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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 roku 2003 v právní subjektivitě a je příspěvkovou organizací Obecního úřadu 

ve Starém Jičíně.  

Ředitelem školy a zároveň statutárním zástupcem byl Mgr. Roman Horut, zástupcem 

ředitele školy byl Mgr. Jiří Adamec, který byl i zástupcem statutárního zástupce. 

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

počítačová učebna, učebna hudební výchovy. Při výuce jazyka českého jsme využívali  

i víceúčelovou knihovnu. V některých učebnách vyžíváme interaktivní tabule Smart Board. 

Podobné interaktivní tabule jsou využívány i ve třídách na I. i II. 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, 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 a jiné rostliny. Pro práci školní družiny jsou k dispozici  

3 herny – pro každé oddělení jedna. V rámci školního klubu jsme otevřeli klubovnu, která slouží 

především dojíždějícím žákům.   

Snažíme se o modernizaci učebních pomůcek, které by nám pomáhaly při realizaci 

našich vzdělávacích programů. Během školního roku proběhla oprava žaluzií v učebnách 

v hlavní budově školy. Z důvodu tepelných úspor došlo k přehrazení prostorů šaten žáků 

sádrokartonem. V odborné učebně jazyků, hudebně, a v jednom z oddělení družiny se 

vybudovaly nové moderní vertikální žaluzie. Rozšířilo se zabezpečovací a monitorovací 

zařízení v serverovně a odborné učebně jazyků. Do hudebny se zakoupil nový počítač, projektor 

a plátno. Ve třech učebnách došlo k výměně podlahové krytiny.  Modernizace naší školy je 

však nadále limitována počtem finančních prostředků a počtem přispívajících sponzorů.  
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Počty žáků a tříd:  

 

ZŠ 1. st. 2. st. ŠD ŠK 

366/17 213/10 152/7 87/3 110 

          

 

Zvláštností naší školy je to, že ji navštěvují žáci z 16 obcí: 

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

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

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 Jana Horáková, paní Darina Orlitová. 

Zástupci pedagogů: Mgr. Radka Demová, Mgr. Radim Obšivač. 

Na začátku školního roku se konaly volby do školské rady. Za rodiče byla zvolena místo Evy 

Hrňové Jana Horáková a učitelé si zvolili místo Mgr. Antonína Kusáka Mgr. Radima Obšivače. 

Během roku se školská rada sešla 4x. V původním složení projednala zprávu o činnosti školy. 

V novém složení se sešla 3x.  Projednávala rozpočet školy, nominovala svého zástupce do 

konkurzní komise, schválila dodatek školního řádu, byla seznámena s projekty, do nichž je 

škola zapojena, a rovněž se zabývala stížnostmi na školní jídelnu.  

 

 

 

 2. Pracovníci školy 

 
a) Provozní zaměstnanci 

 

  Složení zaměstnanců v této oblasti se proti uplynulému školnímu roku mírně změnilo. 

Administrativu a také účetnictví měla na starosti paní Andrea Vičánková.  

O údržbu a provoz školních budov se staral školník Milan David. O čistotu chodeb  

a učeben se staraly paní uklízečky: Ludmila Gabzdylová, Radka Závadová, Alena Majkusová, 

Růžena Davidová a Danuše Majkusová a Valerie Růžičková.  

 

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 Martina Páterová. 

 

c) Pedagogičtí pracovníci  

 

Na vzdělávání a výchově žáků se podílelo celkem 26 učitelek a učitelů, 8 asistentek 

pedagoga a 2 vychovatelky školní družiny. 

Průměrný věk pedagogických pracovníků činil 44,71 let a správních zaměstnanců 50,45 let. 
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Pedagogičtí pracovníci školy 29. 5. 2018 

 

 

3. Organizace výuky 

 

a) I. stupeň    

 

Úkoly, které jsme si stanovili v plánu práce MS 1 a MS 2 na rok 2017/2018, 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. Všechny paní učitelky 1. stupně pracovaly individuálně s dětmi, které mají 

vývojové poruchy učení. Během školního roku jsme se zúčastnily metodických akcí KVIC  

a dalšího vzdělávání.  

V tomto školním roce, tak jako v jiných letech, jsme pro naše žáky připravili plno 

zajímavých akcí. Všechny třídy se na podzim byly podívat na tradiční zahrádkářskou výstavu 

na Starém Jičíně. Během roku jsme navštívili několik kulturních vystoupení /viz. Zpráva 

kultura /. Byly uspořádány různé preventivní programy /viz. Zpráva metodika prevence/. 

V listopadu žáci 5. tříd navštívili Planetárium v Ostravě. Žáci 2. třídy se účastnili 

výtvarné soutěže Barevný podzim, kde se na pěkném 3. místě umístila D. Staníková. 

Období vánoc bylo pestré. Zorganizovala se Mikulášská nadílka. Proběhlo zpívání  

u Stromečku na městečku, proběhla akce Vánoce ve městě a zpívání v Polouvsí a ve Vidči.  

V lednu jsme uspořádali Maškarní ples s Hopsalínem, některé děti z prvního stupně 

odjely na Lyžáček do Jeseníků. Proběhla matematická olympiáda, kde se stal úspěšným 

řešitelem J. Šustek, který se dostal až do okresního kola. Tam se umístil na 1. – 4. místě. 

V únoru proběhla recitační soutěž, ve které se A. Cigánková dostala přes okrskové 

kolo až do krajského kola. Žáci 5. ročníku se zúčastnili matematické soutěže PANGEA. 

Pěkného úspěchu dosáhli i naši žáci – přírodovědci - z 5. ročníku, kteří se v soutěži Jaloveček 

umístili na 2. místě. Během zimy jsme chodili na zimní stadion bruslit a v rámci plaveckého 

výcviku navštěvovali krytý bazén v Novém Jičíně.                             
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V dubnu proběhl zápis dětí do prvních tříd. Před zápisem měli rodiče s dětmi možnost 

navštívit naši školu na Dni otevřených dveří, aby se mohli podívat, v jakém prostředí se budou 

děti během plnění základní školní docházky pohybovat. Byl uspořádán hravou formou, děti 

plnily na pohádkových stanovištích jednoduché úkoly, rodiče si mohli prohlédnout školu  

a zjistit informace, které je zajímaly. Budoucí prvňáčci si v rámci Předškoláčku pod vedením 

paní učitelek, s kterými se setkají v první třídě, vyzkoušeli „školu nanečisto“. Během školního 

roku se nynější prvňáci byli podívat v MŠ. Na oplátku se děti z MŠ chodí podívat do prvních 

tříd na výuku. Mezi naší školou a MŠ funguje velmi dobrá spolupráce. Žáci 4. a 5. ročníku se 

zúčastnili dopravní soutěže Mladý cyklista. Druháky a šesťáky navštívili hasiči. V tomto měsíci 

byl velice úspěšný i pěvecký sbor. Získal Zlaté pásmo a cenu poroty na přehlídce školních 

pěveckých sborů  

v Orlové. A naše dvě výtvarnice z 5. třídy, K. Šnirchová a R. Kovařčíková, vybojovaly 1. místo 

s keramikou v soutěži Myslivost a lesní zvěř. Během dubna probíhal i sběr papíru.  

V květnu se pěvecký sbor účastnil 28. celostátní přehlídky školních dětských pěveckých 

sborů v Uničově a čtvrťáci navštívili dopravní hřiště.  

V posledním měsíci školního roku, červnu, byly 2., 3. a 4. třídy na ozdravném pobytu 

v RS Retaso na Horní Bečvě a školní rok prvňáci a druháci ukončili Veselými sportovkami na 

stadionu. Celý školní rok byl pestrý a pro děti určitě i zajímavý a učitelé mohli být spokojeni 

s výsledky dětí. 

 

 

 
Lyžáček  – Karlov pod Pradědem  

 

 

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.  
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V sedmém ročníku došlo k rozdělení žáků anglického jazyka do dvou skupin dle 

výsledků. Žáci první skupiny měli opět dvě hodiny angličtiny s českým učitelem (výuka 

gramatiky, čtení, slovní zásoba apod.) a třetí hodinu vedl rodilý mluvčí (konverzace) a žáci 

druhé skupiny přešli během prvního pololetí pouze na hodiny s českým učitelem anglického 

jazyka. Žáci osmého a devátého ročníku měli opět dvě hodiny angličtiny s českým učitelem  

a jednu hodinu s rodilým mluvčím. Angličtinu na druhém stupni zajišťovali dva čeští učitelé, 

Jiří Adamec a Martina Zaviačičová, a od 7. ročníku (zde však jen jednu skupinu) i rodilý mluvčí 

Richard Hayward. 

Anglický jazyk na prvním stupni vyučovaly Marcela Rašková, Eva Dutková, Olga 

Bendová a Martina Zaviačičová. 

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

na poskytování a dodržováni podpůrných opatření, která doporučuje PPP. Byly vytvořeny 

individuální vzdělávací plány pro vyučování angličtiny. IVP byly vytvořeny dle doporučení 

PPP a SPC. V letošním školním roce počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro 

anglický jazyk výrazně narostl. Osm žáků (šest na prvním stupni a dva na druhém stupni) 

pracovali s asistentem pedagoga. Na základě vyšetření v PPP byla třem žákům nařízena 

pedagogická intervence na anglický jazyk. Intervence probíhala po dobu jedné vyučovací 

hodiny každý týden a vedla ji Martina Zaviačičová. 

V tomto školním roce došlo i k úpravě ŠVP anglického jazyka na druhém stupni. 

Kapitoly učebnic Project 2 – 4 byly posunuty do jednotlivých ročníků tak, aby žáci učivo lépe 

zvládali. Dle upraveného ŠVP probíhala výuka v 6. a 7. ročníku. Žáci 8. a 9. ročníku probírali 

učivo ještě dle starého ŠVP. Příští školní rok se bude upravený ŠVP aplikovat i na 8. ročník  

a další školní rok i na ročník 9. Dodržování RVP anglického jazyka bylo zajištěno.  

Žákům byla v tomto školním roce k dispozici i nově rozšířená anglická knihovna. Žáci si tedy 

mohli jakoukoliv zjednodušenou anglickou četbu vypůjčit domů.  

V listopadu se naši žáci zúčastnili anglicko-českého divadelního představení 

Divadelního centra Zlín v divadle v Novém Jičíně. Třídy 5.A a 5.B navštívily představení „Puss 

in Boots“ a třídy 9.A a 9.B „ Peter Black 3“.  

Na podzim a v zimě se skupina žáků z 5.B a skupina žáků z 8. třídy zapojily do anglické 

internetové soutěže, kterou vypsalo nakladatelství Cambridge. Žáci postupně vyplnili  

5 soutěžních úkolů. 5.B se umístila na desátém a 8. třída na dvanáctém místě v celorepublikové 

konkurenci základních škol a gymnázií.  

V lednu se dva žáci z 9.A, Martin Hrubý a Kamil Krutílek, zúčastnili turnaje v anglické 

hře scrabble, kterou pro okolní školy opět vypsalo Gymnázium v Příboře. Oba zástupci 

vybojovali pro naši školu místo v první polovině tabulky.  

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

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

Pod dohledem paní učitelky Radky Demové žáci vyhotovili plakáty na téma Globální problémy 

lidstva – Znečištění. Hlasování o nejlepší plakát se zúčastnila celá škola. Nejvíce hlasů získal 

plakát od Veroniky Hasalové a Marie Rybářové. Na druhém místě se umístil plakát Kristýny 

Majcherové a Venduly Cabanové a na třetí místo dosáhl plakát Beáty Novákové a Lucie 

Jančíkové.  

Ve vyučování žáci zpracovávali projekty. Výstavky projektů na chodbách  

u jazykových učeben byly pravidelně obměňovány.  

 

Výuka druhého cizího jazyka: V letošním školním roce si žáci osmého ročníku mohli vybírat 

ze dvou jazyků - ruského a německého. V devátém ročníku měli žáci pouze jazyk ruský. Druhý 

cizí jazyk se vyučovalv osmém a devátém ročníku 3 hodiny týdně. Ruský jazyk vyučovala Olga 

Bendová a německý jazyk Blanka Chroustová. Žáci osmého ročníku probírali učivo ruského 

jazyka podle učebnice Raduga po novomu 1, žáci devátého ročníku z učebnice Raduga po 

novomu 2. Žáci osmého ročníku probírali učivo německého jazyka z učebnice Deutsch mit Max 

A1 1. díl a v příštím školním roce v ní budou pokračovat.  
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Žáci osmého a devátého ročníku zároveň navštěvovali povinně volitelný předmět 

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

Výuka Anglické konverzace probíhala každých 14 dní 2 hodiny týdně. V rámci výuky se žáci 

učili komunikovat a reagovat v každodenních situacích. Žáci obou tříd AK odebírali anglický 

časopis Gate a více se zaměřovali na běžná konverzační témata. 

V rámci šablon zaměřených na žáky ohrožené školním neúspěchem byly otevřeny  

dvě šablony na doučování anglického jazyka v 5. a 6. ročníku. Každá šablona obsahovala  

16 hodin za pololetí. Počet žáků v obou šablonách pro velký zájem výrazně převýšil počet 

požadovaných účastníků. Obě šablony vyučovala Martina Zaviačičová. 

 

 

c) povinně volitelné a nepovinné předměty           

 

Od 8. ročníku byly vyučovány povinně volitelné předměty: 
 

 Anglická konverzace 

 Sportovní výchova 

 Mediální 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 pěti skupin, zúčastňovalo se jí 75 žáků. Zdravotní tělesné 

výchovy se zúčastňovala jedna skupina 12 žáků.   

 

 

d) péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané 
 

Na naší škole vzděláváme žáky intaktní, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

a žáky nadané. Také v tomto školním roce jsme spolupracovali s Pedagogicko-psychologickou 

poradnou v Novém Jičíně, PPP ve Valašském Meziříčí, Speciálně pedagogickým centrem Kpt. 

Vajdy v Ostravě – Zábřehu. Spolupráce s výše uvedenými školskými poradenskými zařízeními 

proběhla bez problémů, naši práci hodnotili kladně, neměli výhrady k individuálním 

vzdělávacím plánům, které vyučující pro naše žáky vypracovali.  

Oproti minulému školnímu roku vzrostl celkový počet žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. V tuto chvíli se jedná o 64 žáků. Na základě doporučení poraden 

těmto žákům poskytuje škola podpůrná opatření. Podpůrná opatření jsou rozdělena do pěti 

stupňů dle potřeby a závažnosti diagnózy žáka. V současné době máme na škole 11 žáků v  

1. st. PO, kterým byly sepsány plány pedagogické podpory, nebo jim 1. stupeň podpory 

stanovila PPP po vyšetření.  34 žáků je ve 2. stupni PO a 11 žáků v 3. st. PO. 8 žáků má ještě 

do konce školního roku v platnosti doporučení podle „starých pravidel“ používaných před  

1. 9. 2016.  

Do předmětu speciálně pedagogická péče (PSPP) bylo k dnešnímu dni zařazeno  

24 žáků, což je o šest žáků více než na konci minulého školního roku. Šest žáků navštěvovalo 

pedagogickou intervenci (PI) pro předměty český jazyk, anglický jazyk a matematika. 

Vyučující PSPP a PI zpracovávali pro své žáky individuální vzdělávací plány (IVP). 

Ve školním roce 2016/2017 na naší škole pracovali čtyři asistenti pedagoga. V tomto 

školním roce 2017/2018 je to 8 žáků, kterým poradna jako jedno z podpůrných opatření 

doporučila asistenta pedagoga. 

Spolupracovali jsme s pracovníky OSPOD v Novém Jičíně, se Střediskem výchovné 

péče v Novém Jičíně a klinickým psychologem. Na naší škole se také věnujeme talentovaným 

a nadaným žákům. Výsledky naší práce jsou patrné z úspěchů našich žáků ve sportovních, 

vědomostních a dovednostních soutěžích (viz. Kapitola 9)  
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4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

 

Prospěch žáků v 2. pololetí školního roku 2017/18 
 

Třída celkem vyznamenání samé 1 prospělo neprospělo celkem 

I.A 19 19 16 3   

I.B 18 17 11 1   

II.A 20 20 14 6   

II.B 20 18 12 3   

III.A 25 21 13 4   

III.B 28 28 14 0   

IV.A 22 10 2 12   

IV.B 23 19 6 4   

V.A 19 12 6 7   

V.B 19 8  10   

1. st. 213 153 95 50   

VI.A 23 12 2 11   

VI.B 24 9 3 15   

VII.A 20 6 1 14   

VII.B 19 8 2 11   

VIII. 27 14 2 13   

IX.A 19 8 1 11   

IX.B 21 5 1 16   

2. st 153 62 12 91   

celkem 366 215 107 141 0 0 
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Chování žáků ve 2. pololetí školního roku 2017/2018 
 

Třída 1 2 3 PTU NTU DTU DŘŠ 

I.A 19   17    

I.B 18   12    

II.A 20   8 1   

II.B 21   11 1   

III.A 25   13    

III.B 28   18    

IV.A 22   5  1 1 

IV.B 
3 

 
  12    

V.A 19   17    

V.B 18   9 2  2 

1. st. 213   122 4 1 3 

VI.A 23 2  5  8  

VI.B 23 1  12 2   

VII.A 18 2  11    

VII.B 17 2  7 3   

VIII. 27   6    

IX.A 19   11 1   

IX.B 19 2  13    

2. st 146   65 6 8  

celkem 355 9  187 10 9 3 
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5. Zájmové vzdělávání - školní družina a školní klub  
 

 

a) školní družina              

 

Ve školním roce 2017/18 děti plnily celoroční hru „Bublinky“. Ta byla jako každoročně 

inspirována časopisem Pastelka. V průběhu školního roku se prolínala s plněním celoročního 

plánu školní družiny. Dětské hry jsme hráli nejen venku na hřišti, ale také v tělocvičně, v lese 

či na koberci. Děti se tak učily vzájemné spolupráci, zdravé soutěživosti a také komunikaci. 

Vnímání barevného světa se odráželo v malbách jak jednotlivců, tak skupinek, malovalo se na 

papírový podklad, látku, kameny či asfalt. Pohlednice dnes málokdo najde ve schránce, takže 

vyrobit si ji, byla zábava. V hudební oblasti se děti našly ve svém sboru, ale i v družině si rády 

zazpívaly nebo zahrály na klavír. Stačilo pustit hudbu a děvčata se neostýchala tančit.  Poznat 

podle úryvku písně pohádku bylo snadné. Komunikace v herně byla různá. Některé děti 

kamarádí stále spolu, jiní jsou samotáři nebo individualisté. Často jsme řešili problém ve 

výrazových prostředcích některých dětí a usměrňovali je výchovně. Co se týče čtení a knih jako 

takových, četli jsme si denně a máme vyhrazenou chvilku pouze pro čtení a poslech. Snažíme 

se děti odpoutat od světa mobilů a tabletů směrem ke knize. V družině máme nabídku knih  

s tematikou fauny, encyklopedie, časopisy a pohádkové knihy. Velice inspirativní bývá beseda 

ve školní knihovně, kde si mohou knihy dle svého výběru všichni zapůjčit. Některé děti se 

potom stanou věrnými čtenáři. Došlo i na domácí mazlíčky, o kterých jsme se dozvěděli mnoho 

z literatury a vlastního vyprávění dětí nebo přímým kontaktem s nimi. Bylo přínosné se podělit 

o zkušenosti ohledně péče o zvířátka, na niž se často zapomíná při jeho pořizování.  

Letos jsme pozvali do družiny i myslivce pana Furmánka, kterého mnozí znají  

z mysliveckého kroužku. Děti také přespaly na hradě Starý Jičín. 

Hrami téma začalo a tématem míče končí. Ten měly děti v ruce velice často. Doufáme, 

že se zdokonalily v manipulaci s ním a stal se jejich přítelem a spojovacím článkem mezi nimi 

navzájem. Někteří se zpočátku míče báli, dnes je pro ně výzvou. Pohybu není nikdy dost, 

obzvlášť při dnešním sedavém způsobu života, proto dál budeme klást důraz na pohybovou 

aktivitu. Vidíme tu energii, kterou si děti pohybem uvolňují. Jsme rádi, že máme na dosah 

přírodu. 

Pro děti byly během školního roku připraveny další akce: návštěva moštárny, divadelní 

představení, vánoční dílna s rodiči, vánoční zvyky a obyčeje, jarní tvořivá dílna, domácí 

mazlíčci v ŠD, návštěva knihovny, kresba na asfalt, Den dětí a cesta za pokladem. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setkání s myslivcem 
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b) školní klub:        

 

Žáci měli možnost zapojit se do velké škály zájmových kroužků. Celkem měli tedy 

možnost vybírat si z 8 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 šestihodinový Florbalový 

půlmaraton. Touto akcí jsme navázali na předchozí léta.  

Náplň sportovních kroužků pomáhá zlepšovat fyzickou kondici dětí, to se pak projevuje 

při soutěžích, kde se naši žáci střetávají s žáky jiných škol a dosahují poměrně dobrých výsledků.  

Do aktivit školního klubu bylo zapojeno celkem 150 žáků celé školy. Věříme, že  

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

využívat volný čas. 

 

Seznam zájmových kroužků 

 

 

6. Přijímací řízení žáků 9. ročníku   

 

Na začátku školního roku 2017/2018 se uskutečnila schůzka pro rodiče deváťáků  

a zástupce středních škol (Gymnázium Nový Jičín, 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 od výchovné poradkyně 

dostali informace o průběhu přijímacího řízení. Podrobné instrukce k přijímacímu řízení byly 

zveřejněny na internetových stránkách naší školy a na nástěnce výchovného poradce. 

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

Na podzim 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. V  listopadu 2017 naši žáci navštívili 

výstavu středních škol a učebních oborů GEMMA. V pololetí obdrželi žáci devátého ročníku 

dvě přihlášky na střední školu. Průběžně probíhaly konzultace o výběru střední školy. V březnu 

byly předávány zápisové lístky. V dubnu navštívili žáci 8. ročníku naší školy přehlídku 

učebních oborů s názvem „Řemeslo má zlaté dno“, která se každoročně koná v Kopřivnici. 

Deváťáci se účastnili akcí pořádaných Gymnáziem Nový Jičín – Den s přírodními vědami  

a Den s humanitními vědami. 

V tomto školním roce proběhly jednotné přijímací zkoušky. Žáci devátého ročníku 

konali přijímací zkoušky 12. a 16. dubna 2018 (zájemci o víceletá gymnázia v termínu  

13. 4. a 17. 4. 2018).  Všech 40 žáků devátého ročníku bylo přijato. Jedna žákyně sedmého 

Název kroužku Ročník 

CVIČENÍ Z ČJ 9. B 

CVIČENÍ Z M  9. A/B 

PRÁCE SE DŘEVEM 4. – 9. ROČNÍK 

CVIČENÍ Z ČJ  9. A 

PĚVECKÝ SBOR 3. – 9. ROČNÍK 

FLORBAL I 6. - 7. ROČNÍK 

FLORBAL II 8. – 9. ROČNÍK 

POSILOVNA 9. 
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ročníku byla přijata na šestileté gymnázium. Jeden žák pátého ročníku byl přijat do osmiletého 

gymnázia. 5 žáků bylo přijato na čtyřleté gymnázium (studijní obory kategorie K), 22 žáků bylo 

přijato na střední odbornou školu s maturitou (studijní obory kategorie M), 3 na učební obor 

s maturitou (kategorie L) a 12 žáků na učební obor s výučním listem (kategorie H). Vycházející 

žáci si připravili prezentaci své volby střední školy.  

 

Souhrnný přehled žáků přijatých na střední školy: 

 

 Název školy celkem chlapců děvčat 

1.  Gymnázium Nový Jičín 3 1 2 

2.  
Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky 

a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm 
1 1   

3.  Mendelova střední škola, Nový Jičín 6 2 4 

4.  Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín 5 5   

5.  EDUCA - Střední odborná, s.r.o., škola Nový Jičín 2   2 

6.  Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou 0     

7.  Střední lesnická škola Hranice 2 2   

8.  Střední průmyslová škola Hranice 2 1 1 

9.  Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. 0     

10.  VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice 2 2   

11.  Střední škola Odry 1   1 

12.  
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola 

svaté Anežky České, Odry 
6 1 5 

13.  Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm 3   3 

14.  Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí 2   2 

15.  Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 1   1 

16.  

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a 

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 

Valašské Meziříčí 
1   1 

17.  
Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, 

příspěvková organizace 
1 1   

18.  
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola 

Ministerstva vnitra v Holešově 
2   2 

  Celkem žáků 9. ročníku 40 16 24 

     

1.  Masarykovo gymnázium Příbor 1 1   

  Celkem žáků 5. ročníku 1 1   

     

1.  Gymnázium Nový Jičín 1   1 

  Celkem žáků 7. ročníku 1   1 
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Počty přijatých na SŠ dle kategorie vzdělávacích oborů 2017/2018: 
 

9. A 
Kategorie 

oboru 
Počet přijatých 

Gymnázium K 3 

Střední odborná škola s maturitou M 14 

Učební obor s maturitou L 0 

Učební obor s výučním listem H 2 

Celkem   19 

   

   

9. B 
Kategorie 

oboru 
Počet přijatých 

Gymnázium K 0 

Střední odborná škola s maturitou M 8 

Učební obor s maturitou L 3 

Učební obor s výučním listem H 10 

Celkem   21 

   

   

5. B 
Kategorie 

oboru 
Počet přijatých 

Gymnázium (osmileté) K 1 

Celkem   1 

   

   

7. A 
Kategorie 

oboru 
Počet přijatých 

Gymnázium (šestileté) K 1 

Celkem   1 

   

   

Celkově 
Kategorie 

oboru 
Počet přijatých 

Gymnázium K 5 

Střední odborná škola s maturitou M 22 

Učební obor s maturitou L 3 

Učební obor s výučním listem H 12 

Celkem   42 
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7. Prevence sociálně patologických jevů 
 

Na 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 daří plnit. Žáci ve škole získali dostatek informací  

o návykových látkách, nebezpečí alkoholu, tabáku, dalších drog a o pravidlech soužití  

a komunikace na internetu. 

Během podzimu proběhly pro žáky 2. stupně besedy s Policií ČR. Poprvé jsme také 

oslovili CPR Jitřenka Hranice. Paní lektorka Pchálková uskutečnila na škole celkem  

29 dvouhodinových besed pro žáky 1. – 9. tříd. Témata si zvolili třídní učitelé podle potřeb své 

třídy. Celková úroveň besed byla dobrá, proto se domnívám, že s centrem Jitřenka můžeme 

počítat i pro příští školní rok.   

  Na jaře (duben), díky finanční dotaci obce, navštívili žáci 8. a 9. ročníků Protidrogový 

vlak v Novém Jičíně. Dále se uskutečnily besedy s hasiči (2. a 6. třídy), v květnu navštívily  

4. třídy Dopravní hřiště a zástupci 5. ročníků se zúčastnili Dopravní soutěže. V červnu ještě 

stihli prvňáčci akci Den bez úrazu na Masarykově náměstí a 7. třídy navštívily záchrannou 

stanici. 

Třídní učitelé dále využili třídnických hodin, ve kterých s žáky organizovali aktivity pro 

stmelení kolektivu a vzájemné poznávání žáků a získávání informací. Žáci jednotlivých tříd si 

sestavili pravidla soužití ve třídě, jimiž se ve školním roce řídili.  

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

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

řešeny na místě, závažnější s rodiči, popř. sníženým stupněm z chování. Individuálně jsem řešil 

za celý školní rok pouze 3 výchovné případy s tím, že 1 žák docházel po dobu jednoho měsíce 

na pravidelné konzultace. 

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

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:   

 

• 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  

• Lyžařský kurz pro 1. stupeň 

• Lyžařský kurz pro 2. stupeň 

• Akademie školy 

• Ozdravný pobyt v přírodě pro 1. stupeň 

• spaní ve škole 

• spaní na hradě (ŠD) 

• spaní v knihovně 

• Den dětí – kino Květen 

• školní výlety na 2. stupni 
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Florbalový půlmaraton 

 

 

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, hudební 

produkcí nebo tematicky zaměřenými programy. Těchto představení se účastní všichni žáci 

nebo jen jednotlivé ročníky či třídy. Některá z nich se konají v KD Starý Jičín, novojičínském 

muzeu, v Beskydském divadle nebo v kině Květen v Novém Jičíně. V říjnu si děti z prvního 

stupně prohlédli v KD Starý Jičín výstavu ovoce a zeleniny pořádanou místním spolkem 

zahrádkářů. Zvyky a tradice Vánoc s možností výroby vlastní baňky a betlému si připomněly 

děti v muzeu v Novém Jičíně. Svou vánoční pohádku se zpíváním nám přichystal pěvecký 

soubor Cvrčci, který působí na naší škole. Vánoční čas přivítali žáci koledami zpívanými 

společně na schodech naší školy. Divadelní představení v Beskydském divadle v Novém Jičíně 

jsme navštívili několikrát. Prvňáci zhlédli pohádku A do třetice všeho, muzikál Dášenka mohli 

vidět žáci z 2. tříd. Další muzikál, Komáři se ženili, zhlédli třeťáci. Na Záhadu hlavolamu se 

vydali žáci ze 4. a 5. třídy. Tradičně kvalitní byla také představení pro 2. stupeň. Žáci 6. ročníku 

zhlédli Záhadu hlavolamu a dramatizaci Kytice. Deváťáci navštívili představení My děti ze 

stanice ZOO. Po loňském úspěchu scénického čtení s názvem Listování jsme využili i letos této 

nabídky, tentokrát se žáci 7. a 8. ročníku seznámili s knihou Usain Bolt - Můj příběh. Do doby 

Beatles přivedl žáky 7., 8. a 9. ročníku koncert revivalové skupiny The Backwards. Kino 

Květen navštívili žáci 1., 2. a 3. třídy v rámci výchovného koncertu skupiny Marbo s názvem 

Máme rádi písničky. 

V květnu naše škola ke svému 45. výročí otevření pořádala Akademii, na které předvedli 

krátká vystoupení naši žáci. Příjemným zakončením pak byla produkce populární kapely Mirai.  

K MDD dostaly děti jako dárek filmové představení v kině Květen. Pohádku Čertoviny 

viděli žáci 1. stupně a film Po strništi bos žáci 2. stupně.  
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 Jelikož je důležité vzdělávat se i v kulturní oblasti a my jsme si vědomi, že mnoho žáků 

nemá tolik příležitostí k návštěvě divadelních a hudebních představení, chtěli bychom v této 

tradici pokračovat i v příštím školním roce. 

 Školní výlety byly zorganizovány pro žáky 5. - 9. ročníku. Třída V.A se vypravila na 

Velký Javorník a do Frenštátu pod Radhoštěm, V. B navštívila město Štramberk, v mini-zoo 

Aqua Terra se velmi podrobně seznámili s plazy, exotickými rybami a dalšími živočichy. Děti 

ze VI.A procestovali Odersko. Za poznáním a dobrodružstvím se vypravila třída VI.B. Jejím 

cílem byl areál Dolní oblast Vítkovice, kde strávili velmi zajímavé dopoledne. Zejména 

vyhlídka z Bolt toweru a interaktivní expozice v pavilonu U6 stály za to. Třídy VII.A a VII.B 

odjely na školní výlet do Olomouce. Tam navštívily Planetárium, kde se žáci dozvěděli mnoho 

zajímavostí o vesmíru. Osmáci absolvovali výlet do Brna. Zhlédli náměstí Svobody se 

zajímavým brněnským orlojem, hradní pevnost Špilberk, Zelný trh a katedrálu na Petrově. 

Deváťáci prošli Pustevny a Radhošť (IX.A) a Olomouc (IX.B). 

 
 

 
Školní výlet  - Dolní Vítkovice 

 

 

 

9. Olympiády, soutěže, turnaje, environmentální výchova, mimoškolní              

    aktivity 
 

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 (23. ročník) a také soutěž Hlava 

roku. 
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Ve škole byly uspořádány tyto sportovní soutěže: atletický čtyřboj, turnaj ve stolním 

tenise, vánoční laťka, turnaje ve vybíjené, florbale, kopané, volejbale a házené. Pravidelně 

probíhaly také sportovní kroužky (florbal, míčové hry, atletika, tenis, posilovna).  

Nejúspěšnější žáci a družstva nás pak reprezentovala v okrskových, okresních, krajských  

i republikových kolech.  

 

 

Největší úspěchy, jichž jsme dosáhli: 

Házená – 1. místo v okresním finále mladších žákyň, 1. místo v krajském finále, 4. místo 

v národním finále, 3. místo starších žákyň v okresním finále 

Přespolní běh – 1. místo v okresním finále - mladší žákyně, 4. místo v krajském finále,  

3. místo v okresním finále starší žákyně 

Olympijský víceboj – Vanda Křížková 1. místo v okresním finále a 2. místo v krajském finále, 

postup do národního finále, Štěpánka Dubcová 2. místo v okresním finále a 4. místo  

v krajském finále, postup do národního finále, Agáta Horutová 1. místo v okresním finále  

a 2. místo v krajském finále, postup do národního finále, Lukáš Hasal 2. místo v okresním finále 

a 7. místo v krajském finále, Lukáš Hub 2. místo v okresním finále, Jakub Jurčák  

3. místo v okresním finále, Družstvo 3. místo v okresním finále  

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

v okresním finále, 3. místo starších žáků v okresním finále 

Kopaná – 2. místo starší žáci v okresním finále 

Stolní tenis – 3. místo starších žákyň v okresním finále 

Miniházená – 3. místo v okresním finále 

 

 

Výsledky soutěže ve skoku vysokém - Vánoční laťka: 

Mladší kategorie: 

dívky:       chlapci: 
1. Blažena Orlitová, VII.B   1. Lukáš Hub, VI.A 

2. Eliška Burianová, VII.A     2. Jakub Jurčák, VII.A 

3. Julie Hrdličková, VII.B   3. Richard Polzer, VII.A  

 

Starší kategorie: 

dívky:       chlapci: 

1. Monika Mikešová, IX.A   1. Jakub Zdražil, IX.A 

2. Jana Volková, IX.A    2. David Hub, VIII. tř.  

3. Natálie Kabátová, IX.B   3. Martin Hub, IX.B 

      

 

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

Mladší kategorie: 
1. Lukáš Hasal, V.A     1. Agáta Horutová, III.B 

2. Petr Závada, V.A     2. Aneta Vavříková, V.A 

3. Patrik Zelenka a Tomáš Sládeček, V.A  3. Vendula Varyšová, V.B  

 

Starší kategorie:  
1. Blažena Orlitová, VII.B    1. Jakub Zdražil, IX.A 

2. Zuzana Hrňová, VII.A   2. Martin Hrubý, IX.A 

3. Štěpánka Dubcová, VI.A   3. Martin Hub, IX.B 

Nejsportovnější třída: 

Mladší kategorie:     Starší kategorie: 
1. místo: V.A      1. místo: VII.A 
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 V soutěžích „O sportovce roku” a „Nejsportovnější třídu” 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 zneužívání návykových 

látek. 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. 

 Pro žáky 7. a 8. tříd byl zorganizován lyžařský výcvik, který se uskutečnil v březnu 

v rekreačním středisku Tabačka ve Velkých Karlovicích. Zúčastnilo se jej 36 žáků, kteří se 

aktivně zapojili do výcviku a doprovodného programu.  

Kromě výše uvedených akcí a soutěží byl uspořádán 17. 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, aby se spolu 

naučili komunikovat starší a mladší žáci, chlapci a děvčata, aby se naučili vzájemně si pomáhat 

a navzájem se respektovat.  

Druhým rokem jsme spolupracovali se Speciální školou z Valašského Meziříčí, se 

kterou naši chlapci sehráli utkání ve florbale a kopané.  

Přes 160 žáků naší školy se zúčastnilo mnoha sportovních akcí a utkání. To je 

obrovské množství práce, které stálo především na učitelích tělesné výchovy: Mgr. Kateřině 

Horutové, Mgr. Liboru Petrášovi a Mgr. Romanu Horutovi. Školní sport byl po celý rok 

propagován na webových stránkách školy a ve Starojickém zpravodaji.             

                                                                                            
 

 
Krajské finále v Olympijském víceboji v Havířově 
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Dařilo se nám nejen ve sportu. V tradiční soutěži s názvem Šikovné ruce jsme se letos 

opět neztratili. V konkurenci 24 dvoučlenných družstev jsme obsadili první dvě místa. Na  

1. místě se umístili Jan Janýška a Matěj Pleva z IX.A, na pěkném 2. místě se umístili Ondřej 

Vrzal a František Kočnar z IX.B. V soutěži jednotlivců v kategorii  Práce s kovem vybojoval 

vynikající 1. místo opět Jan Janýška a 4. místo obsadil Ondřej Vrzal a v Práci se dřevem rovněž 

vyhrál žák naší školy František Kočnar a 5. místo obsadil Matěj Pleva. 

V únoru jsme na naší škole zorganizovali školní kolo Biologické olympiády, o kterou 

mělo zájem 21 žáků. Dva nejlepší v každé kategorii pak v dubnu postoupili do kol okresních, 

kde v kategorii 6. a 7. ročníků Julie Hrdličková získala 10. místo a Ellen Pavlíková místo  

1. a v kategorii 8. a 9. ročníků se umístil Jan Janýška na 3. místě a Nela Nasswetterová na místě 

2. V květnu pak Jan Janýška získal v krajském kole 19. místo a Nela Nasswetterová  

14. místo a Ellen Pavlíková v krajském kole ve své kategorii zvítězila. V březnu se během dvou 

dnů naši žáci zúčastnili také přírodovědné soutěže Jaloveček, kde pětičlenný tým 1. stupně 

získal 2. místo a dva týmy 2. stupně, místo 3. a 4. Velký úspěch zaznamenal tříčlenný tým ve 

složení Nela Nasswetterová, Jan Janýška a Miroslav Jurčák na mezinárodní lesnické soutěži 

YPEF = Young People in European Forests, který se přes vítězství v místním kole a v kole 

regionálním probojoval až do kola národního a získal zde krásné 4. místo. 

V okresním kole Pythagoriády v kategorii 5. ročníků obsadil výborné 3.- 6. místo a 

v OK Matematické olympiády 1. – 4. místo Josef Šustek z V.A. V OK zeměpisné olympiády 

se umístil Martin Króliczek na 5. místě a Jakub Sládeček na 7. místě. 

V listopadu 2017 jsme poslali výtvarné práce do soutěže Barevný podzim, kterou 

pořádal DDM M. Majerové Ostrava. Žák 7. B Tomáš Vacula ve své kategorii zvítězil.  

Uspořádali jsme školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnili žáci  

6. až 9. ročníku. Do okrskového kola postoupili Blažena Orlitová ze 7.B, Štěpán Cigánek z 6.B 

a Nina Nevrlová z 9.B, do okresního kola pak Blažena Orlitová a Nina Nevrlová, kterým se 

podařilo zvítězit a reprezentovaly školu i v krajském kole.  

Na začátku školního roku žákyně 7.B Blažena Orlitová uspěla se svou recenzí na knihu 

a byla vybrána jako blogerka knižního klubu Mladé fronty. Své příspěvky pak pravidelně 

zasílala do katalogů na prodej knih. 

Ve výtvarné soutěži s názvem O pohár čeladenské ovečky dosáhla překrásného 

 2. místa v konkurenci 32 škol Ellen Simperová z 2.B. V soutěži na téma Myslivost a lesní zvěř, 

dosáhli naši zástupci na 1., 2. a 4. místo.  

Krajského kola Celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů se poprvé zúčastnil  

i náš školní sbor Cvrčci a vedl si výborně. Dosáhl umístění ve Zlatém pásmu, navíc získal 

Zvláštní cenu poroty za dramaturgii soutěžního vystoupení a nakonec postoupil do celostátního 

kola, které se konalo v červnu v Uničově, a zde rovněž obdržel zvláštní cenu poroty.                   

Aktivně jsme se zapojili i do soutěže Příběhy z Bible. Soutěž byla uspořádána k akci 

Noc kostelů. Kolektiv 7.B získal za svou ilustraci zvláštní cenu poroty, v nejstarší kategorii 

pak Marie Kočnarová z 6.B skončila na 3. místě, Gabriela Šustková ze 7. B na 2. místě a 

zvítězila Magdaléna Janýšková, která poté rezprezentovala naši školu v národním kole ve 

Strážnici. 

Velký úspěch měla školní akademie při příležitosti 45. výročí otevření  

ZŠ s vystoupením skupiny MIRAI. 
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Sběr starého papíru  

Také v letošním školním roce jsme zorganizovali dvouetapovou soutěž ve sběru starého 

papíru. Opět jsme byli zapojeni do projektu „Zelený strom“ organizovaného firmou ORC 

Ostrava pro školy našeho a Olomouckého kraje. Letos se této soutěže zúčastnilo  

78 škol. 

V tomto školním roce jsme nasbírali 45 850 kg starého papíru, v absolutním množství 

nasbíraného papíru to znamenalo 2. místo v soutěži a získali jsme tak odměnu 8000,- Kč. 

 

Třemi nejlepšími sběrači se stali: 

1. Martin Hrubý  IX.A  (1071 kg) 

2. Jan Tkáč   VI.B  (986 kg) 

3. Nela Nasswetterová  VIII.  (967 kg) 

 

Nejlepší třídou byla, už po šesté za sebou, třída IX.A (průměr 224,15 kg na žáka),  

2. místo získala třída V.A (průměr 192,47 kg na žáka) a na 3. místě skončila třída III.B (průměr 

181,96 kg na žáka). 

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

Starý papír sbíráme od podzimu 1996. Celkově jsme už nasbírali 701 177 kg starého papíru. 

Žáky touto formou vedeme k ochraně zeleně a životního prostředí. V soutěži budeme určitě 

pokračovat i v následujícím školním roce. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Akademie věnovaná 45. výročí otevření školy s  vystoupením skupiny MIRAI 

 

 

10. Údaje o výsledcích inspekce 

 

Ve školním roce 2017/2018 naši školu Česká školní inspekce nenavštívila.  
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11. Hospodaření školy (rok 2017)        

 

Dotace KÚ na mzdy a ONIV 17 465 590,- Kč 

Z toho mzdové prostředky  12 305 253,- Kč 

Prostředky za provedenou práci (OON)   183 000,- Kč 

ONIV   485 081,- Kč 

Odvody na pojistné  4 246 148,- Kč 

Odvody do FKSP   246 108,- Kč   

Celkové čerpání: prostředky na mzdy zaměstnanců   12 305 253,- Kč 

prostředky za provedenou práci   183 000,- Kč 

ONIV      539 648,- Kč * 

Odvod do FKSP    246 993,- Kč 

 

* vyšší čerpání finančních prostředků ONIV (pomůcky pro žáky) bylo umožněno díky  

nižšímu čerpání prostředků na odvody pojistného. 

 

 

Dotace zřizovatele (obecní úřad) na provoz a údržbu  2 550 000,- Kč 

Z toho čerpání: náklady na energie (plyn, el. energie, voda, stočné)    878 500,- Kč 

Náklady na opravy a údržbu  228 139,- Kč 

Z důvodu uzavření výhodných smluv na dodávku energií ze strany školy bylo možno  

zakoupit nábytek a vybavení v celkové hodnotě                                          467 815,- Kč * 

 

*tímto majetkem byl nahrazen původní majetek, který byl vyřazen z důvodu opotřebení, 

zastaralosti ..   

                     

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

revize, povinná výuka plavání žáků, pojištění, cestovné apod.). 

 

 

 

12. Zapojení školy do projektů            

 
Projekt Recyklohraní  

Desátým 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, 

mléko je součástí pitného režimu. 

 

 

IROP 2014/2020 
V prosinci 2016 jsme podali žádost na projekt financovaný z programu IROP. Tento 

projekt se zaobírá investicemi do odborných učeben fyziky a chemie, jejich laboratoří  

a kabinetů a také do nově vzniklé polytechnické učebny, v níž bude probíhat výuka 
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v nejmodernějším prostředí, jaké dnešní technický svět školství dokáže nabídnout. V současné 

době jsme se dozvěděli, že projekt byl zařazen mezi náhradní projekty, a proto s největší 

pravděpodobností nebude podpořen.  

 

ITI 2018/2020 
V červenci 2018 jsme podali žádost na projekt financovaný z programu ITI. Tento 

projekt se zaobírá investicemi do nově vzniklé polytechnické učebny, v níž bude probíhat výuka 

v nejmodernějším prostředí, jaké dnešní technický svět školství dokáže nabídnout. Projekt 

vychází částečně z žádosti IROP, která nebyla podpořena. Nyní čekáme na pozvání na MSKÚ 

ke konzultaci o tomto projektovém záměru.  

 

 

 

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 část kurzů, 

do nichž jsme se přihlásili, byla zrušena. 

 

Vzdělávací akce, kterých se učitelé v letošním školním roce zúčastnili:  
  

Adamec Jiří, Mgr. 

Základní vzdělávání z pohledu České školní inspekce 

Metodická poradna 

Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 

Metodická podpora – individuální konzultace k Šablonám pro ZŠ 

Kurz AJ B1 – 1. část 

Horutová Kateřina, Mgr. Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 

Kusák Antonín, Mgr. Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 

Randusová Monika 
Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. B - AP 

Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 

Horut Roman, Mgr. Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 

Houšková Martina, Mgr. Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 

Polášková Pavla, Mgr. 
Minikonference  - metody aktivního učení 

Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 

Rašková Marcela, Mgr. Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 

Kučavíková Irena, Mgr. Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 

Šturalová Ivana, Mgr. Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 

Demová Radka, Mgr. Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 

Dorazilová Marie, Mgr. 
Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 

Zdravotník zotavovacích akcí – doškolení 

Dutková Eva, Mgr. 
Zdravotník zotavovacích akcí – doškolení  

Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 

Porada výchovných poradců za účasti KÚ MSK 

Petráš Libor, Mgr. 
Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 

Doškolovací kurz základního školního lyžování 

Šarmanová Jana, Mgr. Role školního speciálního pedagoga v systému poradenských služeb ve škole 

Chroustová Blanka, Mgr. Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 
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Rusínová Klára, Dis. Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 

Cigánková Marcela, Mgr. Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 

Bendová Olga 
Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 

Lolly Phonics – hravá a interaktivní metoda ve výuce angličtiny na 1. stupni 

Bezděková Žaneta, Mgr. Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 

Hasalová Jana, Mgr. Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 

Kelarová Monika, Mgr.  

Kuchařová Eva, Mgr. Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 

Obšivač Radim, Mgr. 
Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patol. jevů 

Šarmanová Jana, Mgr. Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 

Urbanová Jana Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině 

Tomková Naděžda, Mgr. Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 

Vašendová Alžběta Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 

Dobiášová Kateřina Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 

Jurošová Martina Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 

Podhradská Ester Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 

Hánová Marcela, Mgr. Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 

Ocásková Lada, Mgr. Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 

Gašperiková Renáta      Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 

 

 

 

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,  

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, z.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 2017 – 2018 uspořádala tyto kurzy  

a kroužky: 
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Komunitní škola uspořádala ve spolupráci se Základní školou Starý Jičín celkem  

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

účastnilo přes 360 zájemců. Každý rok naše škola spolupracuje také s MŠ a Klubem důchodců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Školní pěvecký sbor „Cvrčci“ - Celostátní soutěže školních pěveckých sborů v Orlové 

Název kroužku 
DÍLNA ČTENÍ 

PĚVECKÝ SBOR 

KERAMIKA 

MÍČOVÉ HRY I 

VÝTVARNÝ KROUŽEK 

TENISOVÝ KROUŽEK 

HRA NA FLÉTNU 

MÍČOVÉ HRY II 

VOSKÁRNA 

ANGLICKÝ JAZYK POKROČILÍ I 

ANGLICKÝ JAZYK POKROČILÍ II 

JÓGOVÁ CVIČENÍ A HRY I 

JÓGOVÁ CVIČENÍ A HRY II 

JÓGOVÁ CVIČENÍ A HRY III 

VÝUKA HRY NA KYTARU I 

VÝUKA HRY NA KYTARU II 

TENIS I 

TENIS II 

VÝUKA HRY NA KLAVÍR 

ANGLIČTINA HROU I 

ANGLIČTINA HROU II  
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15. Závěr – shrnutí 
 

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

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. Je patrné, že výsledky žáků naší školy 

mají i nadále stoupající tendenci a to nejen v oblasti, která se týká sportu, ale  

i v oblasti vědomostní.  

  

 

 

 

 

Ve Starém Jičíně 27. 9. 2018       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 5. 10. 2018 a schválena 

školskou radou dne 4. 10. 2018. 

 
 

 

 

 


