategiemi o příhraniční spolupráci. 
 
Akce projektu: 
srpen 2011 – letní soustředění v Krkonoších 
18. 9. 2011 – 1. kolo florbalového turnaje a výlet na Uhlířský vrch, zámek v Bruntále 
Místo konání: ZŠ Bruntál, Okružní 38 
2. 10. 2011 – celodenní výlet do polské Wroclawi a návštěva vodního parku 
a Japonské zahrady 
23. 10. 2011 – 2. kolo florbalového turnaje 
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Místo konání: Rudniki 
26. 11. 2011 – florbalový turnaj O slezský pohár 
Místo konání: Prudnik 
10. 12. 2011 – 3. kolo florbalového turnaje 
Místo konání: Opole 
21. 1. 2012 – 4. kolo florbalového turnaje 
Místo konání: ZŠ Bruntál, Okružní 38 
11. 2. 2012 – 5. kolo florbalového turnaje a návštěva Wellness centra v Bruntále 
Místo konání: ZŠ Bruntál, Okružní 38 
10. 3. 2012 – 6. kolo florbalového turnaje 
Místo konání: Rudniki 
24. 3. 2012 – florbalový turnaj „O slezský pohár“ 
Místo konání: ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 
SPŠ Bruntál 
31. 3. 2012 – výlet a návštěva Jeskyně Na Pomezí, Priessnitzovy lázně Jeseník 
15. 4. 2012 – exkurze do solných dolů Wieliczka 
21. 4. 2012 – 7. kolo florbalového turnaje – návštěva ZOO Opole.  

 
V měsíci květnu 2012 byl zahájen v pořadí již třetí volně navazující projekt pod názvem „Zpěv, 
tanec a sport dětí z polsko-českého pohraničí“. Na realizaci projektu se podílí opět jako 
manažer projektu Jan Zaoral a bude ukončen v dubnu 2013. 
 
 

12.  ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH    
       FINANCOVANÝCH  Z CIZÍCH ZDROJŮ 
 
  
   12.1 Projekty předložené a realizované školou 
 
 

      a) EU – PENÍZE ŠKOLÁM 
 
V prosinci 2010 jsme zahájili práce v Benefitu na nejvýznamnějším projektu z hlediska objemu 
získaných finančních prostředků. V měsíci červnu 2011 jsme získali 60% objemu prostředků. 
Z nich bylo pořízeno následující: 

 nová počítačová učebna (12 PC) 
 vizualizér 
 žaluzie 
 nábytek vyrobený na míru 
 tiskárna 
 projektor a ozvučení 
 2 interaktivní projektory s ozvučením a 2 nová PC 
 výukový software 

 
 
         b) ŠKOLA – MÍSTO ŽIVOTA IX.  
 
 Jedná se o projekt na podporu prevence rizikových projevů chování, prioritu prevence sociálně    
     patologických jevů u dětí a mládeže.  
 
 Součástí projektu je adaptační pobyt žáků 6. tříd se svými třídními učiteli mimo budovu školy.    
     V letošním školním roce se projekt uskutečnil v areálu Suchá Rudná.  
 
     Projekt  byl spolufinancován z rozpočtu Města Bruntál, částečně přispívá také Občanské   
     sdružení ČTVERKA, škola se na nákladech podílí úhradou jízdného, jistý podíl hradili i účastníci.   
     Na organizaci se podílelo zejména SVČ Bruntál, PPP Bruntál, Citadela a třídní učitelé 6. ročníků. 
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a) ROZVOJ KOMPETENCÍ PEDAGOGA II. 

             Celý projekt obsahoval tři moduly:  

1. MODUL „Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II.“ byl zaměřen 
na zkvalitnění vlastní osobnosti pedagoga pod vedením Mgr. Roberta Čapka, PhDr. Absolvováním 
kurzu pedagogové získali nástroje, jak se lépe poznat a jak pracovat se svými emocemi. Rovněž 
získali znalosti a dovednosti, jak pracovat v psychosociálním prostředí třídy a školy.Úkoly a aktivity 
byly zaměřeny na školní realitu a praxi. Vše bylo procvičováno tak, aby získané poznatky bylo 
možné realizovat a aplikovat s žáky ve třídě. Z kurzu jsme si odnesli různé výukové metody 
(získávat zpětnou vazbu, rozvíjet dovednost sebekontroly, řešit neočekávanou situaci ve třídě, vést 
správně třídní schůzku, měřit klima třídy a také školy…). Tento modul se setkal s velkým ohlasem a 
pedagogové ocenili zejména přímou komunikaci s lektorem, jeho otevřenost v diskuzi, zaměření 
úkolů a aktivit na školní realitu a praxi. Vyústěním modulu byl samostatně vedený rozhovor každého 
zúčastněného pedagoga s lektorem, kde si všichni ověřili, že problematika řešená na výjezdním 
sezení naplnila očekávanou skutečnost.  

2. MODUL „Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami“  

V tomto modulu byla nejpřínosnější projekce myšlenkových pocitů žáka se speciálními vzdělávacími 
potřebami do myšlení pedagogů. Lektorka Mgr. Jitka Dombiová vycházela z praxe, vlastních 
zkušeností a pedagogové si cení ukázky přímé práce se žáky s poruchou učení. Většina pedagogů 
zjistila, že klíčem k této problematice je vcítit se do role takového žáka. Lektorkou dodaná skripta 
jsou pro všechny velkou pomůckou. Pedagogové 2. stupně trochu postrádali zajímavé postupy 
práce se žáky, hry, nápady zaměřené právě na 2. stupeň. Nevhodnější a také nejzajímavější byla 
druhá část modulu, kde se pracovalo s konkrétními žáky i rodiči. Do budoucna se nám tato 
skutečnost jeví jako velmi přínosná a podnětná.  

3. MODUL „Rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí“  

Pedagogové v tomto modulu pracovali pod vedením Mgr. Pavlíny Kráčmarové, kde se mohli 
seznámit s aplikací Activ Inspire a vést potom hodiny prostřednictvím interaktivní tabule. Získali jsme 
přístup k velkému množství výukových aktivit, nástrojů, obrázků, odkazů a šablon. V celé řadě 
pedagogů to vyvolalo snahu a chuť vytvářet vlastní otevřené materiály, které mohou využívat nejen 
oni, ale i jejich kolegové a žáci. Škoda jen, že kolegové, kteří jsou méně zdatní při práci s technikou, 
více nevyužili lektorčiny velké vstřícnosti a chuti věc vysvětlit i několikrát. Elán mladé lektorky a její 
laskavý přístup byl inspirující zejména pro mladé začínající kolegy.  

Všechny tři aktivity obohatily naši pedagogickou práci, nás učitele posunuly o značný kus dopředu, 
ale také nám ukázaly další oblasti, na které je potřeba se při vzdělávání pedagogů zaměřit.  

 
b) NOVÉ PŘÍSTUPY K VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA  

           ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 
 

Tato aktivita byla uzavřena závěrečnou konferencí v prostorách Pedagogické fakulty v Ostravě, kde 
některé školy názorně prezentovaly využití poskytnutých pomůcek.   
 

 
c) PROJEKT CENTRA PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ OPAVA 
 
V rámci projektu vznikla tzv. Centra podpory inkluzivního vzdělávání, která ve spolupráci s 
participujícími stranami ověřují a vytvářejí podmínky pro zajištění distribuce vzdělávání podle 
možností a schopností žáků.  
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Centrum podpory inkluzivního vzdělávání nabídlo škole průběžnou konzultační a poradenskou 
pomoc v oblasti psychologických a speciálně-pedagogických služeb, sociálního poradenství a 
prevence sociálně patologických jevů.  
 
V letošním školním roce škola získala velké množství materiálů a pomůcek pro práci s žáky 
s vývojovými poruchami učení. V tomto projektu hodláme i nadále pokračovat.  
 
 

d) „VZÁJEMNĚ SDÍLÍME PARTNERSTVÍ V OBLASTI INOVACÍ A KVALITY 
PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V BRUNTÁLE“  V KOOPERACI 
S MĚSTEM BRUNTÁL 

  
Cílem projektu je zlepšení kvality výuky a její modernizace na 4 základních školách v oblasti 
přírodovědného a technického vzdělávání. Cíle bude dosaženo vytvořením a implementací 
nových textových učebních materiálů do výuky,  vyplývajících ze školních vzdělávacích programů 
s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí. V současné době jsou již finanční prostředky 
k dispozici a Město Bruntál vyhlásilo výběrová řízení, jejichž prostřednictvím realizuje nákup 
vybraných pomůcek. 

 
13.  ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI     
       PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Naše škola má uzavřenu smlouvu se ZO ČMOS, která je zřízena na pracovišti ZŠ Bruntál,  
Okružní 38, p. o. Jednotlivé části kolektivní smlouvy vycházejí z příslušných ustanovení ZP.  Je 
uzavřena na dobu neurčitou a její součástí je také rozpočet Fondu kulturních a sociálních potřeb 
zaměstnanců, zásady pro čerpání tohoto fondu. Vedení školy a výbor ZO ČMOS se zavázali 
k vzájemné informovanosti týkající se jednotlivých bodů této kolektivní smlouvy. Předsedkyně ZO 
ČMOS je zároveň členka širšího vedení školy.  

   
 
Spolupráce s dalšími subjekty  

 
S těmito subjekty spolupracujeme při organizování mimoškolní činnosti žáků, naukových a 
sportovních soutěží a také při řešení výchovných problémů a jejich prevence. Nejčastější 
spolupráce je se zřizovatelem, Městem Bruntál a jeho komisí pro výchovu a vzdělávání. Dále 
spolupracujeme s: 

 

 PPP Bruntál, především forma konzultací 

 společnost Agnos Bruntál paní Dagmar Samsonové (podpora v DVVP) 

 Sdružení rodičů žáků „ČTVERKA“ při zajišťování financí pro činnost školy  

 KVIC Nový Jičín – odloučené pracoviště Krnov při výběru akcí DVPP, 

 Okresní soud v Bruntále – prevence negativních jevů (účast žáků osmých a devátých tříd na 
soudním přelíčení). 

 Policie ČR (okresní ředitelství) – besedy k prevenci dětské kriminality, dopravní výchova  

 prodejna Zdravá výživa (realizace v hodinách rodinné výchovy) 

 Úřad práce Bruntál - při rozmisťování žáků 9. tříd 

 Stanislav Toman - okresní protidrogový koordinátor  

 Hasičský záchranný sbor Bruntál 

 Zámek Bruntál 

 OSRAM Bruntál 
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Našimi dlouholetými a tradičními sponzory jsou:  
 
Osram Bruntál,  
Havlík Opal,  
Karla Bruntál,  
Jan Hymon,  
Janys, Nowaco Opava,  
Jantar, Nuget – Roman Mazák,  
Autodoprava Petrik.  
Lesy České republiky, s. p. 
Prodejna zdravé výživy Bruntál 
 
Touto cestou všem našim přispěvatelům děkujeme za podporu.  

 
 

     14.   ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR 
 

            Hlavní úkoly stanovené plánem práce školy 2011/2012 byly splněny.  
 
Budeme pokračovat ve vzdělávání pedagogických pracovníků především v oblasti informačních 
technologií.  Jedním z cílů, kterých bychom chtěli v příštím školním roce naplnit, je zvýšit podíl 
rodičů na práci školy a také prohloubit spolupráci s občanským sdružením  rodičů při naší škole. 
Výsledkem by měla být oboustranná spokojenost.  
 
V následujícím školním roce se budeme účastnit několika vícedenních školení v rámci projektu   

     „Rozvoj kompetencí pedagoga III., který se týká zejména práce užšího vedení“  
 
Díky spolupráci s Educem Krnov má škola možnost DVVP řešit prakticky bezplatně.    
 
Prioritou bude i nadále maximální využití výpočetní techniky všemi pedagogy a žáky. Výuka pro 
žáky by se měla co nejvíce zatraktivnit tak, aby se aktivně zapojovali do výuky v jednotlivých 
předmětech. Dále budeme pokračovat ve zkvalitňování jazykové přípravy žáků.  
 
Prioritou letošních hlavních prázdnin je dovybavení všech tříd 1. stupně interaktivním projektorem 
a kvalitním počítačem v rámci čerpání 2. části prostředků „EU peníze školám“.  

 
Ředitel školy vyslovuje všem pedagogickým a ostatním zaměstnancům poděkování za 
důslednou, obětavou a kvalitní práci, která vedla k výše uvedeným výsledkům. 
 
 

 
 

 
V Bruntále dne 10. července 2012                                                                    Mgr. Leoš Sekanina 
                                                                 ředitel školy 
 

 
 
 

 
      
 
Tuto Výroční zprávu o činnosti školy schválila Školská rada při Základní škole Bruntál,  
Okružní 38 dne 30.8.2012 
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Přílohy:  
 

- Přehled klasifikace školy za školní rok 2011/2012 
- Výroční zpráva o činnosti ŠD 
- Kompletní účetní závěrka za rok 2011 
- Protokoly kontrolní činnosti 2011/2012 

 
 
 
 

Seznam použitých zkratek: 
 
ELKA       – Elektronická žákovská knížka  
ZO ČMOS – Základní organizace Českomoravského odborového svazu 
ZP        – Zákoník práce 
DVPP        – Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
PPP        – Pedagogicko psychologická poradna 
KVIC       – Krajské vzdělávací a informační centrum  
MŠMT       – Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
ICT       – Informační a komunikační technologie 
EU             – Evropská unie 
MSK       – Moravskoslezský kraj 
ŠVP-ZV     – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
FKSP         – Fond kulturních a sociálních potřeb 
ZŠ         – Základní škola 
OON        – Ostatní osobní náklady 
RVP – ZV   – Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání  
ČŠI          – Česká školní inspekce 
ZSBROK     – Základní škola Bruntál, Okružní 38, p. o., oficiální školní web 
LVVZ         – Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd 
KSVČ         – Krajské středisko volného času 
ŠD         – Školní družina 
ŠJ         – Školní jídelna 
DPS         – Doplňující pedagogické studium 
ČSN         – Česká státní norma 
THP         – Technicko hospodářský pracovník 
IZO         – Identifikátor základní organizace 
IČ         – Identifikační číslo organizace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


