
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola Bruntál, Okružní 38, 

příspěvková organizace 

 

 

Kontakty: tel.: 554 231 199, 732 235 888 (ředitel)  

ID dat. schránky: zvzmj4z, IČ: 75026961 

e-mail: reditel@zsbrok.cz,  

oficiální web: www.zsbrok.cz 

 

mailto:reditel@zsbrok.cz
http://www.zsbrok.cz/


ZŠ Bruntál, Okružní nabízí mj. 

- plně kvalifikovaný pedagogický sbor 

- nadstandartní vybavení didaktickou technikou, pomůckami 

- moderní ICT vybavení, 3 PC učebny (výuka už na 1. st.) 

- moderní budovu s dostatkem prostor pro relaxaci dětí 

- vlastní odborníky: speciální pedagog, výchovný poradce, preventista 

- dobré klima a pohodu; adaptační pobyty pro žáky 6. ročníků 

- anglický jazyk od 1. ročníku, druhý cizí jazyk v 8. a 9. roč. (Rj, Nj)  

- systém volitelných předmětů, už od 6. ročníku  

- novou přístavbu 4 odborných učeben (dílny…) 

- řízené větrání ve třídách (elektronika, rekuperace…) 

- speciální přípravu + předměty k přijímacím zkouškám na střední školy -  

  vysoká úspěšnost našich absolventů! 

Co pro rodiče? 

- vstřícné prostředí i učitelé, možnost denní komunikace i přes PC 

- elektronická žákovská knížka a komunikační systém Škole on-line 

- možnost zapojení se do školské rady nebo Sdružení rodičů „Čtverka“ 

- akce pro děti + rodiče, vyhlášený školní ples 

- pravidelná spolupráce s ped.-psych. poradnou a dalšími odborníky 

- možnost objednávat dětem stravu přes internet, bezhotovostní platby 

- bezhotovotsní elektr. platby třídních fondů, on-line přístup, kontrola 

- „Besedy s odborníkem“ pro rodiče i pedagogy. 

Bezpečnost a pohoda dětí:  

- blízkost autobus. zastávek, rozvrh i s ohledem na dojíždějící (do 14:45) 

- „snesitelný“ počet žáků („všichni se známe“), není anonymita 

- hlídané vstupy do školy, kamerový systém, telefony až do kabinetů - tříd 

- vyhlášená školní jídelna (výběr ze dvou druhů jídel, čipový systém…) 

- otevírání dveří čipem (např. při pozdějším příchodu), zapsání se „do 

systému“ - odeslání e-mailové zprávy rodičům o příchodu/odchodu dítěte 

- školní bufetík („zdravá strava“, mlíčko, pitíčka) 

- ovoce do škol, mléko do škol (projekty EU – 2x týdně) 

- o velkých přestávkách a u výdeje oběda pitný režim zdarma pro všechny 

děti (vitamínové nápoje z bezplatného automatu, ovocné čaje, mléko) 

- akce „napříč školou“, např. starší žáci „učí“ malé, deváťáci se starají o 

„svoje“ prvňáčky, „Olympiády“… 

- šikana: „Škola, která říká, že šikanu nezná, lže.“ I u nás se vyskytne, ale 

umíme si s tím poradit (tedy většinou) a máme na to nástroje, postupy, lidi.  

Co navíc? 

- kroužky (sportovní, rukodělné, keramický, šití a módní tvorba, košíkření 

– pedig, střelecký…) 

- dvě vybavené tělocvičny; sport (např. florbal, lezecká stěna, lyžařský 

kurz, atletika…) 

- dny otevřených dveří, vánoční jarmarky, oblastní ekosoutěže 

- zapojení školy do evropských a jiných projektů, zahraniční pobyty 

- pořádání akcí a happeningů, sportovních akcí i pro ostatní školy ve městě 

a okolí 

- fungující Školní žákovská rada („parlament“), která se spolupodílí na 

chodu školy, plánuje vlastní akce 

 

Přijďte se k nám podívat!  (Určitě vás uvítáme kdykoliv, lépe je 

však si schůzku předem telefonicky nebo mailem domluvit). 


