
   

 

 

 

 

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,  

v těchto dnech se rozhodujete o tom, která škola bude nejvhodnější pro vaše 

dítě. Chceme vám ve stručnosti představit naši školu, tzv. „4. ZŠ“ nebo-li 

„čtverku“. Něco se dočtete v tomto letáčku, nejvíce však uvidíte při osobní 

návštěvě. Někteří z vás využijí Den otevřených dveří, na který vás srdečně 

zveme. Koná se ve středu 28. ledna 2015. Dopoledne se od 08:00 do 11:00 

můžete podívat do běžné výuky ve všech třídách. Odpoledne od 15:00 do 17:00 

si budete moci prohlédnout všechny prostory školy, pohovořit s pedagogy, vaše 

děti si budou moci vyzkoušet hravou formou i „práci“ ve třídách, připraveno 

bude také drobné občerstvení. Těšíme se tedy na společné setkání! 
 

Budovy školy 

Naše škola je nejmladší školou ve městě, proto je postavena moderně a účelně. 

Byla postavena pro 18 tříd, v každém ročníku máme tedy dvě třídy. Průměrná 

naplněnost tříd je v letošním roce cca 23 dětí. 

Škola je stavebně rozčleněna na 4 části: třídy pro děti 1. stupně, třídy a odborné 

učebny pro starší žáky, dále pak trakt se dvěma tělocvičnami a nakonec školní 

jídelna s kuchyní a zázemím.  
 

Nejmladší žáci 

Prvňáčci budou se svými učitelkami (pro školní rok 2015/2016 by měly první 

třídy učit paní učitelky Mgr. Sylvie Dluhošová a Mgr. Vlastimila Procházková) 

v prvním podlaží. Třídy jsou účelně zařízeny, propojeny s kabinety, kde jsou 

uloženy pomůcky, ale i např. cvičební úbory žáků apod. Všechny učebny 

prvního stupně jsou vybaveny nejmodernější výukovou technikou (interaktivní 

tabule, bezprašné bílé tabule), výškově stavitelným nábytkem. Dětem se také 

velmi líbí prostorné chodby, kde mají připraveny relaxační koutky se šplhadly, 

žebřinami, klidovými zónami, starší děti mají k dispozici i stoly na stolní tenis. 

Kromě využívání relaxačních prostor mají děti o přestávkách možnost zakoupit 

si tzv. „školní mlíčko“ (mléko v krabičkách, müsli tyčinky, cereální sušenky, 

croissanty... v rámci projektu Mléko do škol). Pravidelně dostávají také ovoce 

či zeleninu z projektu „Ovoce do škol“. 
 

Školní družina 

Ve škole pracuje pět oddělení školní družiny. Provozní doba je od 06:00  

do 16:30 hodin. Prostory jsou dobře vybaveny, děti využívají také tělocvičnu, 

venkovní hřiště, jezdí na výlety. Při nepříznivém počasí se věnují výtvarným  

a rukodělným činnostem, navštěvují kino apod. 
 

Školní jídelna 

V naší zemi patří ke školství neodmyslitelně i školní jídelny. Jídelna při naší 

škole je vyhlášená svou dobrou kuchyní – svědčí o tom i cca 150 „cizích 



   

strávníků“. Pracovnice jídelny dbají na pestrou stravu, zařazování novinek, 

salátů apod. Jídelna zajišťuje také tzv. pitný režim. Žáci si mohou  

pro vitamínový nápoj do jídelny zajít i o přestávce. Cena příznivá, objednávky 

přes internet, výběr ze dvou jídel, kulturní prostředí – co více si můžeme přát?! 
 

Zaměření školy 

Jelikož je naše škola nadstandardně vybavena výpočetní a didaktickou 

technikou, věnujeme se více výuce informatiky (už na 1. st.) a dále cizím 

jazykům. Od 1. třídy vyučujeme jazyk anglický, na 2. stupni si žáci zvolí  

i druhý cizí jazyk. Dnes je to např. němčina či ruština. Jako jedna z prvních škol 

v regionu (a dosud jediná v Bruntále) vyučujeme nejmladší žáky v matematice 

metodou prof. Hejného. Vyučující této i ve světě propagované metody prošli 

dlouhodobými kurzy. Cíleně se zaměřujeme také na ekologii, finanční 

gramotnost, propagujeme zdravý životní styl. 
 

Kroužky 

Škola nabízí množství zájmových kroužků – některé v rámci školní družiny, 

další kroužky vedou pedagogové školy (sportovní, výtvarné), jiné kroužky 

vedou externisté (střelecký, míčové hry, gymnastika…). Většina kroužků  

je bezplatná. Někteří žáci také navštěvují soukromou výuku hry na flétnu, která 

probíhá rovněž v budově naší školy. 
 

Kulturní a další akce školy 

Společně se nejen učíme, ale v rámci našeho ŠVP (Školní vzdělávací program) 

jezdíme s dětmi na exkurze, navštěvujeme kulturní a společenské akce. Sami 

také organizujeme soutěže a přehlídky sportovní, recitační, pěvecké, výtvarné. 

Oblíbené jsou olympiády, karneval, projektové dny (barevné dny, vánoční a 

velikonoční dílny…). Děti se velmi těší na možnost přespání ve škole, rodiče 

zase na školní společenský ples. S organizováním a financováním těchto akcí 

nám pomáhá sdružení rodičů „Čtverka“. I rodiče se tak mohou podílet na chodu 

školy. 
 

Technika nám pomáhá, ale neomezuje nás 

Pravidelně používáme při výuce moderní výpočetní a didaktickou techniku. 

Běžnou součástí výuky jsou dnes již interaktivní tabule, interaktivní 

dataprojektory, připojení na internet z každé učebny, tablety, audiosystémy. 

Kontakt mezi rodiči, žáky a školou nám usnadňuje ELKA – komplexní systém 

elektronické žákovské knížky. Do tohoto systému mají po zadání přístupového 

hesla přístup žáci i jejich rodiče. Komunikace je tak velmi rychlá. I proto 

očekáváme, že všichni naši žáci i rodiče budou mít možnost pravidelného 

přístupu k internetu. Využíváme také výhod školního webu: www.zsbrok.cz 

Nespoléháme se však jen na techniku – vždy nás potěší osobní zájem rodičů  

o práci svých dětí, návštěvy ve škole, kdy mohou rodiče pohovořit s učiteli 

nebo přímo nahlédnout do vyučování. To koresponduje také s projektem 

„Rodiče vítáni“, ze kterého čerpáme podnětné nápady. 
 

 

http://www.zsbrok.cz/


   

Škola a projekty 

Ze školních projektů se žáci nejvíce těší na akce s názvem Škola – místo života. 

Sem totiž spadají i tzv. adaptační pobyty dětí v přírodě. Mladší žáci mají 

v oblibě akce pořádané ve spolupráci s policií ČR. V rámci projektů 

spolufinancovaných EU dokončujeme modernizaci učebny přírodních věd, se 

svými polskými kamarády se setkávají naši florbalisté, tanečníci, zpěváčci. 

Velmi pěkné jsou i výukové projekty „napříč školou“, kdy se společně setkávají 

v týmech žáci různých tříd. Vašeho prvňáčka také budou podporovat v rámci 

patronátu budoucí šesťáci, kteří se budou „starat“ o své mladší kamarády po 

čtyři roky, připravovat pro ně zábavné hry, výlety a další sbližovací aktivity. 

Veškeré tyto snahy podporujeme, neboť jsou velmi důležité v prevenci šikany, 

což se nám daří a snad bude dařit i v budoucnu. Ve škole úspěšně pracuje 

Školní žákovská rada, která umožňuje dětem spolupodílet se na chodu školy 

v rámci principů demokracie. V rámci projektů spolupracujeme také se 

středními školami v Bruntále (Gymnázium, SPŠ a OA) i v okolí (SOPŠ 

stavební Opava). Udržujeme pravidelné kontakty s mateřskými školami 

(společné projekty, vzájemné návštěvy dětí, využívání školní tělocvičny). 
 

 

Ve škole „NANEČISTO“ 

Školní den „Nanečisto“ pořádáme pro budoucí prvňáčky. Děti pozveme 

v měsíci červnu: poznají svou paní učitelku a také třídu, do které v září začnou 

chodit. Mnohé děti naši školu již znají – chodí k nám do tělocvičny,  

na návštěvy za kamarády do prvních tříd. Nebo zde mají své starší sourozence. 

A to je dobře. Nepřicházejí do neznámého prostředí, ale tam, kde to znají, cítí 

se dobře, jsou prostě „v pohodě“. A to je i naším cílem a nejen v 1. třídě. 
 

 

 

 

Zápis do 1. tříd 

Těšíme se tedy na vás všechny při zápisu do prvních tříd v pátek 13. února 

2015 od 14 do 17 hodin nebo v sobotu 14. února 2015 od 08 do 11 hodin. 

Zde si děti zaevidujeme, s pedagogy a staršími kamarády si budoucí prvňáčci 

prohlédnou třídy, kde hravou formou budou plnit úkoly (poznávání barev, 

orientace v prostoru, kreslení, poznávání pohádek…). Všechny děti také zdarma 

na památku vyfotografujeme, fotografie si ihned odnesou s sebou domů. 

Rodičům zodpovíme případné dotazy, provedeme je i dalšími prostorami školy. 

Nezapomeňte vzít s sebou k zápisu rodný list dítěte! 
 

 

 

Kontakty: 

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace.  

IČ:  75026961 

Tel/fax.: 554 231 199, ředitel: 554 231 165, 732 235 888 

E-mail:   reditel.zsbrok@seznam.cz 

WWW:  www.zsbrok.cz 

mailto:reditel.zsbrok@seznam.cz
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