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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Štřa nka 1 

ZÁ KLÁDNÍ  Ú DÁJE O Š KOLE 

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 :  150 žáků 

IZO školní jídelny  :     103 480 803   kapacita :  500 jídel 

IČ  :  75026961 

DIČ: CZ75026961 

 

 

POČET ŽÁKŮ A TŘÍD 

  Tříd Počet Dívky 

CELKEM 18 436 224 

1. ročník 2 42 27 

2. ročník 2 61 30 

3. ročník 2 49 21 

4. ročník 2 48 23 

5. ročník 2 47 22 

6. ročník 2 56 31 

7. ročník 2 43 21 

8. ročník 2 47 21 

9. ročník 2 43 28 

 

V průběhu školního roku přestoupilo na naši školu 26 žáků. V průběhu školního roku   

2016/2017 12 žáků odešlo z důvodu přestěhování. 



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Štřa nka 2 

 

 

Počet tříd Celkový počet 
žáků 

Přepočtený 
počet učitelů 

Počet žáků na 
třídu 

Počet žáků na 
učitele 

18 436 25,67 24,22 16,76 

 

 



MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY 

Štřa nka 3 

MÁTERÍÁ LNE  TECHNÍCKE  PODMÍ NKY Š KOLY 

 

Naši škole se v tomto roce podařilo realizovat: 

Velkou renovací prošla nejstarší počítačová učebna v blízkosti jazykových učeben.  

Pokračovali jsme v dovybavování školní žákovské knihovny. Velké dík patří našemu sdružení 

Čtverka, zapsaný spolek. 

Během roku byl několikrát zdokonalován čipový systém pro všechny zaměstnance školy a 

také cizí strávníky. 

Na projekt „Živé zahrady“ jsme čerpali dotační prostředky ve výši 77 000 Kč. Na 

kompenzační pomůcky pak 8 000 Kč. Na cestovném jsme ve šk. roce 2016/2017 jsme 

poukázali 33 306 Kč.  



MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY 

Štřa nka 4 

 

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Bruntál pro oblast kultury a ostatní 

činnosti  

 

V rámci tohoto programu jsme získali následující dotace: 

Bruntálská laťka 1500 Kč 

Adventní florbalový turnaj 1500 Kč 

Bruntálský slavík 6000 Kč 

ArtoDay 9000 Kč 

Cyklus besed pro rodiče 18500 Kč 

 Adaptační pobyt 14400 Kč 

Byla nám poskytnuta dotace 16_022/0001575-01  v rámci výzvy MŠMT „Výborný a 

připravený pedagog – kvalitní výuka“. V tomto projektu jsme realizovali některé nabízené 

šablony.  Projekt byl zahájen v září 2016 a končí 31.8.2016. Celkové výdaje projektu 

představují částku 1 345 445 Kč.  

 

 

 

  



MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY 

Štřa nka 5 

V průběhu loňského šk. roku jsme provedli běžnou údržbu počítačové sítě i počítačových 

učeben.  

Začali jsme s přípravou budování nové školní zahrady. Novým stavitelným nábytkem byly 

vybaveny tři učebny druhého stupně. Také 5. oddělení školní družiny získalo nejen nový 

stavitelný nábytek, ale také nové skříně.  

 

 

 
  



PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ SE SCHVALOVACÍMI 
DOLOŽKAMI MINISTERSTVA 

Štřa nka 6 

Př ehled uč ební čh pla nu  se sčhvalovačí mi dolož kami 
ministeřstva 

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. 

V rámci zkvalitnění výuky žáků na 1. stupni máme již tradičně v rozvrhu nastaveny dělené 

hodiny hlavních předmětů. 

 



RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 
ČINNOSTI ŠKOLY 

Štřa nka 7 

Ra mčový  popis peřsona lní ho žabežpeč ení  č innosti s kolý 

PRACOVNÍCI ŠKOLY - PEDAGOGOVÉ 

1. STUPEŇ (10 UČITELŮ) 

2. STUPEŇ (16 UČITELŮ – Z TOHO 8 TŘÍDNÍCH) 

6 ASISTENTI PEDAGOGA 

5 VYCHOVATELEK ŠKOLNÍ DRUŽINY 

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI  

Ostatní zaměstnance tvořili správní zaměstnanci, THP zaměstnanci a zaměstnanci školní 

jídelny. 

 



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

Štřa nka 8 

Ú daje o př ijí mačí m ř í žení  a o ža pisu k povinne  s kolní  
dočha žče a na sledne m př ijetí  do s kolý 

POČET NOVĚ ZAPSANÝCH ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD 

 

Zápis do 1. ročníku ve šk. roce 
2016/2017 

celkem 

Celkový počet dětí, které byly poprvé 
u zápisu. 

43 

Počet žádostí žáků přeřazených z jiné 
školy 

0 

Počet žádostí o zařazení žáka na jinou 
školu 

1 

Počet žádostí o odklad školní 
docházky 

19 

Doporučeno dětským pediatrem a 
PPP 

19 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  

 

V letošním školním roce jsme měli ve dvou devátých třídách 43 vycházejících žáků. V 8. 

ročníku ukončili šk. docházku 4 žáci. 

 
Ročník Typ šk. zařízení Přihlášeno 

žáků 
Přijato  
 žáků 

5. víceleté gymnázium 10 10 

6. víceleté gymnázium 0 0 

7. víceleté gymnázium 0 0 

8. víceleté gymnázium 0 0 

9. Střední odborná učiliště 12 12 

9. střední odborná škola s maturitou 23 23 

9. gymnázia 8 8 

 

 



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

Štřa nka 9 

Ú daje o vý sledčí čh vžde la va ní  ž aku  podle čí lu  
stanovený čh s kolní mi vžde la vačí mi přogřamý a podle 
poskýtovane ho stupne  vžde la ní . 

Tabulka v členění tříd, ročníků, počtů vyznamenání, nedostatečných a snížených známek z 

chování je přílohou č. 1 této zprávy. 

 

VÝCHOVNÉ PROBLÉMY 

I v tomto školním roce jsme se zabývali nejrůznějšími výchovnými problémy. Je ale 

příjemné konstatovat, že jsme tentokrát nemuseli řešit nic závažného. 

Nejčastěji jsme řešili nejrůznější konflikty mezi spolužáky. V těchto případech se nám 

osvědčilo jednání s oběma stranami, nastavení pravidel a kontrola jejich dodržování.  

Také jsme museli řešit šikanu a počáteční kyberšikanu. Naštěstí díky pomoci spolužáků, 

kteří nebyli lhostejní, jsme jednali ihned a nedošlo již k pokračování takového chování. O 

celé situaci byli informování rodiče žáků a jejich vstřícný postoj také napomohl tomu, že se 

situace již neopakovala. 

Velkým problémem i nadále zůstává absence. Neomluvenou absenci v posledních letech 

vystřídalo tzv. skryté záškoláctví, kdy rodiče z nejrůznějších důvodů nechávají dítě doma. 

Velké množství zameškaných hodin se pak samozřejmě projeví na prospěchu dítěte. Tyto 

situace jsme se snažili řešit s rodiči (zákonnými zástupci). V některých případech jsme 

museli  požádat o spolupráci OSPOD v Bruntále. U jednoho žáka došlo vzhledem k velmi 

vysoké neomluvené absenci dokonce k umístění do diagnostického ústavu.  

Jako již tradičně jsme se také zabývali nevhodným chováním žáků k vyučujícím, ke 

spolužákům nebo zaměstnancům školy. Letos jsme ale v  této oblasti nezaznamenali žádné 

vážnější přestupky. 

Každoročně se také objevují problémy se záměrným ničením školního majetku. V těchto 

případech jednáme se zákonnými zástupci a požadujeme náhradu za zničenou věc. 

Při řešení všech závažných problémů spolupracujeme s oddělením sociálně právní ochrany 

dětí Městského úřadu v Bruntále, s PPP Bruntál  a s Policií Bruntál. 



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

Štřa nka 10 

 

AKTIVITY ŠKOLY V OBLASTI PREVENCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA PREVENTISTY SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace 

Parametry školy 

 Počet žáků: 432 (k 30. 9. 2016) 

Počet tříd: 18 

Školní metodik prevence 

 Mgr. František Mrtvý,  email: františek.mrtvy@zsbrok.cz, tel.: 554 231 170  

 

Granty a  dotace 

V tomto roce jsme čerpali grant od města Bruntál pro financování výjezdního adaptačního 

pobytu v Suché Rudné pro žáky 6. ročníku. Celkem jsme na dotaci získali 14 400 Kč. 

Výskyt řešených rizikových forem chování v roce 2016/2017 

Počet neomluvených hodin: 311  (u 3 osob) 

Hodnocení chování (snížené stupně): 

Hodnočení : Úspokojive  Neuspokojive  

Poč et osob  7 3 

 

Rizikové formy chování 

 Poč et př í padu  Poč et osob 

Zneuž ití  alkoholu 0 0 

Zneuž ití  dřog 0 0 

Zneuž ití  taba kový čh 
vý řobku  

2 4 



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

Štřa nka 11 

Ágřesivita, s ikana, 
kýbeřs ikana 

12 13 

Křa dež e 1 1 

Podežř ení  na skřýte  
ža s kola čtví  

 2 

 

 

AKTIVITY ŠKOLY V OBLASTI 

PŘÍRODOPISU, ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY A EKOLOGIE 

 

Říjen 2016 – Den stromů 

Vyučující 2. stupně zakomponovali téma stromů do svých předmětů. Na prvním stupni 

probíhala celodenní projektová výuka. 

 

Březen 2017 – Den vody, Exkurze na úpravnu vody 

Vyučující 2. stupně zakomponovali téma vody do svých předmětů. Na prvním stupni 

probíhala celodenní projektová výuka. 

Pro žáky sedmých ročníků byla zrealizována exkurze na úpravnu vody v Karlově pod 

Pradědem, kde získali náhled na to, jak se „vyrábí“ pitná voda. 

 

Duben 2017 – Den Země 

Měl se uskutečnit Den Země a Jarní probouzení parku, kde má každoročně naše škola své 

stanoviště. Kvůli nepřízni počasí byla akce přesunuta na červen 2017. 

Na prvním stupni probíhala celodenní projektová výuka, na druhém stupni bylo toto téma 

začleněno do jednotlivých hodin Př a ENV zejména nastíněním globálních problémů lidstva.  

 

Květen 2017 – Oblastní ekologická soutěž, Exkurze po čtvrtohorních sopkách Bruntálska 



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

Štřa nka 12 

 

Ekosoutěže se zúčastnilo 20 družstev ze šesti škol (zastoupeny byly školy bruntálské a 

krnovské). Letos poprvé byly kategorie uspořádány jiným způsobem, a sice 1. kategorie – 

4.+5. ročník, 2. kategorie – 6.+7. ročník a 3. kategorie – 8.+ 9. ročník. Žáci naší školy se 

umístili v 1. kategorii na 2. místě, ve 2. kategorii na 4. místě a ve 3. kategorii na 2. místě. 

Celkově byla akce zhodnocena jako úspěšná, ale zúčastnilo se malé množství škol. To je 

přikládáno termínu, který některým školám nevyhovoval. Na příští školní rok byl navržen 

termín jiný -  říjen či listopad 2017. 

Pravidelnými sponzory této velké akce jsou: Lesy ČR, Jantar Bruntál, s. r. o., Optys, s. r. o., 

Zdravá výživa Bruntál, CBA Nuget, OSRAM Bruntál, SVČ Bruntál.  

 

 

V průběhu května byla uspořádána exkurze pro žáky 9. ročníků po Bruntálských sopkách. 

Žáci viděli odkryté lávové proudy Červené hory u Budišova nad Budišovkou, Venušiny sopky  



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

Štřa nka 13 

 

u Meziny a vystoupali na Velký Roudný u Roudna. Tyto sopky nabízejí zajímavé srovnání 

čedičových uloženin. Žáci měli možnost porovnat mohutnost lávových proudů, složení 

čediče a také si našli několik úlomků nerostu olivínu. Touto exkurzí si žáci doplnili znalosti 

z mineralogie a geologie a výuku mimo školu hodnotili kladně.  

 

Červen 2017 – Jarní probouzení parku 

Naše škola měla již po několikáté své stanoviště v městském parku. Tématem byla povolání 

spojená s přírodou. Na našem stanovišti jsme se žáky přichystali úkoly k povolání „botanik“. 

Nejmenší děti (MŠ – 1. třída ZŠ) měla za úkol poskládat puzzle a poznat, jaká rostlina na 

vzniklém obrázku je. Děti v 2. – 4. ročníku spojovali čísla a na vzniklém obrázku měli najít 

rostlinu a popsat ji. Děti v 5. – 7. ročníku určovali u různých druhů rostlin, která jejich část je 

jedlá. Děti v 8. – 9. ročníku měli na mapu světa přiřadit stromy typické pro jednotlivé 

kontinenty. 

 

Přírodopis a environmentální výchovu vyučovala po celý rok jediná vyučující – Mgr. Martina 

Smíšková. V průběhu školního roku došlo k obměně učebnic pro 8. ročník. Byly zakoupeny 

učebnice od nakladatelství Fraus, které nabízejí oproti předchozím učebnicím přehlednější 

a mnoha obrázky doplněné informace. K učebnicím existují také on-line 3D modely 

orgánových soustav, které lze žákům promítnout na interaktivní tabuli.  

Na druhém stupni je přírodopis vyučován v 6. – 8. ročníku s učebnicemi nakladatelství 

Fraus, v 9. ročníku s učebnicí z SPN – Přírodopis 4, Mineralogie a geologie. Tyto učebnice 

jsou plně dostačující jak po informativní tak obrazové stránce. 

Vyučující se během školního roku zúčastnila kurzu DVPP ve Sluňákově (Horka nad Moravou) 

– Seznamte se s Ekoškolou (říjen 2016) a DVPP uspořádaného nakladatelstvím Fraus 

s názvem FRED – názorná výuka s pomocí on-line materiálů (březen 2017).  

  



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

Štřa nka 14 

 

Preventivní akce na 2. stupni - shrnutí: 

Název akce Cílová skupina 

Tematicky zaměřené projektové dny 1. st. i 2. st. 

Dny žákovské rady 2. st. 

Sportovní akce (florbal, ping-pong, atletika) 1. st. i 2. st. 

Projekt Edison – multikulturní výchova 1. st. i 2. st 

Exkurze v prodejně zdravé výživy 6. ř. 

Hasík – akce pořádaná HZS v Bruntále 2. - 6. ř. 

Čas proměn – dospívání, beseda pro děvčata a chlapce 6.ř. 

Kyberšikana a projevy násilí na internetu, beseda s mluvčí 
PČR v Bruntále 

7. a 8. ř. 

Beseda s pracovnicí ÚP v Bruntále – kariérní poradenství 8. ř. 

AKTIVITY PRO VZDĚLÁNÍ PEDAGOGICKÉHO SBORU A ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 

Každoročně je kladem důraz i na to, aby byli pedagogové odborně způsobilí v oblasti 

výchovy a prevence. Letos došlo k těmto aktivitám směrem k zajištění této odbornosti: 

V rámci vyšší informovanosti o tom, co dělají děti běžně ve svém volném čase  jsme 

absolvovali jedno odpoledne s pracovníkem Policie ČR, podruhé nás školil pracovník 

Integrovaného záchranného systému pan Sobek. 

Výchovná poradkyně se opět účastnila semináře  „Setkání  výchovných poradců“ a letos 

poprvé absolvovala semináře organizované firmami  z  Bruntálu a jeho okolí. 

ŠMP absolvoval 2 oblastní setkání školních metodiků prevence základních a středních škol 

spolu s okresním metodikem prevence při PPP. 

Hlavní důraz i v tomto šk. roce byl kladen na vzdělávání se v oblasti matematiky „Metoda 

prof. Hejného“. 

 

Elixír do škol 

Díky spolupráci projektu Heuréka a Nadace Depositum Bonum vznikl projekt ELIXÍR DO 

ŠKOL, který mimo jiné podporuje vznik a provoz regionálních center setkávání pro učitele 

fyziky ve 21 městech ČR, jedním z nich je i Olomouc.  

http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/
http://www.nadacedb.cz/
http://www.nadacedb.cz/elixir-do-skol/o-projektu
http://www.nadacedb.cz/elixir-do-skol/o-projektu
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Stálá centra se rozšiřují o  „LÉTAJÍCÍ CENTRA“ – jedno vzniklo právě na naší škole. Toto 

centrum vede Mgr. Václav Pazdera (Gymnázium Olomouc, Čajkovského 9). 

Účast v centru je dobrovolná, bezplatná. Centra probíhají 1 x měsíčně, tedy v tomto 

školním roce se uskutečnilo 10 setkání. 

Setkání se pravidelně účastní vyučující fyziky z naší školy, dále kolegové z Gymnázia Bruntál, 

ZŠ Školní Bruntál, ZŠ Dvorce, ZŠ Karlovice. 

Cílem setkávání je předávání si zkušeností při výuce fyziky na základní škole (nižším stupni 

gymnázia) a výroba jednoduchých pomůcek k demonstraci jednotlivých pokusů. 

Letos jsme se zabývali elektromagnetismem, optikou, radioaktivitou, polovodiči a 

vlastnostmi plynů. Postupně jsme si vyrobili: mlžnou komoru ze suchého ledu, optickou 

lavici, spektrometr, míchačku barev, zdroje světla z LEDek, a čoček, pomůcky z rezistorů, 

termistor a fotorezistor. 
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AKTIVITY PRO VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ ŽÁKŮ 

 

V průběhu šk. roku byly organizovány za finanční podpory našeho zřizovatele (Města 

Bruntál) další besedy pro rodiče i pedagogy. Zavítali k nám dva výborní a zkušení lektoři, 

pan PhDr. Jan Svoboda a Mgr. Jiří Halda a dále v besedách pokračovala S. Vyhlídalová. 
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INTEGROVANÍ ŽÁCI, PRÁCE S MIMOŘÁDNĚ NADANÝMI ŽÁKY, SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝMI 
DĚTMI 

Speciální pedagog v základní škole působí jako koordinátor inkluze, diagnostikuje speciálně 

vzdělávací potřeby žáka, tvoří plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány. 

Dále spolupracuje s potřebnými organizacemi a institucemi, bez kterých by diagnostika 

našich žáků nebyla úplná. Zabývá se krizovou intervencí, převážně na prvním stupni, situaci 

konzultuje s rodiči a třídními učiteli i dalšími vyučujícími.  

Do administrativní činnosti převážně patří vyhotovení pedagogických zjištění, posudky pro 

odborné lékaře, evidence NFN (nároky finančního normativu), evidence PLPP (Plán 

pedagogické podpory) a IVP (Individuální vzdělávací plán), evidence pomůcek, spisová 

dokumentace.  

Aktuálně má speciální pedagog úvazek 100%. Jedná se přímou i nepřímou ped. činnost. 

 

Nedílnou součástí speciálního pedagoga je depistážní činnost. 

Depistáže převažují v 1. třídách ZŠ, kde se snaží podchytit možné školní selhávání a 

počáteční projevy SPU. Po vytipování dětí speciálním pedagogem a TU s dětmi individuálně 

pracujeme. Jsou zařazeny do vyrovnávacího programu, kde je realizována reedukace, 

nastavena metodika čtení, grafomotorická cvičení apod. (dle individuální potřeby). 

Speciální pedagog pracuje s dětmi minimálně rok a teprve pak se rozhodujeme, zda děti 

navštíví ŠPZ. Některé děti do ŠPZ vůbec neposílá, protože se počáteční projevy podchytily 

včas.  

Stejně tak spec. ped. ve spolupráci s vyučujícími vytipovává děti mimořádně nadané. 

S jejich rodiči a ŠPZ (školskými poradenskými zařízeními) pak domlouvá další kroky, které by 

umožnily těmto dětem jejich další rozvoj. 

 

Spolupráce s organizacemi a institucemi: 

PPP Bruntál 

PPP Opava 
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SPC pro MP – Bruntál 

SPC Srdce - Opava 

SPC pro PAS – Ostrava 

SPC pro SP – Ostrava 

SVP - Bruntál 

OSPOD – MěÚ Bruntál 

POLICIE ČR – Bruntál 

OKRESNÍ SOUD Bruntál 

Odborní lékaři: kliničtí psychiatři, psychologové 

Spolupráce funguje se všemi bez problémů. Kdykoliv je potřeba řešit nějakou situaci, 

jmenované organizace a instituce ochotně spolupracují.  

 

Rozdělení žáků dle PO: (podpůrných opatření) 

Stupeň PO 1 – 55 žáků 

Stupeň PO 2 – 45 

Stupeň PO 3 – 9 

Stupeň PO 4 – 1 

Stupeň PO 5 – 0 

 

 

1. stupeň ZŠ: 

Stupeň PO 1 – 15 žáků 

Stupeň PO 2 - 17 žáků 

Stupeň PO 3 - 5 žáků  
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Stupeň PO 4 - 0 

Stupeň PO 5 – 0 

 

2 stupeň ZŠ: 

Stupeň PO 1 – 25 žáků 

Stupeň PO 2 - 12 žáků 

Stupeň PO 3 - 3 žáci 

Stupeň PO 4 - 0 

Stupeň PO 5 - 0 

 

Asistenti pedagoga: AP 

1. stupeň ZŠ 

I.A - asistent pedagoga, žákyně s DMO, 9/2016 

I.B – asistent pedagoga, žákyně s LMP,  2/2017 

II.A – asistent pedagoga, žákyně s poruchou chování, 2/2017 

II.B – asistent pedagoga, žákyně s poruchou chování, 2/2017 

III.A – asistent pedagoga, žák s poruchou chování, 9/2016 

 

2. stupeň ZŠ 

VI.B – asistent pedagoga, žák s PAS, 9/2016, žákyně se sluchovým postižením 

IX.A – asistent pedagoga, žákyně s LMP, 9/2016 
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Závěr 

K dětem s poruchami učení a k dětem s tělesným nebo smyslovým postižením přibývají 

stále více děti s problematickým chováním (vulgarita, agresivita, nerespektování autority, 

problematické rodiny aj.) Tudíž souběžně s prací se třídou je nutná individuální opakovaná 

práce s žákem. Tím narůstá počet hodin u žáků s problematickým chováním.  

Souběžně se poprvé objevují i děti tzv. Mimořádně nadané. 

 

Zpracovala Mgr. Lenka Kretová, speciální pedagog 
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Zpřa vý že spořtovní čh akčí  ža s kolní  řok 2016/2017 

 

ŠKOLNÍ ROK 
2016/2017 
S FLORBALEM 

 

ZÁJMOVÝ ÚTVAR 

V prvních týdnech školního roku 2016/2017 jsme pro zájemce z řad žáků prvního stupně 

opět otevřeli zájmový útvar Florbal, o který byl znovu velký zájem. Děti byly rozděleny 

podle věku a dovedností do třech skupin, tréninky se odehrávaly v úterý od 13:00 a od 

17:30 a ve čtvrtek od 17:00 ve velké tělocvičně pod vedením Petra Zatloukala. Během 

školního roku se vybrané děti pak mohly zúčastnit několika soutěží, které škola buď sama 

pořádala, nebo se do nich zapojila (viz níže). 

 

FLORBALOVÁ LIGA ŽÁKŮ PRVNÍHO STUPNĚ 

Také ve školním roce 2016/2017 pořádala ZŠ Bruntál, Okružní 38 Florbalovou ligu žáků 

prvního stupně. V sedmi turnajových kolech ligy se mezi sebou potkalo šest základních škol 

– Okružní, Petrin, Cihelní, Rýmařovská, Malá Morávka a Jesenická. Florbalová liga začala 

v říjnu 2016 turnajem v naší tělocvičně, hrálo se systémem každý s každým jednou devět 

minut, za vítězství tým obdržel tři body, za výhru po nájezdech při remíze dva body, za 

prohru po nájezdech při remíze jeden bod. Do posledního turnaje, který se uskutečnil 24. 

května 2017 opět v tělocvičně ZŠ Okružní, již bylo o celkovém vítězi ZŠ Jesenické 

rozhodnuto. Mezi týmy Okružní, Petrinu a Cihelní se pak bojovalo o celkové druhé a třetí 

místo. Nakonec se tedy vítězem Florbalové ligy žáků prvního stupně stal stejně jako vloni a 

předloni tým ZŠ Jesenická, který nasbíral 96 bodů. Na druhém místě se umístil tým ZŠ 

Cihelní, třetí místo obsadila ZŠ Petrin.  

 

MÍSTO ŠKOLA POČET BODŮ SKÓRE 

1. JESENICKÁ 96 200 : 27 

2. CIHELNÍ 75 140 : 75 
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3. PETRIN 64 148 : 86 

4. OKRUŽNÍ 59 126 : 79 

5. RÝMAŘOVSKÁ 11 18 : 234 

6. MALÁ MORÁVKA 7 18 : 177 
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ŠKOLSKÝ POHÁR 

Ve středu 23. listopadu 2016 se konalo v naší tělocvičně okresní kolo Školského poháru – 

postupové celostátní soutěže ve florbalu pro žáky prvního stupně ZŠ. Náš tým ve složení 

Filip Leja (V.B), Filip Jendrišák (V.B), Damián Turták (V.B), Viktor Diviš (V.A), Šimon Gebauer 

(IV.A) a Gaston Havránek (IV.A) se bohužel do krajského kola nedostal, protože oslavil pouze 

jednu výhru nad ZŠ Horní Benešov, ale postupně prohrál se ZŠ Jesenická, Petrin i Cihelní. 

 

 

RBP STREET CUP 

I ve školním roce 2016/2017 se naše škola zapojila do projektu RBP street hockey, což je 

postupová florbalová soutěž, které se účastní školy z Moravskoslezského a Olomouckého 

kraje a okresu Vsetín. V oblastním kole náš tým ve složení Viky Zatloukal (6.B), Martin 

Valentr (7.B), Adam Buchtela (7.A), Filip Leja (5.B), Damián Turták (5.B), Tomáš Sýkora (7.A) 

a Dan Panyla (6.B) porazil ZŠ Cihelní a probojoval se do Velkého finále v Ostravě, kde 

bohužel nestačil již v prvním kole na silného soupeře z Havířova. 
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MLÁDEŽNICKÝ POHÁR 

12 prosince 2016 se v Krnově odehrálo okresní finále AŠSK Cupu. Tým ve složení Zatloukal, 

Buchtela, Sýkora, Valentr a Galaš tam postoupil po vyhraném oblastním kole, ve kterém 

postupně porazil ZŠ Jesenickou, Gymnázium Bruntál a Horní Benešov. V prvním zápase 

v Krnově náš tým remizoval s domácím týmem ZŠ Krnov Janáčkovo náměstí 3:3, ve druhém 

a třetím zápase porazil ZŠ Krnov, Žižkovo náměstí 4:0 a ZŠ Vrbno pod Pradědem 3:2. 

V posledním zápase jsme ale podlehli ZŠ Bruntál, Jesenické 0:4 a tím jsme do krajského 

finále nepostoupili. 

 

ZPRÁVY ZE SPORTOVNÍ AKCÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017  

OKRESNÍ FLORBALOVÁ LIGA ŽÁKŮ 2. STUPNĚ  

Do okresní florbalové ligy žáků 2. stupně jsem se zapojili již čtvrtým rokem. V průběhu 

školního roku se uskutečnilo 6 turnajů v jednotlivých tělocvičnách základních škol okresu 

Bruntál, které jsou do ligy zapojeny. Vzhledem k vítězstvích v předchozích třech ročnících, 

jsme byli opět favority na obhajobu titulu. Výborné jádro družstva drželo pohromadě celý 

školní rok a díky tomu jsme i v letošním ročníku obhájili vítězství a stali se celkovými vítězi!  
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Říjen 2016 

Závod ve vytrvalostním běhu v městském parku 

V městském parku se uskutečnil závod ve vytrvalostním běhu pro žáky I. i II. stupně 

základních škol. Naši žáci podali výborný výkon a odnesli si i umístění na stupních vítězů. 
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Listopad 2016 

Celorepubliková florbalová soutěž 

V listopadu začala tradiční celorepubliková florbalová soutěž mladších a starších žáků 

základních škol. V obou kategoriích jsme v letošním školním roce bohužel v obou 

kategoriích ukončili soutěž v okresním kole, které se tradičně koná v Krnově. 

Bruntálská laťka - 4. ročník 

Třetí ročník Vánoční laťky, který byl finančně podpořen městem Bruntál. Po předchozích 

ročnících se zúčastnilo mnohem více soutěžících z většiny základních škol v Bruntálu. 

Vzhledem k technické náročnosti tohoto sportu patří obdiv všem zúčastněným.  
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Prosinec 2016 

Adventní florbalový turnaj - 4. ročník 

V prosinci se ukutečnil čtvrtý ročník Adventního florbalového turnaje, který byl finančně 

podpořen městem Bruntál a zároveň i jeden z šesti turnajů, který se v průběhu školního 

roku uskutečnil v rámci Okresní florbalové ligy žactva okresu Bruntál. Díky finanční podpoře 

města byly pro všechny účastníky přichystány hodnotné ceny a odměny. Družstvo našich 

reprezentantů se v turnaji umístilo na 2. místě. 

 

Horní řada: Jiří Zaoral, Filip Hajný, René Szczurek, Matyáš Vojáček, Adam Buchgtela, Matěj 

Župka, Adam Venera,  

Dolní řada: Vojtěch Karvay, David Galaš, Ondřej Černík, Matěj Žatka, Jan Duhajský 
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Leden 2017 

Lyžařský výcvik 7. ročníků 

Tradiční lyžařský výcvik 7. ročníků naší školy, který se již po více let koná v Karlově pod 

Pradědem, kde jsou každoročně velmi dobré lyžařské podmínky. Žáci měli možnost 

absolvovat výcvik jak na lyžích, tak i na snowboardu. Vše se obešlo bez úrazů a celý týden 

výcviku jsme si moc užili. 
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Březen 2017 

Florbalový turnaj - "O Velikonoční vajíčko" 

V letošním školním roce jsme byli opět pozváni na florbalový turnaj, který pořádá ZŠ Vrbno 

pod Pradědem u příležitosti Velikonočních svátků. Družstvo našich reprezentantů, které 

bylo složeno s žáků 6. a 7. ročníků, si tak opět vyzkoušelo turnajovou atmosféru. Naši 

reprezentanti se umístili na celkovém 2. místě. 

 

Zleva: Viktor Zatloukal, Martin Valentr, Vojtěch Karvay, Daniel Panyla, Adam Buchtela 
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Květen, červen 2017 

Atletické závody v Krnově 

V tomto školním roce jsme se zúčastnili atletických závodů, které se uskutečnili v na 

stadionu v Krnově. V konkurenci většiny škol z okresu Bruntál jsme obsadili místa v běhu na 

800 m, kde se na 2. místě 

umístila Viktorie Machová a ve 

vrhu koulí, kde 3. místo obsadila 

Barbora Miko. Dalších 

výraznějších výsledků jsme 

nedosáhli 

 

 

 

 

 

 

 

Branně-vědomostní závod ALIANTE Petrin 

Tradiční závod v městském parku a okolí, který měl prověřit připravenost žáků v různých 

disciplínách od orientace v mapě, ošetření raněného nebo zručnosti a obratnosti. Závodu 

se zúčastnila dvě družstva našich reprezentantů, avšak na pódiová umístění nedosáhla.  

Branná soutěž armády ČR - WOLFRAM 

V rámci projektu POKOS (příprava občanů k obraně státu) připravila armáda České 

republiky branně-vědomostí soutěž pro žáky 8. ročníků. Soutěž se uskutečnila v městském 

parku pod taktovkou zkušených vojáků a žáci si tak mohli vyzkoušet různé disciplíny a 

otestovat své vědomosti. Družstvo našich žáků se umístilo na děleném 5. místě.  
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Zleva: Laura-Maria Zušťáková, Eva Kamlerová, Matěj Župka, Adam Podivinský 
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ÁKCE  Í. ŠTÚPNE  VE Š KOLNÍ M ROCE 2016/2017 

 

KDYŽ SE VYDAŘÍ SPOLUPRÁCE – JE Z TOHO VŽDY BEZVA AKCE 

 

Žáci IX. B dodrželi slovo - nad svými malými spolužáky drželi ochrannou ruku .-).   

V průběhu školního roku jsme se několikrát společně setkali při vedení výuky dívkami IX. B, 

které si  

z rozvrhu třídy vybraly matematiku, jindy něco málo z českého jazyka, ale i (na organizaci 

náročnou) výtvarnou výchovu. Pochvalu však zaslouží i zajímavá náplň hodiny prvouky.  

 

 

 

Další spol. akcí bylo předávání 

pololetního vysvědčení z rukou 

„deváťáka“. 
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Poslední akcí, kterou pro nás připravili žáci IX. B, bylo hledání pokladu v měst. parku, 

kterému ovšem předcházelo plnění řady úkolů. 

 

Za všechny připravené akce a společně prožité 

chvíle vám, „velcí“ kamarádi, 

 moc DĚKUJEME.  

 

Spolupráce však fungovala i se „šesťáky“ , kteří s prváčky nejen bobovali, ale hlavně 

malovali temperovými barvami na sněhu.   
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S „osmáky“ zase zkoumali vlastnosti látek, poznali vybavení školní laboratoře.  

 

Na Den dětí (1. 6.) jsme od žáků VIII. A dostali bezva dárek . 

Pod vedením paní učitelky Hanky Strohnerové nám žáci připravili ukázku zajímavých 

pokusů: 

– tančící rozinky 

– bouři ve zkumavce 

– rostoucího hada 

– a byl i duch v láhvi. 
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Všechny aktivity jsme si mooooc užili .  

D Ě K U J E M E a věříme, že tyto akce nebyly poslední. 

Žáci I. B a tř. uč. Mgr. I. Jurková  

 

BRUNTÁLSKÝ SLAVÍK 

Za finanční podpory Města Bruntál se 11. listopadu v aule ZŠ Okružní uskutečnil další ročník 

soutěže ve zpěvu lidových písní. Jednotlivé školy vyslaly necelou padesátku soutěžících, 

většinou vítězů školních kol této soutěže. Odborná porota měla velmi těžký úkol: v soutěži 

byli samí výborní zpěváci, možná budoucí vítězové slavnějších televizních soutěží. 
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TOVÁRNA PLNÁ UMĚLCŮ 

16. listopadu 2016 se škola proměnila na uměleckou továrnu. Téměř všichni od prvňáčků 

po deváťáky se stali umělci a vyráběli ozdoby na ples. 
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ČERTOVSKO-ANDĚLSKÝ DEN  

5. prosince 2016 se rozhodli žáci IX. B, že potěší své mladší kolegy. 
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 „VÁNOCE“ – projektový den 1. stupně 

Vánoční mandaly, zpívání, tvoření, štědrovečerní tabule, společné novoroční přání,… tohle 

všechno si  

16. 12. žáci 1. stupně užili během projektového dne VÁNOCE.  
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VESELÁ VĚDA 

Před jarními prázdninami proběhla ukázková hodina kroužku Veselá věda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARNÍ KARNEVAL s Inkou Rybářovou  

Při příležitosti vítání JARA a prvního jarního dne uspořádala naše škola pro všechny děti z 

celého prvního stupně VELKÝ JARNÍ KARNEVAL, kterým děti provázela známá dětská 

zpěvačka Inka Rybářová. Jejím společníkem byl klaun Rybička. Celé vystoupení se 

odehrávalo v prostorách školní tělocvičny. Výběr masek byl zcela v režii dětí a jejich rodičů.  
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BESEDA NAD KNIHAMI Z. Železného 

12. 04. proběhla pro žáky prvního stupně beseda nad knihami spisovatele Zdenka 

Železného. 

DEN SLUNCE – projektový den na 1. stupni. 

3. květen je vyhlášen DNEM SLUNCE. Slunce jako téma dne - takový byl další z projektových 

dnů  

na 1. stupni… 
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BESEDA O ANIMOVANÉM FILMU 

11. května se žáci naší školy zúčastnili oblíbené besedy autora televizních KRYSÁKŮ Cyrila 

Podolského, vhodné k doplnění průřezového tématu mediální výchovy, výtvarné výchovy, 

českého jazyka, informatiky a hudební výchovy. 
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DEN S TÍSŇOVOU LINKOU 

15. května 

Co jsme viděli? Proběhla ukázka vozidlové techniky, identifikace náhlé zástavy oběhu se 

simulací hovoru  

na tísňovou linku s následnou resuscitací, imobilizace a obvazová technika.  
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LISTOVÁNÍ (scénické čtení) 

7. června jsme prožili knihu více smysly! 

Pro vzbuzení zájmu učit se číst, je důležité děti motivovat a zapálit chuť po poznávání. Tento 

projekt tuto podmínku rozhodně splňuje, LISTOVÁNÍ je tou správnou zápalkou. 
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ČINNOST SPORTOVNĚ-TURISTICKÉHO KROUŽKU VE ŠK. ROCE 2016/17 

 

Ve šk. roce 2016/17 tento kroužek uskutečnil pod vedením V. Procházkové a J.  Schneidera  

uskutečnil 4 turistické výlety a jednu sportovní akci.  

 

 

Aktivity přírodovědné Aktivity matematiky a fyziky 

 

Matematická olympiáda 

Langová Vendula (V. B) – 3. místo v okresním kole, úspěšný řešitel okresního kola 
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Smetanová Valentina (V. A) – 4. – 5. místo v okresním kole, úspěšný řešitel  

okresního kola 

Palupčík Jan (V. A) - 6. – 11. místo v okresním kole, úspěšný řešitel okresního kola 

Beštová Pavlína (V. B) - 6. – 11. místo v okresním kole, úspěšný řešitel okresního  

kola 

Zobalová Karolína (V. B) - řešitel okresního kola 

Ozorovský Jan (V. B) - řešitel okresního kola 

Hradilová Leontýna (V. A) - řešitel okresního kola 

Bučan Armin (V. B) - řešitel okresního kola 

Vrbová Anežka (V. B) - řešitel okresního kola 

Svoboda Tomáš (IX. A) - 4. místo v okresním kole, úspěšný řešitel okresního kola,  

účast v krajském kole 

Vašíčková Klára (IX. B) - 6. místo v okresním kole, úspěšný řešitel okresního kola, účast  

v krajském kole 

Finsterlová Gabriela (VI. B) - řešitel okresního kola 

Holubová Miluše (VI. A) řešitel okresního kola 

Kohanyi Sára (VI. B)- řešitel okresního kola 

Daněk Jan (VI. B) - řešitel okresního kola 

Zavadilová Vendula (VI. A) - řešitel okresního kola 

Kukučková Amelie (VI. A) řešitel okresního kola 

Nehybová Tereza (VI. A) - řešitel okresního kola 

Kokyová Daniela (VII. B) - 6. místo v okresním kole, úspěšný řešitel okresního kola 

Kubová Klaudie (VII. B) – 12. - 13. místo v okresním kole, úspěšný řešitel okresního kola 

Walters Willem Adrian (VII. A) - řešitel okresního kola 
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Podivinský Adam (VIII. A) - 1. místo v okresním kole, úspěšný řešitel okresního kola 

Jakubicová Nikol (VIII. A) - 6. - 10. místo v okresním kole, úspěšný řešitel okresního  

kola 

Zušťáková Laura Maria (VIII. B) - řešitel okresního kola 

Podivinská Anna Natálie (VIII. A) - řešitel okresního kola 

Žatka Matěj (VIII. B) – řešitel okresního kola 

Strmisková Pavlína (VIII. B) - řešitel okresního kola 

 

Matematický Klokan 

Hanáková Monika (VII. B) – 1. místo ve školním kole v kategorii Benjamín 

Štěpán Pavel (VI. A) - 2. místo ve školním kole v kategorii Benjamín 

Martin Valentr (VII. B) - 3. místo ve školním kole v kategorii Benjamín 

Vendula Mikulková (II. B)  - 1. místo ve školním kole v kategorii Cvrček 

Šimon Petr Gade (III. B) - 2. místo ve školním kole v kategorii Cvrček 

Adam Svánovský (III. A) - 3. místo ve školním kole v kategorii Cvrček 

Žatka Matěj (VIII. B) - 1. místo ve školním kole v kategorii Kadet 

Jakubicová Nikol (VIII. A) -2. místo ve školním kole v kategorii Kadet 

Kozelek Jan (IX. A) - 3. místo ve školním kole v kategorii Kadet 

Ozorovský Jan (V. B) - 1. místo ve školním kole v kategorii Klokánek 

Staňková Anna (V. B)  - 2. místo ve školním kole v kategorii Klokánek 

 Smetanová Valentina (V. A) - 3. místo ve školním kole v kategorii Klokánek 

 

Pythagoriáda 

Kokyová Daniela (VII. B) – 2. místo v okresním kole 

Gajdoš Ondřej (VII. B) - 6. místo v okresním kole 
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Jakubicová Nikol (VIII. A) - 1.- 2. místo v okresním kole 

Ozorovský Jan (V. B) - řešitel okresního kola 

 

Archimediáda 

Hanáková Monika (VII. B), Studnička Samuel (VII. B), Brenkusová Leona (VII. A),  

Móler Martin (VII. A) – 3. místo v okresním kole 

 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠK. ROCE 2016/17  

 

Dále jsme pokračovali v systematickém testování znalostí ve 3., 5., 7. a 9. ročnících. Využili 

jsme tradičních testů Kalibra. V porovnání s celorepublikovými průměry se naši žáci 

nemusejí stydět za výsledky. V 9. ročnících pak prověřila ČŠI svými testy žáky ze základních 

předmětů.  

 

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK 

Přírodovědný kroužek se rozrostl o nové členy, které přilákaly pokusy z fyziky a chemie. 

Pravidelné schůzky obohatil večerní projekt s přespáním ve škole zaměřený na konstrukci 

různých typů raket. V prosinci jsme se zúčastnili exkurze do Olomouce, kde Přírodovědecká 

fakulta Univerzity Palackého pořádala Jeden den s fyzikou. Poslední schůzka se uskutečnila 

v Krnově. Vyzkoušeli jsme si orientaci v neznámém terénu a práci s mapou. Geografický 

večer jsme zakončili výšlapem na kostelní věž Sv. Martina. 
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Dějepisné aktivity 

V listopadu 2016 jsme navštívili výstavu replik legionářských vagónů z let 1918 - 1920, kdy 

čeští legionáři ovládli Sibiř (zkráceně Legiovlak v Bruntále). 

22.listopadu 2016 proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády, zúčastnilo se 14 žáků 7. - 9. 

tříd, zvítězil Radek Osuch z IX.A. 

Ve dnech 29. - 30. června se uskutečnil 15. ročník Hrátek s historií, tentokrát na zámku ve 

Slezských Rudolticích na téma Po stopách Marie Terezie a českého Slezska. 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, zapojení školy do dalšího vzdělávání 

v rámci celoživotního učení 

DVPP 

červenec, srpen 
Letní škola Hejného matematiky – BÁL, JÚR, DLÚ, PRO, CRH 

září 
12.9. "Učitel, anebo tablet? (Mobilní technologie v jazycích) -  SME  

říjen 
05.10. Elixír do škol, setkání učitelů fyziky - KRO, KOC, NOV  

12.10. Čarové kódy, školení - DVO, MRT 

17.10. "Učitel, anebo tablet? (Mobilní technologie v jazycích) - SME 

18.10. "Ekoškola na Sluňákově" - ŠMÍ  

25.10. Úpravy ŠVP v programu InspIS - PÍZ, MRT 

Listopad 
02.11.  Setkání metodiků prevence - MRT 

04.11.  Zjištění úrovně čtení a psaní pro nastavení podpůrných opatření - PRO, KRE 

14.11. "Učitel, anebo tablet? (Mobilní technologie v jazycích) - SME 

16.11. "Elixír do škol", fyzikální projekt - KRO, NOV, KOC  

16.11. "Literatura pro děti a mládež v novém miléniu" - BÚR 

25.11. "Sloh bez obav“ - BÚR 

28.11. -  29.11. DVPP ředitelů škol - ŠEK 

30.11. "Islám a střet civilizací" - STR 

prosinec 
05.12. Sloh všemi smysly - BÚR  

05.12. "Neklidné dítě“ - CRH 

05.12.  O Hejného matematice s Mgr. E. Nevidalovou - 1. stupeň + KRO, KOC,MRT,NOV 

07.12. "Elixír do škol“ -  KRO, KOC, NOV 

leden 
04.01 "Elixír do škol“ -  KRO, KOC, NOV 

25.01. "Strategie pro práci s dyslektiky v AJ“  - OŠO, ŠCH 

26. 01.  DVPP pro vedení škol a školských zařízení - ŠEK, NOV 

27. 01.  Akademie programování -  MRT 

únor 
08.02. Žákovský parlament - MAK 

20.02. Školení pro vedoucí pracovníky ŠJ (OHS Bruntál) - BEŠ 
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březen 
25.03. – 26.03. Učíce učíme se, aneb jak rozvíjet sebe i žáky při výuce matematiky – JÚR, 
BÁL 

27.03.  Inspirace pro rozvíjení čtenářství - BÚR 

29.03. "Elixír do škol“ -  KRO, KOC, NOV 

Duben 
03.04. - 04.04. Setkání ředitelů škol - ŠEK 

11.04.  Didactica Magna Karviná - JÚR, BÁL, STR, BÚR, ŠEK 

26.04. "Elixír do škol“ -  KRO, KOC, NOV 

26.04. Výtvarný kurz OPTYS, akreditovaný seminář - WÍK,DLÚ,PRO, JÚR, SED, Š ÁR, LUK, 
RAK, KOL, BÁL 

26.04. Reedukace vývojových poruch učení - KRE 

27.04. Reedukace vývojových poruch učení - KRE 

Květen 
02.05.  Metody k rozvíjení matematické gramotnosti - CRH, DLÚ, PRO 

10.05.  Mimořádně nadaný žák 1. část - pedagogove  

10.05.  Setkání výchovných poradců - BÚR 

11.05.  Mimořádně nadaný žák 2. část - pedagogove   

11.05. Práce s chybou - DLÚ, WÍK 

24.05. "Elixír do škol“ -  NOV, KRO, KOC 

24.05. Seminář ČŠI pro ředitele škol - ŠEK 

červen 
05.06. Setkání vychovatelek v Krnově -  RAK 

07.06. "Elixír do škol" - NOV, KRO, KOC 

12.06. Metodická poradna na ZŠ Jesenická, seminář – ŠEK 

červenec 
Letní škola Hejného matematiky – ZÁT, DLÚ, PRO 
 

TEMATICKÁ METODICKÁ ODPOLEDNE 

06.10.  Metodické odpoledne pedagogů ve sborovně školy- téma INKLUZE 

03.11.  Metodické odpoledne předmětových komisí - pedagogove  

06.12.  Seminář- SPC kpt. Vajdy Ostrava (Mgr. K. Kopřivová)-  pedagogove  

03. 01. SPC Ostrava (autismus) - beseda přo uč itele uč itele  

16.02. Metodické odpoledne - SPC Rýmařovská 15 - pedagogove  

30.03. Prezentace společnosti FRAUS - pedagogove  

27.04. Metodické odpoledne - setkání s pracovnicí PPP Bruntál - pedagogove  
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Cýklus besed přo řodič e: 
08.09.  Beseda pro rodiče prvňáků - Mgř. Š. Výhlí dalova   

03.10.  Beseda pro rodiče a učitele - Mgř. Jiř í  Halda  

24.10. "Proč tresty nefungují aneb jak účinně ovlivňovat chování dětí“ - PhDř. J. Švoboda 

13.12.  Matematika - beseda pro rodiče a učitele – Mgř. Eva Nevidalova   
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Ú daje o aktivita čh a přežentači s kolý na veř ejnosti 

V pátek dne 3. února 2017 uspořádalo sdružení rodičů „Čtverka Bruntál, zapsaný spolek“ ve 

spolupráci se Základní školou Bruntál, Okružní již sedmý společenský ples. Tentokrát ve 

znamení filmu. 

Příprava plesu si vyžádala nemalé úsilí spousty obětavých lidí. Děkujeme tedy všem 

ochotným rodičům ze sdružení, zaměstnancům školy, sponzorům ale také našim dětem, 

které pomáhaly tvořit dekorace. 
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O organizaci plesu, zajištění tomboly, sponzorů, provoz bufetů, kavárny s cukrárnou a další 

se starali aktivní rodiče. Na výzdobě se podíleli i žáci jiných škol. (?) Použili jsme totiž i 

výtvarné práce, které byly vytvořeny v rámci happeningu „ArtToday“, do kterého se zapojila 

stovka dětí ze všech bruntálských škol i se svými vyučujícími. 

Veškerý výtěžek plesu je určen na spolufinancování akcí pro žáky školy (exkurze, kulturní 

představení, lyžařský kurz…) 

Děkujeme také všem sponzorům, bez jejichž pomoci bychom ples nemohli uskutečnit v 

takovém rozsahu. Někteří podpořili ples finančně, jiní například cenami do tomboly, 

cukrovím do kavárny apod. 

Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě, průběhu plesu i následném úklidu.  
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Zpřa va o aktivita čh s kolní  dřuž iný ve s k. řoče 2016/17 

 

Ve školním roce 2016/2017 navštěvovali ŠD stejně jako v předchozích letech žáci 1 až 5 

ročníků ZŠ. Přednostně jsou vždy přijímáni žáci nižších ročníků, sourozenci a dojíždějící děti. 

Kapacita školní družiny je 150 žáků a byla zcela naplněna. O přijetí do ŠD rozhoduje ředitel 

školy. Poplatek za umístění dítěte ve ŠD zůstal nezměněn a činil 100,- za dítě. 

Na škole pracovalo ve školním roce 2016/2017 celkem 5 oddělení ŠD. Tři jsou umístěna 

v suterénu školy, čtvrté oddělení naproti šatnám, páté oddělení bylo nově vybudováno a 

zařízeno ve druhém patře. Družina ke své činnosti pravidelně využívala obě tělocvičny, 

učebnu PC, školní knihovnu, hřiště a školní zahradu. Příležitostně pak například také školní 

kuchyňku a učebnu VV nebo hudebnu. 

V rámci ŠD pracovaly ve školním roce 2016/2017 tyto zájmové útvary: hudebně dramatický, 

aerobic, zdravotní kroužek a kroužek Šikulky – pro šikovné a tvořivé děti. 

Vybavení školní družiny je v současné době na velmi dobré úrovni. Vedení školy akceptuje 

reálné požadavky vychovatelek ŠD a snaží se úroveň i celkovou vybavenost jednotlivých 

oddělení stále průběžně zvyšovat. Byl zakoupen nový nábytek do pátého oddělení ŠD, 

molitanové kostky, žíněnky, výtvarný materiál, společenské hry, hračky i pracovní pomůcky. 

Družina se aktivně podílí na výzdobě školy, pomáhá při projektových akcích, účastní se 

zápisu do 1 tříd či Dne otevřených dveří. Své akce ŠD zveřejňuje a propaguje na webových 

stránkách školy tak, aby byly přístupné nejen rodičům, ale také široké veřejnosti. Každé 

oddělení ŠD má svou přihrádku. Zde jsou všechny akce zdokumentovány a doplněny 

fotografiemi. Ve školním roce 2016/2017 se uskutečnilo spoustu zajímavých akcí. Za zmínku 

stojí například každoročně pořádané a velmi oblíbené drakiády, kterých se účastní také 

rodinní příslušníci, soutěže ve skákání přes švihadlo, různé turnaje a utkání mezi 

odděleními, zajištění programu o podzimních prázdninách, vánoční besídky, vystoupení pro 

rodiče, družinové výlety, besedy, návštěvy pravidelného měsíčního promítání pro školní 

družiny ve městě apod.  
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Pravidelná činnost jednotlivých oddělení ŠD je dána týdenní skladbou zaměstnání a 

představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru, 

včetně práce zájmových útvarů. 

Příležitostné akce přesahují zpravidla rámec jednoho oddělení a nejsou zahrnuty do 

týdenní skladby činností. Jedná se o výlety, vycházky, slavnosti, besídky, divadelní 

představení atd.  
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Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu 

venku, spontánní hry v rámci ranního pobytu žáků nebo v tzv. koncové družině. 
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Odpočinkové činnosti jsou klidové činnosti a aktivní odpočinek - rekreační činnosti. ŠD je 

umožňuje. 

Příprava na vyučování spočívá především v zahrnování didaktických a tematických her, 

tematických vycházek a dalších činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které 

žáci získali v průběhu výuky. 

 

V průběhu měsíce června 2017 byl předběžně zjišťován zájem o školní družinu na 

následující školní rok 2017/2018. I v tomto školním roce očekáváme naplnění kapacity. 
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Bc. Iveta Radílková Kašpaříková 
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Ú daje o vý sledčí čh inspekč ní  č innosti přovedene  č eskou 
s kolní  inspekčí  

V letos ní m s kolní m řoče 2016/2017 nedos lo k  s etř ení  C eskou s kolní  inspekčí .  
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Za kladní  u daje o hospodař ení  s kolý – u daje jsou uvedený 
ža kalenda ř ní  řok 2015 

 

10. Základní údaje o hospodaření - údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2016 

   I.a Dotace na přímé náklady na vzdělávání       ÚZ 33353 18 661 000 

 

( včetně posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s 
vysokoškolským vzděláním) 

 

 

 z toho 

 

 

a) platy 13 403 000 

 

b) OON 10 000 

 

c)  ostatní (odvody na pojistné, FKSP a ONIV) 5 248 000 

   

   

I.b 

 

497 390 

Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků RgŠ v roce 2016 

ÚZ 33052 

 

( včetně posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s 
vysokoškolským vzděláním) 

 

 

 z toho 

 

 

a) platy 367 078 

 

b) OON 0 

 

c)  ostatní (odvody na pojistné, FKSP a ONIV) 130 312 

   

I.c 

 

8 000 

Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením 
v roce 2016 

ÚZ 33025 

   

 

 z toho 

 

 

a)  ostatní  8 000 

   

   

   II. projekt Město Bruntál - Vítání léta, Bruntálská laťka, revital. sídliště 57 900 
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Květná 

   

 

Projekt CZ.1.07/1.4.00/21.19 Šablony MŠ a ZŠ 136 308 

   

 

Projekt CZ.1.07/1.1.24/01.0092 18 217 

   

   CELKEM 

 

212 425 

   

   III. Příspěvek zřizovatel 3 350 000 

Celkem dotace, příspěvky zřizovatel a projekty 22 728 815 

   

   IV. Ostatní zdroje 

 

 

z toho 

 

 

příspěvky rodičů ( platby ŠD) 159 000 

 

pronájmy 223 029 

 

stravné žáci + stravné zaměstnanci 1 498 487 

 

ostatní příjmy (nápojový automat, úroky, úhrady od pojišťovny) 31 132 

 

ostatní výnosy doplňková činnost ( stravné) 1 002 092 

   Celkem ostatní zdroje 25 642 555 

   V. Použití rezervního fondu 172 801 

   
Celkem použití rezervní fond 172 801 

   

 

VÝNOSY CELKEM 25 815 356 

   

   

 

NÁKLADY 

 

   I. Materiál 

 

 

z toho 

 

 

knihy, učebnice, učební pomůcky, školní potřeby 374 139 

 

nákup drobného majetku včetně počítačového vybavení do 3 tis.Kč 282 641 

 

tonery, válce 4 408 

 

ostatní materiál ( kanc. materiál, čisticí prostředky,elektromateriál, 
údržba a projekty) 197 073 
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stravné potraviny 1 498 487 

 

materiál doplňková činnost 590 841 

   Celkem materiál 2 947 589 

   II. Suroviny 

 

 

z toho 

 

 

elektrická energie 305 947 

 

plyn 17 433 

 

dodávka tepla 1 135 956 

 

vodné a stočné, srážkové vody 198 290 

 

suroviny doplňková činnost 66 630 

   Celkem suroviny 1 724 256 

   
II. 

Ostatní služby, opravy, cestovné , ostatní provozní náklady, odpisy 
majetku 

 

 

z toho 

 

 

opravy a údržba 247 029 

 

cestovné 40 508 

 

plavecký výcvik 38 500 

 

DVPP, školení, semináře 56 498 

 

služby pošt a telekomunikací 56 123 

 

nákup software, licenční poplatky, instalační služby 212 873 

 

ostatní služby ( komunální odpad, revize, projekty atd.) 593 201 

 

bankovní poplatky 27 667 

 

ostatní provozní náklady  277 380 

 

nákup drobného majetku 300 695 

 

odpisy majetku 39 216 

 

služby a opravy doplňková činnost 25 278 

Celkem ostatní služby, opravy, cestovné, ostatní provozní náklady a odpisy 1 914 968 

   

   III. Osobní náklady 

 

 

z toho 

 

 

mzdové náklady ( platy a OON) 13 927 123 

 

sociální a zdravotní pojištění 4 716 038 

 

zákonné pojištění - kooperativa, pojištění odpovědnosti 
zaměstnavatel 57 825 

 

příspěvek FKSP 208 215 

   

 

osobní náklady doplňková činnost 263 480 
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Celkem osobní náklady 19 172 681 

   

   

 

NÁKLADY CELKEM 25 759 494 

   
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 55 862 

 z toho hlavní činnost 0 

 

hospodářská činnost 55 862 

   

   

   

   

   
Stav a čerpání fondů v roce 2016 

 

   Fond rezervní 

 

počáteční stav k 1.1.2016 561 626 

příděl do fondu 41 943 

čerpání 172 801 

konečný stav k 31.12.2016 430 768 

   Fond investiční 

 

počáteční stav k 1.1.2016 0 

příděl do fondu 39 216 

čerpání 0 

konečný stav k 31.12.2016 39 216 

   Fond odměn 

 

počáteční stav k 1.1.2016 100 000 

příděl do fondu 0 

čerpání 0 

konečný stav k 31.12.2016 100 000 

   Fond FKSP 
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počáteční stav k 1.1.2016 181 962 

příděl do fondu 211 054 

čerpání 200 967 

konečný stav k 31.12.2016 192 049 

   

  

                 

 

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 31.12.2016 
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