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1. Základní údaje o škole 

 
 

Název školy:  Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace 

 

Sídlo školy:  Starý Jičín 126 

   742 31 Starý Jičín 

 

Zřizovatel:  Obec Starý Jičín 

 

Vedení školy:  ředitel školy – Mgr. Roman Horut 

   zástupce ředitele školy – Mgr. Jiří Adamec 

 

Kontakty pro dálkový přístup:  telefonní spojení – 556 752 571, 739 045 259  

       e-mailová adresa – skola@zsstjicin.cz 

 

 

 

Charakteristika školy  
 

            Základní škola ve Starém Jičíně je základní školou se všemi ročníky. Obor 

vzdělávání: podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: 79-01-C/001 Základní škola, 

denní studium, délka studia 9 let 0 měsíců. Poskytuje úplné základní vzdělání podle školního 

vzdělávacího programu „Škola pro všechny “, zpracovaného dle RVP ZV.  

Škola je od r. 2003 v právní subjektivitě a je příspěvkovou organizací Obecního úřadu 

ve Starém Jičíně.  

Ředitelem školy a zároveň statutárním zástupcem byl Mgr. Roman Horut (Ma–Bi), 

zástupcem ředitele školy byl Mgr. Jiří Adamec (KV), který byl i zástupcem statutárního 

zástupce. 

Žáci jsou vyučováni v klasických učebnách, dále jsou k dispozici: jazyková učebna, 

dvě počítačové učebny, učebna hudební výchovy, odborná pracovna chemie a fyziky, odborná 

učebna přírodopisu. Při výuce jazyka českého jsme využívali i víceúčelovou knihovnu. V této 

učebně, podobně jako v učebně přírodopisu a učebně cizích jazyků, máme interaktivní tabule 

Smart Board. Podobné interaktivní tabule jsou využívány i ve třídách na I. stupni.                 

Tato skutečnost přispívá k rychlému rozvoji dovedností pro práci s moderními technologiemi 

a k rozvoji žádoucích kompetencí žáků v souladu s požadavky rámcového vzdělávacího 

programu a zákona. Pro výtvarnou výchovu slouží keramická dílna, která má funkci zároveň 

jako voskárna či dílna k výrobě ručního papíru. Při výuce tělesné výchovy jsou využívány dvě 

tělocvičny, obě prošly v roce 2012 velkou rekonstrukcí, posilovna a za pěkného počasí  

i školní hřiště, případně hřiště TJ Sokol. V pracovním vyučování žáci mohou využívat dílnu, 

žákovskou kuchyňku, na školním pozemku se mohou naučit pěstovat zeleninu či jiné rostliny. 

Pro práci školní družiny jsou k dispozici 3 herny – pro každé oddělení jedna.  

Snažíme se o modernizaci učebních pomůcek, aby nám pomáhaly při realizaci našich 

vzdělávacích programů. O prázdninách byla vymalována velká část školy. Došlo k zakoupení 

nových židlí do jazykové učebny, novým nábytkem se modernizovala i sborovna, kde došlo  

i k výměně podlahové krytiny, vybudovala se nová žákovská knihovna. Modernizace 

vybavení naší školy by nebyla myslitelná bez vstřícného přístupu zřizovatele, Obce Starý 

Jičín, a bez podpory sponzorů.  
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Počty žáků a tříd:      

 

ZŠ 1. st. 2. st. ŠD ŠK 

330/15 220/10 110/5 87/3 90 

          

 

 

Zvláštností naší školy je to, že ji navštěvují žáci ze 17 obcí: 

Starý Jičín, Jičina, Janovice, Petřkovice, Palačov, Starojická Lhota, Vlčnov, Dub, Polouvsí, 

Heřmanice, Blahutovice, Hůrka, Hrabětice, Lešná, Kunín, Nový Jičín – Loučka, Nový Jičín.  

Podrobnější informace o historii školy, její poloze, pracovnících, žácích, organizaci školního 

roku lze najít také na naší webové stránce www.zsstjicin.cz. 

Elektronický kontakt na vedení školy je: horut@zsstjicin.cz nebo adamec@zsstjicin.cz. 

 

 

Školská rada  

                              

Školská rada má 6 členů - 2 zástupce obce, 2 zástupce školy a 2 zástupce rodičů. 

Zástupci zřizovatele: Ing. Tomáš Kovařčík, MUDr. Josef Zábranský. 

Zástupci rodičů: paní Eva Hrňová, paní Darina Orlitová. 

Zástupci pedagogů: Mgr. Radka Demová, Mgr. Antonín Kusák. 

Během roku se školská rada sešla 2x. Projednávala rozpočet školy, byla seznámena 

s projekty, do nichž je škola zapojena, schvalovala dokumenty školy, zejména změny 

Školního vzdělávacího programu Základní školy Starý Jičín – Škola pro všechny.  

 

 

 

 2. Pracovníci školy 

 
a) Provozní zaměstnanci 
 Složení zaměstnanců v této oblasti se proti uplynulému školnímu roku nezměnilo. 

Administrativu a také účetnictví měla na starosti paní Petra Rybářová. O údržbu a provoz 

školních budov se staral školník pan Milan David. O čistotu chodeb a učeben se staraly paní 

uklízečky: Ludmila Gabzdylová, Radka Závadová, Alena Majkusová, Růžena Davidová  

a Marie Vavříková.  

 

b) Pracovnice školní jídelny 
 Provoz školní jídelny řídí Bc. Jana Zuzaňáková. O přípravu stravy se staraly: vedoucí 

kuchařka paní Jiřina Páterová, kuchařka paní Hana Pavlíková, v kuchyni pracují také 

pracovnice provozu paní Lenka Bezděková a Alena Pospěchová. 

 

c) Pedagogičtí pracovníci 
Na vzdělávání a výchově žáků se podílelo celkem 23 učitelek a učitelů, 2 asistentky 

pedagoga a 3 vychovatelky školní družiny. 

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků činil 44,4 let a správních zaměstnanců 50,7 let. 
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Pedagogičtí pracovníci školy 25. 5. 2016 

 

 

3. Organizace výuky 

 

a) I. stupeň    

 

Úkoly, které si stanovily v plánu práce MS 1 – MS 2 na rok 2015/2016, byly splněny. 

Na začátku školního roku byla provedena pěkná výzdoba tříd a chodeb a tato výzdoba se 

průběžně měnila po celý rok. Během roku byli žáci vedeni ke slušnému chování a vzájemné 

úctě. Všichni učitelé 1. stupně pracovali individuálně s dětmi, které mají vývojové poruchy 

učení. Během školního roku jsme se zúčastnili metodických akcí SIS a dalšího vzdělávání.  

 K zápisu do 1. třídy se dostavilo 60 dětí. Z toho do školy od 1. září nastoupí 40 dětí. 

Před zápisem do 1. třídy se uskutečnila schůzka učitelů 1. stupně a paní učitelek z MŠ, kde si 

předávaly informace o dětech, které se dostavily k zápisu. V lednu jsme uspořádali Den 

otevřených dveří pro děti a rodiče, aby se mohli podívat, do jakého prostředí přijdou, v jakém 

prostředí se budou děti během plnění základní školní docházky pohybovat. Byl uspořádán 

zajímavou formou, děti plnily na pohádkových stanovištích jednoduché úkoly, rodiče si mohli 

prohlédnout školu a zjistit informace, které je zajímají. Ve třech termínech, a to v březnu  

a v dubnu, se budoucí prvňáčci mohli účastnit programu „ Máme doma předškoláka aneb 

škola před školou“, kde si děti vyzkoušely samostatnou práci ve škole formou her. 

 Během školního roku se prvňáci byli podívat zpátky v MŠ, učitelky si předaly 

informace o tom, jak se prvňákům ve škole daří. Na oplátku se děti z MŠ chodí podívat do 

prvních tříd na výuku. Mezi naší školou a MŠ funguje velmi dobrá spolupráce. 

Žáci 4. ročníku se účastnili kurzu dopravní výchovy na dopravním hřišti. Byl 

zorganizován plavecký výcvik pro 1. – 3. třídy. Pro žáky z 1. a 2. třídy byl zajištěn Vánoční 

pořad – Poselství křesťanských Vánoc. 1., 3. a 4. třídy navštívily v Novém Jičíně program 

Vánoce ve městě. Pro 4. třídy byl zajištěn vlastivědný program s názvem „Přemyslovci“. Dále 

se uskutečnila beseda se starostou pro žáky 3. ročníku. Všechny třídy 1. stupně se utkaly 

v turnaji ve vybíjené. Žáci 2. až 4. ročníku se zúčastnili zábavně preventivního programu 
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„Doprava“. Pro 3. a 4. ročník proběhl preventivní program RENARKON. Pro žáky 2. ročníku 

byla uspořádaná beseda s hasiči a pro 3. ročník beseda s včelařem. 

Pokračovali jsme v organizaci tradičních akcí, na které se žáci těší – slavnostní přijetí 

prvňáčků, mikulášská nadílka, vánoční nadílka a maškarní bál. 1. – 4. ročník navštívil 

divadelní představení „Sněhurka“ a hudební vystoupení ABRAKA MUZIKA a Marťánci. 

Některé děti se zúčastnily soutěže Starý Jičín má talent. Hudebně dramatický kroužek zahrál 

operku O Šípkové Růžence a Červené karkulce. 

Během celého školního roku se žáci aktivně zapojovali do výtvarných, recitačních  

a sportovních soutěží a matematické soutěže Klokan. 

Také v letošním školním roce se pro žáky 1. stupně organizoval „Lyžáček“, který se 

uskutečnil ve Velkých Karlovicích. 

Pro žáky 2., 3. a 4. ročníku jsme zorganizovali týdenní ozdravný pobyt ve Valašských 

Kloboukách v hotelu Jelenovská. Žáci prvních ročníků měli připravený program ve škole – 

Škola v přírodě trochu jinak. 

 

 

 
Škola v přírodě – Valašské Klobouky  

 

b) výuka cizích jazyků 

 

Schůzky předmětové komise cizích jazyků proběhly podle plánu. Činnost PK byla bohatá, 

skládala se z tradičních organizačních záležitostí a metodických aktivit. Společné schůzky 

všech členů probíhaly podle potřeby. Individuální pravidelné schůzky rodilého mluvčího 

Richarda Haywarda s českými angličtináři se pak konaly každý týden. Po pozitivních 

zkušenostech z minulých školních let probíhala konverzace s rodilým mluvčím v 5. až 9. 

ročníku. Žáci měli dvě hodiny angličtiny s českým učitelem (výuka gramatiky, čtení, slovní 

zásoba apod.) a třetí hodinu vedl rodilý mluvčí (konverzace). Jako jediná základní škola, která 

má ve svém pedagogickém sboru rodilého mluvčího s bohatými zkušenostmi s lektorstvím, 

jsme se snažili tuto jedinečnou možnost maximálně využít ke kvalitnímu vzdělávání našich 

žáků. Po prvních letech testování tohoto způsobu výuky jsme zaznamenali zlepšení jazykové 
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úrovně žáků a vylepšení jejich komunikativních dovedností. Vzhledem k tomu, že se tento 

způsob výuky osvědčil, budeme v něm pokračovat i v příštím školním roce.  

Ve své práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami kladli vyučující jazyků 

důraz na poskytování a dodržování podpůrných opatření, která doporučuje PPP. Seznámili se 

s diagnózami zdravotně postižených žáků. Byly vytvořeny individuální vzdělávací plány pro 

vyučování angličtiny u dvou žáků (v 5. a 6. ročníku). IVP byly vytvořeny dle doporučení PPP 

a SPC. V průběhu školního roku bylo na základě vyšetření v SPC v Ostravě žákovi 5. ročníku 

IVP ukončeno. Dva žáci (jeden na prvním stupni a druhý na druhém stupni) pracovali 

s asistentem pedagoga. 

Vyučující využívali interaktivní tabule, v případě potřeby docházelo k výměnám 

učeben za účelem přístupu k tabuli. Na prvním stupni fungují čtyři interaktivní tabule a dva 

dataprojektory. Jedna jazyková učebna byla nahrazena kmenovou třídou. V jazykové učebně 

je jedna interaktivní tabule. Pro děti jsou k dispozici interaktivní programy na procvičování 

komunikace, čtení, psaní a poslechu cizího jazyka. V rámci projektu Živá škola pokračovalo 

ověřování hotových materiálů v hodinách AJ.  

V prosinci vypsalo nakladatelství Cambridge pro školy v České republice internetovou 

soutěž. Naše škola byla zastoupena ve dvou kategoriích – první stupeň ZŠ a druhý stupeň ZŠ. 

Ve velké celorepublikové konkurenci se žáci z 5.A umístili v první polovině všech 

zúčastněných škol a žáci 8. ročníku obsadili skvělé třetí místo.  

V lednu se dvě žákyně, Jana Volková a Kamila Čekalová, ze sedmého ročníku 

zúčastnily soutěže v anglické hře Scrabble, kterou uspořádalo pro okolní školy Gymnázium 

v Příboře. V obrovské konkurenci 14 škol obě žákyně vybojovaly pro naši školu skvělé  

7. místo. Jana Volková se navíc probojovala na 3. místo z celkového počtu 24 zúčastněných 

žáků. 

V lednu učitelé anglického jazyka uspořádali školní kolo konverzační soutěže, kterého 

se v hojném počtu zúčastnili žáci sedmých, osmých a devátých ročníků. Žáky na soutěž 

připravoval pan učitel Richard Hayward. Do okresního kola, které se konalo v únoru, 

postoupila v nižší kategorii ZŠ Marie Kasperčíková (náhradníkem byl Martin Hrubý) ze 

sedmého ročníku a do vyšší kategorie ZŠ postoupila Simona Závadová (náhradníkem byl 

Jakub Janýška) z devátého ročníku. V obrovské konkurenci se naši žáci umístili v polovině 

všech soutěžících žáků. 

V únoru pan učitel Hayward s třídou 7. B vyměnili jazykovou učebnu za žákovskou 

kuchyni a rozhodli se vyzkoušet recept z učebnice Project 2 a upéci jablečný drobenkový 

koláč. Žáci si zároveň mohli upéci něco dobrého podle vlastních vybraných receptů. Následně 

žáci popsali vybrané recepty v angličtině.  

V dubnu se ve spolupráci kabinetů anglického jazyka a výtvarné výchovy uskutečnilo 

již druhé kolo plakátové soutěže k oslavě Dne Země, které se zúčastnili žáci osmého ročníku. 

Pod dohledem paní učitelky Lady Ocáskové žáci vyhotovili plakáty k oslavě Dne Země na 

téma Globální problémy lidstva – Klimatické změny a oteplování planety Země. Hlasování  

o nejlepší plakát se zúčastnila celá škola. Nejvíce hlasů získal plakát od Adriana Kulišťáka  

a Adama Pajora, na druhém místě se umístil plakát Barbory Kuchtové a Marie Tkáčové a na 

třetí místo dosáhl plakát Michala Žemly.  

Ve vyučování žáci zpracovávali projekty. Výstavky projektů na chodbách  

u jazykových učeben byly pravidelně obměňovány.  

Pro žáky je v učebně anglického jazyka k dispozici knihovna s anglickými knihami. 

Knihy s různou úrovní slovní zásoby jsou přizpůsobeny žákům na různých stupních znalostí 

jazyka. Individuální návštěvy žáků probíhaly dle půjčovní doby vyvěšené na jazykové 

učebně. Učitelé rovněž pravidelně zařazovali do výuky anglického jazyka časopis Gate. 

Letos poprvé byla na naší škole jako druhý jazyk vyučována pouze ruština. V osmém 

a devátém ročníku probíhalo vyučování 3 hodiny týdně. Ruský jazyk vyučovala paní učitelka 

Martina Sušovská. Žáci osmého ročníku probírali učivo podle učebnice Raduga po novomu  

1 a dokončili ji. Žáci devátého ročníku probírali učivo z učebnice Raduga po novomu 2. 
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V rámci výuky se žáci zapojili do tvorby projektů a prezentací, které poté byly k vidění na 

nástěnkách u jazykové učebny.  

Žáci osmého ročníku zároveň navštěvovali povinně volitelný předmět Anglická 

konverzace, ve kterém se s rodilým mluvčím zdokonalovali v anglickém jazyce. Výuka 

probíhala jednu hodinu týdně. V rámci výuky se žáci učili komunikovat a reagovat 

na každodenní situace. Výuka probíhala dle učebnice Insight – elementary. V příštím školním 

roce budou tito žáci (jako deváťáci) v této učebnici pokračovat. V následujícím školním roce 

zároveň přibude jedna třída Anglické konverzace, která se bude skládat z nejlepších žáků 

současných sedmých tříd. Tito žáci budou odebírat anglický časopis Gate a budou se více 

zaměřovat na běžná konverzační témata, abychom mohli lépe konkurovat ostatním školám 

v okrese. I tuto konverzaci povede rodilý mluvčí Richard Hayward.  

Do práce v kroužku francouzského jazyka, vedeného panem učitelem Richardem 

Haywardem, se zapojili žáci 9. ročníku. Výuka probíhala v rámci jedné vyučovací hodiny 

týdně. Žáci používali učebnici Adosphere 1, což je úroveň A1 podle Evropského referenčního 

rámce pro jazyky, a časopis „Allons-y“. Své znalosti využívali v projektových činnostech, 

pravidelně je prezentovali a svými výtvory zdobili chodby kolem jazykových učeben. Cílem 

kroužku bylo připravit žáky na následující možné studium francouzského jazyka na 

gymnáziu. 

 

 

c) povinně volitelné a nepovinné předměty              

 

Od 8. ročníku byly vyučovány povinně volitelné předměty: 
 

 Anglická konverzace 

 Sportovní výchova 

 

Z nepovinných předmětů bylo možno vzhledem k vyššímu počtu dělených hodin v 

povinných předmětech vyučovat pouze náboženství a zdravotní tělesnou výchovu. Výuka 

náboženství byla rozdělena do 4 skupin, zúčastňovalo se jí 65 žáků. Zdravotní tělesné 

výchovy se zúčastňovala jedna skupina 11 žáků.  
 

 

d) speciálně pedagogická péče 
 

Na začátku školního roku 2015/2016 se na naší škole vzdělávalo 27 integrovaných 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci reedukace jsme měli v předmětu 

Speciálně pedagogická péče (SPP) zařazeno 17 žáků. V závěru tohoto školního roku klesl 

počet žáků v SPP na 15 a ve škole bylo integrováno 34 žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Jedná se o stejný počet žáků jako v závěru minulého školního roku. Jeden žák je 

lehce mentálně postižený. U šesti žáků byla diagnostikována vada řeči, jeden žák je autista a u 

ostatních 26 integrovaných byla potvrzena specifická porucha učení nebo chování. Vyučující 

dbali na individuální potřeby žáků, proto v průběhu vyučování poskytovali svým žákům, kteří 

mají vzdělávací či výchovné problémy, vyrovnávací a podpůrná opatření. Rovněž dodržovali 

doporučení pro výuku, jež navrhovaly poradny. Byly vypracovány individuální vzdělávací 

plány (IVP) pro práci v předmětu speciálně pedagogická péče a také do hlavních předmětů.  

Letos pracovali dva žáci (ve 2. a 6. ročníku) za pomoci asistenta pedagoga. Pro příští školní 

rok se potřeba asistentů pedagoga zvýší. Ve 2. ročníku přibude žák s vývojovou dysfázií  

a nově i žák s lehkým mentálním postižením ve 4. ročníku začne využívat pomoc asistenta 

pedagoga. 

V tomto školním roce jsme kontaktovali školská poradenská zařízení v 35 případech. 

Spolupracovali jsme s PPP Nový Jičín, SPC Ostrava – Zábřeh pro vady řeči i pro PAS a SPC 

Nový Jičín. 8. dubna 2016 proběhlo na naší škole kontrolní vyšetření žáků s vadou řeči, které 
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provedla Mgr. Jana Tabachová. 11. dubna 2015 se uskutečnilo kontrolní vyšetření žáka  

s lehkým mentálním postižením pracovnicí SPC Nový Jičín Mgr. Petrou Hubrovou.  

11. května 2016 konzultantka PPP Mgr. Ivana Nováková zkontrolovala IVP. 17. května 2016 

proběhla intervence SPC pro PAS Ostrava – Zábřeh Mgr. Karin Kopřivové. Spolupráce  

s výše uvedenými pracovníky školských poradenských zařízení proběhla bez problémů, naši 

práci hodnotili kladně, neměli výhrady k námi vypracovaným individuálním vzdělávacím 

plánům. Dohodli jsme se na podmínkách spolupráce v příštím školním roce s ohledem na 

legislativní změny, které od září 2016 nastanou. 

Letos bylo provedeno několik dotazníkových šetření zaměřených na zjišťování 

sociálního klimatu třídy, šikany a dalších jevů, které bychom mohli takto preventivně 

zachytit. V návaznosti na tato šetření byla podniknuta opatření k zajištění nápravy. Proběhla 

dvě jednání výchovné komise. Spolupracovali jsme s pracovníky OSPOD v Novém Jičíně, se 

Střediskem výchovné péče v Novém Jičíně a s Policií ČR.  

V rámci péče o žáky, kteří mají výchovné problémy, dle Metodického doporučení 

MŠMT (Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci 

řešení rizikového chování žáků), výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učitelkami 

zahájila pohovory se žáky. Jedná se o první stupeň řešení rizikového chování. Z pohovorů 

byly pořízeny zápisy. Zatím nelze vyhodnotit účinnost tohoto postupu, proto v příštím 

školním roce bude tato forma práce pokračovat. 

 

 

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

 

Prospěch žáků v 2. pololetí školního roku 2015/16 

Třída vyznamenání samé 1 prospělo neprospělo celkem 

I.A 26 21   26 

I.B 26 21 1  27 

II.A 20 11 1  21 

II.B 22 15   22 

III.A 14 10 6  20 

III.B 13 3 5  18 

IV.A 13 8 9  22 

IV.B 20 6 4  24 

V.A 8 1 11  19 

V.B 11 5 10  21 

1.st. 173 101 47  220 

VI. 20 6 8  28 

VII.A 12 1 7  19 

VII.B 7 1 13  20 

VIII. 8 3 14  22 

IX. 4 1 17  21 

2.st 51 12 59  110 

Celkem 224 113 106  330 
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Chování žáků ve 2. pololetí roku 2015-2016 

Třída 1 2 3 celkem PTU NTU DTU DŘŠ 

I.A 26   26 15    

I.B 27   27 19    

II.A 21   21 6 2   

II.B 22   22 7    

III.A 20   20 11    

III.B 18   18 12    

IV.A 22   22 14 9 1  

IV.B 24   24 6    

V.A 19   19 7 2 3 2 

V.B 21   21 17 4 1  

1.st. 220   220 114 17 5 2 

VI. 28   28 13    

VII.A 19   19 12 1   

VII.B 20   20 7 5 1  

VIII. 21 1  22 14 7  5 

IX. 20 1  21 13   1 

2.st 108   110 59 13 1 6 

celkem 228 2 0 330 173 30 6 8 

 
 
 

 

Tabulka docházky – absence žáků 

 

omluvených hodin 

celkem 

neomluvených hodin 

celkem 

ø počet omluvených 

hodin na žáka 

1. pololetí 10219 54 30,97 

2. pololetí 16230 0 49,18 
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5. Zájmové vzdělávání - školní družina a školní klub 

 

 

a) školní družina              

 

       Školní družina je a zůstává nejčastějším typem zařízení pro výchovu mimo vyučování. 

Je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy a plní vzdělávací cíle – rozvíjí specifická 

nadání a pomáhá překonávat i handicapy dětí. Sehrává také důležitou roli v prevenci 

negativních sociálních jevů a v rozvoji důležitých osobních a sociálních kompetencí. 

       V tomto školním roce byla opět naplněna kapacita školní družiny – 87 dětí. Prvňáčků 

bylo 48, zbytek byly děti 2. a 3. tříd. Dvě oddělení se podařilo vybavit novým nábytkem, za 

což patří vedení školy velký dík.  

      Činnosti školní družiny byly různorodé, vzájemně se prolínaly a navazovaly na sebe  

a byly zařazovány podle ročního období a aktuálního počasí. 

      Na podzim děti navštívily moštárnu, která je blízko školy a viděly, jak se zpracovává 

ovoce. Příroda nám dále nabídla materiál na podzimníčky. V říjnu děti zhlédly divadlo  

„O chytré princezně“. Velmi zdařilou akcí byla Vánoční dílna s rodiči, která navedla tu 

správnou vánoční atmosféru. Děti si vytvořily celkem 3 výrobky. 

      Začátkem nového roku jsme vyrobili dárky pro budoucí prvňáčky a děti prožily 

skautské odpoledne plné her a soutěží. Tvořivá jarní dílna v březnu byla předzvěstí 

Velikonoc. V tomto měsíci nás navštívil také kouzelník Merlin. 

Děti rovněž plnily celoroční hru, která byla nazvána „Rok v přírodě“. Byla tematicky 

rozdělena na jednotlivé měsíce školního roku s přihlédnutím na roční období. 

Jakmile to počasí dovolilo, byli jsme v přírodě. Využili jsme všeho, co nabízel les, 

louka, či okolí školy. Z přírodnin jsme si vytvořili pěkné dekorace, donesli jsme do lesa něco 

zvířátkům na zimu, všímali jsme si proměn přírody. Vždy je nejlepší něco prožít, vyzkoušet 

si, a tak si i zapamatovat teoretické vědomosti. Tato témata děti přímo pohltila.  

Velice je bavilo téma domácích mazlíčků, o které se staraly ve školní družině celý 

měsíc. Děti si donesly zvířátka přímo do školy a dny byly hned plné očekávání. 

       Na začátku května jsme společně připravili dárečky ke Dni matek a do družiny přišel 

myslivec pan Furmánek, který umí poutavě vyprávět o přírodě. Formou her, soutěžních 

otázek nebo jen vyprávěním se děti postupně seznamovaly s různými živočichy a rostlinami, 

uvědomily si i nástrahy lesa a poznávaly stopy zvěře a turistické značky. Využili jsme 

didaktických pomůcek (encyklopedie, knihy, tematické obrázky, časopisy atd.). 

V červnu jsme oslavili Den dětí a cestou na hrad hledali poklad. Pěkným zakončením 

školního roku je spaní v družině, kdy děti tráví většinu času v lese a čeká je také opékání 

špekáčků. Máme obrovskou výhodu, že jsme vesnická škola obklopená přírodou a v tomto 

prostředí je nám příjemně. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den dětí 
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b) školní klub:         

 

Žáci měli možnost zapojit se do velké škály zájmových kroužků: 

  

 Miniházená 

 Jazyková výchova 

 Míčové hry 

 Informatika 

 Francouzština 

 Práce se dřevem 

 Dílna čtení 

 Sportovní kroužek 

 Florbal 1 

 Florbal 2 

 Mediální výchova. 

 

   

Celkem měli tedy žáci možnost vybírat si z 11 zájmových kroužků, což zcela jistě 

představuje velmi pestrou nabídku využití volného času. Kroužky jsou přitom zaměřeny na 

různé oblasti zájmů. Náplní zájmových kroužků bojujeme také proti negativním jevům – 

násilí, šikaně, návykovým látkám. V kroužcích se setkávají žáci z různých ročníků. Učí se 

vzájemné toleranci, pochopení a pomoci. Činnost kroužků je zahrnuta také do Minimálního 

preventivního programu školy. 

V rámci fungování školního klubu byl uspořádán také 6 hodinový florbalový půlmaraton. 

Touto akcí jsme navázali na předchozí léta.  

Věříme, že i v dalším školním roce budeme v této práci, kdy žáci mají možnost aktivně 

využívat volný čas, pokračovat. Náplň sportovních kroužků pomáhá zlepšovat fyzickou 

kondici žáků, to se pak projevuje při soutěžích, kde se naši žáci střetávají s žáky jiných škol  

a dosahují zde poměrně dobrých výsledků. 
V aktivitách školního klubu bylo zapojeno celkem 90 žáků celé školy. 

 

 

6. Přijímací řízení žáků 9. ročníku    

 
8. října 2015 se uskutečnila schůzka pro rodiče deváťáků a zástupce středních škol 

(Educa Nový Jičín, Střední škola zemědělská a technická Nový Jičín, Mendelova střední 

škola Nový Jičín, Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Střední průmyslová 

škola Kopřivnice). Rodiče dostali od výchovné poradkyně informace o průběhu přijímacího 

řízení. Podrobné instrukce k přijímacímu řízení byly zveřejněny na internetových stránkách 

školy. Na podzim naši školu navštěvovali zástupci středních škol a prováděli nábory.                  

22. – 23.  října proběhla výstava středních škol a učebních oborů GEMMA, kterou žáci 

devátého ročníku navštívili v doprovodu svých rodičů. Žáci osmého ročníku odjeli na výstavu 

společně v doprovodu Mgr. Šárky Šefrané a výchovné poradkyně Mgr. Evy Pavlištíkové.                                

4. listopadu proběhla beseda na IPS ÚP zaměřená na volbu povolání, žáci dostali brožury 

Atlas školství pro Moravskoslezský kraj, individuálně obdrželi i Atlasy s informacemi 

z jiných krajů. Zájem byl zejména o Olomoucký a Zlínský kraj. S pololetním vysvědčením 

obdržel každý žák devátého ročníku dvě přihlášky na střední školu. Průběžně probíhaly 

konzultace o výběru střední školy. V březnu byly předávány zápisové lístky.                                                

14. dubna 2016 navštívili žáci 8. ročníku přehlídku učebních oborů s názvem Řemeslo 

má zlaté dno, která se každoročně koná v Kopřivnici. Na tuto akci žáky doprovodila jejich 

třídní učitelka Mgr. Radka Demová.  
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V tomto školním roce pokračovalo pilotní ověřování jednotných přijímacích zkoušek. 

Většina středních škol se do tohoto ověřování přihlásila, proto žáci devátého (a sedmého) 

ročníku konali přijímací zkoušky 15. a 18. dubna. Všech 23 žáků devátého ročníku bylo 

přijato. Jedna žákyně sedmého ročníku byla přijata na šestileté gymnázium. 

Dvě žákyně byly přijaty na čtyřleté gymnázium (studijní obory kategorie K), 7 žáků 

bylo přijato na střední odbornou školu s maturitou (studijní obory kategorie M), 2 na učební 

obor s maturitou (kategorie L) a 10 žáků na učební obor s výučním listem (kategorie H).  

1 žákyně sedmého ročníku byla přijata na 6leté gymnázium. Vycházející žáci si připravili 

prezentaci své volby budoucí střední školy (ke zhlédnutí na nástěnce výchovného poradenství 

v 1. p.). 

 

Souhrnný přehled přijatých žáků na střední školy 
 

 
Název školy celkem chlapců děvčat 

1. 
Gymnázium a Střední odborná škola, Nový 

Jičín, p. o. 
2 0 2 

2. 

Gymnázium a Střední průmyslová škola 

elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod 

Radhoštěm, příspěvková organizace 

2 2 0 

3. Mendelova střední škola, Nový Jičín 4 0 4 

4. 
Střední škola technická a zemědělská, 

Nový Jičín 
5 5 0 

5. Střední průmyslová škola Hranice 1 0 1 

6. VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice 1 1 0 

7. Educa – Střední odborná škola, Nový Jičín 1 1 0 

8. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1 1 0 

9. Hotelová škola Frenštát 4 4 0 

 Celkem žáků 9. ročníku 21 14 7 

     

1. 
Gymnázium a Střední odborná škola, Nový 

Jičín, p. o. 
1 0 1 

  
Celkem žáků 7. ročníku 1 0 1 
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7. Prevence sociálně patologických jevů 

 
V naší škole dlouhodobě vytváříme podmínky pro minimalizaci rizikového chování 

žáků a zaměřujeme se na výchovu ke zdravému životnímu stylu. 

V prevenci sociálně patologických jevů se řídíme Minimálním preventivním 

programem a Programem proti násilí a šikaně, preventivní aktivity jsou zahrnuty do ŠVP  

a stanovené cíle programu se ve výuce daří plnit.  

Žáci ve škole získali dostatek informací o návykových látkách, nebezpečí alkoholu, 

tabáku, dalších drog a o pravidlech soužití a komunikace na internetu. 

V rámci spolupráce s PPP Nový Jičín letos nově proběhlo vzdělávání žáků, kteří se 

zúčastnili prožitkových programů zaměřených na efektivní zvládání životních obtíží na téma 

Předsudky a tolerance pro 8. ročník a v 9. ročníku lekce Sebeovládání a odkládání povinností. 

Policie ČR Nový Jičín připravila pro žáky 6. ročníku velmi poučný a poutavý program  

o drogách. Žáci 8. ročníku navštívili stanici záchranné služby, kde absolvovali kurz 1. 

pomoci. 

Během školního roku žáci 4. – 7. ročníku absolvovali několik bloků prožitkového 

preventivního programu ostravského Centra primární prevence Renarkon zaměřeného 

především na komunikaci, rozvoj osobnosti i vztahy a spolupráci v třídním kolektivu  

a návykové látky. Tento program absolvovali společně se svými třídními učiteli. Vystupování 

lektorů je žáky i učiteli kladně hodnoceno a většina žáků ocenila i smysl těchto aktivit. 

Příznivé klima ve třídě podporují také pravidelné třídnické hodiny, ve kterých třídní 

učitelé se žáky organizují aktivity pro stmelení kolektivu a vzájemné poznávání žáků  

a získávání informací. Žáci jednotlivých tříd si sestavili pravidla soužití ve třídě, kterými se 

mají ve školním roce řídit. 

Přestože jsou žákům zdůrazňovány zásady bezpečí, vzájemného soužití, tolerance, 

respektu a spolupráce, vyskytly se i projevy nežádoucího chování.  Drobnější přestupky byly 

řešeny na místě, závažnějším se věnovala výchovná komise školy. 

Ve škole jsme nezaznamenali případy spojené s užíváním alkoholu, tabáku a jiných 

drog. Dlouhodobě se zapojujeme do dobročinných sbírek nadačních fondů Život dětem, 

Sidus, Chrpa a Propesko. Prodejem drobných předmětů jsme celkem přispěli částkou 

přesahující 2000 Kč. V občanské a rodinné výchově jsou žáci připravováni také na volbu 

povolání a jsou seznamováni s protidrogovou tematikou, je sem zařazováno i poučení  

o šikaně a obraně proti ní, v rámci možností byl k vedení výuky využíván také internet, dále 

pak DVD a video. 

Školní parlament ZŠ Starý Jičín také podporuje sbírkové akce, takže jsme po celý rok 

sbírali víčka z PET lahví, která jsme věnovali na léčení postižených dětí.  

V rámci prevence a vzdělání škola nabízí rozmanitou činnost v zájmových kroužcích  

a účast na mnoha kulturních pořadech. Byly uspořádány tyto besedy, přednášky a akce: 

  

 beseda Právní vědomí s Policií ČR a OSPOD Nový Jičín pro 8. ročník  

 beseda s hasiči pro 2. a 6. ročník – dlouhodobý preventivní program ve škole 

 dopravní výchova – zábavný pořad pro pro 3. ročník       

 dopravní výchova s jízdami na dopravním hřišti v Novém Jičíně pro žáky 4. ročníku 

 zasedání Školního parlamentu  

 Den otevřených dveří  

 Vánoční laťka, oslavy Vánoc a Velikonoc, třídní besídky  

 Maškarní ples 

 Den učitelů, Den Země 

 Florbalový půlmaraton  

 Lyžáček pro 1. stupeň, ozdravný pobyt v přírodě pro 1. stupeň 

 spaní ve škole a školní výlety na 2. stupni 
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Exkurze v ZD Starojicko  

 

 

8. Školní výlety, kulturní akce  
 

Našim žákům se snažíme v průběhu školního roku umožnit návštěvu různých 

kulturních akcí. Při nich se mohou seznámit se zajímavým filmem, divadelním představením 

nebo hudební produkcí. Těchto představení se účastní všichni žáci nebo jen jednotlivé třídy 

podle tematického zaměření daných představení. Některá z nich se konají v KD Starý Jičín, 

ve škole, v Beskydském divadle nebo v kině Květen v Novém Jičíně.  

Žáci 1. stupně navštívili výchovný koncert skupiny Abraka Musica zaměřený na 

finanční gramotnost. Nejen lidové písničky mohli žáci slyšet při hudebním představení 

cimbálové kapely Réva v Kulturním domě ve Starém Jičíně. Divadelní představení 

v Beskydském divadle v Novém Jičíně navštívili žáci několikrát. Divadelní pohádku 

Sněhurka mohli vidět žáci z 1. – 4. třídy, představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek 

nezvedej žáci 5. a 6. ročníku, Hodinu Komenského žáci 7. a 8. ročníku, Poslední trik 

Georgese Mélièse žáci 9. ročníku. Všechna představení se dětem líbila a pro velkou 

spokojenost žáci z 8. ročníku zhlédli představení Ondráš a Juráš. Filmové melodie mohli žáci 

z 6. až 8. ročníku slyšet díky programu Moovie Night v podání Janáčkovy filharmonie.                                                   

Školu z Marsu a Marťánky navštívili v Beskydském divadle děti z 1. – 4. třídy.               

Program o zvycích a tradicích Vánoc pod názvem „Poselství křesťanských Vánoc“ byl 

připraven pro děti z 1. a 2. třídy.  Vánoční čas přivítali žáci koledami, zpívanými společně na 

schodech naší školy. Pro žáky z 2. stupně byl připraven koncert skupiny Mirai v aule naší 

školy.                                                                                                                                  

V rámci dějepisného učiva v 6., 7. a 8. třídě přijela do tělocvičny naší školy skupina 

historického šermu Pernštejni s představením Přemyslovci. K  MDD dostali žáci jako dárek 

filmové představení v kině Květen v Novém Jičíně s názvem Alvin a Chipmunkové. 

Jelikož je důležité vzdělávat se i v této oblasti a my jsme si vědomi, že mnoho žáků 

nemá tolik příležitostí k návštěvě kulturních představení, chtěli bychom v této tradici 

pokračovat i v příštím školním roce. 
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Školní výlety byly zorganizovány pro žáky 5. - 9. ročníku. Třídy V.A a V.B byly 

společně v Ostravě, kde navštívily Svět techniky a Svět miniatur. Žáci z VI. ročníku byli 

v Teplicích nad Bečvou. Na stejné místo se vydala i třída VII.A. Osmáci navštívili Brno. Žáci 

IX. ročníku strávili 2 dny ve Štramberku a v Kopřivnici.  

 
 

 
Školní výlet  -  Lanové centrum v Kopřivnici 

 

 

9. Mimoškolní aktivity, soutěže, turnaje, environmentální výchova 

 
Stejně jako v předchozích letech tak i letos se žáci naší školy zúčastnili řady soutěží  

a turnajů, které jsou vyhlašovány MŠMT. Byly opět organizovány SVČ Fokus v Novém 

Jičíně – jednalo se o postupové soutěže převážně vědomostního rázu.  

Tělovýchovné soutěže měla na starosti Asociace školních sportovních klubů (AŠSK), jejímž 

členem je i naše škola. Největší počet soutěží je připravován právě touto organizací.   

V letošním školním roce jsme opět dosáhli velmi dobrých výsledků. V září se rozběhla 

také tradiční celoroční soutěž O nejlepšího sportovce naší školy (21. ročník).  

Ve škole byly uspořádány tyto sportovní soutěže: atletický čtyřboj a trojboj, turnaj ve 

stolním tenise, vánoční laťka, turnaje ve vybíjené, florbale a házené. Nejúspěšnější žáci  

a družstva nás pak reprezentovala v okrskových a okresních kolech. 

 

 

Úspěchy, jichž jsme dosáhli: 

 

Florbal – 5. místo mladší žákyně, 5. místo starší žákyně v okresním finále 

Stolní tenis – 2. místo starších žákyň v okresním finále 

Přespolní běh – 5. místo mladší žákyně, 7. místo mladší žáci, 4. místo Nikola Štramberská  

                         v okresním finále 

Atletický čtyřboj – 1. místo starších žákyň a 8. místo v krajském finále       

                             –5. místo starších žáků v okresním finále 
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Pohár rozhlasu – 2. místo starších žákyň, 3. místo mladších žáků v okresním finále 

Štafetový pohár – 4. místo v okresním finále 

Miniházená – 2. místo v okresním finále novojičínské ligy miniházené 

Házená – 1. místo v okresním finále mladších žákyň, 2. místo v krajském finále 

              –4. místo starší žákyně v okresním finále 

Vybíjená – 2. místo družstva dívek, 2. místo smíšeného družstva dívek a chlapců v okresním  

                   finále 

 

 

Výsledky soutěže ve skoku vysokém - Vánoční laťka: 

Mladší kategorie: 

dívky:       chlapci: 
1. Adéla Doubravská, VII.B    1. Jakub Zdražil, VII.A 

2. Nikola Štramberská, VII.B   2. Robin Raška, VII.B 

3. Nela Nasswetterová, VI. tř.   3. Miroslav Synek,VI. tř.  

 

Starší kategorie: 

dívky:       chlapci: 

1. Simona Závadová, IX. tř.    1. Jakub Štramberský, IX. tř. 

2. Eva Pantůčková, IX. tř.    2. Martin Zábranský, IX. tř. 

3. Natálie Šimčisková, VIII. tř.   3. Martin Zelík, VIII. tř. 

     

Výsledky celoroční soutěže „ O sportovce roku“ a „Nejsportovnější třída“ 

Mladší kategorie: 
1. Jaroslav Václavík, V.A    1. Barbora Losertová, V.A 

2. Vojtěch Cigánek, V.A    2. Zuzana Hrňová, V.A 

3. Dominik Horák, V.B    3. Blažena Orlitová, V.B  

 

Starší kategorie:  
1. Michaela Horutová, VII. tř.   1. Jakub Zdražil, VII.A 

2. Simona Závadová, IX. tř.    2. Martin Hrubý, VII.A 

3. Eva Pantůčková, IX. tř.    3. Robin Raška, VII.B 

  

 

Nejsportovnější třída: 

Mladší kategorie:     Starší kategorie: 
1. místo: V.A      1. místo: IX. tř. 

 

 

 V soutěžích „O sportovce roku” a „Nejsportovnější třída” budeme určitě pokračovat  

i v příštím školním roce. Jsou totiž jednou z hlavních částí Minimálního preventivního 

programu, pomáhají nám v boji jak proti šikaně, tak proti možnosti zavlečení drog do školy. 

Zároveň umožňují žákům kvalitně se v jednotlivých druzích sportu připravit na okrsková  

a okresních kola, kde pak dosahují poměrně dobrých výsledků a dokážou tak výborně 

reprezentovat naši školu a tím i svou obec. 

Kromě výše uvedených akcí a soutěží byl uspořádán 15. ročník Florbalového 

maratonu. Jde o zápas dvou družstev složených z žáků 6. – 9. ročníku, který trvá 6 hodin. 

Odehrálo jej přes 50 žáků, spousta dalších pak pomáhala učitelům s organizačním 

zabezpečením, případně se zúčastnila v roli diváků. Tento rok se opět hrálo podle pravidel 

velkého florbalu, byli nasazeni brankáři. Hrálo se nejen pro vítězství týmu, důležitá byla  

i vůle vydržet se silami až do konce a dobře se přitom pobavit. To se nakonec, podle 

hodnocení organizátorů i účastníků maratonu, povedlo. Maraton je dobrou příležitostí k tomu, 
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aby se spolu naučili komunikovat starší a mladší žáci, chlapci a děvčata, aby se naučili 

vzájemně si pomáhat a navzájem se respektovat.  

V lednu byl rovněž pro žáky 7. a 8. tříd zorganizován lyžařský výcvik, který se 

uskutečnil ve Velkých Karlovicích. 

Přes 140 žáků naší školy se zúčastnilo mnoha sportovních akcí a utkání. To je 

obrovské množství práce, které stálo především na učitelích TV: Mgr. Kateřině Horutové, 

Mgr. Liboru Petrášovi a Mgr. Romanu Horutovi.  
 

 

 
Okresní finále v miniházené – Nový Jičín 

 

 

Dařilo se nám nejen ve sportu. Největšího úspěchu jsme dosáhli v matematické 

olympiádě, kde Zuzana Hrňová z V. A obsadila krásné 2. místo v okresním kole. Její 

spolužačka Leona Kubálková obsadila také pěkné 9. - 10. místo. Václav Kemel skončil ve 

své kategorii na 5. až 7. místě. V zeměpisné olympiádě dosáhla hezkého umístění Jana 

Volková, která skončila devátá. V dějepisné olympiádě Anna Majkusová skončila na 5. 

místě v okrese. V soutěži Šikovné ruce obsadil Štěpán Glogar krásné 2. místo. Na 

juniorském turnaji anglické hry scrabble v Příboře vybojovala Jana Volková ze VII. A 3. 

místo. Ve výtvarné soutěži s dopravní tematikou obsadila Kristýna Buchalová 1. místo a 

Nikol Bartoňová 2. místo. V další výtvarné soutěži Nejkrásnější hodiny se do desítky 

nejlepších probojovala Nikol Štramberská, Monika Hatlapatková a Adéla Horáková. 

Velkého úspěchu dosáhl Vojtěch Stupka z II.B, který v soutěži Čertovské pohádky byl 

vyhlášený jako druhý nejlepší z téměř 500 poslaných pohádek. Stejně jako loni se nám dařilo 

i v zájmové činnosti - v soutěži Mladý ochránce přírody a Zlatá srnčí trofej. Nejvíce se 

dařilo Marku Štramberskému, který v kategorii 3. – 5. třída zvítězil a spolu s Terezou 

Kemlovou a Janem Tkáčem skončili na 2. místě v závodě družstev. 

Letos jsme teprve podruhé vyhlásili výsledky celoroční soutěže Hlava roku. Za každou 

vědomostní nebo uměleckou soutěž v průběhu roku mohli žáci získávat body a na konci roku 

byli vyhlášeni ti, kteří nasbírali bodů nejvíce.  
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V kategorii prvního stupně žáci soutěžili zejména v matematické olympiádě, 

pythagoriádě, matematickém klokanovi a ve výtvarných soutěžích. Na 3. místě se umístila 

žákyně V. B, která byla úspěšná hlavně v pythagoriádě – Kristýna Buchalová. Na 2. místě se 

umístila žákyně, která je také výborná v matematice, byla první soutěži matematický klokan  

a výborně nás reprezentovala v matematické olympiádě v okresním kole – Leona 

Kubálková. A nejlepší v kategorii prvního stupně byla Zuzana Hrňová, která skončila  

v matematické olympiádě dokonce na 2. místě v celém okrese.  

V kategorii druhého stupně se žáci účastnili mnohem více soutěží a výsledky byly 

daleko těsnější. Body mohli sbírat v dějepisné, zeměpisné, chemické a fyzikální olympiádě,  

v anglické konverzaci, v olympiádě z českého jazyka, v recitační soutěži, v soutěži šikovné 

ruce a ve výtvarných soutěžích. Na třetím místě se shodným počtem bodů umístili hned dva 

žáci – Zuzana Klimparová – je výborná v matematických soutěžích a zeměpisné olympiádě 

a Martin Hrubý - nejlepší v anglické konverzaci a reprezentoval naši školu v matematické  

a fyzikální olympiádě. Druhé místo získala žákyně 8. ročníku, která se umisťuje na prvních 

třech místech snad ve všech školních soutěžích - v dějepisné a zeměpisné olympiádě,  

v olympiádě z českého jazyka, v pythagoriádě, anglické konverzaci – Michaela Horutová.  

A vítězkou se stala žákyně rovněž osmého ročníku, která je výborná v naukových předmětech 

– vyhrála školní kola olympiád z dějepisu, zeměpisu, konverzační soutěž v anglickém jazyce 

a zvítězila v přírodovědném klokanovi a také naši školu dobře reprezentuje v okresních 

kolech – Anička Majkusová.  

Velkého úspěchu dosáhla soutěž Starý Jičín má talent 2016, do které se zapojili žáci 

od 1. do 7. tříd. Velké finále se konalo v kulturním sále na Starém Jičíně. Vítězi se stali 

sourozenci Cigánkovi. Jako host na této akci vystoupila známá hudební skupina Mirai.  

 
 

 
1. a 2. místo ve výtvarné soutěži „Vidíme se“ 
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Sběr starého papíru  

Tak jako každoročně i letos jsme organizovali dvouetapovou soutěž ve sběru starého papíru. 

Jedná se o jednu z forem ekologické výchovy. Zapojili jsme se tak do projektu Zelený strom. 

V rámci soutěže mezi 77 školami Moravskoslezského kraje jsme v absolutním množství 

nasbíraného papíru získali 4. místo. Celkem jsme nasbírali 40 600 kg starého papíru. Za výše 

uvedené pořadí v soutěži jsme získali odměnu – za 4. místo 4 000 Kč. 

Nejlepší sběrači ve škole: 

1. Hrubý Martin, VII.A (1265 kg) 

2. Šrubař Kamil, III.B (1122 kg) 

3. Blažková Zdeňka, I.A (1083 kg) 

Nejlepší třídou byla VII. A, druhé místo obsadila II. B, třetí skončila I. A. Jednotlivé třídy 

obdržely peněžní poukázky v hodnotě 2500 Kč, 2 000 Kč a 1 500 Kč.                               

Sbírat starý papír jsme začali na podzim v roce 1996. Od té doby jsme nasbírali už 612 471 kg 

starého papíru. V uvedené aktivitě chceme pokračovat i v dalším školním roce. 

 

 

 

10. Údaje o výsledcích inspekce 

 

Ve školním roce 2015/2016 naši školu Česká školní inspekce nenavštívila.  

 

 

11. Hospodaření školy (rok 2015)              

 

Dotace KÚ na mzdy a ONIV 12 799 000,- Kč 

Z toho mzdové prostředky  9 069 000,- Kč 

Prostředky za provedenou práci (OON)   155 000,- Kč 

ONIV   349 000,- Kč 

Odvody na pojistné  3 134 000,- Kč 

Odvody do FKSP   92 000,- Kč   

Celkové čerpání: prostředky na mzdy zaměstnanců   9 069 000,- Kč 

prostředky za provedenou práci   155 000,- Kč 

ONIV   393 323,- Kč * 

Odvod do FKSP    90 930,- Kč 

 

* vyšší čerpání finančních prostředků ONIV bylo převedeno do ONIV na pomůcky pro  

   žáky.  

Dotace zřizovatele (obecní úřad) na provoz a údržbu  2 320 000,- Kč 

Z toho čerpání: náklady na energie (plyn, el. energie, voda, stočné)    952 938,- Kč 

Náklady na opravy, údržbu a malování  344 497,- Kč 

 

Zbylé finanční prostředky byly použity na nákup služeb (telefony, odvoz odpadu, povinná 

výuka plavání žáků, pojištění, cestovné apod.) 
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12. Zapojení školy do projektů                    

 
Projekt Recyklohraní  

Devátým rokem jsme pokračovali ve sběru použitých elektrických spotřebičů, 

vybitých baterií a vypálených žárovek v rámci projektu Recyklohraní. Vedeme tak žáky 

k ochraně životního prostředí. Jak už bylo zmíněno, organizujeme také sběr starého papíru  

a to v rámci projektu Zelený strom. O úspěšnosti naší školy v této oblasti svědčí výše 

uvedené výsledky. 

 

Projekt Školní mléko a Ovoce do škol  
V rámci tohoto projektu realizovaného ve spolupráci se školní jídelnou mají žáci 

možnost si v automatu zakoupit cenově zvýhodněné mléko nebo si vyzvednout ovoce 

poskytované SFIZ z fondů EU. Projekt nám pomáhá vést žáky ke zdravému životnímu stylu, 

ochucené mléko je součástí pitného režimu. 

 

Projekt s partnerem z Polska 

Ve školním roce 2015 – 2016 jsme také zahájili přípravu na projektu s názvem Krajina 

zdraví. S partnerem z polské Wodzislawi se známe již od roku 2005 a pojí nás nejen mnoho 

společných zážitků, ale také přátelství. Připravovaný projekt bude nedílnou součástí školního 

roku 2016 – 2017 a bude probíhat na české i polské straně po dobu celého školního roku.  

 

IROP 2014/2020 
Započaly přípravné práce na projektu financovaném z programu IROP. Tento projekt 

bude podán nejpozději v listopadu 2016 a bude se zaobírat investicemi do odborných učeben 

fyziky a chemie, jejich laboratoří a kabinetů a také do nově vzniklé polytechnické učebny,  

v níž bude probíhat výuka v nejmodernějším prostředí, které dnešní technický svět školství 

dokáže nabídnout. 
                   

 

13. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků se řídilo plánem dalšího vzdělávání. 

V něm byly stanoveny priority jako jsou kvalifikační a specializační studium, vzdělávání v 

rámci projektu EU peníze do škol (čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využití 

ICT), vzdělávání vedení školy.  

Tak jako v uplynulých letech jsme se snažili směřovat školení do oblastí, které jsou 

pro školu důležité, aby přidělené finanční prostředky byly co nejefektivněji využity. 

Pokud zůstává dostatek finančních prostředků, mají učitelé možnost přihlásit se i na 

kurz, který směřuje mimo uvedené prioritní oblasti. Bohužel je třeba konstatovat, že velká 

část kurzů, do nichž jsme se přihlásili, byla zrušena. 
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Vzdělávací akce, kterých se učitelé v letošním školním roce zúčastnili:  
 

Adamec Jiří Mgr. 

  

Základní vzdělávání z pohledu ČŠI 

Dotace EU pro školy 2014- 2020 

Současný dospívající 

Horut Roman Mgr. 
Základní vzdělávání z pohledu ČŠI 

Současný dospívající 

Kučavíková Irena Mgr. I geometrie může být pro žáky zajímavá 

Polášková Pavla Mgr.  Dílna čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti 

  Základy Hejného metody 

Sušovská Martina Mgr. Development for Primary Teachers 

  Práce s diferencovanou třídou v AJ 

Šarmanová Jana Mgr. Metoda dobrého startu - Jana Swierkoszová 

Cigánková Marcela Mgr. Modelová lekce hudební výchovy pro 2. stupeň 

Demová Radka Mgr.      

  

  

Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při aktualizaci - 

Společné vzdělávání/inkluze 

Jak zlepšovat a inovovat ŠVP? 

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP 

Houšková Martina Mgr. Ochrana zdraví (Jak poskytnout první pomoc) 

 

Kusák Antonín Mgr. 

  

Hodnocení a klasifikace jako prvek …. 

Práce se skupinou žáků…..  

Pavlištíková Eva Mgr. Role a kompetence učitele versus současný žák 

Šefraná Šárka Mgr. Role a kompetence učitele versus současný žák 

Štecová Marcela Mgr. 

  

Slovní úlohy vyučovací metodou Hejného 

Matematika a český jazyk pro 2. st ZŠ 

Práce s diferencovanou třídou v matematice 

Rusínová Klára AP Aktivity podporující přirozený rozvoj řeči u dětí 
 

 

 

 

14. Spolupráce s organizacemi  

 
Také v letošním školním roce byla jednou z nejúspěšnějších spolupráce s výborem 

SRPDŠ, který podporoval naše akce finančně, a členové výboru se podíleli také na organizaci 

školního plesu. 

Z rozpočtu SRPDŠ jsme mohli zakoupit ceny na všechny turnaje a soutěže, které se ve 

škole konaly. Vypomáhá nám také při nákupu učebnic a učebních pomůcek. 

Vedle výboru SRPDŠ jsme spolupracovali taktéž s výborem TJ – oddílem kopané, 

který nám bezplatně pronajímá své fotbalové hřiště a každoročně nám pomáhá s údržbou 

školního hřiště. 

Při organizaci výuky náboženství jsme spolupracovali s Farním úřadem ve Starém 

Jičíně. Podpora ze strany těchto organizací je pro školu velmi důležitá, pomáhá nám spoustu 

akcí zvládnout ke spokojenosti všech účastníků. Věříme, že i v příštím školním roce bude 

úspěšně pokračovat. 

Odborová organizace pomáhala při organizaci tradičních akcí, jako je slavnostní 

ukončení kalendářního roku pro zaměstnance školy, setkání současných i bývalých 

zaměstnanců u příležitosti Dne učitelů. S vedením školy dojednávala Kolektivní smlouvu,  
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v níž se snažila o zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance školy, ve spolupráci  

s vedením školy zpracovával výbor ČMOS – PŠ rozpočet FKSP, stanovovaly se podmínky  

k vyplácení odměn při životních a pracovních výročích. 

Na velmi dobré úrovni funguje spolupráce s Komunitní školou, o.s. Cílem činnosti 

sdružení je budování a kultivace obecního partnerství a komunity s ohledem na roli venkova  

v EU, zejména na koordinaci vzájemného celoživotního vzdělávání s využitím potenciálu 

členů i občanů pro zvyšování vzdělanostní úrovně obce Starý Jičín a okolních obcí. 

Komunitní škola Starý Jičín působí v obci od školního roku 2009/2010. Za dobu své 

existence uspořádala množství krátkodobých a dlouhodobých kurzů i společenských akcí. Se 

Základní školou Starý Jičín, příspěvkovou organizací, spolupracuje již od svého založení  

a spolupráce se stále prohlubuje. Ve školním roce 2015 – 2016 uspořádala tyto kurzy  

a kroužky: 

 

 Tvorba ručního papíru 

 Keramika 

 Sporťáček 

 Hra na flétnu 1 

 Hra na flétnu 2 

 Pohybové a míčové hry 

 Voskárna 

 Dílna čtení 

 Tenisový kroužek 1 

 Tenisový kroužek 2 

 Tenisový kroužek 3 

 Výtvarný kroužek 

 Jógová cvičení a hry pro dospělé 1 

 Jógová cvičení a hry pro dospělé 2 

 Jógová cvičení pro seniory 

 Anglický jazyk pro začátečníky 

 Anglický jazyk pro pokročilé 1 

 Anglický jazyk pro pokročilé 2 

 Výuka hry na klavír 

 Výuka hry na kytaru 

 Keramika 

 

 

Komunitní škola uspořádala ve spolupráci se Základní školou Starý Jičín celkem 32 

volnočasových aktivit pro děti, mládež a dospělé. Všech těchto aktivit se pravidelně účastnilo 

přes 400 účastníků. Každý rok naše škola spolupracuje také s MŠ a Klubem důchodců. 

  

 

15. Závěr – shrnutí 
 

Ze zprávy o činnosti školy vyplývá, že stejně jako v předchozích letech i v uplynulém 

školním roce bylo odvedeno obrovské množství práce. Hlavní úkoly, které byly stanoveny 

v celoročním plánu práce, byly splněny. Probíhala vnitřní diferenciace ve výuce, učitelé 

dokázali individuálně přistupovat k žákům s VPU, pracovali také s talentovanými žáky – 

zapojovali je do vědomostních a dovednostních soutěží. Pravidelná modernizace vylepšuje 

estetický vzhled školy.  

  

 

 

Ve Starém Jičíně 30. 9. 2016       Mgr. Roman Horut 

                ředitel školy 

 

 

Všichni, jejichž jména jsou ve výroční zprávě uvedena, s uvedením jména souhlasí. 

Výroční zpráva školy byla projednána pedagogickou radou dne 6. 10. 2016 a schválena 

školskou radou dne 6. 10. 2016. 


