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Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. školský 

zákon v platném znění, a v souladu s vyhláškou č.225/2009 sb., kterou se stanoví náležitosti 
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A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 

 

Základní škola, Bruntál,  Rýmařovská 15, 
příspěvková organizace 

byla ustanovena radou kraje dne 20.prosince 2001,ev.č.ZL/244/2001, 

na základě usnesení zastupitelstva kraje č.9/129/1 ze dne 28.března 2002 a 

zákona České národní rady č.564/1990Sb. o státní správě a samosprávě ve 

školství ve znění pozdějších dodatků a novel. 
                                             

Identifikátor zařízení 

Adresa 

 

 

Právní forma 

 

6000 026 086 

Bruntál, Rýmařovská 15 
792 01 

příspěvková organizace 

IČO 60802669 
 

B) CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY: 

 
 Základní škola, Bruntál Rýmařovská 15, příspěvková 
organizace,  je historicky nejmladší školou daného typu v bruntálském regionu. Založena byla 
jako škola zvláštní ve školním roce 1961/1962. Po nesčetných stěhovacích peripetiích našla svůj 
konečný azyl  v  prostorách  bývalé sovětské školy (od roku 1972), a to ve školním  roce 
1997/1998. Od uvedeného data byl komplex Základní školy sestěhován do tří učebních 
pavilonů, které jsou majetkem zřizovatele školy, tj. Moravskoslezský kraj. V roce 1997, pod 
názvem Speciální škola, zde bylo sdruženo: 

 I. stupeň a II stupeň, zvláštní škola 

 I., II., a III., stupeň, pomocná škola 

 Základní škola při nemocnici Bruntál 

 Mateřská škola při nemocnici Bruntál 

 Školní jídelna 

 Školní družina 

 Speciálně pedagogické centrum 
Aktuálně je Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, plně 

organizovanou školou s devíti postupnými ročníky. Ve školním roce 2017/2018 byl realizován  
školní vzdělávací program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  podle RVP ZV 
s přílohou LMP „PULS“ v 7. 8. a 9. postupném ročníku. V 1.-6. p. r. jsou žáci vzděláváni podle 
školního vzdělávacího programu RVP ZV„IMPULS“. Při výuce je realizován IVP v souladu s RVP-
minimální výstupy. V základní škole speciální se jedná o školní vzdělávací program „SPOLU“.  
Vymezeny jsou  prostory pro diagnosticko-poradenské pracoviště SPC a ŠD. Trvale chybí 
prostory pro odpovídající tělocvičnu, která by byla součástí výukového komplexu. Výuka Tv je 
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organizačně zabezpečena nájemním vztahem s Technickými službami města Bruntálu 
v Tělovýchovné hale, kde se většinou ve výuce Tv zaměřujeme pouze na kolektivní hry. 
          Prostorové členění učeben odpovídá hygienickým požadavkům a zákonným normám ve 
smyslu výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. K 30.6.2018  měla škola celkem 122 
žáků. Cílová kapacita školy je 230 žáků. 
          Škola je umístěna v klidné, okrajové části Bruntálu, v sousedství  tzv. Západní lokality. 
Učební pavilony jsou obklopeny prostornou školní zahradou.  
Škola je velmi dobře materiálně technicky vybavena v souladu s nastavenými školními 
vzdělávacími programy. Kabinety vyučujících nepostrádají moderní učební didaktické pomůcky, 
progresívní audiovizuální techniku. Je samozřejmostí, že každý pedagog má k dispozici ve výuce 
žáků se SVP notebook a moderní iPad včetně přístupu k systémům realizace vzdělávání za 
pomoci moderních informačních technologií. Učebny PC s připojením  wifi jsou na všech třech 
učebních pavilonech. Velmi uspokojivě se tak rozvíjí používání iPadů ve výuce, zejména u žáků 
se střední mentální retardací. Tomu odpovídá i vzdělávání učitelů v rámci DVPP. Obrovským 
úspěchem je zapojení našich kolegů do lektorské činnosti v oblasti informačních technologií na 
republikové i mezinárodní úrovni. Účast na učitelských summitech se stala každoroční, 
osvědčenou lektorskou tradicí. Jsme školou inovativní, což lze dokladovat mnoha fakty, 
odkazem na webové stránky  www.zsbr.cz a www.iPadvevyuce.cz. Od 1.9.2017 úspěšně 
realizujeme projekt Centra kolegiální podpory, reg. číslo projektu 
CZ.02.3.62/0.0/16_037/0004773, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové 
hodnotě 20 mil. Kč. Podstatou tohoto projektu je vybudování sítě 8 Center kolegiální podpory 
(CKP) na území České republiky, která  navštěvují pedagogové běžných Základních škol. Tímto 
je jim  dána možnost zvýšit si kompetence pro následné společné vzdělávání dětí se spec. 
vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ. Projekt zahrnuje 3 klíčové aktivity. Délka realizace je 
stanovena na 36 měsíců. Hlavními výstupy jsou příklady dobré praxe, videozáznamy 
z uskutečněných setkání, metodické materiály. Součástí projektu byla i zahraniční stáž ve Velké 
Británii pro vedoucí CKP.  Škola rovněž disponuje dobře vybavenou, každoročně aktualizovanou 
školní žákovskou knihovnou pro I. a II. stupeň. Tu lze využívat jako studovnu, čtenářský klub. Na 
I. stupni byl realizován projekt na základě výzvy 56 rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti 

„Čte celá škola“ .Díky tomuto projektu jsme získali finance na vybudování čtenářské dílny pro 
žáky. Na tuto odbornou učebnu je napojena speciální místnost určená k poskytování pozitivně 
naladěného prostředí, které má funkci zejména relaxační, poznávací a interakční – snoezelen.  

V rámci realizace projektu „PROFESE 2012“- modernizace výukového předmětu 
praktické práce, vzniklo rekonstrukcí bývalých, málo vyhovujících prostor, CENTRUM pro výuku 
praktických prací a  pracovní prostředí pro zahradnické, pečovatelské práce.  Byly 
zmodernizovány i stávající dřevo a kovodílny. Realizací projektu „PROFESE 2012“, který byl 
schválen v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, ESF škola získala 
téměř 3 miliony Kč. Projekt byl svým obsahem zaměřen na metodickou pomoc žákům se 
speciálními vzdělávacími potřebami při volbě povolání. Jedná se o inovativní metody ve 
vzájemné propojenosti s technikami ICT v návaznosti na praktické získávání zkušeností 
ve  zmodernizovaném výukovém prostředí. Profesně jsou žáci školy nejvíce orientováni do 5 
učebních oborů: 

 Kuchařské a cukrářské práce 

 Truhlářské práce 

 Údržbářské práce 

 Zahradnické práce 

http://www.zsbr.cz/
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 Pečovatelské a domácí práce 
 

Ve školním roce 2017/2018 již projekt „PROFESE 2012“ nebyl ve stavu  udržitelnosti 
 
      Škola nemá vlastní vývařovnu stravy. Obědy dováží ze Střední odborné školy, ul. Krnovská, 
Bruntál, příspěvková organizace.  
      Školní zahrada je v případě příznivého počasí využívána i jako sportoviště. Součástí zahrady 
je relaxační koutek, který lze rovněž využívat k výuce žáků. 

Škola není bezbariérová, nutné úpravy pro vozíčkáře jsou realizovány svépomocí. 
V rámci projektu Zabezpečení škol byl už ve  školním roce 2015/2016 nainstalován 

kamerový systém pomocí něhož jsou střeženy vnitřní i vnější prostory učebních pavilonů 
Rýmařovská 15 a detašovaného pracoviště Rýmařovská 12. Ve školním roce 2017/2018 byl 
nainstalován i zabezpečovací systém pro komunikaci zákonných zástupců s vychovatelkou 
školní družiny v odpoledních hodinách. Kromě zmíněného je prováděna taktéž přímá fyzická 
ochrana při vstupu do pavilonů během výuky žáků. Mimoto se postupně nově  rekonstruuje i  
oplocení prostoru kolem učebních pavilonů. 

K relaxaci žáků slouží  především zařízení školní družiny  (I.stupeň) a  pestrá nabídka 
volnočasových aktivit. Nedílnou součástí relaxačního pobytu žáků je i školní zahrada, která skýtá 
dostatečné prostory pro relaxaci. 
Specifikum školy spočívá v tom, že vzdělává především děti se sociálním znevýhodněním. Jsou 
to žáci, kteří pocházejí převážně z méně podnětného rodinného prostředí. Prioritou ve výchově 
a vzdělávání  je proto důležitá role školy v nastavení kompenzace simplexního prostředí, v němž 
žáci vyrůstají. Ve své činnosti  škola zavádí takové  postupy, které podporují multikulturní 
atmosféru s ohledem na individuální, vzdělávací potřeby žáků, tj. podporujeme takové 
organizační formy výuky, které umožňují rozvíjet v maximální možné míře potenciál každého 
jednotlivce. 
 
 
Specifika vzdělávacího procesu: 
 

 respektování specifických zvyklostí a kulturních odlišností romského etnika 
 aktivní zapojení asistentů pedagoga do výchovně vzdělávacího procesu v 

souladu s vyhláškou č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami, o vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v platném 
znění  

 nižší počet žáků ve třídě - umožňuje důsledně využívat prostor pro efektivní 
              individuální přístup  

 multikulturní vzdělávání, tzn. tolerance, respektování jiných ras, národů, etnik  
              žáci jsou vedeni k hrdosti na příslušnost k vlastnímu národu a jeho tradicím 

 snaha o zapojení rodičů do výchovně vzdělávacího procesu i do mimoškolních 
aktivit 

       Prioritou a cílem je navázání  neformálního  kontaktu s rodiči zejména z důvodu získání 
důvěry ke škole, ve vzájemné  komunikaci  v případě řešení problémů, potažmo, když se o 
žádný problém nejedná. 
 
 
 



   VÝROČNÍ  Z PRÁ VA O Č IN NOSTI  ŠKOL Y           2017/ 2018                                                         

 

5 

 

Základní škola v Bruntále, Rýmařovská 15, p.o.  ve školním roce 2017/2018:  
 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA  

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ 

 Výdejna stravy 

 Školní družina 

 Speciálně pedagogické centrum   
 

 
 
 

Celková kapacita školy a jejich součástí: 

 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
Cílová 
kapacita 

ZŠ praktická 
IZO: 102 020 167 

 
137 

 
119 

 
114 

 
99 104 

 
200 

ZŠ speciální 
IZO: 110 010 621 

 
25(9 kurz) 

 
22(5 kurz) 

 
23(4 kurz) 

 
19 18 

 
30 

Školní družina 
IZO: 110 010 639 

 
 

14 

 
 

14 

 
 

14 
 

14 14 

 
 

40 
Výdejna stravy 
IZO: 110 037 260 

 

45 strávníků 

 
38 

 
27 

 
37 30 

 
500 

SPC 
IZO: 110 036 310 

 

 
795 klientů 

 
 

794 

 
 

895 

 

 
933 737 

 
 

neuvádí se 

 
 

 

 Z numerického výčtu vyplývá skutečnost meziročního navýšení celkového stavu žáků 
školy. Dlouhodobý pokles žáků však souvisí  jednak  s demografickým vývojem populace 
v Moravskoslezském kraji, s nastaveným normativním financováním škol  a v neposlední řadě 
hraje svou roli i probíhající a od 1.9.2016 uzákoněné tzv. společné vzdělávání žáků se 
zdravotním handicapem v běžné populaci. Takto nastavenou koncepci vnímáme spíše jako 
ideologický koncept. Naše, letité zkušenosti dokladují fakt, že v případě žáků s LMP představuje 
inkluze jednoznačně nejhorší možný způsob jejich vzdělávání. 

 

Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15,p.o.  je profilována výtvarně a sportovně 
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Celkový počet zaměstnanců školy: 
 

 
 Pokles pedagogů je přímo úměrný dlouhodobému poklesu žáků. Počet 
nepedagogických zaměstnanců souvisí zejména s navýšením administrativní zátěže účetní 
školy. Jedná se o rozdělení pracovních úvazků mezi fyzickými osobami. Stanovený limit 
pracovníků je dodržen. 
  

C) ZŘIZOVATEL ŠKOLY  

 

D) VEDENÍ ŠKOLY  

 

 

ŘEDITELKA ŠKOLY, 

statutární orgán 

Mgr. Pavla PASEKOVÁ 

 

Kontakt 

Tel.:  552 306 850           mobil:   739 012 627           

pasekova@zsbr.cz 

zástupce statutárního 
orgánuzástupz 

 

Mgr. Ivo ZÁVODNÝ 

Kontakt Tel: 552 306 851           mobil: 733 619 589              

zavodny@zsbr.cz 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Základní škola praktická 20   20 18 17 15 

Základní škola speciální 4  4 5 4 3 

Asistent pedagoga 3 4 5 5 5 

Školní družina 1 1 1 2 2 

Spec.ped.centrum 6 6 7 7 7 

Technický personál 6 6 7 7 6 

Adresa MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

Ostrava, 28. října 117 

Právní forma kraj 

IČO 70 890 692 

  
 

Odloučené pracoviště 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Bruntál, Rýmařovská 12 

(Základní škola, I.stupeň, Základní škola speciální, školní družina) 

              

 



   VÝROČNÍ  Z PRÁ VA O Č IN NOSTI  ŠKOL Y           2017/ 2018                                                         

 

7 

 

 

 

 

 

 

ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP: 

 

                                         e-mail:  zsrymarovska@zsbr.cz 

                                                                     www.zsbr.cz;   www.ipadvevyuce.cz 
 

 

 

 

 

 

 

ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ: 

 

                       Školská rada byla  zřízena ve školním roce 2005/2006                          
    Školská rada pracuje v šestičlenném 
obsazení. Schází se nejméně 2x za školní rok. Ve své činnosti se zabývá zejména projednáním Výroční 
zprávy o činnosti školy za uplynulý školní rok a projednáním Výroční zprávy o hospodaření školy. 
Schvaluje dokumenty školy:  

školní a klasifikační řád, posuzuje zpracované směrnice školy.  

Ve školním roce 2017/2018  pracovala i po nových volbách ve stejném složení.  

e)  Přehled vzdělávacích programů  se schvalovacími doložkam i  

 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 

Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat  vzdělávání a výchovu žáků, podle 
vzdělávacích programů 
Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: 

 

 Poskytuje základy vzdělání 

 Poskytuje základní vzdělání 

 Poskytuje zájmové vzdělávání 

 Poskytuje poradenské služby a vytváří podmínky, formy a způsoby integrace dětí, žáků 

a studentů s mentálním postižením a s vadami řeči ve speciálně pedagogickém centru 

 Zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů 

 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 

 

Základní škola praktická  “PULS“ 
( škola Praktická,Užitečná,Laskavá,Smysluplná) 

 
byl   vytvořen ve školním roce 2006/2007 v kontextu RVP ZV s přílohou LMP.  
 

mailto:zsrymarovska@zsbr.cz
http://www.zsbr.cz/
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Realizován je od šk. roku 2007/2008.   
 
Ve školním roce 2017/2018  byl ŠVP „PULS“ praktikován od 7.p.r. do 9.p.r. jako dobíhající 
V 1. -6.p.r. byly provedeny úpravy ŠVP ve znění Opatření MŠMT, č.j.MŠMT-28603/2016 pro 
základní vzdělávání 
 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 

Základní škola speciální  „SPOLU“ 
Zahájen byl ve školním roce 2010/2011 a to v 1.p.r. a v 7.p.r. 
Ve školním roce 2017/2018  byl ŠVP „SPOLU“ realizován  ve všech ročnících ZŠ speciální   
 
Školní družina                  se ve své výchovně vzdělávací práci řídila  

vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém 
vzdělávání a Metodickým pokynem MŠMT 
k postavení, organizaci a činnosti školních družin,  
č.j.: 17 749 /2002-51 v platném znění 

Výdejna stravy                 se ve své práci řídila platnými ustanoveními vyhlášky 
 č.107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů  

                                                    a  novel.  
                                           Poskytovala stravování pro žáky a zaměstnance školy v souladu se ZL 

 
 

Speciálně pedagogické centrum zabezpečovalo speciálně pedagogickou, psychologickou a 
logopedickou péči dětem a žákům se zdravotním postižením dle  vymezení hlavního účelu a 
předmětu činnosti organizace, čl.VI, ZL.,  v souladu s ustanoveními vyhlášky č.72/2005 Sb. o 
poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních v platném znění 

 

 

 
 
Základní škola praktická 

   
 

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  v 1.- 9.p.r. dle školního vzdělávacího programu  pro základní vzdělávání 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠVP „PULS“. Výchova a vzdělávání jsou poskytovány těm žákům, kteří se 
nemohou s úspěchem vzdělávat v běžné základní škole  

http://www.zsbr.cz/?attachment_id=4035#sitemain
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA speciální 
VÝCHOVA A VZDĚLÁNÍ ŽÁKŮ S TAKOVÝMI NEDOSTATKY ROZUMOVÉHO VÝVOJE, PRO KTERÉ SE NEMOHOU VZDĚLÁVAT ANI 

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PRAKTICKÉ, JSOU VŠAK SCHOPNI OSVOJIT SI ALESPOŇ NĚKTERÉ PRVKY VZDĚLÁNÍ dle školní ho 
vzdělávacího programu pro obor vzdělání Základní škola speciální ŠVP„SPOLU“ 
 

 
 
ŠKOLNÍ DRUŽINA                                                                           
ZABEZPEČOVÁNÍ VÝCHOVY, ZÁJMOVÉ                                             
ČINNOSTI A REKREACE ŽÁKŮ dle vyhlášky         
č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání 

 

F)  RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI 
ŠKOLY  

 

 
                      CELKOVÝ POČET pracovníků                                                   osob/úvazků                                                                                                          

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 
Pedagogové 

Učitelé  
24 22,40 23 21,10 23 19,90 21 18,60 18 17,1 

vychovatelé 
1 0,84 1 0,64 1 0,64 1 0,64 1 0,64 

 Asistenti 
ped. 3 3,00 4 4,00 5 3,54 5 4,43 5 4,75 

 
Nepedagog
ové 

Správní zam. 5 5,00 5 5,00 6 5,00 6 5,00 5 5,00 
Výdejna 
stravy 1 0,56 1 0,44 1 0,44 1 0,44 1 0,43 

 
S P C 
 

Spec.ped. 2 1,50 2 1,50 2 1,50 2 1,50 3 1,50 
Psycholog 2 1,50 2 1,50 3 1,50 3 1,50 3 1,50 
Logoped 1 1,00 1 1,00 1 1,50 2 1,50 2 1,50 
Soc.pracovni
ce 

1 
 1,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 

Zaměstnanci celkem: 40 35,80 40    36,18 43 35,02 42 34,61 39 33,42 

 

 V uvedených údajích je patrný pokles ve stavu zaměstnaných pedagogů související i 
s poklesem úvazků na osobu. U nepedagogů se jedná výhledově o posílení zaměstnanců na 
ekonomickém úseku z důvodu stále se zvyšující administrativy. V konečném důsledku půjde o 
postupné zaučování nové asistentky-sekretářky příspěvkové organizace, jejíž pracovní úvazek 
se bude dělit mezi potřeby Speciálně pedagogického centra a Základní školu. Ve speciálně 
pedagogickém centru je personální zabezpečení trvalého charakteru. Aktuálně se však jeví 
nutnost posílit počet speciálních pedagogů a zaměstnat již zmíněnou asistentku pro 
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administraci. Z konečného sumáře je patrný pokles úvazků v kontextu navýšení fyzických osob. 
Stanovený limit pracovníků zřizovatelem příspěvkové organizace byl po celé sledované období 
dodržen. 
 

 

PEDAGOGOVÉ   

 

POČET 

 

PROCENTOVÉ 

VYJÁDŘENÍ 

 

            ŽENY 

Kvalifikovaní dle zák.č.563/2004 Sb., o ped. pracovnících 18 100% 14 

nekvalifikovaní 0 0%   0 

CELKEM 18 100% 14 

 
 
 

 Nastíněná tabulka odráží stav odborné kvalifikovanosti pedagogického sboru 
v kontextu s údaji ve školní matrice.  
 
 
 
Asistenti pedagoga Osob/úvazků   

 
2013/2014 

 
3 

 
3 

 
2014/2015 

 
4 

 
4 

 
2015/2016 

 
5 

 
3,54 

 
2016/2017 

 
5 

 
4,43 

2017/2018 5 4,75 

 
 

 Souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga  v souladu s usnesením § 16 odst. 10 
zákona č.561/2004 Sb. školský zákon v platném znění pro školní rok 2017/2018 byl Krajským 
úřadem Moravskoslezského kraje udělen 30.08.2017. Počet zaměstnanců byl stanoven na 5, 
přepočtený úvazek 4,75. Asistenti pedagoga byli určeni k žákům s dg. autismus.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODBORNÁ A 
PEDAGOGICKÁ 
ZPŮSOBILOST 
dle vyhl. 
č.317/2005 Sb. 
o dalším 
vzdělávání 
ped.prac., 
akreditační 
komisi a 
kariérním  
systému ped. 
prac. a zákona 
č. 563/2004 Sb. 

o pedagogických 
pracovnících 
v platném znění
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Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků byla posuzována v souladu se 

zákonem č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění  v souladu 
s vyhláškou č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním 
systému pedagogických pracovníků a v souladu s ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném 
znění, v souladu s NV č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších 
předpisů.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Všech 18 speciálních pedagogů, což vyjádřeno v procentech činí 100%  splňovalo 
odbornou kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů.   Požadovaná odborná kvalifikace  byla v souladu s požadavky dle 
vyhlášky č.317/2005 Sb. o DVPP, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 
pracovníků v platném znění.  

 
 
Pedagogičtí pracovníci, kteří nastoupili nebo odešli 

 

 Ve školním roce 2017/2018 ukončil pracovní poměr 1 speciální pedagog, který odešel do 
starobního důchodu  
 
Počet pracovníků v důchodovém věku a počet pedagogických pracovníků bez pedagogické a odborné 
způsobilosti 
 

 

 
 
 
S h  r  n u t í: 
 

Statistický výčet dokladuje narůstající odbornou kvalifikovanost pedagogických 
pracovníků v kontextu s ustanoveními zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a 

 
ZMĚNY 

 
 

2013/2014 

 
 

2014/2015 

 
 

2015/2016 

 
 

2016/2017 2017/2018 
 
NASTOUPILI 

                      
1 

 
2 

 
          1 

 
       0 1 

 
 
ODEŠLI 

 
Na jinou 
školu 

 
Mimo 
školství 

 
Na jinou 

školu 
 

 
Mimo 
školství 

 
Na jinou 
školu 

 
Mimo 
školství 

 
Na jinou školu 

Na 
jinou 
školu 

 

Mimo 
školství 

 
           0 

 
        2 

 
0 

 
0 

 
     1        

 
      0 

 
          2 1 1 

 

CELKEM   
 
       
2013/2014 

 
 

2014/2015 

 
       
2015/2016 

 
 
2016/2017 2017/2018 

 
DŮCHODOVÝ VĚK 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
3 4 

 
NEKVALIFIKOVANÍ 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
1 

 
 
2 0 
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o změně některých zákonů a dle vyhlášky č.317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků v platném znění. 
 Personální situace byla průběžně monitorována vedením školy a vyhodnocena k 1. 9. 2017 
v souladu se zákonem č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v 

platném znění  v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků v platném znění od 1.1.2015. 
  
  

I ve školním roce 2017/2018  byla přijata adekvátní opatření ke zmírnění či odstranění rizik. 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků byla zaměřena na oblasti, které odpovídají 
potřebám a koncepci, vizi a strategii školy. 
Personální obsazení školy lze celkově hodnotit, v souladu s platnou legislativou, jako 
vyhovující. Pedagogický sbor tvořil kolektiv lidí, schopných týmové práce, vzájemně vstřícné 
komunikace a efektivní spolupráce. 
           Vychovatelka ŠD  splňovala  kritéria odborné pedagogické  způsobilosti. Erudice 
asistentek pedagogů pro žáky zdravotně postižené odpovídá dikci § 4, vyhlášky č.317/2005 Sb. 
o DVPP, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.  

Ve školním roce 2017/2018 se asistenti pedagoga věnovali  žákům s diagnózou autismus, žákům 
se sluchovým postižením v kombinaci s mentálním postižením. Pracovali na základě odborných 
doporučení SPC K.Vajdy v Ostravě, SPC pro sluchově postižené ul. Spartakovců Ostrava, SC 
Bruntál a požadavků ředitelky školy. 

Na škole pracuje rovněž výchovný poradce, školní metodik prevence, koordinátor pro 
environmentální výchovu a koordinátor ICT. 

 
 
 
 
VÝCHOVNÝ PORADCE 
 

Výchovný poradce se v průběhu školního roku 2017/2018 věnoval zejména 
problematice kariérového poradenství. Jeho specifickým úkolem bylo vedení žáků a jejich 
rodičů k vědomí, že vzdělání je v současné době nutností pro zdárné uplatnění na trhu práce. 
Výchovný poradce předával žákům na vyšším stupni informace o možnostech a podmínkách 
dalšího studia po ukončení povinné školní docházky, o přijímacím řízení na učilištích. 
Individuálně konzultoval s žáky a s jejich zákonnými zástupci možnosti dalšího vzdělávání a 
pomáhal s výběrem vhodných učebních oborů s ohledem na zájmy, možnost budoucího 
profesního uplatnění. V našich podmínkách navíc zabezpečoval i spolupráci s konkrétními 
učilišti. S žáky se účastnil  různých  akcí např. veletrhu Artifex 2017 - Veletrh řemesel a 
zaměstnanosti, organizovaný Úřadem práce v Bruntále, který je určen především  vycházejícím 
žákům pro usnadnění volby povolání. 
 V gesci výchovného poradce bylo i  vyplňování a odeslání přihlášek do zvolených učebních 
oborů. 
Při své práci, v oblasti negativních jevů, úzce spolupracoval s třídními učiteli. 
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 ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE 
 

Školní metodik prevence zpracovával „Školní preventivní strategii“ - program, sloužící 
jako základní nástroj prevence. Součástí prevence byly také alternativní metody výuky, 
projektová výuka, zapojování co největšího počtu dětí do nejrůznějších aktivit a soutěží. Do 
realizace úkolů školní preventivní strategie byli zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci školy. 
 
KOORDINÁTOR ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY 
 

Koordinátorky pro I. a II. stupeň enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty organizovaly a 
koordinovaly v rámci školních akcí a aktivit činnosti spojené s výchovou k ochraně životního 
prostředí. Úkolem environmentální výchovy bylo vybavit žáky odpovídajícími znalostmi, 
dovednostmi a motivací, směřující k odpovědnému environmentálnímu chování – k ochraně 
přírody a životního prostředí. 
 
KOORDINÁTOR ICT 
 

Koordinátor ICT byl zodpovědný za rozvoj informačních a komunikačních technologií ve škole. 
Zpracovával a realizoval v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy. Měl na 
starosti nákupy a aktualizaci softwaru. Byl zodpovědný za jeho realizaci. Úzce spolupracoval se 
správcem počítačové sítě. Souviselo to s uspokojivým technickým zázemím ICT technologií ve 
škole. Neunikl nám fakt, že i domácnosti našich žáků jsou průběžně vybavovány přiměřenou  PC 
technikou a že téměř všichni  mají v používání internetu v domácím prostředí přístup. Ostatně, 
elektronický přístup k sociálním sítím je v dnešní době naprostá samozřejmost. 
 Vzhledem k dynamice rozvoje ICT technologií lze kvitovat s povděkem, že žáci ovládají 
kompetence na uspokojivé uživatelské úrovni. Digitální technologie jsou jim velmi blízké. 
 
 
S H R N U T Í: 
 
Stávající pedagogický sbor tvořil kolektiv lidí, schopných týmové práce, 
vzájemně vstřícné komunikace a spolupráce.  

Všichni učitelé se průběžně vzdělávali.  
Mnohaleté, pedagogické zkušenosti v dosahování příznivých výsledků v oblasti výchovy 

a vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nás utvrzují v názoru, že požadovaná 
odborná erudice není jediným, jednoznačným a nezbytným kritériem a předpokladem 
úspěšného pedagogického procesu ve škole našeho typu.  

 Příležitost, ověřovat si svůj vlastní školní vzdělávací program na základě vlastních 
představ a zkušeností, společným úsilím všech pedagogů, pro potřeby žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, se stala prubířským kamenem pro  předávání pedagogických 
zkušeností,  lidských  kvalit, jimiž se lze obohacovat v tvůrčím prostředí, kde je pozitivní 
pracovní atmosféra samozřejmostí, kam se rádi vracejí žáci i   zaměstnanci školy. 
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G)  ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM  ŘÍZENÍ, O ZÁPISU KE ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY  
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Odborné učiliště Učební obor Počet přijatých ž. 

 

 

Střední odborná škola  

Bruntál, Dukelská 5 

 

 

 

 

36-67-E/01 

Zednické práce 

 

75-41-E/01 

Pečovatelské služby 

 

 

 

 

 

5 

 

                

              2 

                

Nepodali přihlášku nezájem o učební obor 

 

 1 

 C E L K E M  přijato žáků               7 

 

 Z uvedených statistických údajů je patrná skutečnost, že kvalifikaci v učebním oboru 
má zájem získat 7 absolventů základní školy. Všech 7 žáků bylo přijato do studijního oboru E. 
Otázkou zůstává kolik z nich zdárně svá studia dokončí. Je totiž všeobecně známý fakt, že mnozí 
z přijatých studentů končí již v prvních měsících pobytu na učilišti, v evidenci Úřadu práce. 
Dosáhnout kvalifikaci v řemeslném oboru vzděláním a tím i lepší šanci uplatnění na trhu práce 
nepovažují naši žáci, ani jejich zákonní zástupci, za životní prioritu. 
Bohužel, osvěta v tomto duchu se míjí účinkem. Ostatně, o tom vypovídá i avizovaný nezájem 
jednoho  studenta vůbec nějaká další studia zahájit. Zajímavějším je pro něj již zmíněná 
evidence na Úřadu práce, následné pobírání soc.dávek. Kromě toho vyhledávají příležitostné 
pracovní nabídky na černém trhu práce. 
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Odborné učiliště Učební obor Počet přijatých ž. 

 

ZŠ,SŠ,DD,ŠJ a internát 

Velké Heraltice 

 

 

 

 

 

 

78-62-C/01 

Praktická škola dvouletá 

 

 

 

1 

 

 

 

 Nepodali si přihlášku Nezájem o učební obor 

(terapeut.dílny Sagapo) 

1 

 C E L K E M  přijato žáků 2 
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Zápis k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 
 

 
 
 
 

Rozhodnutí ředitelky školy byla v režimu správního rozhodování dle § 165, odst.2, 
písm. e), zákona č. 561/2004, školský zákon,v platném znění, zákona č.500/2004Sb.,správní řád 

v platném znění o zařazení zdravotně postižených žáků do vzdělávacího programu základní školy 
pro LMP, nebo základní školy speciální. Rozhodnutí byla učiněna na základě žádosti 
zákonných zástupců, se zřetelem k výsledkům odborného posouzení vzdělávacích schopností 
žáka školským poradenským zařízením (Speciálně pedagogické centrum). Týkala se míry 
zdravotního postižení ve vztahu k osobnostním předpokladům optimálního způsobu 
vzdělávání zařazených žáků. 

 

 Zařazování dětí  do školního vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání Základní škola ŠVP „PULS“, probíhalo ve školním roce 2017/2018  na 

základě odborného posouzení výchovně vzděl.výsledků žáků na běžné základní škole, 
pracovníky vlastního školského poradenského zařízení,  Speciálně pedagogického centra, 

v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.  
 
Vřazování žáků do školního vzdělávacího programu Základní škola speciální ŠVP„SPOLU“  

probíhalo v obdobném režimu.  

NASTAVENÉ  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PR OGRAMY V ZŠS A V ZŠ  VYCHÁZELY 
Z USTANOVENÍ RVP ZV .  V 7.  -9.P.R U  ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠLO  O POKRAČOVÁNÍ  
DOBÍHAJÍCÍHO ŠVP  BEZE ZMĚNY ,  TEDY V SOULADU S RVP ZV S  PŘÍLOHOU 
LMP.  V 1.-6 .P.R.  ZÁKLADNÍ ŠKOLY  SE POSTUPOVALO NOVĚ  PODLE  RVP PRO 
ZV, VE ZNĚNÍ OPATŘENÍ MŠMT,  Č.J .MŠMT -28603/2016 PRO ZÁKLADNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ .  

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE,§165,odst.2,zák.č.561/2004 Sb. Počet žáků Počet odvolání 

 
Zápis k povinné školní docházce dle § 46,odst.1 

5  
0 

 
o přijetí k základnímu vzdělání § 46, odst.2,3 
 ZŠ praktická a ZŠ speciální 

1.p.r.          11 
 

 
0 

 
2.-9.p.r.     31 

 
0 

 
o vřazení žáka do  základní školy speciální, § 49,odst.2 

 
1 
 

 
0 

 
o odkladu povinné školní docházky, § 37,odst.1 
 

 
0 

 
0 

 
o povolení pokračování v základním vzdělávání, 
§55,odst. 2 
 

 
3 

 
0 

 
o opakování ročníku po splnění povinné šk.doch. 
§52,odst. 6 

 
0 

 
0 
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Z žákovské klientely se v případě vřazování žáků do zmíněných vzdělávacích programů jednalo 
zejména o  pedagogicko-psychologické vyšetření žáků mladšího školního věku. Běžná 
diagnostická praxe  bere v potaz výsledky ambulantního šetření v závislosti k dosahovaným 
vzdělávacím výsledkům na kmenové základní škole. Stěžejním předpokladem pro zařazení 
žáků do vzdělávacího programu základní školy zřízené podle §16/odst.9, nebo základní školy 
speciální, je žádost zákonných zástupců. Následně pak na základě osobního pohovoru 
s ředitelkou školy je vždy zákonný zástupce podrobně seznámen s obsahem školního 
vzdělávacího programu, který doporučí poradenské zařízení. Pro konečné vřazení žáka do 
příslušného školního vzdělávacího programu je nezbytností zákonným zástupcem podepsaný 
„Informativní souhlas“ a Souhlas o ochraně osobních dat v souvislosti s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES v platném znění. (GDPR) 

V případě zařazení do ŠVP pro Základní školu speciální  nebylo  vyžadováno  vyjádření 
praktického  lékaře pro děti a dorost.  
    Zcela výjimečně jsou  do zdejšího školského zařízení přijímáni i žáci druhého stupně běžné 
základní školy.  
 

H)  ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ 
STANOVENÝCH ŠVP  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
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1. 9 7 0 2 0 1,34 0 0 0 0 0 0 0 44,44 0 400 0 

2. 9 9 0 0 0 1,12 1 2 0 0 0 2 0 
     
66,11 2 595 18 

3. 9 9 0 0 0 1,16 0 2 0 0 0 2 0 86,44 0  778 0 

4. 7 6 1 0 0 1,25 3 0 0 0 0 0 0 
     
52,71 1,14 369 8 

5. 17 8 8 0 1 1,43 3 1 0 0 1 4 0 
     
62,35 8,59 1060 146 

6. 15 7 8 0 0 1,31 0 3 1 1 0 0 0 116,6 
     
4,4 1749 66 

7. 19 8 11 0 0 1,51 0 0 0 1 2 1 5 45,26 8,42 860 160 

8. 11 4 7 0 0 1,82 0 0 2 6 1 0 0 150,73 13,55 1658 149 

9. 8 4 4 0 0 1,47 0 0 0 0 1 0 1 147,63 14,13 1181 113 

1.-9. 104 62 39 2 1 1,38 7 8 3 8 5 9 6 83,17 6,35 8650 660 
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Graf č.1 
 
 

 
 
 
 

Z uvedeného grafu je patrný fakt, že počet žáků ve srovnání více let je variabilní. Patrný 
je klesající počet žáků školy. Pravděpodobně souvisí s demografickým vývojem 
v Moravskoslezském kraji, potažmo rovněž s postupným zaváděním nové školské legislativy. 
Domníváme se, že popisovaný stav souvisí  s  realizací  integrace a inkluze žáků s LMP do 
běžných základních škol. Naše mnoholeté speciálně pedagogické zkušenosti  dokladují fakt, že 
toto řešení  není perspektivně krokem správným směrem ve vzdělávání, zejména vezmeme-li v 
potaz kvalitu výuky speciální pedagogiky v českém školství, která byla odborníky donedávna 
posuzována na velmi vysoké, světové  úrovni. 
Je malá pravděpodobnost, že asistenti pedagoga, často minimálně kvalifikovaní (150 hodin studia 

v celoživotním vzdělávání nepovažujeme za odbornou kvalifikaci), s minimem pedagogických 
zkušeností, kteří jsou žákům a vyučujícím k dispozici zejména na běžných základních školách 
neposkytnou plnohodnotnou záruku kvalitní nabídky adekvátního, speciálně pedagogického 
působení. Důvodem je, bezpochyby, především nedostatečná speciálně pedagogická praxe. 
Vyhláška č. 27/2016 Sb. - Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 
žáků nadaných v platném znění obsahově nepojímá nastíněný problém do hloubky. 
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CELKEM 

2012/2013 140 70 56 4 10 1,43 7 13 7 3 4 30 14 88,08 3,53 11 539 463 

2013/2014 130 65 65 3 0 1,43 5 9 6 2  32 27 80,53 2,88 10 470 375 

2014/2015 119 68 49 2 0 1,48 6 6 4 5 11 21 19 101,45 10,02 12 073 1 192 

2015/2016 113 64 47 0 0 1,40 12  3 5 2 26 9 104,82 3,17 11 845 358 

2016/2017 99 45 53 1 0 1,53 3 5 8 12 12 20 15 105,35 16,00 10 430 1 584 

2017/2018 104 62 39 2 1 1,38 7 8 3 8 5 9 6 83,17 6,35 8 650 660 
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Sdílíme názor, že pojetí inkluze tak, jak ji aktuálně vnímáme v realitě školní výuky není, bohužel, 
nastavena dobře. Normou se nestal  nejlepší žák, ale ten nejslabší. Přičemž platí, že každý řetěz 
je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. Inkluzí podle vyhlášky č.27/2016 tedy sdělujeme: 
„buď slabý, jak chceš, je to v pořádku, přizpůsobíme ti svět okolo tebe“. Lze předpokládat, že se absolvent běžné 
základní školy  s  asistencí pedagoga po dobu školní docházky  následně obtížně uplatní na trhu 
práce. Nejde o to, že nebude tak skvělý jako ostatní, ale bez asistenta nebude zvládat „normu“. 
Vytváříme tak potenciální nezaměstnané, resp. pobírače dávek sociálního zabezpečení již od 
okamžiku ukončení školní docházky. 

  
Variabilita počtu  žáků školy v neposlední řadě rovněž souvisí s častou migrací rodin 

v rámci České republiky. Někteří žáci pobývají se svými rodinami trvale v zahraničí. 
 
 

 
 

 
 
Graf č.2 
 
 

 
 
 
 

Meziroční sledování prospěchu žáků se jevilo jako  uspokojivé, přestože stále častěji 
zaznamenáváme fakt navýšené absence, která souvisí zejména s benevolencí zákonných 
zástupců žáků a celkově nezájmem o vzdělání. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,43
1,48

1,4

1,56

1,38

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Průměrný prospěch žáků
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Graf č.3: 
 

 
 
 
 
Ve sledovaném období lze pozorovat mírné výkyvy v udělených výchovných opatřeních. 

Zaznamenali jsme pokles kázeňských opatření ve smyslu ředitelských důtek a snížených stupňů 
z chování 3 (neuspokojivé). Enormní je navýšení počtu napomenutí třídních učitelů, což souvisí 
s neustálým poučováním žáků s dodržováním pravidel školního řádu. U snížených známek 
z chování šlo zejména o neplnění školních povinností, záškoláctví, trvalé porušování 
nastavených pravidel školního řádu. Pravdou je, že jsme registrovali mnohem více žáků  
s  poruchami chování. 
Oproti minulému školnímu roku ubylo také  pochval ředitelky školy, méně je pochval třídních 
učitelů. Celkově lze hodnotit chování žáků jako dobré. 
 
 
 
Graf č.4: 
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V posuzování omluvené a neomluvené absence byl v akceptován Metodický pokyn 

k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j.10 194/2012-

14. Bohužel, ve spolupráci s pediatry se vyskytly opětovné, každoročně avizované  problémy ve 
smyslu dodatečného omlouvání žáků v případě skrytého záškoláctví. S OSPOD při Městském 
úřadě v Bruntále se spolupráce zlepšila. Pokračovala realizace tzv. „Případových konferencí“. 
K těmto jednáním byli zváni vyučující problémových žáků, kteří dlouhodobě vykazují zvýšenou 
absenci ve výuce, u nichž zaznamenáváme výchovné problémy.  
 
S h r n u t í: 
 

 Vykazovaný prospěchový průměr 1,38 na žáka základní školy praktické dokladuje fakt 
zodpovědné pedagogické práce. V neposlední řadě svědčí o kvalitní přípravě žáků na vyučování. 
Uplatňované formy vzdělávání, školní vzdělávací program ZŠ praktická „PULS“ tak zcela 
respektovaly možnosti a schopnosti žáků lehce mentálně postižených. Zvolené didaktické, 
speciálně pedagogické metody a celkový přístup k žákům vycházely z potřeby výrazné 
individualizace výuky a vyučující je realizovali s vysokou mírou osobní zodpovědnosti a zaujetí. 
Vytýčený cíl, být školou inovativní, perspektivní, smysluplnou otevřenou žákům i jejich rodičům 
jsme splnili beze zbytku, přestože jsme se potýkali s mnohými překážkami 
 Ve vyhodnocování absence žáků byl brán v potaz  Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a 

omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j. 10 194/2002-14.  v kontextu dopadu zákona 
č.218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změnách některých zákonů 

(zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Z hodnoceného období školního roku 2017/2018 je  zřejmý fakt  
nárůstu výchovných opatření. Souvislost nutno posuzovat v kontextu se sociální skladbou 
žactva v daném školním roce. Po celý školní rok jsme však registrovali  zvýšený počet žáků 
s rizikovým chováním. Ve vyšších ročnících, převážně v 8.p.r. byly  řešeny náznaky šikany, 
sebepoškozování, užívání návykových látek, zejména pak nárůst slovní agrese  vůči vyučujícím. 
Do výuky všech žáků školy byl průběžně zařazován Minimální program prevence sociálně 
patologických jevů. Byl součástí výuky, rozvrhově začleněn. V hojné míře pedagogové využívali 
materiálu „Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků, studentů 
ve školách a školských zařízeních“. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA speciální 
 

 
 
Sumář: 

    

 
 

www.ipadvevyuce.cz  
 
         „Učení bez mučení“………to je náš projekt   
 

Dostalo se nám cti, že jsme  byli pozváni na besedu mezi rodiče dětí se sluchovým postižením s prosbou, 

abychom ukázali naši práci s elektronickými slovníčky znaků ČZJ prostřednictvím aplikace Book Creator. Beseda 

se konala v Rodinném a komunitním centru Chaloupky v Ostravě, kde má Tamtam o.p.s. pronajaty prostory. Besedy 

se zúčastnili také neslyšící, kterým byl náš výklad tlumočen do znakového jazyka. Velmi si vážíme zájmu rodičů o 

naše poznatky z práce s neslyšícími žáky, a to jak pedagogické, tak technické, při využívání dalších aplikací tabletu 

iPad.  

 

 
         

 Žáci 
celkem 

neprospělo prospělo neklasifikováno Průměrný 
prospěch 

Omluvená 
absence 

Neomluvená 
absence 

OA 
celkem 

NA 
celkem 

2011/2012 19 0 18 1 1,37 71,05 0,42 1 298 23 

2012/2013 22 0 21 1 1,40 68,09 1,19 1 430 25 

2013/2014 24 0 24 0 1,30 47,75 0 1 146 0 

2014/2015 22 1 21 0 1,50 74,18 2,27 1 632 50 

 
2015/2016 

  
0 

 
19 

 
2 

 
1,36 

 
129,29 

 
2,05 

 
2 715 

 
43 

2016/2017 19 0 19 0 1,27 77,21 0,21 1 467 4 

2017/2018 18 0 18 0 1,28 80,88 1,9 1 456 34 
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 A to jsme MY  
žáci Základní školy speciální při reprezentaci školy na Dnech města Bruntálu     

 
 

Graf č.1: 

 
 

 
Graf č.1: 

  

     

24 22 21 19 1824 21 19 19 180 1 2 0 0

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

počet a prospěch žáků

CELKEM žáků prospělo neprospělo

ŠKOLNÍ 
ROK 

2017/18 

  

                        
PROSPĚCH 

  

                   
ABSENCE 

  

  
  
  
  

  
 počet hodin/žák 

 
     celkem 
  

ročník počet 
žáků 

neprospělo prospělo neklasif. prům.pros
. 

omluveno neoml. omluven
o 

neoml
. 

1.STUPEŇ 1. 2 0 2 0 1,00      57 0 114 0 

  2. 1 0 1 0 1,4 114 0 114 0 

  3. 2 0 2 0 1,1 93,5 4 187 8 

  4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  5. 3 0 3 0 1,03    63,3   3,67 190 11 

  6. 1 0 1 0 1,00 85 0 85 0 

2.STUPEŇ 7. 4 0 4 0 1,00 60,5 0 242 0 

  8. 1 0 1 0 2,00 332 15 332 15 

  9. 1 0 1 0 1,63 164 0 164 0 

  10. 3 0 3 0 1,2 48,3 0 145 0 

celkem: 1.-10. 18 0 18 0 1,14 101,76 2,27 1573 34 
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                                                                  Z grafického znázornění je patrný fakt 

stabilizace žáků se středním mentálním postižením v Základní škole speciální. 

V Základní škole speciální nejsou registrovány prospěchové výkyvy ve smyslu 
nedostatečné klasifikace. Vyšší ročník  úspěšně realizuje vlastní, víceletý projekt iPad ve výuce. 
Tento projekt si neklade za cíl využívat ICT techniku jako náhradu za používání zavedených 
učebnic a sešitů. Jde o  seznámení se s technickými  možnostmi inovativní výuky. Využívání 
iPadů ve výuce si žáci velmi rychle osvojili a každodenní zpestření výuky tablety jim nečiní žádné 
potíže. Naopak je skvělou pozitivní motivací pro zvládání požadavků školního vzdělávacího 
programu ZŠs „SPOLU“.   Ostatně o tomto faktu se lze jednoznačně přesvědčit v odkaze 
www.ipadvevyuce.cz 
 
Graf č.2 
 

 
 
 
 
 

Statisticky se jednalo o žáky se středně těžkým, nebo kombinovaným mentálním 
postižením. V uplynulém školním roce byl patrný nárůst omluvené i neomluvené  absence  žáků 
Základní školy speciální. Neomluvená absence souvisela zejména se sociokulturním složením 
rodin žáků. Jednalo se o skryté záškoláctví, porušování stanoveného léčebného režimu. 
Vyučující byli s problémovými rodiči v trvalém kontaktu. Vydatná byla pomoc asistentů 
pedagoga. Pozitivně lze hodnotit i spolupráci s příslušnými referentkami OSPOD, v jejichž gesci 
problémové rodiny fungují. Patrný byl nárůst žáků z romské komunity, což je úkaz až posledních 
let.  

 
 

S h r n u t í: 
 

Vzdělávací proces v Základní škole speciální  byl přizpůsoben úrovni psychického a 
fyzického rozvoje žáků se středním a těžkým zdravotním postižením. Vzhledem k variabilitě 
schopností a úrovni vědomostí a dovedností se při jejich vzdělávání jevilo nezbytné uplatňovat 
přístupy odpovídající vývojovým a osobnostním specifikům žáků, za přispění nejvyšší míry 
podpůrných opatření. 

Prezentované statistické údaje jsou v kontextu stanovených cílů vzdělávacího programu 
pro  Základní  školu  speciální. Tyto byly průběžně, úspěšně plněny. V prospěchu, ani v absenci, 

1146

1632

2715

1467 1573

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

absence žáků

omluvená absence neomluvená absence
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nevykazovali žáci základní školy speciální neúměrné odchylky ve srovnání se sledovaným 
obdobím školního roku 2016/2017.  
Opětovně je nutno zdůraznit zejména velmi úspěšný projekt iPad ve výuce, jehož autoři,  
Mgr.Vojtěch Gybas, speciální pedagog a koordinátor ICT, Apple Professional Development 
Authorised trainer, MDM Trainer, Book Creator Ambassador, lektor ve společnosti iSkolstvi, 
Doktorand, Katedra informačních a komunikačních technologií,Pedagogická fakulta, Ostravská 
univerzita  a 
Mgr. Veronika Černotová, speciální pedagog, spoluautorka projektu iPadvevyuce.cz, lektorka 
jsou již všeobecně uznávanými speciálními pedagogy,lektory a odborníky nejen v rámci České 
republiky, ale i v zahraničí.  
 Oba se maximálně snaží aktivně využívat nejmodernější technologie v základní škole speciální 
a probouzet u svých žáků nové a nepoznané zážitky, nejen vědomostní, ale i citové. O své 
nápady se dělí na Učitelských summitech, krajských konferencích, pracovních seminářích, ale 
také  na Letní škole s iPady. Jsou autory odborné e-publikace iPísmenka určené pro žáky 
s kombinovanou vadou MR x nedoslýchavost. Oba kolegové jsou autoři projektu „CENTRA 
KOLEGIÁLNÍ PODPORY“ reg. č. cz.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004773,který je na Základní škole 
realizován od 1.9.2017. Podstatou projektu je vybudování sítě 8 center kolegiální podpory na území 
České republiky.Tato budou následně sloužit k setkávání pedagogů běžných základních škol s praktiky 
speciálních škol. Cílem je předávání si praktických zkušeností ze vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Hlavními výstupy budou příklady Dobré praxe, videozáznamy z uskutečněných 
setkání, tvorba metodických materiálů.                                                                                                                     

                                                        

Zahraniční stáž v Londýně:  
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Školní družina 
 

Zařízení mělo v uplynulém školním roce jedno oddělení pro žáky 1.- 5.p.r. V průběhu 
školního roku  navštěvovalo školní družinu  14 dětí. Výchovně vzdělávací práce, rekreační 
činnost, probíhala podle schváleného celoročního plánu. Vedle činnosti výtvarné, pracovní, 
tělovýchovné, odpočinkové, rekreační, zájmové, hudební a dramatické se vychovatelka 
zaměřovala i na průběžnou přípravu na vyučování v součinnosti s třídními učiteli. Zaměření bylo 
následující:    

 Dramatická činnost 

 Výtvarná a pracovní činnost                                     

 Odpočinková, rekreační a zájmová činnost 

 Tělovýchovná činnost                                               

 Výtvarná výchova a pracovní činnost 
 

Kromě výše zmíněného zabezpečovala vychovatelka školní družiny přípravu dětí na 
vyučování (psaní domácích úkolů). Děti vedla k šetrnému zacházení s majetkem, 
k sebeobsluze, soběstačnosti, samostatnosti, k upevňování hygienických návyků, ke 
správnému stolování. Po celý školní rok spolupracovala s třídními učitelkami a zákonnými 
zástupci žáků. Školní družina se aktivně zapojovala do všech akcí organizovaných školou. 
Družinka se velmi výrazným způsobem podílela na estetizaci svého učebního pavilonu po 
celý školní rok. Zdůraznit nutno i výrazné zapojení, osobní podíl paní vychovatelky  
v realizaci tradičního, hudebně dramatického festivalu „KYTKA“. Bez jejího osobního 
přičinění a pracovního nasazení bychom velmi obtížně zvládali produkci zmíněné kulturní 
akce pro širokou veřejnost.  

Vychovatelka školní družiny pracovala  na zkrácený pracovní úvazek. Částí svého úvazku 
zabezpečovala výuku v základní škole speciální jako asistentka pedagoga. 
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Výdejna stravy 

 
 
 

    
 
  

 

Výdejna stravy zabezpečovala obědy pro 27-35 strávníků. Během školního roku se 
pracovnice výdejny stravy, která má rovněž ustanoven snížený pracovní úvazek spolu- účastnila 
školních akcí ve smyslu zajišťování občerstvení. (Vánoční besídky, Den dětí, Den učitelů, Den otevřených 

dveří, apod.) 

Na základě pokynu OHES byly v rámci dostupných finančních  možností prováděny ve výdejně 
stravy průběžné údržbové práce. I ve školním roce 2017/2018 byly obědy   smluvně 
transportovány ze  Střední odborné školy, Bruntál, Krnovská 9, příspěvková organizace   

 
 
 
 
 
 

 

Speciálně pedagogické centrum 
 
 
Speciálně pedagogické centrum 
 

odborné pracoviště, Speciálně pedagogické centrum, je součástí Základní školy, Bruntál, 
Rýmařovská 15, příspěvková organizace. 
 

http://www.zsbr.cz/index.php?clanek=13-spc-dulezite-informace
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Personální obsazení 

 

 Ve speciálně pedagogickém centru zřízeném při Základní škole, Bruntál, Rýmařovská 

15,příspěvková organizace pracuje celkem 7 fyzických osob, přičemž úvazky celkem činí 5,5 

Vedením odborného pracoviště je pověřena speciální pedagožka s mnohaletou praxí ve 

vzdělávání žáků s mentální retardací.  

 

Specifikace pracovníků SPC: 

 Kumulovaný úvazek 1,0 tvoří 0,5 speciální pedagog + 0,5 logoped (jedna fyzická osoba) 

 Úvazek 1,0  logoped 

 Úvazek 1,5 tvoří 3 psycholožky 

 Úvazek 1,0 je sociální pracovnice. 

 Úvazek 1,0 speciální pedagog  

 

Celkem 4,5 úvazku odborných pracovníků a 1,0 úvazek sociální pracovnice. 

V gesci sociální pracovnice je administrace provozu odborného a poradenského zařízení SPC 

Všichni zaměstnanci vykazovali 100% odbornou kvalifikovanost 

 

Ve školním roce 2017/ 18 Speciálně pedagogické centrum poskytovalo: 

 

 komplexní diagnostiku (psychologické, spec.pedagogické a logopedické vyšetření) na 

základě žádosti zákonného zástupce ,resp. plnoletého žadatele 

 případovou intervenci pro bezodkladnou pomoc a podporu 

 depistážní práci v terénu  a ve školských zařízeních 

 poradenské služby a vytvářelo podmínky pro formy a způsoby integrace dětí, žáků a 

studentů s mentálním postižením a s vadami řeči.  

 speciálně pedagogickou, sociální a psychologickou péči handicapovaným dětem s cílem 

usnadnit jim integraci do společnosti.  

  zajišťovalo poradenské služby v terénu, tj. přímo v rodinách klientů, ve školských 

zařízeních, ústavech apod.  

  zpracovávalo odborné posudky a podklady pro správní řízení 

 poskytovalo metodickou podporu logopedickým asistentkám  v MŠ 

 realizovalo ambulantní, pravidelnou logopedickou péči dětem předškolního a školního věk 
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 konzultační a poradenskou činnost při aplikaci vyhlášky č. 27 pro školy  poskytující inkluzivní 

vzdělávání 

 přednáškovou a propagační  činnost  

 
 
V rámci udržitelnosti projektů z prostředků  OP VKP se SPC Bruntál ve školním roce 2017/18 
zaměřovalo zejména na následující projekty: 
 

 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK- udržitelnost projektu 

 Diagnostické nástroje, ICT Speciálně pedagogických center - udržitelnost projektu 

 Partnerství v projektu KIPR 

 
 
 
 
Působnost SPC 
Moravskoslezský kraj - region Bruntál. 
Jedná se o  spádové oblasti Bruntál, Krnov, Rýmařov  a Vrbno pod Pradědem. 
Na žádost zákonných zástupců poskytovalo péči i klientům mimo spádovou oblast. 
 
     Pro poskytnutí komplexní péče SPC úzce spolupracovalo se všemi školskými organizacemi: 
                        mateřské školy 

 základní školy 

základní školy samostatně zřízené dle §16,odst.9 

                        speciální školy 

                        střední školy 

Nezbytná se jevila i spolupráce s poskytovateli sociálních služeb. Jednalo se zejména o  Ústavy 

sociální péče, veřejné instituce:   

 Benjamín Krnov, Slezská Diakonie Krnov,         

                          Město Albrechtice  

                          Sociální odbor Městského úřadu Bruntál 

                          Obor péče o děti a rodinu při MěÚ Bruntál 

                          Středisko výchovné péče 

                          Pedagogicko psychologická poradna Bruntál 

                          Správa sociálního zabezpečení při MěÚ Bruntál 

                          Praktičtí lékaři pro děti a dorost,  odborní  lékaři 

                                                        
Specifikace zaměření Speciálně pedagogického centra: 
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Předškolní věk 

 posouzení vývoje a schopností dítěte 

 speciální pedagogické diagnostiky, individuální vzdělávací programy  

 psychologická péče (včetně rodinného poradenství)  

 sociální péče (základní soc.poradenství, pomoc při orientaci v sociální síti, 

zprostředkování sociálních služeb v jiných institucích, řešení problémů v rodinách se 

zdravotním postižením, jednorázové poradenství) 

 komplexní péče při integraci do běžné MŠ (včetně poradenství při výběru vhodného 

školského zařízení) 

 logopedická diagnostika a následná péče při odstraňování vad řeči, zpracování 

podkladů pro integraci v příslušné mateřské škole 

 zpracování kompletních podkladů k rozhodnutí o zařazení dítěte nebo žáka do 

školského zařízení 

Školní věk 

 komplexní diagnostické vyšetření možností a schopností žáka 

 komplexní pomoc při integraci do běžné ZŠ 

o poradenství pro rodiče při výběru školy 

o poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek 

o metodické vedení učitele, příp. asistenta pedagoga 

o zajištění příslušné dokumentace (doporučení k inkluzivnímu způsobu 

vzdělávání, psychologické vyšetření, speciálně pedagogické diagnostiky, pomoc 

při vypracování individuálního vzdělávacího programu, stanovení stupně 

podpůrných opatření)  

 diagnostika úrovně struktury inteligence 

 sociální péče (základní soc.poradenství, pomoc při orientaci v sociální síti, 

zprostředkování sociálních služeb v jiných institucích, řešení problémů v rodinách se 

zdravotním postižením, jednorázové poradenství) 

 komplexní zpracování podkladů pro správní řízení při změně vzdělávacího programu 

 psychologická péče – individuální, skupinová  

 logopedická péče – individuální skupinová 

 spec. ped. péče – individuální, skupinová 

 
Činnost speciálně pedagogického centra ve školním roce 2017 /18 
 
Péče byla poskytnuta celkem 737 klientům a vydáno 1112 písemných odborných podkladů pro 
vzdělávací opatření. Individuálních činností (shrnují psychol. a spec.ped.diagnostiku, intervenci, 
péči soc.prac.,kontroly IVP,PO a individuální péči) bylo provedeno 2211. 
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Cílovou skupinu  

Tvořili žáci s lehkým, středním a těžkým mentálním postižením. V péči Speciálně pedagogického 
centra jsou evidovány i děti a žáci se středně a těžce narušenou komunikační 
schopností, vadami řeči. 
 Standartní služby SPC byly tedy v uplynulém období zaměřeny na depistáž klientů 
s mentálním postižením a řečovými vadami. Nedílnou součástí byla komplexní diagnostika, 
která spočívala v odborném speciálně pedagogickém a  psychologickém vyšetření klientů. Při 
všech odborných  šetřeních byla souběžně prováděna i sociální diagnostika. 
 Strategie komplexní podpory klienta a rodiny, odborné vedení, kontakt s dotčenými 
institucemi byly součástí tvorby plánu péče o klienty. Přímá práce s klienty probíhala 
individuální, případně skupinovou formou. 
            Předškolní péče se týkala zejména dětí s vadami řeči. Ve své podstatě se jednalo o 
konzultaci se zákonnými zástupci dětí, o kontakt s předškolními zařízeními regionu Bruntál. 
Logopedka SPC prováděla diagnostiku rozsahu řečové vady a závěr odborného posudku byl 
výchozí informací pro následnou ambulantní péči, integraci v mateřské škole, případně 
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navazující odborné vedení logopedických asistentek. Pravidelně probíhaly konzultace a 
rediagnostiky. 
 Stěžejní klientelou pro diagnostiku rozsahu mentálních schopností a školní výkonnosti tvořili 
žáci základních škol. Zákonní zástupci byli detailně informováni o výsledku šetření. Formou 
informovaného souhlasu (nesouhlasu) vyjádřili svůj postoj k výchozímu doporučení. V případě 
akceptace doporučení byly zpracovány veškeré podklady pro úpravu vzdělávání žáka se 
speciálními vzdělávacími potřebami. U všech evidovaných klientů probíhala ve stanovených 
termínech rediagnostická vyšetření. 
Sociálně právní poradenství provádělo průběžně nezbytnou administraci poradenského 
zařízení. V neposlední řadě komunikovalo s rodinami klientů ve smyslu přiznávání sociálních 
dávek, příspěvků ZTP apod. 1x měsíčně, pravidelně, se sociální pracovnice zúčastňovala 
pracovních jednání sekce „Rodina a děti“ a speciálně pedagogické sekce „Zdravotně postižení“ 
komunitního plánování sociálních služeb při MěÚ Bruntál. 
 Pracoviště SPC trvale poskytovalo metodickou pomoc vyučujícím, rodičům, 
spolupodílelo se na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů zejména u žáků základní školy 
speciální (odborná výpomoc třídním učitelům). V avizovaných případech se jednalo o tvorbu 
individuálních vzdělávacích plánů pro žáky základní školy speciální, odst. (8), §6, vyhláška 
č.73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 
v platném znění. 
 SPC zpracovávalo a předkládalo ředitelům škol a školských zařízení odborné posouzení 
vzdělávacích výsledků žáků pro konečné rozhodnutí ředitelů škol a školských zařízení dle zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád do příslušného vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 
Dokumentace SPC byla vedena dle ustanovení zákona č.500/2004Sb., správní řád, dle zákona 
č.499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů odpovídající GDPR. 

    Svou odbornou a poradenskou činnost SPC trvale, v průběhu celého školního roku, 
koordinovalo se školními a poradenskými pracovišti  (pedagogicko psychologické poradny, 
střediska výchovné péče, speciálně pedagogická centra) 

 
 Ambulantní služby byly trvale  poskytovány v prostorách Základní školy Bruntál, 
Rýmařovská 15, příspěvková organizace. Nedílnou součástí péče o klienty byly i výjezdy do  škol 
základních, mateřských, sociálních ústavů a rodin. Veskrze se jednalo o terénní práce. 
Pracoviště SPC bylo odborným garantem žáků ve třídách, vzdělávajících se dle  školního 
vzdělávacího programu ŠVP „SPOLU“ a rehabilitačního programu pomocné školy č.j. 159/2003 
– 24  v určené spádové oblasti. 
    Pracovníci SPC se aktivně zúčastňovali setkání „Asociace pracovníků SPC“  na krajské i 
celorepublikové úrovni.  
 

   Zabývali se zejména nastavením principů integrace a inkluze v souvislosti s novelizací školské 
legislativy. Jednalo se především o připomínkování k § 16 novely školského zákona v souladu 
s následným vypracováním prováděcí vyhlášky. V neposlední řadě šlo také o sjednocování 
výstupní dokumentace klientů Speciálně pedagogických center na krajské úrovni. 
  
   Ani k dnešnímu dni není definitivní znění vyhlášky č.27. K 1.9.2018 skončilo „přechodné 
období“ a stále jsou nedořešené detaily včetně  konečné úpravy formuláře „Doporučení“ 
školských poradenských zařízení. Je proto nezbytné úzce spolupracovat s řediteli škol běžného 
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proudu, kteří aplikují inkluzní vzdělávání a průběžně je informovat o probíhajících změnách a 
úpravách. Jako problematické vidíme  i potíže s nárůstem administrativních úkonů a rozsáhlosti 
klientské dokumentace bez personálního posílení. 
 
Vzdělávání a aktivity pracovníků SPC  ve školním roce 2017/18 

Datum a místo 
konání 

Název 
akce……………………………………………………………………………………. 

Počet 
účastníků 

Trvání 
-dny 

6.11.17,Praha Gramotnostní dovednosti žáků I.stupně 2 1 

30.1.18, Brno Diagnostika školní připravenosti 4 1 

17.1.18, Bruntál Pracovní setkání psychologů 1 1 

20 18,Praha Výcvik v integrativní psychoterapii 1 12 

10.4.18,Ostrava Jednání pracovníků SPC MSK 6 1 

19.4.18,Ostrava Neurovývojové poruchy 1 1 

31.5.18,Ostrava Setkání pracovníků SPC v Karviné 4 1 

2017/18 Brun. Komise sociální ochrany dětí Bruntál 1 3 

                                                                                           celkem 20 21 

 
Účinnost vyhlášky č. 27/2016 Sb. s sebou přinesla výrazné navýšení  administrativních 

činností spojených s  povinnou dokumentací, kmenovou školou, rodiči i všemi orgány 

podílejícími se na správním řízení. Během posuzovaného školního roku  přicházely ze strany  

NÚV úpravy a doplňující informace k zavádění změn v inkluzivním způsobu vzdělávání a 

aktuálně jsou inzerovány ještě další změny v elektronickém zpracovávání  evidence a 

dokumentace  klientů. Výrazným zvýšením administrace předepsaných dokumentů a časově 

náročným zpracováváním se jeví fakt, že se  perspektivně, bez posílení odborných pracovníků 

SPC, sníží počet ošetřených klientů i rozsah individuální péče. 

 

 

Zpracovala Mgr. Alena Lišková,vedoucí SPC 

 

 
 

 
Logopedie 

Logopedická poradna je součástí Speciálně pedagogického centra při Základní škole, 

Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace. Ve Speciálně pedagogickém centru pro vady 

řeči pracují dvě logopedky, z toho jedna na půl úvazku. 

1. Ve školním roce 2017/2018  bylo v péči logopedie celkem 19 mateřských škol a 15 

základních škol. V jedné z MŠ byla prováděna pravidelná supervize, vedení klientů, aby zde 

mohly být v integraci (neodpovídající kvalifikace učitelů). 

 

 

 



   VÝROČNÍ  Z PRÁ VA O Č IN NOSTI  ŠKOL Y           2017/ 2018                                                         

 

33 

 

 

 

Pořadové 

číslo 
Mateřská škola 

Vady 

výslovnosti 

Všechny 

integrace 
Celkem dětí Počet výjezdů 

1.  Komenského 7, Bruntál, int., 

1 log třída 
31 31 31 4 

2.  Smetanova 21, Bruntál - int. 

1 log. třída 
12 12 12 3 

3.  Pionýrská 9, Bruntál –int. 

1 log. třída 
20 20 20 6 

4.  Okružní 23, Bruntál – int. 

1 log. třída 
15 8 15 3 

5.  Žižkova 34, Krnov 3 3 3 2 

6.  Svatováclavská 13, Krnov 15 4 15 1 

7.  Jiráskova, Krnov- int.  

Jiráskova, Krnov-int, log. třída 

           8 

           8 

8 

8 

8 

8 

2 

2 

8.  K.Čapka 12a, Krnov – int. 

4 log. třídy 
53 53 53 8 

9.   Staré Město –int. 12 0 12 2 

10.  Ve Svahu, Vrbno –int. 9 9 9 3 

11. Jesenická 448, Vrbno – int. 6 6 6 3 

12. 
Stará Ves u Rýmařova – 

depistáž 
5 0 5 1 

13. Lichnov-depistáž 15 0 15 1 

14. 
Horní Město u Rýmařova –

int. 
4 4 4 5 

15. Malá Morávka –int. 5 5 5 2 

      16. 

      17. 

      18. 

      19. 

Břidličná –int. 

Jindřichov-depistáž 

Rýžoviště 

Světlá Hora 

16 

15 

12 

1 

0 

2 

0 

1 

           16 

           15 

           12 

           1 

2 

2 

1 

2 

 Celkem 277 174 277 57 
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Pořadové 

číslo 
Základní škola, střední škola 

Vady 

výslovnosti 

Všechny 

integrace 
Celkem dětí 

Počet 

výjezdů 

1.  Horní Benešov, int. 4 4 4 2 

2.  Rýmařov - int. 6 6 6 3 

3.  Široká Niva –int. 1 1 1 1 

4.  Cihelní, Bruntál-int 2 2 2 3 

5.  Stará Ves-int. 3 3 3 2 

6.  Smetanův Okruh, Krnov-int. 8 8 8 1 

7.  Dvořákův Okruh, Krnov- int.  5 5 5 2 

8.  Žižkova, Krnov – int. 7 7 7 2 

9.   Břidličná –int. 1 1 1 2 

10.  Okružní, Bruntál–int. 2 2 2 3 

11.  Vrbno pod Pradědem– int. 8 8 8 3 

12.  Zátor-int. 1 1 1 1 

13.  Dvorce-int. 1 1 1 1 

14.  Petrin, Bruntál-int. 4 4 4 3 

15. 
 Petrin, Bruntál, přípravná 

třída-int. 
3 3 3           1 

       
 

 

 

 

 

 

              

            

 

 

 Celkem 56 56 56 30 

 

Komentář: 

 Numerické vyjádření tabulky je variabilní. Souvisí s běžnou docházkou dítěte do MŠ a 
ZŠ.  Zmíněné tabulkové vyhodnocení specifikuje počet týdně ošetřených dětí ve školách. Údaje 
se týkaly výjezdů a konzultací.  Konzultace v mateřských školách byly zaměřeny na depistáž dětí 
s narušenou komunikační schopností s následnou poradenskou činností. Tato činnost SPC v 
tomto školním roce mírně narostla. Logopedická diagnostika v MŠ, která slouží k posouzení 
potřeby PO, byla prováděna převážně v terénu a vždy se souhlasem a za přítomnosti zákonných 
zástupců. Dále byly prováděny konzultace v prostorách logopedické poradny na Základní škole, 
Bruntál, Rýmařovská 15 dle potřeby.  

Za školní rok 2017 - 2018 bylo provedeno 504 intervencí v logopedických poradnách 
SPC.   Bylo provedeno 101 kontrol IVP, 122 kontrol podpůrných opatření bez IVP. S klienty se 
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pracovalo i skupinově, zrealizovalo se 50 depistáží. Celkem bylo vykázáno 978 činností, z toho 
410 ambulantně a 578 v terénu.   
Za loňský školní rok byla poskytnuta v rámci logopedické poradny SPC péče 194 klientům 
z MŠ, 54 klientům z logopedických tříd, 3 klientům z přípravné třídy a 60 klientům ze škol 
základních, 18 klientů bylo z rodiny, školsky nezařazených.   

Klientelu MŠ tvořily děti z předešlých let, u kterých byla prováděna rediagnostika, u 
některých jsme šetřily školní zralost. Tyto stavy byly průběžně doplňovány vstupními 
vyšetřeními nových dětí. Byly vypracovány logopedické zprávy, a pokud vznikla potřeba, i 
doporučení podpůrných opatření, což bylo ve většině případů.   

 Ve školním roce 2017/2018 u 329 klientů byla provedena speciálně pedagogická 
diagnostika, 243 z nich dostali podpůrná opatření do škol (nejčastěji 3. stupně), 86 z nich bylo 
doporučeno vyšetření na SPC pro MP nebo na PPP, případná pravidelná péče logopeda.  
Na každé škole proběhla konzultace IVP a konzultace pedagogovi, z každé konzultace byl 
následně zpracován zápis. Ve spolupráci logopeda SPC s příslušnou školou byl klientům s PO 
následně vypracován také individuální vzdělávací plán, s nímž byl seznámen zákonný zástupce.  
 
Další péče: 

1. Logopedky SPC poskytovaly dle dohody se zákonným zástupcem péči klientům s vadami 
řeči v rámci logopedické poradny v prostorách Základní školy, Rýmařovská 15, Bruntál. 
Celkem pravidelně docházelo 26 klientů, z toho bylo 15 klientů ze ZŠ, 8 klientů ze MŠ a 
3 klienti ze speciální ZŠ. Bylo vykázáno celkem 219 činností. 
 

2.  Logopedka poskytovala logopedické služby studentům středních škol, případně  
vysokoškolákům – prováděla odborná logopedická vyšetření a vydávala doporučení ke 

studiu   pedagogických směrů na VŠ. Vyšetření bylo prováděno jednorázově. Služba 
pedagogům kmenové školy a poradenská činnost byla uskutečňována průběžně a dle 
potřeby učitelů formou individuálních konzultací. Dále probíhaly během roku průběžně 
praxe studentů vysokých škol, celkem 41 hodin. 
 

3. Byla prováděna logopedická vyšetření na základních školách, na která navazovala i 
vyšetření kontrolní. 44 klientům byla doporučena PO, ostatní byly doporučeni na 
vyšetření na SPC pro MP, na PPP nebo byla doporučena pravidelná péče logopeda. 
Celkem bylo v evidenci 60 klientů na ZŠ, pro klienty s přiznanými PO byl většinou 
zpracován IVP. 
 

4. U dětí předškolního věku byla šetřena školní zralost (celkem 45 dětí), následně    
potřebným vypracován odklad povinné školní docházky. Doporučovaly jsme i nástup do 
přípravné třídy na ZŠ Petrin. 
 

5.  Proběhla i přednášková činnost pro budoucí logopedické preventistky v rámci jejich 
kurzu logopedické prevence, tři přednášky byly zaměřeny na cílovou skupinu zákonných 
zástupců v MŠ v Jindřichově, v ZŠ a MŠ ve Staré Vsi a v ZŠ Rýmařovské 15,  Bruntál. 
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6. Logopedky SPC se i dále vzdělávaly, absolvovaly kurzy v Praze (Gramotnostní dovednosti 
u žáků prvního stupně), v Brně (Školní připravenost, Bednářová) a v Ostravě 
(Neurovývojové poruchy, Emmerlingová). 

 
 
 
 
 
                                                                          zpracovala: Mgr. Nedopilková Ludmila 
                                                                                              logoped SPC 

 
 

I) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ  

Základní škola  Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace,  plnila úkoly vyplývající 
z pokynu MŠMT ČR k prevenci zneužívání návykových látek ve školách a školských zařízeních č.j. 
16 227/96-22 v platném znění. Řídila se závaznými právními normami a směrnicemi: 

 
 

 Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních č. 72/2005 Sb. dle Školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění 

 Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí a 
kariérním systému pedagogických pracovníků č. 317/2005Sb. v platném znění 

 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně 
patologických jevů u dětí a mládeže, č. j.: 20006/2007 – 51 

 Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu 
školství, mládeže a tělovýchovy na období 2013 – 2016 

 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 28 275/2000 - 22 k 
prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení  

 

 
Specifická primární prevence sociálně patologických jevů byla ve velké míře aplikována 

v běžné školní výuce v rámci učebních předmětů: 
 

 
    

http://www.zsbr.cz/?attachment_id=2175#sitemain
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Výchova ke 
zdraví 

Morální rozvoj 
 řešení neshod, konfliktů, nácvik přiměřeného způsobu komunikace a chování mezi 

vrstevníky 
Podpora zdraví a její formy-prevence a intervence 

 odpovědnost jedince za zdraví 
Rizika ohrožující zdraví 
Osobnostní a sociální rozvoj 

 seberegulace a sebeorganizace činností a chování -  cvičení sebereflexe, sebekontroly, 
sebeovládání a zvládání problémových situací 

 cvičení sebekontroly, sebeovládání 
Zdravý způsob života a péče o zdraví 

 odpovědnost jedince za zdraví-poruchy příjmu potravy 
 ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy 
 hepatitida, HIV/AIDS, 

Dopravní výchova 
 prevence nehodovosti 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 
 komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi 
 pohyb v rizikovém prostředí 
 konfliktní a krizové situace 

 

Glogální 
výchova 

 práva a povinnosti občanů, aktivita občanů, převzetí zodpovědnosti za své postoje a činy 
 školní řád, práva a povinnosti žáků  
 možnosti uplatnění svého návrhu, připomínky demokratickou cestou 
 zásady komunikace - komunikační cvičení 

Občanská 
výchova 

 zákon o rodině, trestní zákon, trestní odpovědnost 
 využívání služeb pomáhajících organizací v krizových situacích 
 plánování volného času 
 společenské normy a pravidla, základy společenského chování 
 řešit neshody, konflikt 
 mezilidská komunikace základní pravidla chování 
 úcta k člověku, ohleduplnost, tolerance  
 kamarádství, přátelství 
  vhodné a nevhodné způsoby využití volného času 
 projev vandalismu, vztahy ve škole, ve třídě 

Přírodopis  biologie člověka 

Tělesná 
výchova 

 význam pohybu pro zdraví – pohybový režim, pohybové aktivity, rekreační sport – motivace 
pro sport v rodině, v zájmových kroužcích ve škole i sportovních oddílech v místě bydliště  

 zdravotní a psychosociální rizika zneužívání návykových látek, patologického hráčství, 
závislost na počítačích, pohyb v rizikovém prostředí – party, trestná činnost 

 pravidla silničního provozu pro chodce, cyklisty 
 vhodná a nevhodná cvičení, vhodné a nevhodné prostředí pro pohybové aktivity 
 záchrana a dopomoc 
 tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení 
 vztah ke sportu, zásady jednání a chování 

Praktické 
práce 

 úloha techniky v životě člověka 
 zneužití techniky – terorismus, zbrojení, násilí, izolace lidí nedostatkem komunikace 
 hygiena a bezpečnost práce  
 bezpečnostní předpisy 
 nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru 
 hygiena v době dospívání, menstruace, pohlavní hygiena, prevence pohlavních chorob 
 antikoncepce 

ICT  nebezpečí na internetu, komunikace online, sociální sítě, e-shop – snadný nákup čehokoliv 

Chemie  hořlaviny, výbušniny, jedy, žíraviny, dráždivé a zdraví škodlivé látky 
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 Doprovodné aktivity ve vhodně zvolených vyučovacích hodinách v průběhu školního roku 
v rámci prevence rizikového chování: 
 

a) Prevence kuřáctví a výchova dětí ke zdravému životnímu stylu – Interaktivní 
beseda - NEKUŘÁTKA na www.nekuratka.cz 

b) Prevence závislostí: Řekni NE drogám - beseda se žáky 8. a 9. ročníku  
c) Občanské sdružení RESOCIA o.s., preventivní programy s žáky 8.a 9.p.r. 
d) OPEN HOUSE o.s., Bruntál  preventivní programy s žáky 7. - 9.p.r. 

Besedy s tématikou drogové závislosti poukázaly na problematiku kouření, alkoholu a 
užívání návykových látek, jejich negativní působení na člověka. 

e) Prevence nebezpečí online prostředí: Nebezpečí internetu  - kyberprostoru. 
Interaktivní besedy + nástěnka k tématu, seznámení s www.e-bezpeci.cz , 
www.saferinternet.cz  a www.mladezvakci.cz 

f) Prevence před týráním a sexuálním zneužíváním: Stop násilí. (vládní kampaň 
Stop násílí na dětech – www.stopnasilinadetech.cz ) 

Prezentace vybraných forem násilí: 
o násilí pouličních gangů, extremistických skupin či divácké násilí 
o delikventní chování 
o sexuální zneužívání 
o šikana 
g) Prevence před nástrahami internetu a nebezpečí, která jsou skryta za 

nejrůznějšími identitami: SEZNAM SE BEZPEČNĚ 
Seznam.cz díky získání akreditace MŠMT distribuoval do základních škol film s názvem 
„Seznam se bezpečně“. Film je určen dětem ve věku 12 - 16 let, jejich rodičům a 
pedagogům. Třicetiminutový film ve třech příbězích ukazuje odvrácenou tvář internetu. 

h) Informace rodičům  - letáček Desatero bezpečného internetu, který má rodiče 
upozornit na důslednou kontrolu dítěte při používání internetu. 

i) Zapojení učitelů do využívání moderních vzdělávacích technologií, jako 
prostředku názorné motivace k prevenci rizikového chování – Interaktivní tabule 
s možností práce online, www.hravezijzdrave.cz  www.nekuratka.cz  
www.ibesip.cz  www.viscojis.cz 

j) Pro podporu kamarádských vztahů mezi žáky byly zakoupeny stolní hry a 
výtvarný materiál. Žáci se učí společným prožíváním organizovat si činnost sami 
(o  volných hodinách), společně stanovují pravidla her. 

k) Ve společných výtvarných činnostech (práce s výtvarnými materiály, hlínou) 
uplatňují své praktické dovednosti, talent, kreativitu, mají radost ze společných 
činností a navíc se podílejí na estetizaci společného prostředí školy 

 
 

 
 
 
 

http://www.nekuratka.cz/
http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.saferinternet.cz/
http://www.mladezvakci.cz/
http://www.stopnasilinadetech.cz/
http://www.hravezijzdrave.cz/
http://www.nekuratka.cz/
http://www.ibesip.cz/
http://www.viscojis.cz/


   VÝROČNÍ  Z PRÁ VA O Č IN NOSTI  ŠKOL Y           2017/ 2018                                                         

 

39 

 

 
Výsledky zmapování současného stavu školy 

 
Na základě pozorování a strukturovaných rozhovorů s pedagogickými i nepedagogickými 
pracovníky naší školy o výskytu rizikového chování žáků, vyplynuly tyto výsledky: 

 
 
Rizikové chování vyskytující se u žáků školy 

 kouření 

 experimentování s marihuanou a jinými návykovými látkami  

 experimentování s alkoholem či užívání alkoholu 

 agresivita, šikana 

 krádeže 

 pasivní trávení volného času 

 sebepoškozování 

 rizikové sexuální chování 

 intenzivní hraní počítačových her 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Projevy a problémy spojené s výskytem rizikového chování na škole: 
 

Bylo důležité si uvědomit, v jakém prostředí většina žáků naší školy vyrůstá. Jedná se 
často o nepodnětné, sociálně a ekonomicky chudé prostředí, kde rodiče vykazují taktéž znaky 
rizikového chování (pro žáky je často rizikové jednání normou společenského chování), O děti 
často nejeví velký zájem či je nepřiměřeně trestají, nepřiměřeně je využívají k péči o mladší 
sourozence. Proto, ačkoli se zdá, že rizikového jednání naši žáci vykazují mnoho, je důležité při 

 
 Evidence rizikového chování ve školním roce 2017/2018 

     

Kouření - reálná zjištění        3 podezření  15 počet řešení 
školou  

 3 

Alkohol - reálná zjištění  0 podezření  0 počet řešení 
školou  

 0 

Drogy - reálná zjištění  0 podezření  0 počet řešení 
školou  

 0 

Šikana, agresivní a 
nevhodné chování 
reálná zjištění 

 2 podezření  14 počet řešení 
školou  

 16 

Záškoláctví reálná 
zjištění 

 32 podezření. 41 počet řešení 
školou  

 41 

Kriminalita - reálná 
zjištění 

 0 podezření  0 počet řešení    0 

Gamblerství - reálná 
zjištění 

 0 podezření  0 počet řešení 
školou  

 0 

Rasismus - reálná 
zjištění 

 0 podezření  5 počet řešení 
školou  

 0 

Vulgarismus - reálná zjištění 32 podezření  57 počet řešení 
školou  

 57 

Jiné - reálná zjištění  0 podezření  4 počet řešení 
školou  

 4 
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koncepci preventivních aktivit z tohoto faktu vycházet, ale zaměřovat se spíše na rozvíjení 
pozitivního potenciálu rizikově se chovajících dětí (tzv. resilienční přístup). 

 
Spolupráce základní školy ve školním roce 2017/2018 se týkala především 
 

  střediska ekologické výchovy Vita  

  střediska ekologické výchovy Tereza 

  referátu životního prostředí MÚ Bruntál, oddělení ekologie krajiny a zemědělství  

  stanice mladých přírodovědců SVČ Bruntál 

  Centra osvěty pro životní prostředí MěÚ Bruntál  

 
Celoroční projekty 

 Recyklohraní (www.recyklohrani.cz) – EVVO 

  „Odpaďáček“ – ekologický projekt 

 Majáles a Svátek matek 

 Den Země 

 Halloween 

 Záložka do knihy (mezinárodní projekt) 

 Mandala dětem 

 
 

 

 

 

 

     

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ostatní akce 

- Úklid okolí školy – září 1. – 9. ročník 

- Haloween 

- Hasiči  

- Festival Kytka – listopad 2017 

- Mikuláš 

- Program pro žáky o Vánocích  

- Florbalový turnaj 

- Vybíjená 

- Třídíme se zvířátky – soutěž 

- Festival přátelství SPMP 

- Děd Praděd – výtvarná soutěž 

- MDD 

- Turistické výlety 

- Talent show 

- Hlavičkovaná 

- Švihadlový král a královna 

- Zlatokopové 21. století 

- Bruntálský kros 

- Přikrmování a pozorování ptáků u 
krmítka – zima  

- Výstava kraslic na zámku Bruntál 

- Den dětí – noc ve škole 

- Dny města – reprezentace školy  

- Závody všestranné zdatnosti 

- Čtyřboj v atletice  

- Závody všestranné zdatnosti 

- Čtyřboj v atletice 

- T-mobile Olympijský běh 

- Turnaje: fotbal, florbal,vybíjená 

- Kulturní akce pro žáky školy: městské 

divadlo, kino 

- Zahradní slavnost  

 

 

Volnočasové aktivity, kroužky 

- Výtvarný a keramický 
kroužek II. stupeň 

- PC kroužek 

- Divadelní kroužek 

- Sportovní 

- Fotbal, florbal 

- Modelářský kroužek 

- Vaření 

- Stolní hry 

 

 

 
 
 

 

 

http://www.recyklohrani.cz/
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Spolupráce s ostatními organizacemi 

Naše škola je zapojena do  projektu E-Bezpečí, který se zabývá nebezpečnými 
komunikačními jevy spojenými s ICT. Získali jsme propagační materiály projektu, včetně letáčků 
mapujících některé jevy, kterými se projekt zabývá. 
 

 Kyberšikana a happy slapping (kybernetická šikana) 

 Sexting (distribuce elektronických materiálů se sexuálním obsahem) 

 Kybergrooming (manipulace dětí s cílem přimět je k osobní schůzce) 

 Kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování) 

 Ochrana osobních údajů a sociální sítě (např. Facebook) 
 

Ve školním roce 2017/2018 byli  žáci opět zapojeni do preventivně výchovného 
programu hasičského záchranného sboru Bruntál – Hasik.cz – výchova dětí v oblasti požární 
ochrany a ochrany obyvatelstva. 
 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence 

Školní metodik prevence byl průběžně vzděláván dle nabídky DVPP. Další vzdělávání 
také probíhalo formou samostudia článků a publikací, novel zákonů, metodických pokynů a 
doporučení. 
Spolupráce pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblasti prevence: 

 informace jsou předávány na pravidelných společných pracovních poradách 

 všichni pracovníci školy jsou členy občanského sdružení „Speciální škola dětem“, které 
podporuje zejména volnočasové aktivity školy 

 
Pro rozvoj zájmů a aktivit dle jejich individuálních schopností využíváme činnosti zájmových 
kroužků. Ve volnočasových aktivitách bylo zapojeno 56 žáků školy  

  

Ve školním roce 2017/2018 byly o.s. „Speciální škola dětem“ žádány finanční prostředky 
z prostředků MěÚ Bruntál – Dotační program na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového 
chování a  bylo  poskytnuto formou grantu  

16 000,- Kč. Tyto prostředky  z velké  části pokryly náklady na financování sportovních akcí školy. 

Další finanční prostředky jsme byli nuceni hledat z jiných zdrojů. 

 
Co nás trápí, co se nám nedaří  
 

 Jako jeden z palčivých problémů vnímáme časté pozdní příchody žáků na vyučování, 
absenci a pozdní omlouvání některých žáků. Avizované pozdní příchody se již tradičně 
týkají především žáků vyšších ročníků.  

 Opakovaně jsme řešili zvyšující se agresivní chování vůči spolužákům i vyučujícím, 
zejména slovní výpady.  
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 Oblastí, kde zaznamenáváme jen dílčí úspěchy, je komunikace s rodiči, zákonnými 
zástupci a jejich aktivní zapojení při řešení projevů rizikového chování. Aktivita a 
spolupráce rodičů značně opadá s přechodem žáka na 2. stupeň.  
 
 

Doporučení pro příští školní rok:  
 pokračovat v dosavadní strategii a budování přátelských a bezpečných vztahů mezi 

všemi členy společenství školy,  
 stálé monitorování výskytu patologických jevů, zejména šikanování a záškoláctví 
 zajišťovat programy zabývající se problematikou rizikového chování pro žáky a další 

vzdělávání pro pedagogické pracovníky.  
 

 
 
 
      zpracovala Mgr..Žaneta Vondrová, školní metodik prevence 
 
 

J) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2017/2018 plnilo  funkci 
inovační, rozšiřující a specializační. Navazovalo  bezprostředně na zavádění nabytých poznatků  
do pedagogické praxe. Bylo realizováno prostřednictvím účasti na vybraných kurzech, 
seminářích, workshopech apod. z nabídek akreditovaných organizací pro aktuální školní rok. 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků vycházelo z obecně stanovených vzdělávacích cílů a 
klíčových kompetencí RVP ZV s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým a středním  
mentálním postižením ve znění Opatření MŠMT, č.j.MŠMT-28603/2016 pro základní vzdělávání 

 Prioritou bylo  vzdělávání a jeho rozšíření ve smyslu úspěšné realizace školního 
vzdělávacího programu v Základní škole  a k realizaci školního vzdělávacího programu v Základní 
škole speciální. Akceptován byl  vlastní zájem  jednotlivých pedagogů, přičemž byl naplňován 
stanovený plán DVPP, tedy  současné i perspektivní potřeby rozvoje školy. 
DVPP bylo směrováno i k prohlubování erudice ve smyslu realizace volnočasových aktivit. Praxe 
ukazuje, že v oblasti  vzdělávání  je potřeba poskytnout pracovníkům v této oblasti ucelený 
systém, neboť přístup k výchově a vzdělávání se za poslední léta výrazně změnil. Je nezbytné, 
aby pedagogové  měli adekvátní přehled o situaci v oboru a mohli tak svým svěřencům nabízet 
aktivity, které je osloví. I oblast souvisejících právních předpisů je v současné době poměrně 
komplikovaná a ne vždy zcela přehledná. Změnila se řada předpisů, které je při práci s dětmi 
nutno respektovat. DVPP tedy vycházelo z nutnosti stálého doplňování vědomostí a praktických 
znalostí a potřeby zajistit  informovanost  o nových trendech a různorodých aktivitách, které 
jsou konkrétním jedincům blízké a oslovují je. Významné části spočívaly nejen v teoretických 
disciplínách, ale i v praktickém výcviku v jednotlivých oblastech, včetně tvořivého a flexibilního 
přístupu k novinkám.  
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U zmiňovaného vzdělávání byla využita zejména programová nabídka KVIC Nový Jičín, 
NIDV,NUV, PAU. V neposlední řadě jsme využívali nabídky vzdělávacích akcí schválených 
projektů OP VKP. Tyto byly lukrativní  z hlediska ekonomického a poskytovaly také 
garantovanou kvalitu. V nastíněném trendu hodláme i nadále pokračovat. 

Do programu DVPP byli zapojeni všichni stávající pedagogičtí  pracovníci. 
Profinancováno bylo celkem  8 570,- Kč z vlastních zdrojů. Jak již bylo zmíněno ve velké míře 
jsme využívali nabídky z tzv. jiných zdrojů. Poznatky z akcí  si vyučující předávali zejména na 
metodických  sdruženích I.a II. stupně. Nabízené akce byly vesměs hodnoceny příznivě. 
K erudovanosti většiny lektorů nebylo zásadních připomínek.  

Perspektivně hodláme využít v maximálně možné míře akreditovaných pracovišť, 
s nimiž nás pojí letité, dobré zkušenosti.  

Zaměřovat se budeme i nadále především na problematiku  dětí s LMP, na problematiku 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu integrace a inkluze v souladu 
s  vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných a  vyhláškou č. 116/2011 Sb. kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování 
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 

V neposlední řadě půjde také o sebevzdělávání ve smyslu osobnostního růstu každého 
pedagogického pracovníka školy, získání požadované odborné erudice speciálního pedagoga 
formou celoživotního vzdělávání, nebo magisterským studiem na příslušných  Pedagogických 
fakultách. Opominout nelze ani významné zapojení školy do lektorské činnosti v rámci projektu 
„Ipadvevyuce.cz“, „Učíme se pro budoucnost“ a již zmíněného projektu „Centra kolegiální 
podpory“. 2  pedagogové Základní školy speciální se na základě vlastní iniciativy zapojili do 
lektorské činnosti  projektu:  lektor v rámci Výzva 51, lektor Letní školy 2017. Jeden z nich je od 
června roku 2014 certifikovaný jako Apple Professional Development Trainer pro partnery 
Solution Expert in Education. Oba se pravidelně zúčastňují učitelských summitů v rámci České 
republiky, seminářů, workshopů napříč Moravskoslezským krajem. ve vedení Letní školy iPadů 
jsou velmi úspěšní. Toto školení pedagogů, zájemců probíhá  každoročně v období letních 
prázdnin. Jeden lektor, doktorand University Ostrava publikuje a lektoruje i v zahraničí. 

 

Akreditaci pro nabídku vlastních akcí DVPP škola nemá. 
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datum: akce: 
počet 
účast.: cena v Kč 

22. 11. 2017 Grafomotorické dovednosti 2 2 200 

8. 2. 2018 Básničky a písničky pro PAS 1 1 530 

8. 2. 2018 SPC diagnostika  2 900 

9. 3. 2018 Metodická poradna 1 640 

11. 6. 2018 Specifické poruchy učení 1 1 300 

   8 570 
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Přehled DVPP za školní rok 2017/2018 – z jiných zdrojů 
Projekt: 

 „Učíme se pro budoucnost“, reg.č.: CZ.02.3.687/0.0/0.0.16_02222/0003167 

Projekt: 
„Centra kolegiální podpory“,reg.č.:CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004773  
   
   

Datum Akce Počet 
    účastníků 

1.9.2017 Čtenářská gramotnost 1 

2.9.2017 Čtenářská gramotnost 1 

22.9.2017 Mentoring 1 

23.9.2017 Mentoring 1 

29.9.2017 Čtenářská gramotnost 1 

5.10.2017 Matematická gramotnost 1 

6.10.2017 Matematická gramotnost 2 

9.10.2017 Matematická gramotnost 2 

12.10.2017 Anglický jazyk 1 

16.10.2017 Sdílení zkušeností pedagogů 2 

19.10.2017 Matematická gramotnost 1 

19.10.2017 Mentoring 1 

19.10.2017 Anglický jazyk 1 

20.10.2017 Mentoring 1 

20.10.2017 Čtenářská gramotnost 2 

21.10.2017 Čtenářská gramotnost 2 

30.10.2017 Sdílení zkušeností pedagogů 2 

2.11.2017 Matematická gramotnost 1 

2.11.2017 Anglický jazyk 1 

9.11.2017 Anglický jazyk 1 

16.11.2017 Matematická gramotnost 1 

23.11.2017 Anglický jazyk 1 

24.11.2017 Čtenářská gramotnost 2 

25.11.2017 Čtenářská gramotnost 2 

30.11.2017 Matematická gramotnost 1 

30.11.2017 Anglický jazyk 1 

7.12.2017 Matematická gramotnost 1 

7.12.2017 Anglický jazyk 1 

14.12.2017 Anglický jazyk 1 

5.1.2018 Čtenářská gramotnost 2 

6.1.2018 Čtenářská gramotnost 2 

11.1.2018 Anglický jazyk 1 

18.1. Anglický jazyk 1 
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Dlouhodobým  záměrem školy zůstává  zpřístupnění  informací  prostřednictvím  
výpočetní  techniky co  největšímu  počtu  pedagogů  a  následně  žáků  školy. Stávající stav 
splňuje požadované ukazatele, což se týká kapacity HW a SW. Dle finančních možností školy je 
plánována a postupně realizována  inovace PC a softwarového vybavení. Počítá se i s postupnou 
obměnou zastaralých typů PC. 

Vize: 

- snaha včas reagovat na změny ve způsobu správy a zabezpečení 

- pokračovat v nákupu výpočetní techniky a aktuálního OS tak, aby byla výpočetní technika 
průběžně obměňována podle reálných finančních možností školy 

- pokračovat ve vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti informační gramotnosti 
podle nabídky kurzů a požadavků školy, zejména ve využití nových produktů MS a využití 
výukových SW 

- postupně doplňovat školní databázi výukových programů nákupem multilicencí, využitím 
internetu a volně šiřitelných programů a plně využít vlastní výukové programy vytvořené 
v rámci projektu EU peníze školám, Operačního programu Vzdělání pro 
konkurenceschopnost 
 
Výrazným počinem v rozvoji ICT bylo zapojení školy jako partnera do realizace projektu 

„Sdílím, sdílíš, sdílíme, aneb využití ICT pro efektivnější výuku“  www.ipadvevyuce.cz 

Do Výzvy 51 se svého času zapojilo 20 učitelů. Tablety, které díky projektu získali, 
pedagogové velmi efektivně zakomponovali do běžné výuky žáků. Vzhledem k tomu, že naše 
žáky vzděláváme dle školního vzdělávacího programu „SPOLU“, který vychází z platného 
Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Základní škola speciální, v průběhu 
školního roku  jsme iPady používali jako kompenzační pomůcku  deficitů v jemné motorice, 
sluchu, zraku, hmatu.  Především však z důvodu chybějících učebnic, které v avizovaném 
oboru speciálního vzdělání citelně chybí. Škola, potažmo vyučující v ZŠs, prokázali 
neoddiskutovatelnou jedničku v rámci celé České republiky ve smyslu zavádění i Padů do 
výuky žáků se střední mentální retardací. 

Velmi intenzívně se během celého školního roku pracovalo na průběžné inovaci 
internetových stránek školy www.zsbr.cz, které jsou od 1.9.2016 zcela nové. 

 Management školy  pojal DVPP jako prohlubování znalostí v oboru pracovně právním,  
BOZP, zejména pak v dalším rozvíjení kurikula školy. 

 

 

Dlouhodobé  cíle  školy v oblasti DVPP  (podrobně rozpracovány v rámcovém plánu DVPP) 

 

 Průběžné prohlubování odborné a pedagogické způsobilosti dle zákona 
č.563/2005 Sb. o pedagogických pracovnících a vyhlášky č.317/2005 Sb. o 
DVPP, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 
magisterským studiem na příslušných pedagogických fakultách v platném znění 

 Průběžné absolutorium magisterského studijního programu speciální 
pedagogika u dálkově studujících 

http://www.ipadvevyuce.cz/
http://www.zsbr.cz/
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 Rozšiřování kvalifikace speciálních pedagogů – nové trendy ve speciální 
pedagogice týkající se zejména vyhlášky č.27/2016 Sb.,o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

 Průběžné zkvalitňování ICT 

 Multikulturní výchova 
 Environmentální výchova (škola zapojena do projektu Recyklohraní ) 

 Přeshraniční spolupráce s Polskou a Slovenskou školou 

 Zapojování školy do výzev MŠMT 
 

DVPP je na škole organizováno na základě těchto principů:  

 rovnost příležitostí a zákaz diskriminace – každý z pedagogických pracovníků má stejnou 

možnost účasti na těch formách a druzích dalšího vzdělávání, které jsou zahrnuty 

v  plánu, při současném dodržení všech podmínek stanovených  plánem DVPP  

 potřeby školy – základním parametrem pro výběr konkrétní formy nebo druhu dalšího 

vzdělávání jsou skutečné potřeby školy; tyto potřeby jsou vyjádřeny v rámci plánu DVPP  

 rozpočet školy – výběr a realizace jednotlivých vzdělávacích aktivit a organizace celého 

systému DVPP vychází z rozpočtových možností školy a těmto se podřizuje  

 studijní zájmy pedagogických pracovníků – při dodržení předchozích principů a 

podmínek jsou pro výběr konkrétní formy nebo druhu DVPP určující studijní zájmy 

jednotlivých pedagogických pracovníků.  

Nedílnou součástí DVPP na škole je forma samostudia. Každý učitel si sestavil vlastní obsahový 
plán pro samostudium, který je součástí jeho portfolia. Plán byl individuální,  zaměřen na rozvoj 
oblastí, v nichž učitel dosahoval nejnižší úrovně  

Ředitelka školy vedla přehled dalšího vzdělávání učitelů a hodnotila  jeho účinnost na základě:  

1. sebehodnocení jednotlivých učitelů  

2. vlastní hospitační činnosti  

3. pracovního hodnocení učitele  

 

H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A  PREZENTACI ŠKOLY NA 
VEŘEJNOSTI  

 

Školní desatero: 
 
1/  svobodná škola - založená na svobodné tvůrčí činnosti dětí a na respektování jejich 

osobnosti ( integrace dětí s postižením, spojování věkových skupin, individuální 
přístup, prvky alternativní výuky,www.zsbr.cz;  www.ipadvevyuce.cz 

2/  škola = místo radosti - kde se děti cítí dobře, místo, kam se těší, kde nevidí ostré 

hranice mezi světem školním a reálným - kde jim pomůžeme hledat cestu životem a nalézat sebe sama 
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3/  hra - je samozřejmou součástí každé výchovně vzdělávací činnosti 
4/  škola, která se snaží vést děti k citlivosti a vnímavosti a tím vychovat děti, které 

si umí vážit okolí i samy sebe 
5/  spolupráce s rodiči a s obcí  
6/  každodenní kontakt a spolupráce ZŠ prakt. a ZŠ spec.  se ŠD 
7/  výchova k aktivnímu čtenářství, pěstování vztahu k umění,  zvláště k výtvarnému a k hudbě 
8/  spojení výuky s praktic. životem – tzn. „Učíme se nejen ve škole!“ (exkurze, prezentace, divadla, 

sportovní soutěže, vernisáže, úzký kontakt s běžnými ZŠ,  plavání ve 3. a 4.p.r.,  v základní škole speciální, 
lyžařský výcvik žáků 9.p.r., adaptační pobyt žáků 6.p.r.,pestrá nabídka zájmových činností, zapojení do 
akcí města Bruntál, do soutěží na úrovni regionální a nadregionální) aj. 

9/ bezpečná a zdravá škola, škola bez drog 
10/  školní a místní tradice – „Jsem hrdý na svou školu i na svou obec!“ (aktivní 

zapojení do dění na úrovni obcí dojíždějících žáků, slavnosti školy). 

 
  Pro školu byly strategicky významné, promyšlené kroky k navázání a udržení pozitivního 
vztahu s rodiči, zákonnými zástupci žáků, představiteli místní správy a s širší komunitou, s 
veřejností k vytvoření vztahu v atmosféře porozumění, důvěry a respektu. Smyslem bylo 
zejména posílení partnerství s rodiči, zlepšení služeb a otevření se vůči veřejnosti. Nebylo 
snadné tohoto cíle dosáhnout. Komunikace se odehrávala v určitém specifickém, sociálním 
kontextu, který ovlivňoval nejenom samotný proces komunikace, ale také její efektivitu a 
výsledky. 
Cílem v této oblasti bylo šíření informací o činnosti školy, o její práci, výsledcích, vytváření image 
školy a budování dobré pověsti. V prostředí stoupající školské konkurence (integrace, inkluze) 
jsme využívali  rozličné prostředky, jak na sebe upozornit a ukázat, v čem je naše škola jiná, 
jedinečná a čeho všeho jsme docílili. Nespoléhali jsme se na to, že se dobrá škola propaguje jen 
svou prací. Při této příležitosti v průběhu celého školního roku 2017/2018 se jednalo zejména 
o vzdělávací nabídky v kontextu realizace projektů „Centra kolegiální podpory“ a „Učíme se pro 
budoucnost“ 
Šlo nám zejména o otevřenější komunikaci s veřejností, o propagaci kvalitních služeb pro naše 
klienty – žáky a jejich rodiče. K tomuto účelu jsme maximálně využívali všech dostupných 
metod public relations: 

- navázat partnerství  
- naslouchat klientům a zájemcům o naše služby 
- reagovat na jejich podněty 
- uzpůsobovat naši činnost jejich potřebám 

Nejčastějšími prostředky pro zviditelnění image školy byly:  
- tištěné propagační materiály prezentující činnost  organizace 
- elektronická forma prezentace organizace a jejích aktivit v podobě webových stránek 

(www.zsbr.cz  www.ipadvevyuce.cz)  
- příspěvky o činnosti organizace v místním a celostátním tisku 
- výroční zprávy 
- rozhovory, natočená reportáž (televize Polar) 
- webové prezentace 
- power-pointové prezentace 
- články v regionálním i celostátním tisku  
- prezentace prací  žáků školy na Zámku Bruntál 

V rámci projektu „Učíme se pro budoucnost“ jsme ve škole  zrealizovali 4 osvětové přednášky 
pro rodiče: 
 

http://www.zsbr.cz/
http://www.ipadvevyuce.cz/
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23. 1.2018  Návykové látky - od zábavy k závislosti - Mgr. Stanislav Toman 

15. 3.   Hranice jsou nutné - Mgr. Zdeňka Štefanidesová 

24. 4.    Poruchy chování a ADHD - Mgr. Jana Kašpárková 

30. 5.   Děti a volný čas - Mgr. Veronika Ježková 

 

 
  Nezaměřovali jsme se však pouze na „maximum zisku pomyslných kladných bodů“, ale 
spíše na kvalitu naplňování našich cílů;   

 
 Být dynamickou školskou organizací a nabízet atraktivní činnosti.  

 Svými public relations aktivitami oživit prostředí v místě našeho 
působiště.  

 

Nastavenou public relations jsme  vnímali jako nezbytnou podmínku své trvalé udržitelnosti 
ve sféře nabízených školských služeb. 
 
 
Ve volnočasových aktivitách bylo zapojeno 45 žáků školy 

 

Volnočasových aktivit se sportovním zaměřením se průběžně zúčastňovali všichni zájemci 
z řad žáků školy. Výstupem byla účast na sportovních kláních okresního, krajského i 
celorepublikového setkávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jednalo se zejména 
o sportovní soutěže uvedené v přiložené tabulce: 

 

  SOUTĚŽ     
    organizátor 

   CELKOVÉ 
   pořadí škol 

       JEDNOTLIVCI,družstva 

   1.místo           2.místo         3.místo 
Okr.přebor lehkoatl. ZŠ  Bruntál, 

Rýmařovská 15 
          

 
1 

dívky i 
hoši 

  

NÁRODNÍ FINÁLE 
51.ročníku lehkoatl. 
čtyřboje žáků se SVP  
Karlovy vary 

 
Přebor ČR 

MORAVSKOSLEZSKÝ 
KRAJ 

ŽÁK ŠKOLY 
se umístil na 

6. místě 

  

Závody sportovní 
všestrannosti 

ZŠ  Bruntál, 
Rýmařovská 15 

 
1 

dívky i 
hoši 

  

Turnaj ve vybíjené 
 

ZŠ Rýmařov 
 

 

ATLANTE Petrin 

branně-vědomostní 

závod 

ZŠ Petrin 

Bruntál (běžná 

ZŠ) 

 
4 

Vybíjená na náměstí 
2018 

ZŠ Petrin 

Bruntál (běžná 

ZŠ) 

 
4 

Vánoční turnaj br.škol 
v kopané 

ZŠ  Bruntál 
Rýmařovská 15 

 
3 
 

Dopravní soutěž ž.ZŠ 
speciální 
(školní kolo) 

ZŠ speciální 
Bruntál 

Vyhráli všichni zúčastnění 
 
 
 

Velikonoční turnaj v 
kopané 

ZŠ Bruntál, 
Rýmařovská 15 

 
3 
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Významnou sportovní akcí byla organizace již tradičního okresního  přeboru 
lehkoatletického čtyřboje. Sportovní dopoledne zúčastněných škol proběhlo na hřišti Základní 
školy Jesenická ul., která nám každoročně vychází ochotně vstříc ve smyslu sportovních aktivit 
žáků naší školy. Za tento počin jsme vedení ZŠ velmi vděčni, neboť naše škola nemá k dispozici 
vlastní tělocvičnu ani vyhovující sportovní hřiště. Průběh organizace okresního přeboru byl 
všemi zúčastněnými hodnocen veskrze pozitivně. 

 
Další aktivity při škole,volnočasové aktivity 

Rozvoj pohybových dovedností,upevňování zdraví dětí: 

- plavecký výcvik žáků 3.a 4. tř.pod odborným vedením Plavecké školy 
 v Bruntále 

- lyžařský výcvik žáků 9.p.r. 
- plavecký výcvik žáků Základní školy speciální 

 
výstup:  účast žáků na sportovních soutěžích 

 
Rozvoj estetického cítění, rozvoj jemné motoriky, manuální zručnosti 

- Výtvarný a keramický kroužek II. stupeň 
- PC kroužek 
- Taneční  kroužek 
- Divadelní kroužek 
- Sportovní 
-   Fotbal, florbal 
- Stolní hry 

výstup:   společensko kulturní, sportovní  akce školy  

 

Rozvíjení vyjadřovacích schopností 

Hudebně dramatický kroužek 
 

 Divadelní a hudební festival „Kytka“ 

 vánoční a Mikulášské besídky 

 školní slavnost MDD 

 školní kolo  Talent show 2018 

 kulturní vystoupení žáků pro veřejnost v rámci Dne města Bruntálu, Dne otevřených dveří 
výstup:  public relations v průběhu celého školního roku  www.zsbr.cz; www.ipadvevyuce.cz 
 

Informační gramotnost 

výstup:      

 organizátoři  okresní soutěže Zlatokopové 21.století 

 celorepublikově úspěšný projekt iPad ve výuce.   www.ipadvevyuce.cz                               
reportáž televize Polar zveřejněná na webových stránkách MSK 
 

 

Environmentální výchova 

 Zapojení školy do školního recyklačního programu „Recyklohraní“ 

 Projektové dny zaměřené na problematiku EVVO 

 udržitelnost projektu „Bylinné arboretum“ 

http://www.zsbr.cz/
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 Zapojení se do akcí ke Dni země organizovaných Centrem osvěty pro životní prostředí při MěÚ 
Bruntál   

  Exkurze na recyklační dvůr a na třídící linku plastů fy EKO-Komunal 

 Zapojení se do Úklidu města Bruntálu  v rámci „Dne Země“ 
  
výstup:  

             projektové dny, výtvarné práce žáků k propagaci čistoty životního prostředí, zdravý životní styl.  
  Prezentace:   město Bruntál, webové stránky školy           
                                                                             

Další akce a účast žáků školy v průběhu školního roku 2017/2018: 

- Halloween - ve škole nestraší (noční pobývání ve škole) 
- Dobročinná sbírka oblečení - zimní a jarní bazárek 
- Vánoční ozdoba 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- Vůně Vánoc – prezentace výtvarných prací žáků školy pro veřejnost  
- Mikulášké harašení - české zvyky a tradice, jejich křesťanský význam 
- Vánoční stromeček - zdobení na zámku 
- Bruntálský advent - vystoupení žáků školy na náměstí 
- Domov pro seniory Pohoda - vánoční pásmo pro seniory 
- Bruntálská kraslice 2018 - prezentace výtvarných prací žáků na zámku Bruntál 
- výtvarná soutěž „Děd Praděd“ s mezinárodní účastí 
- Projekt MANDALY  
- Projekt AGE  
- Projekt Záložka do knih mezinárodní spolupráce se ZŠ Slovensko 
- Soutěž v dovednostech ICT  „Zlatokopové 21. století“ s mezinárodní účastí 
- Prezentační práce žáků na webových stránkách školy  

- Setkání s rodiči vycházejících žáků „Profesní orientace vycházejících žáků“, ARTIFEX 
2017 

- Divadelní a hudební festival „Kytka“ 16. výročí (financováno z VHP MěÚ Bruntál) 
- „Talentmánie“ - účast žáků na soutěži v Krnově 
- Recitátor roku 2018 
- Účast žáků školy na mezinárodním div. festivalu „Babel 2018“ v polském Prudniku  

- Den tísňové linky - Exkurze do ZZS města Bruntál - seznámení s činností ZZS s praktickými ukázkami 

- Společně můžeme více – MDD, navázání mezinárodní spolupráce s polskou školou 
v Glogóweku 

- Aliante Petrin 2018 
- Slavnosti slabikáře 

- Městská knihovna – návštěvy besed a tvoření 
 

uvedené akce a jejich mediální výstupy byly školou prezentovány zejména u příležitosti 
organizace   divadelního  a hudebního  festivalu „Kytka“  (listopad 2017). V uvedeném roce se jednalo 

již o 16. ročník 
 

Divadelní festival Kytka je ukázkou integrace mladých lidí ve smyslu společné, veřejné 
produkce  běžné populace a žáků se speciálními vzdělávacími poruchami. Pravdou je, že většina 
bruntálských základních škol zůstává mimo přímé dění na jevišti, ovšem  i samotná účast 
v divadelním obecenstvu je silně, pozitivně motivující složkou. 
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Mimořádné poděkování pak zaslouží opět Základní škola PETRIN v Bruntále, která 
prozatím nevynechala svou osobní účast v žádném z 16. prezentovaných ročníků 
Zmíněný divadelní festival je rok od roku zralejší i ve smyslu prezentovaných žákovských, 
hereckých výkonů. Také samotní organizátoři akce nezůstávají nic dlužni dobrému jménu Kytky. 
Vše je zorganizováno precizně, s grácií. 

 
Sportovní aktivity 

- Turnaj ve florbalu 
- Turnaj ve vybíjené 
- Okresní přebor SHM 
- Okresní přebor ve vybíjené 
- Turnaj hlavičkovaná, švihadlový král 
- Olympijský den-zapojení školy do celonárodní akce 
- Supersportovec roku 

 

Projektové dny školy 

 

 Halloween a Dušičky jsou pro všechny dětičky 

 Vánoční dílny 

 Velikonoční dílny  

 Záložka do knihy – mezinárodní projekt (slovenská škola Krompachy) 

 Valentýnské tvoření 

 Den zdraví - světový den hygieny rukou 

 Den Země 

 Den matek 

 Recyklohraní 

 Sportovní den (ukončení školního roku 2017/2018) 
 

Výchovné koncerty a divadelní představení pro žáky školy v Městském divadle Bruntál nebo ve 

škole, výstavy  

 Princezna Rozmařilka 

 Pepík a kouzelná slovíčka 

 Tři přadleny 

 Veselá pouť 

 Tajemství hlíny 

 Výstava panenek 

 Vánoce na zámku 

 Divadelní a hudební festival „Kytka“ 

 Mezinárodní festival „Babel 2018“ 

 Pravidelná návštěva výstav Galerie v kapli 
 

Multikulturní výchova 

 spoluúčast při organizování akcí pro romské spoluobčany  na veřejnosti (Den města Bruntálu) 

 

Prevence soc. pat. jevů 

 Kyberšikana – nebezpečí internetu (ostatníj viz. metodik prevence) 

 Záchranný systém - exkurze žáků 
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 Prevence kriminality - beseda s Policí ČR 

 
 
Kromě výše uvedeného byli žáci zapojeni do zájmových útvarů při bruntálském Středisku 

volného času nebo u neziskových organizací, např. „Liga“, OPEN HOUSE. Zde se scházejí 
zejména žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí. Někteří žáci navštěvují výuku náboženství 
v místě svého bydliště.  

 

Shrnutí: 
 

Základní škola v Bruntále, Rýmařovská 15 
 ve svém výchovně vzdělávacím působení v oblasti volnočasových aktivit klade důraz zejména na: 

 Komplexní rozvoj osobnosti žáka 

V maximální možné míře byla respektována osobnost každého dítěte. Snahou bylo 
objevovat a vyzdvihovat zejména pozitiva, poukázat na ně v kolektivu ostatních 
spolužáků, oceňovat snahu, dobrou vůli a přístup v řešení každodenních školních situací. 
Vytvářeli jsme předpoklady pro větší soběstačnost, samostatnost, abychom tak 
potlačovali pocit vyřazenosti ze společnosti zdravých dětí a těch tzv.“druhých“. Byla 
dodržována Úmluva o právech dítěte. Žáci byli v dostatečné míře vedeni 
k spoluzodpovědnosti za svá rozhodnutí. Učili se vnímat nejen právo, ale chápat i 
povinnosti školního, potažmo občanského života. 
 

 Komunikační schopnosti 

Děti se učily formulovat svoji myšlenku, nápad, názor, nesouhlas a zároveň naslouchat 
svému okolí. Všichni žáci byli aktivním článkem v zapojování do prezentace školy na 
veřejnosti. Uvedená pestrá škála volnočasových aktivit je toho důkazem.  Základní  škola, 
Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, je dnes již známým výtvarným 
pojmem v bruntálském regionu i na republikové úrovni. Jsme aktivní vždy a všude. 
Výtvarně se podílíme na všech dostupných akcích (vernisáže, soutěže, prezentace školy 
a města, apod.). Zapojujeme se tak v hojné míře do rozvojových programů na úrovni 
města Bruntálu, Moravskoslezského kraje, OP VKP. 

L) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ 
ČŠI  

 
 
Kontrola České školní inspekce proběhla naposled v září 2011 a v červnu 2012. 
Kontrolní činnost ČŠI ve školním roce 2017/2018 nebyla realizována. 
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M) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY (STAV K  31.12 .2017)  

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLE, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace  

byly Krajským úřadem Moravskoslezského kraje stanoveny na rok 2017 tyto závazné 
ukazatele: 

 

 

 

 

  
ÚZ 

 

závazný 

ukazatel 

Skutečně čerpáno 

P
ř
í
m

é
 
n

á
k

l
a

d
y

 

Prostředky na platy 33353 11.961 848,- 11.961 848,- 

OON 33353 180.000,- 180.000,- 

RP-Zvýšení platů neped. 

pracovníků 
33073   48.421,- 48.421,- 

RP-Zvýšení platů ped.a 

neped. pracovníků 
33052 263.731,- 263.731,- 

Zákonné odvody     4.234.256.,- 4.221.918,- 

FKSP 

 

  245.480,- 

 

246.053,- 

 

ONIV  268 988,-      280.753  ,- 

CELKEM PŘÍMÉ NÁKLADY      17.202.724,-       17.202.724 ,- 
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 ÚZ Závazný ukazatel Skutečně čerpáno 

Provozní náklady    1 1.786.000,- 1.786.000,- 

    Z toho  odpisy 205  230.000,- 230.000,- 

Účelové mzd.prostředky – 
administrativní zátěž FAMA 

    1   34.000,- 34.000,- 

                           

Z toho 

Mzd. prostředky    25.000,- 25.000,- 

Zákonné odvody     8.500,-   8.500,- 

FKSP        500,-     500,- 

Provoz celkem             1.820.000,-    1.820.000,- 

Pronájem plynového zařízení  5 26.166,- 26.166,- 

Dotace obce 2 86.000,- 86.000,- 

 

 

 

Z toho 

 

Divadelní festival 
Kytka 

 15.000,- 15.000,- 

Sportovní hry 
mládeže, okresní kolo 

SHM 
 0,- 15.000,- 

Hry sportovní 
všestrannosti 

 0,- 15.000,- 

Plaveme a dovádíme!  0,- 20.000,- 

Zahradní slavnost 

55.výročí založení 
školy 

 0,- 5.000,- 

Preventivní program-
rizikové chování žáků 

 0,- 16.000,- 

 

CELKEM PROVOZNÍ NÁKLADY        1.932.166,-     1.932.166,- 
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Shrnutí: 
 
        
Hospodářský výsledek byl k 31.12.2017  vyrovnaný. 

 

V průběhu školního roku byly prováděny  práce zejména údržbářského charakteru 
týkající se především vylepšování technického zázemí školy. Jednalo se o další modernizaci 
výpočetní techniky, modernizaci výukových učeben. Zrekonstruován byl vchod do učebního 
pavilonu Rýmařovská 12, kde nechybí bezbariérový přístup do školní budovy.  

 
 

                                        
Pokračovali jsme také v rekonstrukci učeben a v údržbě elektroinstalace  v nově 

modernizovaných učebnách a na pracovišti Speciálně pedagogického centra. Posílili jsme 
rovněž zabezpečení učebních pavilonů kamerovým systémem. Dříve vytvořené výukové 
prostředí školní knihovna v rámci projektu Výzva 52 „Čte celá škola“ do značné míry rozšířilo 
odborné zázemí pro vzdělávání žáků. Místnost SNOEZELEN  využívali především žáci 
s diagnózou autismus, ale samozřejmě i ostatní žáci školy.  
Svépomocné práce byly využívány i k dalšímu zvelebování zeleně školní zahrady, která v únoru 
2011 přešla do majetku zřizovatele školy. Podél oplocení, které odděluje školní zahradu od 
veřejného prostranství byla udržována řada jehličnanů a keřů růží, které by do budoucna měly 
tlumit hlučnost a prašnost provozu na přilehlé komunikaci. Zanedbatelné není ani průběžné 
vylepšování estetického vzhledu společných prostor školy. Po celý školní rok pokračoval 
nájemní vztah s Technickými službami města Bruntál ve smyslu pronájmu Tělovýchovné haly 
k zabezpečení výuky Tv. Vlastní zařízení tohoto druhu škole stále citelně chybí. Aktuálně je 
zpracováván požadavek na rekonstrukci staré, nevyužité kotelny na tuhá paliva, která by 
prostorově stačila na přeměnu malé tělocvičny, pro potřebu našich žáků dostačující. Vzhledem 
ke skutečnosti, že máme i žáky imobilní a škola není zcela  bezbariérová zvažujeme možnost 
postupného budování bezbariérového přístupu i na hlavním učebním pavilonu. Bezbariérovost 
na učebním pavilonu Rýmařovská 12 hodláme posílit zabudováním schodolezu do vyššího patra 
budovy. Takto se zkvalitní přístup ke vzdělávání imobilním žákům. Vznesli jsme  požadavek na 
jazykovou učebnu. Účastníme se jednání skupiny MAP, což je podmínkou pro podání žádostí na 
budoucí investice, podle aktuálně vyhlášených výzev MŠMT.  
V materiálovém zabezpečení výuky, potažmo výtvarných a sportovních aktivit, bylo do značné 
míry využíváno sponzorských iniciativ a úspěšných grantových řízení na úrovni města Bruntál 
v rámci občanského sdružení „Speciální škola dětem“, které se dle nově platné legislativy 
přetransformovalo na tzv. spolek Speciální škola dětem.  
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N) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A 
MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ 

V rámci rozvojových projektů MŠMT byly škole přiděleny finanční prostředky pro 4 asistenty pedagoga. 
(asistence zdravotně postižených  žáků s dg autismus) .V daném případě se jednalo o podpůrnou 
pedagogickou službu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami při vzdělávání. 
Hlavními činnostmi asistentů byla: 

 Individuální pomoc žákům při začleňování se a přizpůsobení se školnímu prostředí 

 Individuální pomoc žákům při zprostředkování učební látky 

 Pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti 

 Pomoc při vzájemné komunikaci pedagogů se žáky a žáků mezi sebou 

 Pomoc při spolupráci se zákonnými zástupci žáka  
   

 Náplň práce asistentů pedagoga a zařazení do patřičné platové třídy byly posuzovány  
na základě nejnáročnějších požadovaných činností v souvislosti s jejich odbornou kvalifikací ve 
smyslu NV č.469/2002Sb., ve znění pozdějších předpisů, Katalog prací č.2.16.5., asistent 
pedagoga 
 

Metodická podpora poskytovaná asistenty pedagoga byla zaměřena individuálně zejména 
na tyto oblasti: 

 Organizace vzdělávání ve škole a organizace školního roku, základní orientace ve 
školních vzdělávacích programech Základní škola speciální ŠVP „SPOLU“ 

 Individuální možnosti a schopnosti žáků, denní režim, psychohygienické zásady 
vyučování, vhodné formy podpory žáků - využití vhodných metodických materiálů, 
didaktických a kompenzačních pomůcek, speciální přístupy a metody práce, 
přiměřené hodnocení žáků, vhodné formy spolupráce s rodinami žáků 

Lze konstatovat, že popisovaný způsob profesního začlenění asistentů pedagoga do 
výchovně vzdělávacího procesu byl přínosný pro všechny zainteresované. 

 
 
 

 
 

V rámci vyhlášení výzvy Moravskoslezského kraje, oddělení strukturálních fondů odboru regionálního 
rozvoje a cestovního ruchu, operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost,oblast 1.2 Rovné 
příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském  škola   v režimu udržitelnosti  již 6.rok realizovala 
projekt    

„PROFESE 2012“ - Modernizace vyučovacího předmětu Praktické práce 

Stručný popis projektu:  
  
 Výstupem projektu byli žáci základní školy praktické  posíleni profesními a pracovními 
kompetencemi.  Inovativní výuka spočívala ve využívání nových metodických materiálů s využitím ICT 
v modernizovaném a nově vytvořeném výukovém prostředí. Motivovala  žáky k dalšímu studiu na 
středních školách a k jejich dostudování.  
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Zmíněný projekt byl v celkových způsobilých nákladech  2.823 333,66 Kč     

Projekt byl ukončen v červnu 2012. http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=5757 

 
 

Škola je  zapojena  ve  víceletých  projektech  

   „Ruka w reke“ Škola realizuje mezinárodní spolupráci s Polskou školou 

v Prudniku, (udržitelnost projektu) 

 

 
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Prudniku 

 

Zmíněný projekt je nasměrován a kulturní dědictví obou národů. Výstupem je každoroční účast školy 
na mezinárodním divadelním festivalu „BABEL” v polském Prudniku 
 
Vzájemná spolupráce je aktuálně obohacena realizací nového společného projektu 
„OGROD ZMYSLOW WSPOLNYM DZIEDZICTWEM PRZYRODNICZYM” 
Reg.č.: CZ.11.2.45/0.0./0.0/16_009/0000551 

 

  
 

 

 

  pracoviště Speciálně pedagogického centra: 
 

SPC je aktuálně partnersky zapojeno do projektu: 

 
 

 

 

Operační program příhraniční spolupráce 2007-2013 

Česká republika-Polská republika 

Pro realizaci mikroprojektů 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=5757
http://www.zsbr.cz/
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O) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ  

Zapojení školy do oblasti celoživotního vzdělávání je cesta, která nás nutí  daleko více 
respektovat životní realitu a vzdělávací potřeby jak samotných vzdělávajících se, tak sociálních 
partnerů; to znamená, že zde dochází k vzájemnému obohacování se, které je v konečném 
důsledku prospěšné jak výuce realizované v rámci hlavní funkce školy, tak výuce programů 
celoživotního vzdělávání. Ve školním roce 2017/2018 se jednalo o následné studium: 

 
Zvyšování kvalifikace podle §24,odst.2 zák.č.563/2004 Sb. o ped. pracovnících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 

vyhl.č.317/2005 Sb. o dalším vzdělávání ped. prac, akreditační komisi a kariérním systému ped. prac. Ve znění pozdějších předpisů a novel 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Počet studentů Délka studia Ukončený ročník 

PdF Univerzita Ostrava 
 
 
PdF UP Olomouc 
 

1 
1 
 

1 
 

5 
3 
 

5 
 

5 
3 
 

5 
 

 

Realizace celoživotního vzdělávání - zejména k získání úplné kvalifikace či stupně vzdělání 
zajišťuje srovnatelnost výstupů z těchto rekvalifikací a z programů běžně realizovaných v rámci hlavní 
činnosti školy, což zabraňuje devalvaci poskytovaného vzdělání.  

 

P )  ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH  A ŠKOLOU REALIZOVANÝ CH PROJEKTECH 
FINANCOVANÝCH Z  CIZÍCH ZDROJŮ  

 dotace na financování asistenta pedagoga pro  žáky se zdravotním postižením 
Dotaci škola použila  na platy asistentů pedagoga a související zákonné odvody 

 
Občanský spolek „Speciální škola dětem, které pracovalo při Základní škole, Bruntál, Rýmařovská 15 
získalo ve školním roce 2017/2018 z prostředků města Bruntál na sportovní aktivity  celkem:  

Okresní kolo SHM    15 000,- Kč 
Závody všestrannosti    15 000,- Kč 
Plavání dětí ZŠ speciální                            20 000,- Kč 

 
Město Bruntál dále podpořilo školu z prostředků VHP i v kulturních aktivitách. Jednalo se o: 
 Divadelní a hudební festival „Kytka“            10 000,- Kč 
             Dny města                 2 000,- Kč 
Město Bruntál podpořilo školu z prostředků VHP i v prevenci soc. pat. jevů: 
             Prevence soc. pat. jevů               16 000,- Kč 

 

Z výše uvedených údajů je zřejmé, že město Bruntál  Základní školu na Rýmařovské ulici 
neopomíjí, ačkoliv není jejím zřizovatelem. Výrazným způsobem škole pomáhá na úseku 
sportovním, kulturním potažmo v prevenci soc. patologických jevů. Za projevenou přízeň si 
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město Bruntál zaslouží obdiv, zejména pak velké poděkování. Bez nastíněné finanční podpory 
by byla naše nabídka školských služeb ochuzena o mnoho skvělých zážitků. 

 

Q)  ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S  ODBOROVOU ORGANIZACÍ ,  ORGANIZACEMI 

ZAMĚSTNAVATELŮ DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE 
VZDĚLÁVÁNÍ  

 Škola dlouhodobě spolupracuje s řadou vnějších subjektů. Vytváří vhodné 
zázemí pro činnost školské rady, aktivně spolupracuje se zřizovatelem, Městským úřadem 
v Bruntále, Odborem sociálně právní ochrany dětí, Policií České republiky, Okresním soudem 
v Bruntále, Odborem školství v Bruntále, PPP, SVP, s neziskovými organizacemi a odbornými 
institucemi, které se v regionu zabývají vzděláváním žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Z pohledu školy je velmi přínosná spolupráce s blízkými školami stejného typu v 
regionu i zahraničí (Slovensko, Polsko). 
Největší důraz byl a je  kladen na spolupráci se zákonnými zástupci žáků. 
Vzájemná komunikace probíhá různorodými formami, za velmi přínosné jsou 
považovány společné akce pro rodiče s dětmi.        
 
Spolupráce se ZO ČMOS 

 
 Činnost odborové organizace na škole byla zrušena.  

 

Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci žáků  
 

Pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je velmi podstatné  získat a 
vtáhnout do procesu vzdělávání žáků  rodiče, zákonné zástupce. Bez kvalitní vzájemné 
komunikace nelze totiž dosáhnout uspokojivých vzdělávacích výsledků žáků. 

Rodiče, zákonní zástupci byli o  průběhu a výsledcích vzdělávání žáků informováni 

průběžně na čtvrtletních třídních schůzkách a konzultačních odpoledních nebo na základě 

domluvených individuálních konzultací s jednotlivými vyučujícími. Dobrá komunikace s rodiči 

byla tedy jedním z hlavních pilířů práce školy.  

I když jsou v tomto směru rezervy uvědomujeme si, že bez vzájemně vstřícné 

komunikace   by se nám vytyčené výchovně vzdělávací cíle dosáhnout nepodařilo.  

 

 

R) POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č.6/1999SB. O 
SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM  

 

Počet podaných žádostí o informace   
od 1.9.2017  do 30.6.2018 nebyla přijata žádost o informace ve smyslu zákona 
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Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 
Žádné 
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 
Žádné 
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 
žádné 

 
 

Z á v ě r: 

 

Žáci základní školy praktické  a základní školy speciální nebyly nikdy dětmi z druhé řady. 
Pod vedením svých pedagogů vždy dokázaly  přesvědčit  citem, umem, bezprostředností, 
upřímností a především svou školní prací.  Vždy plnohodnotně srovnávaly  školní krok se svými  
vrstevníky běžných základních škol. Ve školním roce 2017/2018 naše,  základní škola, opět 
úspěšně realizovala své školní vzdělávací programy „PULS“, „IMPULS“ a „SPOLU“.  Věděli jsme 
jak na to;  pracovali jsme, a učili se  tak, abychom své škole, svému městu, svým rodičům i sami 
sobě dělali vždy dobré jméno. Nastartované školní kurikulum, úspěšně nastartované projekty 
ve stavu udržitelnosti se staly samozřejmou součástí výuky. Věříme, že se tyto zdařilé, 
„projektové děti“  ve víru vzdělávacích programů běžných základních škol, ve víru všech 
integrací a inkluzí neztratí. K tomuto počinu máme skvělé předpoklady a zanícené speciální 
pedagogy. 

 

 

Je možno konstatovat, že  uplynulý školní rok, byl  akčně velmi pestrý, i když  pedagogicky 
opětovně náročný. Také spolupráci se zřizovatelem školy lze hodnotit na standartně velmi 
dobré úrovni.  

Díky průběžné údržbě technického zázemí školy se opět v mnohém zlepšilo  výukové 
prostředí  pro vzdělávání žáků i  pro volnočasové aktivity.  

Po celý školní rok probíhalo odborné vzdělávání pedagogů ve smyslu rozvoje poznatků 
souvisejících zejména s inovací školních vzdělávacích programů.  Tradiční nasměrování aktivit 
školy na oblast  kulturní, výtvarnou a sportovní se plně osvědčilo. Dokladem toho jsou úspěchy 
v soutěžích zmíněného typu. Bohatá byla i public relations školy na veřejnosti. Byli jsme 
úspěšnými řešiteli mnoha projektů. 
Vize školy: 

 Vytvořit školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou, která 

spoluvytváří společenský, kulturní a sportovní život města 

 Pěstovat v žácích hrdost na místo, kde se narodili, posilovat ochotu podílet se na 

kulturním dění a rozvoji města, obce, pokračovat v obnovování místních tradic a vytvářet 

nové  

 Škola je tržní prostředí, které se řídí nabídkou a poptávkou školských služeb tak, aby 

uspokojilo potřeby svých zákazníků; žáků, rodičů, dalších partnerů. Proto, má-li škola 

obstát při posuzování „dobrého jména“ musí být její rozvoj zaměřen do oblasti personální, 

do oblasti financování školy, posilování vnějších vztahů (rodič, veřejnost, zřizovatel ), do 

oblasti vzdělávání, mimoškolních  činností a dalších společensky významných oblastí 

 

Motto: 
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„Učitel už není jen ten, kdo sděluje, řídí, rozhoduje, kontroluje, ale je chápán především jako facilitátor žákova 

vývoje a učení, který vytváří kvalitní vzdělávací situace a podmínky pro žákovo úspěšné učení, jako citlivý 

diagnostik, který se snaží dotáhnout každého žáka ke stropu jeho možností, jako průvodce na cestě za poznáním, 

který uvádí do věcí, pomáhá orientovat se v okolním světě, inspiruje, podněcuje, pomáhá budovat sebedůvěru, 

sebeúctu apod.“      (Spilková, 1999) 

 

Nutno zdůraznit, že vše dobré, co se ve sledovaném období podařilo, je výsledkem týmové 
práce kolektivu spolupracovníků zdejší základní školy. 
Nelehká speciálně pedagogická práce si zajisté zaslouží obdiv.  Lze ji hodnotit  jako potřebu 
vnímání se, obohacování v prostoru a čase, provokací k aktivnímu myšlení, ke kráse citů. 
Neustále jsme totiž měli na mysli fakt, že člověk, který je pouze informován, je nejneužitečnější 
a nejsmutnější bytostí na světě…. 

  
 
 
 
 
Zbývá tedy poděkovat.     Za pedagogické dílo, které se  p o d a ř i l o. 

 

 
 
 
 
V Bruntále 26.října 2018 

               zpracovala  Mgr. Pavla Paseková, ředitelka školy 
 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy 

 
dle vyhlášky č.15/2005 Sb.,ve znění novely č.225/2009Sb. s účinností od 1.8.2009, ve 
znění vyhlášky č.195/2012 Sb v platném znění, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 

 
byla 

 

předložena ke  s c h v á l e n í   Školské radě dne 

26.října  2018 
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Přílohy: 
 
Tabulka k projektům 
 Mediální výstupy 
 

Nově zahájené projekty: 

Název 
projektu 
 

Operační 
program/Zdr
oj financování 
 

Registrační číslo projektu 
 

Role 
školy/ŠZ 
v projektu  - 
příjemce/p
artner 
(v případě, 
že škola je 
partner, 
uvést 
příjemce) 
 

Rozpočet 
projektu 
(v případě 
partnerství 
také částka, 
která 
připadá na 
školu) 
 

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Období 
realizace  
 

CENTRA 
KOLEGIÁLN
Í PODPORY 

OP Výzkum, 
vývoj a 
vzdělávání 

CZ.02.3.62/0.0/16_037/00047
73 

příjemce 21 602 
442.18,- Kč 

Kvalitní 
podmínky 
k inkluzivní
mu 
vzdělávání 

Od 
1.9.2017 

 

Projekty již v realizaci: 

Název 
projektu 
 

Operační 
program/Zdroj 
financování 
 

Registrační číslo projektu 
 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - 
příjemce/partner 
(v případě, že 
škola je partner, 
uvést příjemce) 
 

Rozpočet 
projektu 
(v případě 
partnerství 
také 
částka, 
která 
připadá na 
školu) 
 

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Období 
realizace  
 

Ruka w 
reke 

Fond 
mikroprojektů 
v regionu 
Praděd 

CZ.3.22/3.3.07/12.03143 partner               
9 041,43 
EUR 

Podpora 
spolupráce 
místních 
společenství 

2012-
2016 

 

Příloha č.1 

                                           
 
 

www.zsbr.cz  
ipadvevyuce.cz  

 

http://www.zsbr.cz/
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Příloha č.2 

Krajský přebor v lehkoatletickém čtyřboji 
 

 
 

 
 
 
Příloha č.3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
divadelní festival KYTKA bavil již po šestnácté 
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Příloha č.4 
Lektorská činnost, projekt ipadvevyuce.cz  

 
 

kolegyně z běžné ZŠ si přišly pro inspiraci 

 

naši lektoři prezentují školu na summitu 

 
Příloha č.5 
 
 
Projekt Centra kolegiální podpory ZAHRANIČNÍ STÁŽ v Londýně 
 
zpětné vazby českých učitelů, účastníků stáže 
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