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Výroční zpráva školy byla vypracována v souladu se zákonem 561/2004 Sb., Školský zákon,
v platném znění, dále zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve znění vyhlášky č. 195/2012 Sb., kterou se
stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění.
Výroční zpráva byla projednána v pedagogické radě dne 29. 9. 2020.
Děkuji všem svým kolegům, kteří svými podklady a další pomocí přispěli k vypracování
této výroční zprávy. Poděkování patří také odstupující paní ředitelce Mgr. Pavle Pasekové za
její dlouholetou práci na této škole, které věnovala kus svého života.
Mgr. Veronika Černotová
ředitelka školy

1 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.

Adresa školy

Bruntál, Rýmařovská 15, 792 01

Právní forma

příspěvková organizace

IČO

60802669

Identifikátor zařízení – IZO

6000 026 086

Datová schránka

v8wfccn

Kontakt

zsrymarovska@zsbr.cz, 552 306 850, 1, 2
spcbruntal@zsbr.cz, 552 306 854

Web školy

www.zsbr.cz

Odloučené pracoviště

Bruntál, Rýmařovská 12 (1. stupeň ZŠ, ZŠ speciální, školní družina)

2 Charakteristika školy
Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, p. o. je právním subjektem, který je zřízen podle
§ 16 odst. 9, Školského zákona, v platném znění. Jedná se tedy o školu určenou pro žáky
s mentálním postižením, v kombinaci s postižením zrakovým, sluchovým, tělesným,
souběžným postižením více vadami nebo autismem. O zařazení do školy rozhoduje odborné
školské poradenské zařízení v souladu se zájmem žáka, kdy jeho speciální vzdělávací potřeby
přesahují možnosti vzdělávání v základní škole běžného typu, i přes doporučená podpůrná
opatření. Nezbytným předpokladem pro přijetí je dále souhlas zákonného zástupce.
Zařízení sdružuje tyto součásti:
Základní škola

1. – 9. ročník

cílová kapacita 200 žáků

Základní škola speciální

1. – 10. ročník

cílová kapacita 30 žáků

Školní družina

cílová kapacita 40 žáků

Výdejna stravy

cílová kapacita 500 strávníků

SPC pro MP a vady řeči

není stanoveno

Škola se nachází v okrajové části města Bruntálu, v tzv. sociálně vyloučené lokalitě.
Převážná část žáků se hlásí k romskému etniku. Jedním z úkolů této školy je tak odstraňovat
sociální bariéry mezi žáky, vyrovnávat nerovnost podmínek pramenící z nepodnětného
domácího prostředí, budovat od prvního ročníku správné hygienické a pracovní návyky, vést
žáky k odpovědnosti za svoji školní práci a k pocitu sounáležitosti s komunitou školy i města
Bruntálu. Svým zaměřením se škola profiluje k praktické a výtvarné výchově a sportovním
činnostem.
Výuka probíhá ve třech samostatných budovách, přičemž dvě jsou propojeny koridorem
a jedna se nachází přes ulici. Škola disponuje mimo jiné poměrně velkou zahradou. Zde je
prostor pro realizaci praktických prací zaměřených na pěstitelské práce, zahradnické práce, pro
realizaci pohybových her školní družiny. Mezi hlavní budovou a koridorem byla v roce 2014
vybudována pergola s lavicemi a stoly, která slouží k venkovní výuce. Škole trvale chybí vlastní
tělocvična. Výuka tělesné výchovy je realizována nájemním vztahem s Technickými službami
města Bruntálu v tělovýchovné hale, dále v městském parku, na hřišti SK Slavoj Bruntál,
v zimě na městském kluzišti apod.
Všechny budovy školy prošly během let rekonstrukcí, jsou zateplené, s novými okny
a střechou. Postupně probíhá modernizace také vnitřních prostor – výměna starých křídových
tabulí, nábytku ve třídách, lavic i židlí. Výhledově je potřeba zrenovovat žákovské šatny
a pracovní dílny. Škola je velmi dobře vybavena technicky – disponuje třemi počítačovými
učebnami, pedagogové, kteří se zapojili do operačního programu „Výzva 51“ mají pro svoji
přípravu tablet iPad, škola vlastní také iPady pro žáky.
Od loňského roku je v prostorách školy v pronájmu také detašované pracoviště SPC pro
autismus. Vzhledem k přibývajícímu počtu klientů tohoto specializovaného pracoviště bude
zřejmě tento pronájem rozšířen během příštího období o další kancelář pro sociální pracovnici
a psycholožku.

3 Zřizovatel školy
Adresa
Právní forma
IČO

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Ostrava, 28. října 117
kraj
708 906 92

4 Vedení školy
ŘEDITELKA ŠKOLY,
statutární orgán

Mgr. Veronika Černotová

Kontakt

Tel.: 552 306 850

ZÁSTUPCE
statutárního orgánu

Mgr. Jiřina Kalousková

Kontakt

Tel: 552 306 851

cernotova@zsbr.cz

kalouskova@zsbr.cz

5 Školská rada
Školská rada byla zřízena ve školním roce 2005/2006 jako povinný orgán při základní škole,
jehož účelem je účast zástupců zřizovatele, zletilých žáků nebo zákonných zástupců
a pedagogických pracovníků na chodu školy. Školská rada pracuje v šestičlenném obsazení.
Schází se nejméně 2x za školní rok. Ve své činnosti se zabývá zejména schválením Výroční
zprávy o činnosti školy za uplynulý školní rok, školního a klasifikačního řádu, podílí se na
zpracování koncepčních záměrů školy. Na konci školního roku 2019/2020 pracovala v tomto
složení:
Zástupci zákonných zástupců:

Lenka Oherová
Soňa Vranková

Zástupci zřizovatele:

Mgr. Miroslav Piňos
Mgr. Milan Horna

Zástupci pedagogů:

Mgr. Jiřina Kalousková
Mgr. Simona Veselá

Pro školskou radu byl uplynulý školní rok ve znamení personálních změn. Nejprve
v listopadu 2019 odstoupila členka rady za zákonné zástupce, paní Huschková, proto dne 5. 12.
2019 proběhly doplňovací volby do školské rady a z navržených rodičů byla zvolena paní
Vranková.
Ke konci školního roku také končilo tříleté volební období celé školské rady, proto
usnesením Rady kraje č. 89/7845 ze dne 1. 6. 2020 byli s účinností od 1. 9. 2020 za zřizovatele
nově jmenováni: Mgr. Miroslav Piňos a Ing. Radek Štoller. Volby za pedagogy proběhly na
provozní poradě dne 24. 8. 2020, pedagogičtí pracovníci si zvolili jako své zástupce Mgr. Larisu
Šulcovou a Mgr. Žanetu Vondrovou. Za zákonné zástupce byla po slavnostním zahájení

školního roku dne 1. 9. 2020 zvolena paní Soňa Vranková a paní Nikola Rydvánová. Nová
školská rada začala pracovat ihned po volbách.
Vedení školy děkuje tímto všem členům odstupující školské rady za spolupráci!

6 Přehled oborů vzdělání a vzdělávacích programů
Hlavním účelem organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků, podle
vzdělávacích programů. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:
•

získání základního vzdělání;

•

získání základů vzdělání;

•

poskytuje zájmové vzdělávání;

•

zabezpečuje stravování žáků a zaměstnanců;

•

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.

Základní škola
V 1. – 8. ročníku byli žáci vzděláváni v souladu se školním vzdělávacím programem
IMPULS, jehož název je odvozen od slov: Inovativní, Moderní, Praktický, Užitečný, Laskavý,
Smysluplný. Tento vzdělávací program vychází z minimálních výstupů RVP ZV. Ke 30. 6.
2020 se podle něj vzdělávalo 80 žáků.
V 9. ročníku byl realizován dobíhající školní vzdělávací program PULS, který byl vytvořen
ve školním roce 2006/2007 v souladu s RVP ZV s přílohou LMP. Jeho název vyjadřuje školu
Praktickou, Užitečnou, Laskavou, Smysluplnou. V tomto dobíhajícím vzdělávacím programu
bylo umožněno žákům dokončit povinnou školní docházku podle Opatření MŠMT, č.j.MŠMT28603/2016 pro základní vzdělávání. Ke 30. 6. 2020 se podle něj vzdělávalo 15 žáků.

Základní škola speciální
Školní vzdělávací program pro základní školu speciální vychází z Rámcově vzdělávacího
programu pro obor vzdělání základní škola speciální a vstoupil v platnost k 1. 9. 2010,
aktualizován byl k 1. 9. 2018. Je rozdělen do dvou částí:

SPOLU, díl I., je vytvořen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením. Název vychází
ze slov Smysluplné, Praktické, Otevřené, Laskavé, Učení a ve školním roce 2019/2020 se
v tomto vzdělávacím programu vzdělávalo16 žáků.
SPOLU, díl II., vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením
více vadami už svým názvem vyjadřuje cílovou skupinu žáků. Ve školním roce 2019/2020 se
v tomto vzdělávacím programu vzdělávali 4 žáci.

Školní družina
Školní družina se ve své výchovně-vzdělávací práci řídila zejména vyhláškou MŠMT
č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Dále má zpracován Školní vzdělávací
program pro školní družinu a Vnitřní řád družiny.

Výdejna stravy
Činnost výdejny stravy se řídí zejména ustanoveními vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním
stravování, v platném znění. Výdejna stravy má zpracovaný Vnitřní řád výdejny stravy,
Sanitační řád, Směrnici pro analýzu rizik (systém HACCP) a Vnitřní řád školní jídelny.

Speciálně pedagogické centrum
Školské poradenské zařízení pracovalo v souladu s ustanovením vyhlášky 72/2005 Sb.
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, v platném znění
a vyhlášky č. 27/2016, o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných, v platném znění. Organizačně se řídí vlastním Vnitřním řádem
SPC.

7 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
2017/2018

počet

Pedagogové

počet

přepočtený
úvazek

počet

přepočtený
úvazek

20

18,5

22

19,8

1

0,64

1

0,64

6

4,75

6

5,39

6

5,5

6

6,0

1

0,43

1

0,43

18

17,1

vychovatelé

1

0,64

5

4,75

5

5,00

výdejna stravy

1

0,43

speciální
pedagog

3

1,50

2

1,5

2

2,0

3

1,50

3

1,5

2

1,0

2

1,50

2

1,5

2

2,0

1,00

1

1,0

1

1,0

33,42

42

35,32

43

38,26

psycholog
SPC

2019/2020

učitelé

asistenti
pedagoga
správní
zaměstnanci
Nepedagogové

přepočtený
úvazek

2018/2019

logoped
sociální
pracovnice

Zaměstnanci celkem:

1
39

Tabulka zachycuje mírný nárůst počtu učitelů související s reformou financování založenou
na výši Ph max školy a počtu vyučovacích hodin. Početnější třídy ZŠ byly rozděleny na
paralelní ročníky. Vzhledem ke skladbě žáků se méně početné třídy jeví jako lépe výukově
i organizačně zvládnutelné, zejména vzhledem k potřebám žáků s lehkým mentálním
postižením. V ZŠ speciální se ve třídách stabilizoval počet pedagogů na 1 učitel a 2 asistenti
pedagoga. Úvazky asistentů byly přizpůsobeny učebnímu plánu žáků a legislativním změnám
vyplývajícím z vyhlášky č. 196/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Se zvyšující se administrativní zátěží se rovněž navýšil úvazek administrativní pracovnici,
z 0,5 v předcházejícím roce na 1,0.
Největší personální změny v průběhu školního roku zaznamenalo pracoviště SPC. Už od
září v něm pracovaly pouze 2 psycholožky, každá na úvazek 0,5. Posílena byla naopak sekce
logopedie. Toto řešení se však ukázalo jako ne moc vyhovující potřebám klientů; navíc jedna
z psycholožek byla v období listopadu a prosince nemocná. Počátkem března přišla celostátní
opatření vzhledem k nouzovému stavu – SPC byla stejně jako školy na několik týdnů uzavřena.

Během tohoto období tak vzrostly čekací doby na psychologické vyšetření a prodlevy se
doháněly po celé následující období a stále dohánějí. Do budoucna je tak potřeba posílit
personálně tuto pracovní pozici, vzhledem k nutnosti vstupních komplexních vyšetření, na
kterých musí spolupracovat vždy speciální pedagog s psychologem. K 1. 6. 2020 došlo také
k personální výměně na pozici vedoucí SPC; stala se jí Mgr. Vladislava Holásková.
K 1. 8. 2020 se změnil statutární zástupce školy; dlouholetou ředitelku Mgr. Pavlu
Pasekovou vystřídala ve funkci Mgr. Veronika Černotová. Na místo zástupkyně ředitelky školy
byla k témuž datu jmenována Mgr. Jiřina Kalousková.

POČET

UČITELÉ

PROCENTOVÉ
VYJÁDŘENÍ

ŽENY

kvalifikovaní dle zák.č.563/2004 Sb., o ped. prac.

22

91 %

17

z toho nekvalifikovaní

2

9%

1

kvalifikovaní

6

100 %

0

nekvalifikovaní

0

0

CELKEM pedagogičtí pracovníci

28

0%
93 %
kvalifikovaných

ASISTENTI PEDAGOGA

1

Tato tabulka uvádí přehled o kvalifikovanosti pedagogických pracovníků. Dva z vyučujících
měli vysokoškolské vzdělání Bc. Ve školním roce 2019/2020 se tedy naší škole nepodařila 100
% kvalifikovanost; nicméně kvalitních aprobovaných speciálních pedagogů je na Bruntálsku
velmi málo, a ne každý je ochotný pracovat ve škole s převážně romskými žáky.

8

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí
do školy

Zápis do 1. ročníku základní školy
Zápis

do

1.

ročníku

základní

školy

probíhal

v loňském

roce

v režimu

protiepidemiologických opatření v souvislosti s onemocněním covid-19 a uzavřením škol
během téměř celého jara 2020. Rodiče měli možnost vyplnit žádost o přijetí do 1. ročníku online
na webu školy, nebo si formulář vyzvednout a vyplnit v kanceláři školy. Zápis probíhal
výjimečně do 30. 4. 2020.

Děti, jejichž zákonní zástupci projevili zájem o přijetí na naši školu, prošly postupně
odborným komplexním vyšetřením na SPC pro MP a VŘ. K 1. 9. 2020 bylo přijato 6 žáků do
1. ročníku základní školy se vzdělávacím programem pro ZV se sníženými očekávanými
výstupy „IMPULS“ a 3 žáci do 1. ročníku základní školy speciální; 1 žák bude vzděláván
podle vzdělávacího programu pro středně těžké mentální postižení „SPOLU, Díl I.“ a 2 žáci
podle vzdělávacího programu „SPOLU, Díl II.“, který upravuje vzdělávání žáků s těžkým
mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.

Zápis 9./ 10. ročníků k dalšímu vzdělávání
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
odborné učiliště
Střední odborná škola
Bruntál, Krnovská 9, p. o.

Střední odborná škola
a základní škola,
Město Albrechtice, p. o.
Střední škola hotelnictví
a služeb a Vyšší odborná
škola, Opava, p. o.
Nepodali přihlášku
CELKEM PŘIJATO

učební obor
65-51-E/01
Stravovací a ubytovací
služby
75-41-E/01
Pečovatelské služby
36-67-E/01
Zednické práce
33-56-H/01
Truhlář
41-55-E/01
Opravářské práce
29-54-H/01
Cukrář
nezájem o učební obor

počet přijatých žáků
3
1
2
1
1

1

5
9

Z uvedených statistických údajů je patrná skutečnost, že kvalifikaci v učebním oboru má
zájem získat 9 absolventů základní školy. 7 žáků bylo přijato do studijního oboru E, 2 do
studijního oboru H. 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 žáci, ani jejich zákonní zástupci, za životní prioritu.

Bohužel, osvěta se v tomto případě mnohdy míjí účinkem. Ostatně, o tom vypovídá
i avizovaný nezájem 5 studentů vůbec nějaká další studia zahájit a na ÚP se evidují ihned po
ukončení ZŠ. Evidence na Úřadu práce a následné pobírání soc. dávek se pro ně stávají
zajímavějším. Kromě toho vyhledávají příležitostné pracovní nabídky na černém trhu práce.
V základní škole speciální letos neukončil vzdělávání ani jeden žák.
Zpracoval: Mgr. Petr Brada, výchovný poradce

9

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených
ŠVP

Základní škola

Tabulka zobrazuje nejdůležitější aspekty ve vzdělávání – prospěch, chování a absenci. Údaje
za 2. pololetí školního roku jsou silně poznamenané jarním uzavřením škol z důvodu
nouzového stavu v souvislosti s onemocněním covid-19. V době vyhlášení tohoto opatření
vládou ČR čerpala naše škola jarní prázdniny. Žáci na ně odešli bez školních pomůcek, nikdo
nečekal tak vyhrocenou situaci. Po prvotním šoku jsme začali vytvářet strategie, pomocí
kterých jsme žákům postupně vydali všechny potřebné pracovní sešity a učebnice, ICT
koordinátor vytvořil na školním webu virtuální uložiště pro jednotlivé třídy, kam učitelé posílali

zadání úkolů i pracovní listy. Vzhledem k sociálnímu složení našich žáků a jejich možnostem
technicky zabezpečit svoji účast na on-line výuce jsme tytéž úkoly a materiály distribuovali
duplicitně v papírové formě – 1x za 14 dní jsme je opakovaně za přísných hygienických
podmínek vydávali a vypracované úkoly zase vybírali. Ani květnový návrat většiny škol
k dobrovolné výuce nepřinesl pro naši školu žádné velké změny v tomto systému, protože jsme
jako škola zřízená podle §16 odst. 9 Školského zákona spadali do výjimek, které měly být až
do prázdnin uzavřeny. Situace se sice potom uvolnila a žákům byly umožněny dobrovolné
konzultace v rouškách; velmi však záleželo na osobnosti třídního učitele, jak své žáky
namotivoval a vedl k zodpovědnosti, ale hlavně na domácím zázemí žáků, jestli této možnosti
využili a na konzultace docházeli. Celé toto období se projevilo v těchto bodech:
•

Zcela výrazně klesla absence – omluvená i neomluvená. Za 2. pololetí byla sečtena už
k 11. 3. 2020, tedy datu uzavření škol. Dobrovolná distanční výuka se do absence
nezapočítávala.

•

Výrazně klesl počet kázeňských opatření, za 2. pololetí nebyla téměř žádná.

•

Dle doporučení MŠMT měly školy ve svém hodnocení za 2. pololetí vycházet ze
známek získaných před uzavřením škol, přihlédnout k hodnocení za 1. pololetí
a také k účasti na distanční výuce. Pedagogové se na metodických sdruženích před
koncem školního roku shodli na tom, že žáky, kteří v období 2. pololetí vypracovávali
úkoly, komunikovali s vyučujícími alespoň telefonicky, ocení pochvalou TU nebo ŘŠ.

•

Jedna žákyně neprospěla už v 1. pololetí ze 2 povinných předmětů, během jarního
období nereagovala na žádné úkoly a výzvy školy, nedostavila se na konci srpna
k opravným zkouškám a ani zákonný zástupce neprojevil snahu dívku omluvit a požádat
o náhradní termín zkoušek. Vzhledem k tomu, že na 2. stupni ještě ročník neopakovala,
bylo jí umožněno učivo 7. ročníku probrat znovu.

Základní škola speciální
Ve třídách základní školy speciální se uzavření
škol ve 2. pololetí projevilo na výsledcích
vzdělávání ještě závažněji. Žáci se středně těžkým
až těžkým mentálním postižením s přidruženými
vadami mají oslabenou imunitu, takže ani v období
června, při částečném uvolnění opatření, možností
konzultací ve škole nevyužili. Rodiče těchto žáků

také velmi obtížně zvládali úlohu učitelů při domácí výuce. Přestože většina zákonných
zástupců těchto žáků se školou spolupracovala po celé období vzorně, vyzvedávali si materiály
a byli s učiteli v telefonickém kontaktu, neuměli doma učivo svým dětem metodicky předat tak,
aby jej zvládly. Žáci s tímto postižením mají také velmi oslabenou paměť, potřebují
mnohonásobně více opakování a procvičování učiva, aby si ho alespoň po nějaké období
zafixovali. Nové učivo daného pololetí nebylo některými žáky vůbec zvládnuto. U třech žákyň
došlo k celkové regresi, bylo potřeba opakování ročníku. U jednoho žáka podala matka žádost
o opakování ročníku ze zdravotních důvodů. Ředitelka školy přihlédla k doporučení SPC pro
autismus a opakování povolila.

Školní družina
Školní družina byla v tomto školním roce
posílena personálně o 2 asistentky pedagoga,
které spolu s paní vychovatelkou zabezpečovaly
výchovně vzdělávací činnosti. Počet žáků
družiny byl na svém maximu 14 žáků, nicméně
se změnila skladba žáků a o družinu do

odpoledních hodin měli zájem převážně zákonní zástupci žáků se středně těžkým až těžkým
mentálním postižením, autismem a dalšími přidruženými vadami. Hlavní těžiště pedagogické
práce se tím pádem posunulo u těchto žáků do roviny nácviku sebeobsluhy při oblékání
v šatnách, nácviku bezpečného přecházení do školní jídelny, která je v jiné budově než školní
družina a nácviku samostatnosti při společném stolování ve školní jídelně. Další činnosti
družiny vycházely ze ŠVP pro školní družinu a z tematického ročního plánu. Bohužel i tady
zasáhlo období nouzového stavu a uzavření škol a provoz družiny nebyl až do prázdnin pro
žáky z důvodu protiepidemiologických opatření obnoven.

Výdejna stravy
Výdejna stravy zabezpečovala obědy v průměru 20 žákům, 30 zaměstnancům a několika
cizím strávníkům, převážně z OSSZ, která se nachází v sousedství školy. Obědy byly i ve
školním roce 2019/2020 dováženy ze Střední odborné školy, Bruntál, Krnovská 998/9,
příspěvková organizace. Ve 2. pololetí se provoz v důsledku uzavření škol pozastavil a až do
konce školního roku se pro nezájem strávníků neobnovil ani po částečném uvolnění
epidemiologických opatření.
V měsíci lednu 2020 proběhla ve školní jídelně – výdejně kontrola pracovnicí Okresní
hygienické stanice Bruntál, která neshledala žádné nedostatky.

Speciálně pedagogické centrum pro mentální postižení a vady
řeči
SPC – odborné pracoviště, Speciálně pedagogické centrum, je součástí Základní školy,
Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace.
Speciálně pedagogické centrum se v loňském školním roce zabývalo především odbornou
diagnostickou činností. Tato situace byla způsobena nárůstem klientů s potřebou komplexní
diagnostiky. Personální řady SPC posílila nová pracovní síla – logoped na úvazek 1,00.
Vzhledem k této skutečnosti docházelo v samém počátku školního roku k zaškolování
a zácviku nové pracovnice, čímž docházelo k vyšší časové náročnosti v péči o klienty.
Frekvence výjezdů do škol se ponížila v souvislosti s koronavirovými opatřeními. Od půli
března naše pracovnice nevyjížděly, konzultace probíhaly telefonicky.
SPC se také zapojilo do projektu APIV B, jehož hlavním cílem je zvýšit podporu
společného vzdělávání u všech zainteresovaných skupin (odborné, pedagogické i široké
veřejnosti) a posílit osobnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků

(managementu škol a školských zařízení, učitelů, vychovatelů, pedagogů volného času aj.)
potřebné k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém
a neformálním vzdělávání.
I přes obtížné podmínky spojené s COVID-19 jsme absolvovaly některá z plánovaných
školení v rámci DVPP. Z části byla školení přesunuta na dobu neurčitou.
Zpracovala: Mgr. Vladislava Holásková, 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.
Ve školním roce 2019/2020 bylo v péči SPC pro vady řeči celkem 30 mateřských škol, 22
základních škol a 1 střední škola.

Pořadové
Mateřská škola
číslo
1.
Komenského 7,
Bruntál, int., 1 log
třída
2.
Smetanova 21,
Bruntál - int. 1 log.
třída
3.
Pionýrská 9,
Bruntál –int. 1 log.
třída
4.
Okružní 23, Bruntál
– int. 1 log. třída
5.
U Rybníka 3, Bruntál
6.
7.

8.

Svatováclavská 13,
Krnov
Jiráskova, Krnov- int.
Jiráskova, Krnov-int,
log. třída
Žižkova 34, Krnov

Vady
výslovnosti

Všechny
integrace

Celkem dětí

Počet
výjezdů

26

26

26

3

16

16

16

3

22

22

22

5

14

14

14

2

2

2

2

1

2

2

2

1

17

17

17

1

3

3

3

1

9.

15.

K.Čapka 12a,
Krnov – int. 4 log.
třídy
Ve Svahu, Vrbno –
int.
Jesenická 448, Vrbno
– int.
Dědřichov- int.,
depistáž
Lichnov-int., depistáž
Horní Město u
Rýmařova – int.
Malá Morávka –int.

16.

Světlá Hora

6

6

6

1

17.

Karlovice – int.,
depistáž

12

3

12

2

18.

Dívčí Hrad

3

1

3

1

19.

Dvorce

2

2

2

1

20.

Rudná pod Pradědem

2

2

2

1

21.

Staré Heřmínovy

1

1

1

1

22.

Jindřichov-int.,
depistáž

15

15

2

23.

Horní Životice

2

2

2

1

24.

Slunečnice, Krnov

4

4

4

1

25.

Milotice nad Opavou

2

2

2

1

26.

Slezské Rudoltice

1

1

1

1

27.
28.

Rýžoviště
Zátor

2
3

2
3

2
3

1
1

29.
30.

Razová
Lomnice

1
1

1
1

1
1

1
1

265

226

265

51

10.
11.
12.
13.
14.

Celkem

54

54

54

6

8

8

8

2

7

7

7

2

9

6

9

2

15

2

15

1

8

8

8

2

5

5

5

2

3

Z tabulky vyplývá, že v péči SPC v mateřských školách je celkem 226 klientů, kterým byla
poskytnutá konzultační, diagnostická nebo intervenční péče. U zbylých klientů (39) bylo
poskytnuto v rámci depistáže orientační logopedické vyšetření s doporučením logopedické
péče, péče SPC či PPP. O depistáže je stále velký zájem.

Pořadové
Základní škola
číslo
1.
Horní Benešov, int.

Celkem
dětí

Počet
výjezdů

11

11

11

2

2.

Rýmařov - int.

9

9

9

3

3.

Město Albrechtice

1

1

1

1

4.

Cihelní, Bruntál-int

6

6

6

3

5.

Stará Ves-int.

2

2

2

1

6.

Smetanův Okruh, Krnov-int.

5

5

5

2

7.

Dvořákův Okruh, Krnovint.

4

4

4

1

8.

Žižkova, Krnov – int.

3

3

3

1

9.

Břidličná –int.

3

3

3

1

10.
11.

Okružní, Bruntál–int.
Vrbno pod Pradědem– int.

5
11

5
11

5
11

1
4

12.

Zátor-int.

1

1

1

1

13.
14.
15.

5
11
3

5
11
3

5
11
3

2
4
1

16.

Dvorce-int.
Petrin, Bruntál-int.
Petrin, Bruntál, přípravná
třída-int.
Holčovice

2

2

2

1

17.
18.

Andělská Hora
Brantice

1
1

1
1

1
1

1
1

19.
20.

Jesenická 10, Bruntál
Jindřichov

5
4

5
4

5
4

2
2

21.

Karlova Studánka

2

2

2

1

22.

Moravský Beroun

2

2

2

2

Celkem

97

97

97

37

Pořadové
Střední škola
číslo
1.

Vady
Všechny
výslovnosti integrace

Masarykova stř. odb. škola
zemědělská, Opava

Vady
Všechny
výslovnosti integrace

Celkem
dětí

Počet
výjezdů

1

1

0

1

0
Celkem

1

1

1

proběhly jen
telefonické
konzultace

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
a na konzultaci dětí, které jsou v péči SPC. Tato činnost SPC ve školním roce 2019/2020 byla
ovlivněna koronavirovou krizí, počet výjezdů byl menší, protože v době nouzového stavu
konzultace na školách a školkách probíhaly jen telefonicky. O depistáže je v terénu větší zájem,
zejména mateřské školy nás oslovují a konzultují s námi. 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
2019/2020 byly prováděny pravidelné intervence v logopedických poradnách SPC. Celkem
docházelo

18

dětí

s vadou

řeči.

Počet

intervencí

se

stále

zmenšuje

v důsledku narůstání administrativy a diagnostické činnosti. V průběhu sledovaného školního
roku byly prováděny kontroly IVP, kontroly podpůrných opatření bez IVP. S klienty se
pracovalo i skupinově, zrealizovaly se depistáže na 5 mateřských školách. Za loňský školní
rok

byla

poskytnuta

v

rámci

logopedické

poradny

SPC

péče

102

klientům

z MŠ, 117 klientům z logopedických tříd a 97 klientům ze škol základních, 7 klientů bylo
z rodiny, 1 klient byly ze střední školy. Klientelu MŠ tvořily děti z předešlých let, u nichž byla
prováděna rediagnostika. U některých klientů se jednalo o vyšetření školní zralosti. Tyto stavy
byly průběžně doplňovány vstupními vyšetřeními nových dětí. Následně byly vypracovány
logopedické zprávy a doporučení podpůrných opatření, což bylo ve většině případů. U klientů
byla stanovena podpůrná opatření (nejčastěji 3. stupně), některým z nich bylo doporučeno
vyšetření v poradenském zařízení SPC pro MP nebo PPP, případně pravidelná péče logopeda.
Někteří z nich byly zasláni na neurologické či psychiatrické vyšetření. 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 rovněž zákonný zástupce dítěte, žáka.
Další péče:
•

Logopedky SPC poskytovaly dle dohody se zákonným zástupcem péči klientům
s vadami řeči v rámci logopedické poradny v prostorách Základní školy, Rýmařovská
15, Bruntál.

Pravidelně docházelo celkem 18 klientů, z toho bylo 12 klientů ze ZŠ, 5 klientů z MŠ
a 1 klient ze speciální ZŠ.
•

Logopedky poskytovaly logopedické služby také 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. Během školního roku 2019/2020
probíhaly také průběžné praxe studentů vysokých škol, celkem 94 hodin.

•

Byla prováděna logopedická vyšetření na základních školách, na která navazovala
i vyšetření kontrolní. Klientům byla doporučena PO, ostatní byli doporučeni na
vyšetření v poradenském zařízení SPC pro MP, PPP nebo byla doporučena pravidelná
péče logopeda. Pro klienty s přiznanými PO byl většinou vypracován školou IVP v gesci
poradenského zařízení Speciálně pedagogické centrum.

•

U dětí předškolního věku byla šetřena školní zralost. V nezbytných případech byl
doporučen a administrován odklad povinné školní docházky. Doporučovaly jsme
i nástup do přípravné třídy na běžné Základní škole Školní 2, Bruntál, s následnou
speciálně – pedagogickou péčí pro školní rok 2020–2021.

•

Ve sledovaném školním roce proběhla i přednášková činnost pro zákonné zástupce,
která byla zaměřená na vývoj řeči a jeho rizika.
Zpracovala: Mgr. Nedopilková Ludmila, logoped SPC

10 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Prevence rizikového chování je součástí platných učebních osnov (Školního vzdělávacího
programu pro a je zahrnuta do schválených Standardů základního vzdělávání, které obsahují
i výchovu ke zdravému životnímu stylu výchovu ke zdraví psychickému, fyzickému
a sociálnímu. Naší snahou je, aby různé aspekty preventivního působení byly mezipředmětově
koordinovány a začleňovány i do aktivit mimo vyučování, tj. zájmové vyučování kroužky, do
práce školní družiny, ale i realizovány v rámci výjezdů k průřezovým tématům podle ročníku
dle ŠVP, kurzů, výletů a exkurzí.
Cílová skupina PPS (Program poradenských služeb): všichni žáci (1. - 9. r.) naší školy
•

Hodnocené složky PPS:
o řešení konfliktních situací,

o prevence šikany,
o odmítání činností s negativními důsledky,
o vedení k osobní odpovědnosti,
o výchova ke zdravému životnímu stylu,
o informace o následcích užívání drog,
o prevence kriminality, záškoláctví aj.,
o posilování sebedůvěry,
o základy právního povědomí,
•

Preventivní témata v předmětech:
o Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda,
o Přírodopis, Biologie člověka,
o Výchova k občanství,
o Český jazyk a literatura,
o Výchova ke zdraví, Tělesná výchova,
o Výtvarná výchova,
o Hudební výchova,
o Dějepis, Zeměpis,
o Chemie.

Ze Školní preventivní strategie vychází Program poradenských služeb ve škole (PPS), který
zasahuje výchovnou a naukovou složku vzdělávání během celého školního roku. Směřuje k
pozitivnímu ovlivnění třídního klimatu, k pozitivní změně motivace žáků a pedagogů
a změnám vyučovacích metod. Témata zaměřená na prevenci rizikového chování u dětí
a mládeže jsou začleněna do všech vyučovacích předmětů. Využívá se různých metod práce,
např. výklad, samostatná práce, skupinová práce, dotazníky, sociální hry, besedy, diskuze.
Škola spolupracovala s organizacemi: Policií ČR, OSPOD, PPP, SPC, Hasiči,
Záchrannou službou, neziskových organizací v rámci přednášek, besed, konzultací. Škola
organizuje pro žáky návštěvy a různé soutěže zaměřené na oblast prevence rizikového chování
u dětí a mládeže. Jedná se většinou o organizace, které uskutečňují své vzdělávací prostředky
zcela bezplatně z důvodu nedostatku finančních prostředků.

Součástí realizace PPS je činnost mimo vyučování. Žákům je k dispozici nabídka
volnočasových aktivit podporující primární prevenci nepovinné předměty, zájmové kroužky,
školní družina. Ve škole je důsledně dodržován přátelský přístup k dětem, stejně důsledně je
však vyžadováno plnění povinností. Zásady zdravého životního stylu jsou uplatňovány
a přibližovány při výuce všech předmětů i mimo ni, na výletech, exkurzích, soutěžích, kterých
se žáci účastní. Ve třídách je průběžně utužována spolupráce a dobré vztahy mezi dětmi i mezi
žáky a učiteli.
Na škole pracuje tým, který má zkušenosti s řešením sociálně patologických jevů – metodik
prevence, výchovný poradce a ostatní pedagogičtí pracovníci. Spolupráce se osvědčila zejména
při řešení problémového chování žáků (nevhodné arogantní chování k vyučujícím, šikanování,
záškoláctví, kouření a jiných rizikových chování) rámci výchovných komisí a pohovorů s rodiči
žáků i s žáky samotnými. Žáci i rodiče mohli využít individuální poradenství. Rodiče žáků byli
jako každoročně na začátku školního roku v rámci třídních schůzek seznámeni se školním
řádem, jehož součástí jsou informace o zákazu konzumace alkoholu, kouření, distribuce a
aplikace drog ve vnitřních i vnějších prostorách školy i na mimoškolních akcích, nošení do
školy nebezpečných předmětů atd. Rodiče při nástupu žáka na naši školu podepisují souhlas s
poskytováním poradenských služeb. Školní metodik prevence se účastnil pravidelných porad v
Bruntále, které byly zaměřeny na podávání informací okresním metodikem prevence,
seznamování s aktuálním děním a setkáni s kolegy preventisty a výměnou zkušeností.

Preventivní programy
Ve školním roce 2019/2020 se uskutečnily preventivními programy na 1. i na 2. stupni naší
školy. Témata byla vybrána podle požadavků třídních učitelů. Tyto besedy byly financovány
z dotace Města Bruntál. Naší škole byla přidělena částka 15 200 Kč.
Programy byly zaměřeny na:
•

období přechodu z dětství do dospívání,

•

podpora individuality a zdravého sebevědomí žáků,

•

stavba a funkce ženských a mužských pohlavních orgánů,

•

dospívání a život plný změn,

•

krůčky k dospělosti, vhodné sexuální chování,

•

rizikové faktory v období dospívání – kouření, alkohol, návykové látky, záškoláctví,

•

prevence nemoci,

•

prevence rizikového sexuálního chování,

•

podpora tělesného a duševního zdraví,

•

předcházení diskriminace, rasismu.

Některé preventivní programy byly z důvodu COVID – 19 přesunuty na začátek školního roku
2020/2021.

Evaluace minimálního preventivního programu 2019/2020
V průběhu školního roku 2019/2020 byly hlavními tématy šikana, prevence rizikového
sexuálního chování, agresivní chování, záškoláctví, kouření a jiná. Na jeho základě byly
navrženy akce, besedy a projekty na kterých se podíleli všichni zaměstnanci školy.
Program poradenských služeb byl naplňován z velké části v rámci výuky, do kterého byla
začleňována jednotlivá témata a projekty. Seznamování s navrhovanými tématy
a získávání potřebných informací probíhalo formou výkladů, diskusí, ukázkami,
prostřednictvím sdělovacích prostředků internetu, televize, videoprojekcí, formou her, výletů,
soutěží, společenských setkání. Vzhledem k malému počtu žáků ve škole byla většina případů
rizikového chování odhalena pedagogy metodami pozorováním, rozhovorem se žáky nebo žáka
s pedagogem. Projevy rizikového chování řešil ve spolupráci na škole metodik primární
prevence, výchovný poradce, vedení školy a třídní učitelé. Na základě závažnosti
spolupracovali se zákonnými zástupci, orgány péče o dítě a PČR.

Evidence projevů rizikového chování
Rizikové
chování
šikana

Počet případů
2

Agresivní,
nevhodné

5

chování
kouření

2

krádeže

4

Podezření na
skryté
záškoláctví

18

Zaevidovány a řešeny metodikem prevence byly jen ty projevy rizikového chování (viz.
Tabulka. č. 1), na které upozornil sám třídní učitel a posoudil jejich závažnost k dalšímu
prošetření. Vhledem k uzavření škol kvůli COVID – 19 ubylo případů rizikového chování.
Co nás těší, co se nám daří
•

Ve všech ročnících se nám daří upevňovat správné postoje žáků v oblasti zdravého
životního stylu. Na prvním stupni jsou aktivity zaměřeny především na stravovací
návyky, pohyb, smysluplné využití volného času, prevenci kouření a záškoláctví.

•

Na druhém stupni se k těmto tématům přidávají další (návykové látky, problematika
zneužití, týrání, pohlavně přenosných nemocí, poruch příjmu potravy, sebepoškozování
aj.). Jako velmi důležité se jeví včasné a opakované upozorňování na rizika spojená
s kyberšikanou.

•

Dodržujeme tradice školy při organizování různých kulturních, sportovních či
zábavních akcí, zvláště na prvním stupni často probíhají projektové dny s tematikou
ekologie či zdravého životního stylu. Škola poskytuje též volnočasové aktivity.

Co nás trápí, co se nám nedaří
•

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

•

Opakovaně jsme řešili zvyšující se agresivní chování vůči spolužákům zejména slovní
výpady.

•

Oblastí, kde zaznamenáváme jen dílčí úspěchy, je komunikace s rodiči 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, metodik prevence

11 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Také ve školním roce 2019/2020 pokračovalo další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Jednalo se zejména o vzdělávání v rámci projektu „Učíme se pro budoucnost II“, reg.
č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009989, zkráceně Šablony II. Z projektových aktivit si naše
škola vybrala ty na rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti, polytechnickou a projektovou
výuku a osobnostní rozvoj pracovníků. Zároveň byla naše škola oslovena ZŠ a MŠ Kroměříž,
Fr. Vančury 2, přísp. org., jejichž pracovnice projevily zájem o návštěvu naší školy v rámci
šablony „Sdílení zkušeností“. Zapojeny jsou 2 pedagožky z Kroměříže a 2 z naší školy. Cílem
je, aby hostitelská škola ukázala svoje výukové metody a pomůcky, což by mělo přispět
k obohacení výuky v partnerské škole. Problematická situace kolem covid-19 pozastavila ve
2. pololetí téměř všechny akce. V období uzavření škol všichni pedagogičtí pracovníci
absolvovali on-line seminář Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
nazvaný „Kurz základů rizikového chování na internetu“ v časové dotaci 2 hodiny.
Tabulka níže uvádí přehled skutečně realizovaných, ostatní naplánované se přesouvají na
příští školní rok.

DVPP ze Šablon II. (jiný zdroj financování)
Oblast
Matematická
gramotnost

Čtenářská
gramotnost

Anglický jazyk
Polytechnická
výchova

Projektová výuka

Osobnostně
sociální rozvoj

Kariérové
vzdělávání

počet
hodin

Název DVPP

počet
pedagogů

Finanční gramotnost pro žáky

8

2

Matematický milionář

8

3

Jak dělat matematiku zábavně

16

2

Čeština nás baví

8

1

Splývavé čtení 1

16

3

Splývavé čtení 2

32

3

Kurz Anglického jazyka

55

4

Výuka v terénu na 1. stupni

8

2

Badatelsky orientovaná výuka

8

2

Světlo a barvy

8

2

Projektová výuka

8

1

Projektové vyučování

8

1

Jak udělat se žáky dobrý školní projekt

8

1

Typologie MBTI II.

16

1

On si začal, aneb vedeme žáky k odpovědnosti

8

2

Rozvoj emoční inteligence

8

1

Kariérové poradenství ve škole prakticky

8

1

564

32

celkový počet

Zpracovala: Mgr. Jiřina Kalousková, ZŘŠ

Školení pracovnic SPC
Místo
konání
Olomouc
Bruntál
Ostrava
Olomouc
Brno

Název akce
Výcvik integrativní psychoterapie
Setkání psychologů okr. Bruntál
Semináře a setkání prac.SPC MSK
SFU – Na řešení orientovaný přístup
Diagnostika školní připravenosti, varianta pro školská
poradenská zařízení
celkem

Počet
Trvání
účastníků dny
1
8x
1
2x
2
3x
1
8x
1
1x
6

22x

12 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Výchovně-vzdělávací činnost naší školy se realizuje také pomocí tzv. činnostního a
zážitkového učení, projektových dnů, besed se zajímavými lidmi a sportovních aktivit. Všechny
naše aktivity rozšiřují žákům obzory poznání, rozvíjí všechny kompetence vymezené školskou
legislativou a vedou žáky k týmové spolupráci. Ve školním roce 2019/2020 se nám podařilo
uskutečnit tyto akce:
V oblasti environmentální výchovy:
Výukový program pro žáky ve škole – třídění
odpadů
Pobyt v přírodě – Velký kotel, Praděd
Exkurze do Světa techniky – 2.stupeň
Exkurze na farmu v Karlovicích – 1.stupeň a ZŠs

Soutěže se zapojením speciálních škol v okrese
Bruntál:
Zlatokopové 21. století – soutěž, při které týmy žáků
přihlášených škol měří své dovednosti

v informační

gramotnosti, probíhá tradičně v PC učebně naší školy.

Talentmánie

–

soutěžní

přehlídka

hudebně-

dramatických vystoupení žáků ZŠ speciálních,
pořádaná ZŠ při Slezské diakonii Krnov. Naše škola
soutěžila s tanečním vystoupením žákyň 2. stupně a se
stínovým divadlem žáků speciálních tříd.

Sportovní soutěže a aktivity:
Tuto oblast silně zasáhlo období jarního uzavření škol (viz tabulka níže). Během podzimu
a zimy se konal v hale pouze tradiční Vánoční fotbalový turnaj žáků naší školy. V lednu
a v únoru žáci často využívali v hodinách tělesné výchovy Městské kluziště a podařilo se také
vyjet se žáky 2. stupně do přírody na běžkách. Sněhu bylo velmi málo, a tak i oblíbené
sáňkování žáků 1. stupně a ZŠ speciální bylo velmi vzácné. Využívali jsme tak alespoň
Wellness pro plavání žáků ZŠS, na které nám přispělo Město Bruntál.
Tabulka sportovních soutěží, které škola pořádá nebo se do nich zapojuje:
jednotlivci, družstva
1.místo 2.místo 3.místo

SOUTĚŽ

organizátor

CELKOVÉ
pořadí škol

Dopravní soutěž

ZŠ praktická, Krnov

Nekonala se – nouzový stav

Okresní přebor v lehké
atletice

ZŠ Bruntál,
Rýmařovská 15

Nekonalo se – na podzim 2020 bude pouze školní
kolo

Krajský přebor lehkoatlatl.
čtyřboje

ZŠ Bruntál
Rýmařovská 15

Nekonalo se

Republikový přebor
Závody sportovní
všestrannosti
Turnaj ve vybíjené
ALIANTE Petrin
branně-vědomostní závod
Vybíjená na náměstí 2020

Nekonal se
ZŠ Bruntál,
Rýmařovská 15
ZŠ Rýmařov, Školní
nám. 2
ZŠ Petrin
Bruntál (běžná ZŠ)
ZŠ Petrin
Bruntál (běžná ZŠ)

Dopravní soutěž ZŠ
speciální (školní kolo)

ZŠ speciální Bruntál

Velikonoční turnaj
v kopané
Mladí cyklisté, oblastní
kolo dopravní soutěže

ZŠ Bruntál,
Rýmařovská 15
ZŠ Krnov, Hlubčická
11

Projektové dny školy:
•
•
•
•
•
•

Úkolníček Podzimníček
Mikulášské besídky
Vánoční tvoření
Masopust na Růžovce
Anglické projektové dny
Návštěva Hvězdárny Brno

Odloženo na září 2020
Nekonal se – nouzový stav
Nekonal se – nouzový stav
Odloženo na září 2020
Nekonal se – nouzový stav
Nekonal se – nouzový stav
Nekonalo se – nouzový stav

Vystoupení našich žáků na akcích ve spolupráci s městem Bruntál:
Vystoupení na Veletrhu sociálních služeb – žáci ZŠs zde vystoupili s country tancem, který
nacvičovali v tanečním kroužku.
Divadelní festival KYTKA – naše největší hudebně-dramatická akce, pořádaná jako pásmo
pro děti z MŠ a nižších ročníků škol základních. V listopadu 2019 proběhla už po 18. Svoji
dospělost oslavila přehlídkou toho nejlepšího z let minulých. Byla celá laděná RETRO a opět
ukázala, že se naši žáci mají čím pochlubit. Velké poděkování patří všem účinkujícím,
hostujícímu pěveckému sboru ze ZŠ Petrin, a hlavně pedagogům, kteří se žáky poctivě
nacvičovali.

Bruntálský Advent – naše škola se pravidelně zapojuje
do adventních akcí pořádaných Městem Bruntál, aby také
přispěla ke sváteční atmosféře v ulicích města. Na výzvu
MÚ jsme se zapojili také do vybírání jména pro vánoční
strom na náměstí; k naší velké radosti porota vybrala
jméno z autorské dílny naší školy: „Glorius“

Výstavy, koncerty, besedy, divadlo:
Dotkni se přírody – Včely
Tvoření a besedy v Městské knihovně Bruntál
Návštěva v Open House
Loutková pohádka pro děti na Vánoce
Kašpárek a čert
Pohádka v divadle Ledové království

Speciální aktivity:
Aktivitou zaměřenou na sociální oblast je pro naši školu pořádání tzv. „Bazárku“ oblečení,
které věnují zaměstnanci školy, a které si mohou rodiče a žáci koupit v rozmezí 5–30 kč.
Tradičně jej pořádáme 2x ročně, v rozmezí několika dnů, tak, aby tohoto nákupu využilo co
nejvíce zájemců. Jarní bazárek se nemohl konat, ale výtěžek z podzimního bude použit ve
prospěch našich žáků. Zbytek neprodaných věcí věnujeme Charitě Broumov, abychom udělali
radost i někomu dalšímu.
Výčet všech aktivit školy není úplný, škola během školního roku žije opravdu naplno.
Všechny akce jsou podrobněji popsány a zdokumentovány na webu školy: www.zsbr.cz.

13 Údaje o výsledcích kontrol
Inspekční činnost ČŠI
Ve školním roce 2019/2020 na naší škole neproběhla kontrola ČŠI.

Kontrolní činnost KHS
Dne 23. 1. 2020 byla provedena kontrola v místě, pracovnicí Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje, a to ve všech třech budovách školy. Kontrola byla zaměřena na
plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na dodržování Vyhlášky
č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

Ve stejný den proběhla zároveň také kontrola školní jídelny – výdejny, zaměřená mimo
citovanou legislativu dále také na dodržování ustanovení Nařízení č. 852/2004 Sb., o hygieně
potravin, v platném znění, a Vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na
stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky
závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.
Obě kontroly proběhly úspěšně a kontrolní orgán neurčil žádné požadavky na
odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle par. 10 odst.
2 kontrolního řádu.

Kontrolní činnost zřizovatele
Ze strany zřizovatele proběhla ve dnech 20.1. až 27. 1. 2020 veřejnosprávní kontrola
hospodaření s veřejnými prostředky za období roku 2019, 2020. Kontrola se týkala těchto
oblastí:
•

systém finančního řízení;

•

smluvní vztahy, agenda zákona o registru smluv;

•

inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2019;

•

hospodaření s majetkem a fond investic.

V žádné z kontrolovaných oblastí nebyly zjištěny nedostatky.

14 Výsledky hospodaření školy

Přímé náklady

ÚZ

závazný ukazatel

Skutečně čerpáno

Prostředky na platy

33353

16 694 086,-

16 694 086,-

OON

33353

64 951,-

64 951,-

Částečné vyrovnání
mezikrajových rozdílů

33076

153 058,-

153 058,-

Vybavení SPC diagnostickými
nástroji

33040

34 300,-

22 000,-

5 697 640,-

5 697 640,-

FKSP

333 882,-

338 191,-

ONIV

289 220,-

289 220,-

23 267 137,-

23 267 137,-

Zákonné odvody

CELKEM PŘÍMÉ NÁKLADY

ÚZ

Závazný ukazatel

Skutečně čerpáno

Provozní náklady

1

1 651 000,-

1 651 000,-

Účelové mzd. prostředky –
administrativní zátěž FAMA

1

34.000, -

34.000, -

Mzd. prostředky

25.000, -

25.000, -

Zákonné odvody

8.500, -

8.500, -

500,-

500,-

Z toho

FKSP
Odpisy

205

236 000,-

252.000, -

Podpora modernizace a rozvoj
ICT

206

70 000,-

70 000,-

1 957 000,-

1 957 000,-

0,-

15.200, -

0,-

15.200, -

1 957 000,-

1 972 200,-

Provoz celkem
Dotace obce
Z toho

2

Preventivní
program-rizikové
chování žáků

CELKEM PROVOZNÍ NÁKLADY

ÚZ
Projekty neinvestiční

Z toho

Závazný ukazatel

Skutečně čerpáno

33063

5 000 000,-

5 963 853,80,-

Šablony II.

33063

0,-

278 592,76,-

Podpora žáků se zdr.
postižením-CKP

33063

5 000 000,-

5 685 261,04,-

5 000 000,-

7 936 053,80

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM

Náklady

Přehled nákladů z hlavní činnosti
Spotřeba materiálu (501)
z toho: učebnice, učební pomůcky
Spotřeba energie (502)
Opravy a udržování (511)
Cestovné (512)
Náklady na reprezentaci (513)
Služby (518)
z toho: nájemné
telekomunikace
Mzdové náklady (521)
z toho: mzdové náklady (přímé náklady)
Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost
OON
Zákonné sociální pojištění (524)
Jiné sociální pojištění (525)

Zákonné sociální náklady (527)
z toho: příspěvek na stravování zaměstnanců
služby, školení a vzdělávání
základní příděl do FKSP
Silniční daň
Manka a škody (547)
Ostatní náklady (549)
Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551)
z toho: odpisy majetku pořízeného z invest. transferu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558)
Náklady celkem
Přehled nákladů z doplňkové činnosti

2019 (v tis)
235,74
1,65
530,47
318,51
190,44
0,98
1 151,03
12,95
33,67
20 927,79
16 871,58
77,50
2 153,55
6 745,55
79,55

581,18
45,09
187,12
333,88
0,76
0,00
7,24
376,29
125,38
500,24
31 501,94
0,00

Komentář:
Spotřeba materiálu
Spotřeba materiálu byla v roce 2019 nižší oproti předchozímu roku z důvodů snížené potřeby
a úspor organizace.

Spotřeba energie
Spotřeba plynu do konce roku 2019 byla vyšší oproti loňskému roku z důvodu chladnější
zimy a z důvodu potřeby více topit už i v podzimních dnech, které byly oproti loňskému roku
chladnější. V celém sledovaném období školního roku se však projeví také jarní uzavření škol,
kdy byly všechny tři budovy energeticky utlumeny, takže očekáváme spíše úsporu.
Stejně tak by vlivem uzavření škol mělo dojít k úspoře elektrické energie, což bude přesně
vyčísleno ve Výroční zprávě o hospodaření za rok 2020.
Opravy a udržování
Ve sledovaném roce byly finanční prostředky využity k průběžné údržbě budov. Jednalo se
pouze o vymalování učeben, vodo-instalatérské práce, údržbu kotlů, opravu telefonní ústředny,
vchodových dveří na učebním pavilon Rýmařovská 12, opravu okna a příčky na učebním
pavilonu SPC. Jedná se o zkvalitnění materiálního zabezpečení učebních pavilonů v souladu
s požadavky MŠMT. Největší úpravy zaznamenal koridor, který spojuje hlavní budovu
s učebním pavilonem a SPC. Jak je patrno z fotek níže, došlo k výměně části starého topení,
které nevyhovovalo svou funkčností. Celá výměna proběhla na konci srpna a měla by se
projevit v následujícím školním roce zlepšením vytápění pavilonu a přízemních místností SPC,
a také úsporou plynu.

Ostatní služby
Nárůst plateb byl zaznamenán i u revizí přístrojů a zařízení. Hlavním důvodem vyššího
čerpání však byla stáž zaměstnanců projektu „Centra kolegiální podpory“ v Anglii, kterou
realizovala cestovní agentura na základě výběrového řízení.
Zákonné sociální pojištění
Vyšší čerpání bylo zapříčiněno celorepublikovým navýšením platů zaměstnanců škol
a školských zařízení, čímž došlo k navýšení mzdových prostředků oproti předchozím rokům
a v návaznosti na to i navýšení zákonného sociálního pojištění.
Zákonné sociální náklady
Vyšší čerpání oproti předchozímu roku bylo na fondu FKSP. Základní příděl do FKSP se
oproti minulým obdobím zvýšil díky navýšení platů zaměstnanců ve školách a školských
zařízeních. Další zvýšené náklady byly z důvodu realizace školení zaměstnanců v rámci
projektu „Učíme se pro budoucnost“, profinancování pracovnělékařských služeb dle ustanovení
směrnic BOZ;
Silniční daň
Silniční daň začala organizace odvádět z důvodu pracovních cest zaměstnanců projektu
„Centra kolegiální podpory“, mírný pokles je zapříčiněn menším množstvím pracovních cest
těchto zaměstnanců.

Čerpání účelových dotací
Rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele (v členění na dotace ze státního rozpočtu a od
zřizovatele) a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty, v členění dle jednotlivých
poskytovatelů a účelu použití:
Výnosy v hlavní činnosti v členění na státní rozpočet, rozpočet zřizovatele, další poskytnuté
dotace dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení čerpání, vlastní příjmy (bez DČ) vč.
rozboru a vývoje v dalších letech

DOTACE CELKEM, zřizovatel

1 957 000,00

z toho na:
- provozní náklady
- krytí odpisů majetku ÚZ 205
- podpora modernizace a rozvoj ICT

1 651 000,00
236 000,00
70 000,00

CELKEM, MŠMT – státní rozpočet
z toho na:
- přímé náklady (platy, odvody, učební pomůcky, DVPP) ÚZ
33353
- účelové – Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů
v odměňování – 33076
- účelové – Vybavení školských poradenských zařízení
diagnostickými nástroji v roce 2019 - ÚZ 33040

CELKEM, ostatní výnosy

23 267 137,00
23 079 779,00
153 058,00
34 300,00

284 425,04

Z toho:

-

Úroky
Účelové dotace Města Bruntál celkem
z toho:
- Preventivní program-rizikové chování žáků
- Ostatní výnosy – krytí nákladů z fondů celkem
z toho:
o Krytí nákupů ze sponzorských darů
o Krytí nákupů z FKSP
o Krytí neinvestičních oprav majetku z IF
o Nekrytí odpisů z invest. transferů
- Rozpouštění čas. rozlišení investičních transferů
- Ostatní výnosy – nahodilé příjmy celkem
z toho:
a) Úplata za školní družinu
b) Výnosy ze služeb spojených s výpůjčkou
c) Příjem od žáků-adapt. pobyt, plavecký výcvik, Vv a PC
d) Úřad práce-příspěvky žákům soc. znevýhodněným
e) ostatní nahodilé příjmy
f) Divadelní festival Kytka
g) Pronájem – volby

197,45
15 200,00
15 200,00
72 412,59
20 010,00
0,00
52 402,59
0,00
125 376,00
71 239,00
5 350,00
26 166,00
3 000,00
0,00
23 403,00
6 920,00
6 400,00

Komentář:
•

grant Města Bruntál v celkové výši 15tis. Kč pokryl náklady na realizaci výše
uvedených projektů školy, organizace získala prostředky na program „Prevence
rizikového chování“,

•

organizace v roce 2019 vypůjčila prostory k využívání ZŠ Ostrava, Kpt. Vajdy,

•

z peněžních darů byly pokryty náklady na mimoškolní aktivity dětí jako Loutkové
divadlo, divadelní festival Kytka a materiál pro výuku výtvarné výchovy, doprava na
výlety,

•

úplata za pobyt ve školní družině byla využita v následné modernizaci zájmového
vzdělávání na úseku školní družiny,

•

ostatní nahodilé příjmy spočívaly zejména v příjmu za poškozené učebnice, v příjmu
financí v rámci realizace festivalu „KYTKA“,

•

příjem za pronájem prostorů pro volby roku 2019.

Finanční prostředky byly beze zbytku využity k poskytovanému předmětu a účelu.
Zpracovala: Ludmila Hájková, Dis., účetní školy

15 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Pro rok 2019 získalo naše SPC finanční prostředky v rámci dotačního programu „Vybavení
školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019“ v celkové hodnotě
34.200, -, za které byly nakoupeny např. tzv. Klokanovy kufry. Ke konci školního roku si naše
SPC podalo žádost o zapojení do rozvojového programu MŠMT „Vybavení školských
poradenských zařízení diagnostickými nástroji 2020“. V rámci tohoto programu by naše
pracoviště získalo další diagnostické nástroje (testové sady), v celkové hodnotě cca 43.000,-.
Součástí této neinvestiční dotace budou také odborné kurzy pro pracovníky SPC. Cílem je
rozšíření kvalitních služeb našeho pracoviště pro dětské klienty, zejména předškolního věku.
Naše škola dlouhodobě spolupracuje s polskou speciální školou v Prudniku. V rámci této
spolupráce se žáci obou škol seznamují s odlišnou kulturou a zvyky obou národů. V průběhu
let byly realizovány dva výrazné projekty: „Ruka v ruce“ a „Zahrada smyslů společného
přírodního dědictví“ (popsány v předcházejících výročních zprávách). Stálou aktivitou tak
zůstává vzájemná účast na divadelních festivalech obou partnerských škol. Ve školním roce
2019/2020 však k návštěvám nedošlo; polští přátelé se z technických důvodů nemohli zúčastnit
našeho divadelního festivalu Kytka a naši účast na mezinárodním festivalu BABEL v Prudniku
zrušilo jarní uzavření škol a hranic obou států.

16 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci CŽU
Naše škola nepořádá kurzy pro doplnění nebo získání základního vzdělání / základů
vzdělání.
V rámci projektu Centra kolegiální podpory dva pracovníci školy vzdělávali zapojené
účastníky – pedagogy z běžných základních škol. V rámci 10 setkání tematicky zaměřených na
prohlubování ICT gramotnosti a zapojování iPadů do vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami si mohli účastníci prakticky vyzkoušet práci v jednotlivých aplikacích
a prohloubit své znalosti ze speciální pedagogiky.
V závěru školního roku dva pedagogičtí pracovníci absolvovali přijímací zkoušky
k doplnění a rozšíření svých kvalifikačních předpokladů. Jedna pracovnice uspěla a byla přijata
do 1. ročníku studia Speciální pedagogika-vychovatelství na Univerzitě Palackého v Olomouci.

17 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Všichni zaměstnanci naší školy jsou zároveň členy spolku „Speciální škola dětem“.
V rámci tohoto spolku se nám daří získávat finanční prostředky také z dotací Města Bruntál.
Velmi si toho vážíme; protože Město Bruntál není našim zřizovatelem, a přesto nezapomíná ve
svých dotacích ani na naše žáky a pravidelně jim přispívá na různé aktivity. Děkujeme!
V 1. pololetí školního roku 2019/2020 jsme použili dotaci Města Bruntálu na divadelní
festival Kytka (18. ročník) ve výši 19. 000,- Kč. Pro rok 2020 jsme získali tyto finanční
částky:
Sportovní hry mládeže, okresní kolo:

12. 000,- Kč

Hry sportovní všestrannosti, okr. kolo:

12. 000,- Kč

Plaveme a dovádíme – plavání ZŠS

20. 000,- Kč

Dotace od Města Bruntálu celkem:

44. 000,- Kč

Spolek hospodaří nezávisle na účetnictví školy, proto se tato čísla neobjevují v kapitole
o hospodaření. Jsou vždy řádně vyúčtována přímo MÚ Bruntál. Vzhledem k jarní situaci
s covid-19 byli některé sportovní akce přesunuty do následujícího školního roku a budou teprve
realizovány.
Zpracoval: Mgr. Petr Brada, předseda spolku

Dotace Města Bruntálu na preventivní program-rizikové chování žáků

15. 200,- Kč

Centra kolegiální podpory
Projekt

„Centra

kolegiální

podpory“,

registrační

číslo

projektu:

CZ.02.3.621/0.0/0.0/16_037/0004773, jehož je naše škola řešitelem, vznikl za podpory
Evropské Unie a MŠMT a věnuje se problematice společného vzdělávání. Jeho cílem bylo
pomoci pedagogům ze základních a mateřských škol při výuce dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami (dále jen SVP). Projekt byl zahájen 1.9.2017 a do svého ukončení 31.8.2020 podpořil
několik desítek pedagogů z běžných základních škol napříč Českou republikou.
Tito pedagogové si každý měsíc rozšiřovali své znalosti o speciální pedagogice v tzv. Centrech
kolegiální podpory (dále jen CKP), která tvořily základní školy zřízené podle §16, odst. 9, ŠZ,
v platném znění: Bruntál, Opava, Ostrava, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Kralupy nad
Vltavou a Poděbrady.
První rok se účastníci v centrech zabývali jednotlivými speciálně pedagogickými obory v 10
na sebe navazujících seminářích. Byli tak seznámeni s odbornou terminologií, podstatou
daného postižení a jeho dopady do vzdělávání. Vedoucí CKP vždy jako přidanou hodnotu
semináře sdíleli také své vlastní pedagogické zkušenosti s daným typem žáků.
Po následující dva roky pak účastníci pracovali s mobilními dotykovými zařízeními. Oba
tyto roky na sebe navazovaly v rámci obtížnosti využití, jak ze strany žáka s SVP, tak ze strany
pedagoga. Cílem bylo vybavit účastníky dostatečnými kompetencemi, aby se dané technické
zařízení stalo jejich osobním nástrojem k realizaci výuky právě u žáků s SVP.
V rámci tříletého projektu CKP absolvovali vedoucí CKP dvě zahraniční stáže ve Velké
Británii, kde bylo cílem nabýt vědomosti z tamního přístupu právě k žákům s SVP a obecně
k inkluzi. Zkušenosti z obou stáží vedoucí CKP předali v rámci vždy jednoho uceleného
semináře. Jednotlivá centra byla vybavena speciálně pedagogickými pomůckami v celkové
hodnotě téměř 570 000 Kč a mobilními dotykovými zařízeními iPad v hodnotě 2 100 000 Kč.
To vše přispělo k řádnému chodu projektu a úspěšnému splnění předem stanovených cílů, mezi
něž mj. patřilo i zviditelnění odborné, speciálně pedagogické práce ve školách zřízených podle
§16, odst. 9, ŠZ., na kterou v běžné inkluzivní škole většinou nejsou kolegové dostatečně
připraveni.

18 Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi
zaměstnavatelů, dalšími partnery při plnění úkolů ve
vzdělávání
Při Základní škole, Bruntál, Rýmařovská 15, přísp. org. nepracuje odborová organizace.
Dalšími partnery, se kterými při vzdělávání naše škola spolupracuje, se jsou především
Orgány sociálně-právní ochrany dětí, zejména města Bruntál, orgány Policie ČR apod. Při
podávání sdělení na žáky škola vždy postupuje v souladu s nařízeními GDPR. Pedagogové,
kteří jsou dotazováni na konkrétní žáky, jejich prospěch, sociální zázemí a spolupráci s rodiči,
se vždy snaží popisovat dané skutečnosti reálně, ale citlivě, s cílem zlepšit podmínky těchto
žáků.

19 Poskytování informací podle zákona č.6/1999Sb., o
svobodném přístupu k informacím
V období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 nebyla přijata žádost o informace ve smyslu tohoto
zákona.
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí – žádné.
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu – žádné.
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona – žádné.

Závěr
Uplynulý školní rok 2019/2020 se naprosto vymykal všemu, co školství v naší zemi doposud
zažilo. Jednalo se o historicky 1. rok od zavedení povinné školní docházky, kdy najednou tato
povinnost přestala platit a docházka byla postavena na dobrovolnosti, a to i v době, kdy
epidemiologické hledisko už docházku do škol umožňovalo. Školství se po několik měsíců stalo
terčem kritiky veřejnosti, rodičů, kteří museli doma vzdělávat své děti sami. Jaké dopady – na
úroveň vzdělanosti žáků, na úctu k vyučujícím nebo naopak na jejich degradaci – bude toto
období mít, ukáže teprve čas.
Naše škola dlouhodobě a kontinuálně pracuje se žáky ze sociálně nepodnětného prostředí.
Po celý školní rok pedagogové využívají všechny možnosti, jak žáky motivovat k docházce,
k učení, k odpovědnosti za svoji práci, ať už se jedná o pedagogickou práci s kolektivem třídy
ze strany třídního učitele, o práci výchovného poradce, metodika prevence nebo ostatních
vyučujících.
Období nouzového stavu a dobrovolné docházky do školy ještě zřetelněji poukázalo na
rodiny, které se školou spolupracovat nechtějí, na rodiče, kterým je lhostejné, zda jejich děti
nezískají ani základní vzdělání a skončí pouze na sociálních dávkách. Jako pedagogové jsme
se celé 2. pololetí snažili udržet chod školy na dobré úrovni, mít čisté svědomí, že jsme učivo
alespoň z části žákům předali a pomocí úprav v tematických plánech vše doženeme v roce
následujícím.
Věřím, že zkušenosti z distanční výuky využijeme pro další zefektivnění naší pedagogické
práce.
Děkuji všem svým kolegyním a kolegům za to, že jsme tento komplikovaný školní rok
takto v rámci svých možností zvládli!
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Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy pro rok 2019/2020 na svém
jednání 12. října 2020.
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