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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 využíváme  

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

Podobné interaktivní tabule jsou k dispozici 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 hodiny výtvarné výchovy 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, jež slouží 

především dojíždějícím žákům.   

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

našich vzdělávacích programů. Během roku proběhla údržba zeleně na prostranství školy, 

včetně prostříhání keřů, výměna písku a rekonstrukce doskočiště na školním hřišti, výsadba 

keřů a úprava plochy nad parkovací zónou. V hale před sborovnou přibyly další vitríny na 

poháry, byla vyměněna podlahová krytina ve třech učebnách. Zakoupily se nové židličky do 

prvních dvou oddělení školní družiny. Od paní Hradcové jsme získali finanční sponzorský dar 

v hodnotě 10.000 Kč, který posloužil k modernizaci školní družiny.  Firma NC LINE nám 

poskytla sponzorský dar v hodnotě 25.000 Kč. Z těchto prostředků jsme zakoupili nový počítač 

s monitorem a příslušenstvím a zřídili tak další mulimediální stanoviště v IX. ročníku. Dále 

jsme obdrželi od MUDr. Martina Radiny interaktivní dataprojektor v hodnotě 40.000 Kč. 

Modernizace naší školy je však nadále limitována výší finančních prostředků a počtem 

přispívajících sponzorů.  
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Počty žáků a tříd:  

 

ZŠ 1. st. 2. st. ŠD ŠK 

360/17 212/10 148/7 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. 
 
Během roku se školská rada sešla 2x. Projednala výroční zprávu a hospodaření školy, schválila 

dodatek ŠVP. 
 

 

 2. Pracovníci školy 

 
a) Provozní zaměstnanci 

 

  Složení zaměstnanců v této oblasti se proti uplynulému školnímu roku nepatrně 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 dbaly paní uklízečky: 

Radka Závadová, Alena Majkusová, Růžena Davidová, Danuše Majkusová a nová 

zaměstnankyně 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 25 učitelek a učitelů, 6 asistentek 

pedagoga a 2 vychovatelky školní družiny. 

Průměrný věk pedagogických pracovníků činil 43,32 let a správních zaměstnanců 49,58 let. 
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Pedagogičtí pracovníci školy 30. 5. 2019 

 

 

3. Organizace výuky 

 

a) I. stupeň    

 

Metodické sdružení 1. stupně se scházelo pravidelně na svých poradách a řešilo aktuální 

záležitosti chodu 1. stupně. Na úvodní schůzce byl odsouhlasen Plán práce metodického 

sdružení, který jsme dodrželi. Kromě těchto schůzek probíhala spolupráce i během roku, nejen 

na provozních poradách a pedagogických radách, ale kdykoli dle aktuálních potřeb a situací. 

Průběžně bylo kontrolováno plnění tematických plánů učiva a plánů vycházek a exkurzí, který 

byl doplňován dle momentálních nabídek. 

 Ve spolupráci s výchovnou poradkyní a asistenty pedagoga jsme řešili záležitosti 

týkající se integrovaných a zohledněných žáků. 

V průběhu celého školního roku se pro třídy organizovaly zajímavé akce, které 

zaznamenaly kladný ohlas a velkou návštěvnost ze strany rodičů. V listopadu proběhla  

v prvních ročnících Slavnost slabikáře, děti navštívily mateřskou školku, budoucí školáci se 

přišli podívat do prvních tříd. V dubnu se uskutečnil Den otevřených dveří, kdy si rodiče s dětmi 

mohli prohlédnout prostory školy i školní družiny, během prohlídky děti plnily různé zábavné 

úkoly. Pro nastávající školáky byl připraven Předškoláček, kde si děti vyzkoušely opravdové 

vyučovací hodiny se svými budoucími učitelkami. V dubnu se také uskutečnil zápis žáků  

do 1. tříd. 

V rámci Školního klubu a Komunitní školy navštěvovaly děti z 1. stupně několik 

kroužků – keramika, voskárna, míčové hry, výtvarný kroužek, tvorba ručního papíru, hra na 

flétnu, hra na kytaru a klavír a pěvecký kroužek – Cvrčci. Cvrčci byli i letos úspěšní. Zpívali 

při oslavách 100 let republiky, při rozsvícení vánočního stromu, na Dni otevřených dveří. 

Vánoční čas nám zpestřili zpíváním na schodech naší školy. Na Krajské soutěži školních 
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pěveckých sborů se umístili ve Zlatém pásmu a získali Zvláštní ocenění poroty. Podařilo se jim 

vydat vlastní CD s názvem Kdo si zpívá, nezlobí, jehož křest proběhl ve starojickém kostele  

a byl spojen s koncertem písničkáře Pavla Helana. 

Pro žáky 1. stupně jsme využívali nabídek edukačních programů: projekt Zdravé zuby, 

ekologicky zaměřený program o recyklaci odpadů, návštěva planetária Ostrava a záchranné 

stanice Bartošovice, exkurze k Blahutovickému rybníku, zábavné dopoledne s pokusy - Věda 

je zábava. 

Na podzim a na jaře jsme zorganizovali sběr starého papíru. Nejúspěšnější sběrači byli 

vyhlášeni a oceněni na konci školního roku v sále kulturního domu. Během celého školního 

roku navštěvovaly jednotlivé ročníky divadelní představení. Mezi větší akce tradičně patřil 

Maškarní ples, který je hojně navštěvován dětmi z okolních vesnic.  

V rámci Tv se žáci účastní nejen soutěží (vybíjená), ale také bruslení na zimním stadioně 

a týdenního lyžařského pobytu v Jeseníkách. Kromě sportovních soutěží byla uspořádána 

soutěž Matematický klokan (2. – 5. ročník), Pythagoriáda (5. ročník) a recitační soutěž, ve které 

Amálka Cigánková a Tereza Michalíková úspěšně reprezentovaly naši školu v krajském kole. 

Ve výtvarné soutěži s tématem myslivost obsadily krásné 2. místo děti z 1. třídy. 

Své vědomosti z dopravní výchovy si ověřili žáci 4. a 5. ročníků v rámci okrskového 

kola dopravní soutěže konané na dopravním hřišti v Novém Jičíně. Někteří žáci 1. stupně si 

zahráli ve Starojické pohádce, kterou secvičil divadelní kroužek Médivadlo a kterou předvedl 

v KD na Starém Jičíně pro širokou veřejnost. Představení mělo velký úspěch. Poslední velkou 

akcí byl ozdravný pobyt v Novém Hrozenkově pořádaný pro žáky 2. – 4. ročníků. 

Průběh celého školního roku byl sice velice náročný, ale přinesl řadu pěkných naučných 

akcí. Úsměvy našich žáků a jejich spokojené tváře jsou tou nejlepší odměnou pro nás učitele  

a současně také motivací k přípravě dalších kulturních, sportovních a jiných aktivit v novém 

školním roce. 

 

 

 
Škola v přírodě  – Nový Hrozenkov  
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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.  

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

Bendová, Martina Zaviačičová a Dana Prašivková a na druhém stupni dva čeští učitelé - Jiří 

Adamec a Martina Zaviačičová - tři hodiny týdně, žáci devátého ročníku měli dvě hodiny 

angličtiny s českým učitelem a jednu hodinu s rodilým mluvčím. 

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

na poskytování a dodržování podpůrných opatření, která doporučují PPP a SPC. Pro vyučování 

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

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

anglický jazyk opět narostl. Na základě vyšetření v PPP byla třem žákům nařízena pedagogická 

intervence na anglický jazyk. Ve druhém pololetí však platnost nařízení dvěma žákům skončila. 

Intervence probíhala po dobu jedné vyučovací hodiny každý týden a vedla ji Martina 

Zaviačičová. Dva žáci byli z anglického jazyka hodnoceni slovně. Také v tomto školním roce 

se učitelé cizích jazyků mohli spolehnout na spolupráci s AP. Žákům byla i letos k dispozici 

anglická knihovna, a tak si mohli jakoukoliv zjednodušenou anglickou četbu vypůjčit domů.  

  V listopadu naši žáci zhlédli v Beskydském divadle v Novém Jičíně anglicko-české 

divadelní představení Divadelního centra Zlín. Páté třídy navštívily inscenaci „A Silly Bear“  

a žáci 9. třídy a jedné anglické skupiny osmého ročníku viděli hru „Jack and Joe“. Na podzim 

a v zimě se 13 skupin žáků z 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 8.A, 8.B a 9. třídy zúčastnilo celorepublikové 

anglické internetové soutěže, kterou vypsalo nakladatelství Cambridge. Nejlepší výsledek 

zaznamenaly 2 skupiny žáků z 8. tříd, které se umístily na 6. a 7. místě v rámci kategorie 

druhého stupně základních škol. Ostatní skupiny skončily do 46. místa. Dvě skupiny z 5. tříd 

se umístily na dělených 12. - 13. a 17. - 19. místech v rámci kategorie prvního stupně základních 

škol. 

 V lednu se dva žáci z 9. třídy, Veronika Hasalová a Tomáš Tisovský, zúčastnili turnaje 

v anglické hře scrabble, kterou pro okolní školy opět vypsalo Gymnázium v Příboře. V turnaji 

soutěžilo celkem 22 základních škol a gymnázií. Oba žáci vybojovali pro naši školu skvělé  

10. místo. Veronika navíc získala 2. místo v rámci soutěže základních škol a celkově 

vybojovala 5. místo v konkurenci 44 soutěžících.  

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

již páté kolo plakátové soutěže k oslavě Dne Země, do níž se zapojili žáci 8.B. Pod dohledem 

paní učitelky Lady Ocáskové vyhotovili plakáty k oslavě Dne Země na téma „Jak můžeme 

pomoci planetě Zemi“. Hlasování o nejlepší plakát se zúčastnila celá škola. Nejvíce hlasů získal 

plakát od Bláži Orlitové a Oldy Vahalíka.                                                                     

  Začátkem května podnikli naši žáci ze 7. – 9. ročníku pod vedením učitelů Martiny 

Zaviačičové, Jiřího Adamce a Richarda Haywarda pětidenní zájezd do Anglie. Aby si žáci 

mohli rozvíjet komunikační dovednosti v anglickém jazyce, byli ubytováni přímo v anglických 

rodinách. První den výletu si prohlédli malebné přímořské městečko Hastings, akvárium Sea 

Life Center, pašerácké jeskyně Smugglers Adventure a historické místo bitvy u Hastingsu 

Battle. Druhý den následovalo krásné středověké univerzitní městečko Oxford, které si žáci 

prošli a kde zároveň navštívili známou Chris Church College a zábavní park Legoland. Poslední 

den bylo na řadě hlavní město Velké Británie - Londýn. Zde jsme započali nabitý program 

v Greenwichi u nultého poledníku, pokračovali lodičkou k Toweru of London a projeli přitom 

pod mostem Tower Bridge. Poté následovala cesta autobusem double–decker kolem chrámu  

sv. Pavla do centra města a pak pěšky přes Traffalgar Square, kolem Buckingham Palace,  

St. James Park, Westminster Abbey, Houses of Parliament. Putování jsme završili vyjížďkou 
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na London Eye. Na závěr jsme se ještě projeli londýnským metrem k Millenium Dome, kde 

výlet končil.                                                                                         

  Na konci května němčináři z 9. a 8. ročníku pod vedením Blanky Chroustové podnikli 

jednodenní poznávací zájezd do Vídně. Program začal u zámku Schönbrunn, poté žáci přejeli 

do centra města minibusem a z okénka si mohli prohlédnout Karlskirche, Staatsoper, Parlament, 

Rathaus, Burgtheater a místní trhy tzv. Naschmarkt. Následovala prohlídka centra Vídně, 

Štěpánského náměstí s jeho dominantou Stephansdom, hotelu Sachr, Státní opery, 

Albertina, rezidence Habsburských panovníků Hofburgu a na závěr žáci navštívili 

přírodovědné muzeum. 

Ve vyučování žáci zpracovávali také projekty, jejichž výstavka na chodbách  

u jazykových učeben byla pravidelně obměňována.  

 

Výuka druhého cizího jazyka:  

Žáci 8. a 9. ročníků si mohli vybírat ze dvou cizích jazyků -   ruského a německého. 

Druhý cizí jazyk se vyučoval v osmém a devátém ročníku 3 hodiny týdně. Ruský jazyk 

vyučovala Olga Bendová a německý jazyk Blanka Chroustová.  

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

anglický časopis Gate a zaměřovali se na běžná konverzační témata. 

V rámci šablon zaměřených na žáky ohrožené školním neúspěchem pokračovaly  

2 šablony na doučování anglického jazyka v 5. a 6. ročníku. Každá šablona obsahovala 16 hodin 

za pololetí. Pro velký zájem počet žáků v obou šablonách výrazně převýšil počet požadovaných 

žáků. Obě šablony vyučovala Martina Zaviačičová.  

V prvním pololetí tohoto školního roku byl navíc otevřen kroužek doučování anglického 

jazyka pro 7. ročník, který vedla Martina Zaviačičová. 

 

 

c) povinně volitelné a nepovinné předměty           

 

Od 8. ročníku byly vyučovány povinně volitelné předměty: 
 

 Anglická konverzace  

 Sportovní výchova 

Z nepovinných předmětů bylo možné vzhledem k vyššímu počtu dělených hodin  

v povinných předmětech vyučovat pouze náboženství a zdravotní tělesnou výchovu. Výuka 

náboženství byla rozdělena do 5 skupin, zúčastňovalo se jí 75 žáků. Zdravotní tělesné výchovy 

se zúčastňovala jedna skupina 7 žáků.   
 

 

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

Oproti minulému školnímu roku se celkový počet žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami snížil. V tuto chvíli se jedná o 57 žáků. Na základě doporučení poraden těmto žákům 

škola poskytuje podpůrná opatření. Podpůrná opatření jsou rozdělena do pěti stupňů dle potřeby 

a závažnosti diagnózy žáka. V současné době máme ve škole 14 žáků v 1. st. PO, kterým byly 

sepsány plány pedagogické podpory, nebo jim 1. stupeň podpory stanovila PPP po vyšetření.  

35 žáků je ve 2. stupni PO a 8 žáků v 3. st. PO. 3 žákům poskytujeme 4. stupeň podpůrných 

opatření. Do předmětu speciálně pedagogická péče (PSPP) bylo zařazeno 21 žáků, což je o tři 

žáky méně než na konci minulého školního roku. Na konci školního roku navštěvovali 

pedagogickou intervenci (PI) 2 žáci. Vyučující PSPP a PI zpracovávali pro své žáky 

individuální vzdělávací plány (IVP). V tomto školním roce 2018/2019 u 6 žáků poradna 
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doporučila asistenta pedagoga (AP) jako jedno z podpůrných opatření. V příštím roce budou na 

naší škole 4 AP. Spolupracovali jsme s pracovníky OSPOD v Novém Jičíně, se Střediskem 

výchovné péče v Novém Jičíně a klinickým psychologem, s Pedagogicko-psychologickou 

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

Kpt. Vajdy v Ostravě – Zábřehu a Speciálně pedagogickým centrem v Novém Jičíně. 

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. 

 

 

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

 

Prospěch žáků v 2. pololetí školního roku 2018/2019 

Třída celkem vyznamenání samé 1 prospělo neprospělo 

I.A 21 21 18 0  

I.B 20 20 17 0  

II.A 19 18 15 1  

II.B 18 16 6 2  

III.A 20 17 7 3  

III.B 18 12 7 6  

IV.A 25 18 8 7  

IV.B 28 24 8 4  

V.A 20 11 5 9  

V.B 23 17 6 6  

1. st. 212 174 97 38 0 

VI.A 19 9 3 10  

VI.B 18 2 0 16  

VII.A 21 8 2 13  
VII.B 26 11 0 15  
VIII.A 19 3 1 15 1 

VIII.B 18 10 2 8  

IX. 27 9 3 18  

2. st 148 52 11 95 1 

celkem 360 226 108 133 1 
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Chování žáků ve 2. pololetí školního roku 2018/2019 

 

 

 
 

Třída 1 2 3 PTU NTU DTU DŘŠ 

I.A 21   5    

I.B 20   7    

II.A 19   15    

II.B 18   9    

III.A 20   10 1   

III.B 18   7 2 3  

IV.A 25   16    

IV.B 28   17  4 2 

V.A 20   4  1  

V.B 23   12    

1. st. 212 0 0 102 3 8 2 

VI.A 19   10 1 4 3 

VI.B 18   6  1  

VII.A 20 1  4 3 1 2 

VII.B 26   8 1   

VIII.A 19   11  2 1 

VIII.B 18   11 1 1  

IX. 27   3    

2. st 147 1 0 53 6 9 6 

celkem 359 1 0 155 9 17 8 

Tabulka docházky – absence žáků 

 omluvených hodin 

celkem 

neomluvených hodin 

celkem 

ø počet omluvených 

hodin na žáka 

1. pololetí 13236 0 36,6 

2. pololetí 14622 6 40,6 
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5. Zájmové vzdělávání - školní družina a školní klub  
 

a) školní družina       

        

Celoroční plán školní družiny byl společný pro obě oddělení a byl zpracován do 

jednotlivých měsíců. Témata odpovídala danému ročnímu období a aktivity se odvíjely od 

tohoto plánu. Se školní družinou se děti mohly seznámit už při Dnu otevřených dveří, při zápisu 

nebo u Předškoláčka, do kterého se družina letos také úspěšně zapojila. 

Na podzim děti navštívily moštárnu a viděly tak, jak se zpracovává ovoce. Příroda nám dále 

nabídla materiál na výrobu podzimníčků. V říjnu děti zhlédly divadelní představení „O ptáku 

Ohniváku a lišce Ryšce“. Ke konci listopadu si oblékly haloweenské kostýmy a přespaly ve 

škole.      

Zimní období bylo mimo jiné především přípravou na Vánoce. Tomu odpovídaly 

rukodělné aktivity. Velmi zdařilou akcí se stala Vánoční dílna s rodiči, která navedla tu 

správnou vánoční atmosféru. Děti si vyrobily celkem 3 výrobky a také zdobily perníčky. Nový 

rok jsme začali výrobou dárků pro budoucí prvňáčky k zápisu a výrobou masek na karneval. 

Otázka četby byla trochu komplikovanější, protože prvňáčci ještě neumí do pololetí 

mnoho číst. Tak se snažíme, aby porozuměli textu a naslouchali. Navštívili jsme také školní 

knihovnu, kde si děti zapůjčily knihy k prohlížení a četbě. Na jaře se děti zúčastnily Velikonoční 

dílny, vyrobily si dárky pro maminky, malovaly na asfalt a soutěžily o ceny. Nedaleký hrad se 

stal také několikrát cílem našich vycházek a to nejen při Cestě za pokladem. 

Děti velmi bavilo téma domácích mazlíčků. Staraly se o ně ve školní družině několik 

dnů. Zvířátka si donesly přímo do školy a dny byly hned plné očekávání. Děti také viděly 

základy canisterapie. Formou her, soutěžních otázek, vycházek nebo jen vyprávěním se děti 

postupně seznamovaly s různými živočichy a rostlinami, uvědomily si, jaké mohou být 

nástrahy lesa a poznávaly stopy zvěře a turistické značky. 

Využívali jsme didaktické pomůcky (encyklopedie, knihy, tematické obrázky, časopisy 

atd.). Naším cílem bylo navodit u dětí pocit radosti z toho, že mohou pobývat v družině, trávit 

čas smysluplně, těšit se na spolužáky. A to se i letos podařilo. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Péče o psa a jeho výcvik 
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b) školní klub        

 

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

vybírat z 12 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 opět uspořádán 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 výborných 

výsledků.  

V aktivitách školního klubu bylo zapojeno celkem 140 žáků celé školy. Věříme, že  

i v dalším školním roce budeme v této práci, kdy žáci mají možnost aktivně využívat volný čas, 

pokračovat. 

 

 

Seznam zájmových kroužků 

 

 

6. Přijímací řízení žáků 9. ročníku   

 

Na začátku školního roku 2018/2019 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. 

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 2018 naši žáci navštívili 

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

Název kroužku Ročník 

PC - foto 5. 

Cvičení z Jč 9. 

Práce se dřevem 5. - 7. 

Sbor I. 4. – 9. 

Sbor II. 4. – 9. 

Florbal I. 6. – 7. 

Florbal II. 8. – 9. 

Sportovní kroužek 5. – 6. 

Dílna čtení 5. 

Kroužek z angličtiny 7. 

Cvičení z M 9. 

Přírodovědný kroužek 5. – 7. 
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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, navštěvovali střední školy na dnech otevřených dveří. 

V dubnu proběhly jednotné přijímací zkoušky. Všech 27 žáků devátého ročníku bylo 

přijato. Čtyři žáci sedmého ročníku byli přijati na šestileté gymnázium. Jeden žák pátého 

ročníku byl přijat do osmiletého gymnázia. 5 žáků bylo přijato na 4leté gymnázium (studijní 

obory kategorie K), 16 žáků bylo přijato na střední odbornou školu s maturitou (studijní obory 

kategorie M), 1 na učební obor s maturitou (kategorie L) a 5 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 4   4 

2.  Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace 1   1 

3.  
Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a 

informatiky, Frenštát pod Radhoštěm 
2 2   

4.  Mendelova střední škola, Nový Jičín 6 1 5 

5.  Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín 2 2   

6.  EDUCA - Střední odborná, s.r.o., škola Nový Jičín 1   1 

7.  VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice 1 1   

8.  
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola 

svaté Anežky České, Odry 
1   1 

9.  
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod 

Radhoštěm 
1   1 

10.  Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2 2   

11.  
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské 

Meziříčí 
1   1 

12.  

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a 

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 

Valašské Meziříčí 
1 1   

13.  Bezpečnostně právní akademie Ostrava 1 1   

14.  
Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, 

příspěvková organizace 
2 2   

15.  
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola 

Ministerstva vnitra v Holešově 
1   1 

  Celkem žáků 9. ročníku 27 12 15 

     

1.  Masarykovo gymnázium Příbor 1 1   

  Celkem žáků 5. ročníku 1     

     

1.  Gymnázium Nový Jičín 4 1 3 

  Celkem žáků 7. ročníku 4     
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Počty přijatých na SŠ dle kategorie vzdělávacích oborů  

9. ročník 
Kategorie 

oboru 

Počet 

přijatých 

Gymnázium K 5 

Střední odborná škola s maturitou M 16 

Učební obor s maturitou L 1 

Učební obor s výučním listem H 5 

Celkem   27 

   
   

5.B 
Kategorie 

oboru 

Počet 

přijatých 

Gymnázium (osmileté) K 1 

Celkem   1 

   
   

7.A 
Kategorie 

oboru 

Počet 

přijatých 

Gymnázium (šestileté) K 4 

Celkem   4 

 

 

 

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 letošního školního roku 2018/2019 jsme, na rozdíl od mnoha jiných škol, 

nezaznamenali žádné větší problémy v oblasti rizikového chování žáků. Je to dobrá zpráva, 

která je výsledkem dobré práce všech našich pedagogů. Během roku jsme řešili výchovné 

problémy několika žáků, vše se vyřešilo pohovorem, jednáním se zákonnými zástupci  

a kázeňskými opatřeními.  

Během listopadu vedla lektorka paní Pchálková (Rodinné centrum Jitřenka) preventivní 

lekce ve 13 třídách naší školy. Na základě ohlasu třídních učitelů i vlastní zkušenosti budeme 

uvažovat v příštím školním roce o změně. Problémem jsou opět finance, neboť si většina 

poskytovatelů s akreditací účtuje nehorázné částky za žáka, či třídu. 

V lednu a dubnu proběhla v 7. třídách preventivní beseda s vynikajícím lektorem panem 

Smětákem (Policie ČR). Pro příští školní rok jsme se dohodli na rozšíření spolupráce v dalších 

třídách. Závěr školního roku poznamenal incident, se kterým jsme se setkali poprvé. Na základě 

informací, které nám poskytl odborník na kyberšikanu (policie ČR), jsme s rodiči vyřešili 

umístění nevhodné fotografie na sociální síti. 

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, kterými se ve školním roce řídili.  
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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. 

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, 

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

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

• projektový den – 100 let od vzniku republiky 

• 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 

• Ozdravný pobyt v přírodě pro 1. stupeň 

• spaní ve škole 

• spaní v knihovně 

• školní výlety na 2. stupni  

• divadelní představení Starojická pohádka 

 

Florbalový půlmaraton 
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8. Kulturní akce, školní výlety 
 

Našim žákům se snažíme v průběhu školního roku umožnit návštěvu různých kulturních 

akcí. Při nich se mohou seznámit se zajímavým filmem, divadelní inscenací 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. 

V říjnu děti z prvního stupně naší školy zavítali do Bernartic na představení tamního 

ochotnického divadla Bodlák a zhlédli pohádku Zlatovláska.  

Prvňáčci se seznámili s tradicemi a zvyky Vánoc v pořadu Vánoční příběh a v programu Vánoce 

na zámku v Novém Jičíně. Všechny děti si mohly na schodech naší školy zazpívat koledy se 

školním pěveckým sborem Cvrčci. 

Divadelní představení v Beskydském divadle v Novém Jičíně jsme navštívili dvakrát. 

Prvňáci a druháci zhlédli Zimní příběhy včelích medvídků, pohádku Hrátky s čertem mohli 

vidět žáci z 3., 4. a 5. třídy.  

Hned v říjnu se osmáci a deváťáci zúčastnili v kině Květen promítání filmu Síla lidskosti 

a následné besedy. Tradičně kvalitní byla také představení v Beskydském divadle pro 2. stupeň. 

Žáci 6. a 7. ročníku zhlédli dramatizaci románu Jacka Londona Bílý tesák, Lakomce žáci  

8. a 9. ročníku. Deváťáci se vypravili do divadla ještě jednou, a to na inscenaci Divadla loutek 

Ostrava Stříhali dohola Josefa Kainara o životě a tvorbě tohoto básníka, dramatika a hudebníka. 

V letošním školním roce jsme v Beskydském divadle navštívili také koncert filmové a klasické 

hudby Janáčkovy filharmonie Ostrava. 

Všichni žáci školy zhlédli v rámci oslav MDD velmi podařené dobrodružné divadelně 

filmové představení Starojická pohádka, které nacvičil a sehrál školní divadelní soubor 

Médivadlo. 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. Bohužel nyní nám cestování do divadla  

v Novém Jičíně komplikuje změna dopravce - není k dispozici potřebný počet autobusů  

a doprava je dražší.   

Školní výlety byly zorganizovány pro žáky 5. - 9. ročníku. Žáci V.A navštívili město 

Štramberk, V.B se vypravila k Oční studánce. Děti z VI.A se vydaly do Kopřivnice a z VI.B na 

Pustevny. VII.A odcestovala do Teplic nad Bečvou a VII.B do Brna. Osmáci z VIII.A se vydali 

stejně jako deváťáci za turistikou na Pustevny a VIII. B navštívila Rožnov pod Radhoštěm. 

Školní výlet IX. ročník - Pustevny 
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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 (24. ročník).  

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

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

Pravidelně probíhaly také sportovní kroužky (florbal, míčové hry, atletika, tenis). 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 starších žákyň, 1. místo v krajském finále, 2. místo 

v národní kvalifikaci, 5. místo v republikovém finále ve Velké Bystřici 

Přespolní běh – 1. místo mladší žákyně v okresním finále, 2. místo mladší žákyně v krajském 

finále, 2. místo starší žákyně v okresním finále, 5. místo mladší žáci v okresním finále 

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

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

národního finále, Lucie Křížková 1. místo v okresním finále a krajském finále, postup do 

národního finále, Agáta Horutová 1. místo v okresním finále a 4. místo v krajském finále, 

postup do národního finále, Lukáš Hasal 2. místo v okresním finále a 1. místo v krajském finále, 

postup do národního finále, Anna Dubcová 2. místo v okresním finále a 3. místo v krajském 

finále, Martin Dubec 1. místo v okresním finále a 4. místo v krajském finále, smíšené družstvo 

1. místo v okresním finále a 4. místo v krajském finále 

Vybíjená – 1. místo družstvo dívek v okresním finále, 3. místo v krajském finále 

Pohár rozhlasu – 1. místo mladších žákyň v okresním finále, 4. místo mladších žákyň 

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

Atletický čtyřboj - 2. místo starších žáků v okresním finále, 3. místo starších žákyň v okresním 

finále 

Kopaná – 2. místo starších žáků v okresním finále 

 

Výsledky soutěže ve skoku vysokém - Vánoční laťka: 

 

Mladší kategorie: 

dívky:       chlapci: 
1. Tereza Kemlová, VII.B   1. Lukáš Hub, VII.A 

2. Štěpánka Dubcová, VII.A    2. Tomáš Petřkovský, VII.B 

3. Šárka Škarková, VI.B   3. Robin Škoda, VII.A  

 

Starší kategorie: 

dívky:       chlapci: 

1. Blažena Orlitová, VIII.B    1. David Hub, IX. tř. 

2. Julie Hrdličková, VIII.B    2. Tomáš Sirota, VIII.A  

3. Eliška Burianová, VIII.A    3. Jakub Jurčák, VIII.A 
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Republikové finále v házené starších žákyň ve Velké Bystřici 

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

Mladší kategorie: 
1. Martin Dubec, IV.A     1. Agáta Horutová, IV.B 

2. Radek Gajdošík, V.A     2. Lucie Křížková, IV.B 

3. Jakub Ševčík, V.A      3. Ema Polášková, V.A  
 

Starší kategorie:  
1. Štěpánka Dubcová, VII.A     1. Lukáš Hasal, VI.A 

2. Blažena Orlitová, VIII.B    2. Tomáš Petřkovský, VII.B 

3. Barbora Losertová, VIII.A    3. Jakub Jurčák, VIII.A 
 

Nejsportovnější třída: 

Mladší kategorie:        Starší kategorie: 
1. místo: V.A         1. místo: VIII.A 

  

 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 okresní 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 18. 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. Během 2. pololetí jsme se zapojili do projektu AŠSK Sportuj ve škole pro děti  

I. stupně, který se věnuje pohybové průpravě dětí. Spolupracovali jsme se Speciální školou 

z Valašského Meziříčí, se kterou naši chlapci sehráli utkání ve florbalu a kopané.  

Přes 150 žáků naší školy se zúčastnilo mnoha sportovních akcí a utkání. To je obrovské 

množství práce, které stálo především na učitelích telesné 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.             
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Dařilo se nám nejen ve sportu. V tradiční soutěži s názvem Šikovné ruce jsme se stejně 

jako loni opět neztratili. V konkurenci 24 dvoučlenných družstev jsme dosáhli předních 

umístění.  V. Janýška a T. Kočnar  obsadili pěkné 3. místo v kategorii Práce se dřevem a kovem. 

A 4. místo získali J. Sládeček a V. Vrzal. V jednotlivcích se všichni čtyři hoši umístili mezi 

prvními sedmi z 24 účastníků v každé kategorii. V kategorii Práce s kovem: V. Janýška  

– 3. místo, V. Vrzal – 7. místo, v kategorii Práce se dřevem: J. Sládeček – 4. místo, T. Kočnar 

– 6. místo. 

V listopadu se 4 pětičlenné týmy zúčastnily soutěže Jaloveček. Mladší žáci získali  

9. a 5. místo, starší žáci pak 4. a vynikající 1. místo. V soutěži YPEF náš tým ve složení Nela 

Nasswetterová, Ellen Pavlíková a Cecilia Haywardová vybojoval v místním kole 1. místo  

a v regionálním kole krásné 5. místo. 

Školního kola Biologické olympiády se zúčastnilo 16 žáků ve dvou kategoriích. Do 

okresního kola postoupilo 6 žáků. V mladší kategorii získal Štěpán Cigánek 5. místo, Markéta 

Cigánková 7. místo a Marie Kočnarová 9. místo. V kategorii starších žáků Julie Hrdličková  

skončila na 12. místě, Nela Nasswetterová na 3. místě a Ellen Pavlíková vybojovala 1. místo. 

Do krajského kola se probojovali 3 žáci, všichni se stali úspěšnými řešiteli a Ellen Pavlíková 

získala krásné 2. místo.                                                                                                                                                               

Do regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, které se 

konalo na SPŠ v Hranicích, postoupili tři zástupci z 9. ročníku: Nela Nasswetterová, Jakub 

Sládeček a Hana Mojžíšková. Nela Nasswetterová zde vybojovala 5. místo a postup do 

dalšího praktického kola. V konečném součtu bodů pak obsadila krásné 4. místo. Šest žáků 9. 

ročníku si vyzkoušelo geologickou olympiádu. Všichni postoupili ze školního kola do 

okresního, kde Jakub Sládeček získal 1. místo, Nela Nasswetterová 2. místo a Marie 

Rybářová místo 3. 

I letošní školní rok byl bohatý na matematické soutěže. Již v říjnu se žáci 5. až  9. ročníku 

zúčastnili internetové soutěže pořádané Mensou ČR pod názvem Logická olympiáda. V únoru 

jsme pořádali pro 2. stupeň a 5. třídu mezinárodní soutěž Pangea, která tentokrát probíhala  

on-line a trvalo téměř14 dní, než se všichni účastníci na počítačích prostřídali. Po ní se celá 

škola se zapojila do Matematického klokana a vše završila tradiční Pythagoriáda. V průběhu 

školního roku se nezapomnělo ani na Matematickou olympiádu, jež obnáší úlohy k domácímu 

počítání. V soutěžích, ve kterých se postupovalo do okresní kola, měla také naše škola opět své 

zástupce. A někteří si vedli skvěle. V okresním kole Matematické olympiády skončil Adam 

Ježák z 5.A třídy na 3. místě, Tomáš Petřkovský ze 7.B na 4. místě. V okresním kole 

Pythagoriády Josef Šustek z 6.A obsadil 5. - 7. místo, Marie Kočnarová ze 7. B vynikající  

4. místo a Martin Króliczek ze 7.B 9 . - 11. místo. 

Bylo uspořádáno školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnili žáci 6. až  

9. ročníku. Do okrskového kola postoupily Blažena Orlitová z 8.B, Veronika Hasalová  

z 9. třídy a Markéta Cigánková a Anna Ocásková z 6. A, do okresního kola pak Markéta 

Cigánková. Žáci 6. ročníků se díky příspěvku SRPDŠ zapojili do celostátní soutěže Souboj 

čtenářů. Ze 120 přihlášených škol z celé ČR skončili na 61. místě. Díky této soutěži byl fond 

školní knihovny rozšířen o 25 titulů kvalitní četby pro děti. 

V letošním školním roce proběhl 48. ročník dějepisné olympiády s tématem Za 

poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace. Do základního kola se 

přihlásilo 12 žáků 7. až 9. ročníku. Do okresního kola postoupili Štěpán Cigánek a Vojtěch 

Cigánek, kteří si vedli celkem úspěšně v okresním kole. Štěpán skončil na 8. místě, Vojtěch na 

9. místě, a to z 50 účastníků. 

Po uspořádání školního kola zeměpisné olympiády byli vítězové jednotlivých kategorií 

vysláni do okresního kola. Všichni tři naši zástupci skončili ve svých kategoriích na 

medailových pozicích. Štěpán Cigánek v kategorii B - žáků 7. tříd se umístil mezi téměř  

30 soutěžícími na krásném 3. místě, když mu postup do krajského kola unikl pouze o půl bodu.  

V kategorii A - 6. třídy se Josef Šustek mezi svými vrstevníky umístil dokonce na 2. místě, což 
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mu vyneslo postup do krajského kola. A o třetí medailový úspěch se postaral Jakub Sládeček  

v kategorii C - žáků osmých a devátých tříd, který rovněž skončil na výborném 2. místě. 

Vynikajícího úspěchu pak dosáhli chlapci v krajském kole zeměpisné olympiády v Ostravě. 

Josef Šustek obsadil v kategorii žáků 6. tříd výborné 6. místo. Ještě o něco lépe dopadl Jakub 

Sládeček, který zúročil své zkušenosti z předcházejících ročníků ZO a v kategorii žáků osmých 

a devátých tříd dokonce vybojoval medailové umístění a získal vynikající 3. místo a jen těsně 

mu unikl postup do celostátního kola.  

Další zeměpisnou soutěží, které jsme se zúčastnili, byla zeměpisná konference 

Valašský cestovatel. Konala se ve Vsetíně a soutěžila mezi sebou různá školní družstva. 

Družstvo ve složení Zuzana Hrňová (8.A), Kristýna Buchalová (8.B), Veronika Hasalová  

(9. ročník) a Dominik Horák (8.B) mělo stejný počet bodů jako žáci ze střední školy z Opavy. 

V dodatečném rozstřelu prohrálo o jeden bod, ale i tak obsadilo pěkné 3. místo. Ještě lépe se 

vedlo týmu Nela Nasswetterová (9. ročník), Jakub Sládeček (9. ročník), Štěpán Cigánek (7.B) 

a Martin Króliczek (7.B). Ze všech 14 družstev získali největší počet bodů a celou soutěž 

vyhráli. 

Děti z pěveckého sboru Cvrčci se zúčastnili Krajského kola soutěže školních pěveckých 

sborů v Orlové. Se svým soutěžním programem se v konkurenci 22 sborů Cvrčci neztratili  

a za svůj výkon byli porotou ohodnoceni umístěním ve Zlatém pásmu a Zvláštním oceněním 

poroty za provedení lidové písně. Porotou byli zpěváčci pochváleni za krásný, přirozený 

pěvecký projev, pěkná, výrazná sóla, dramaturgii písní, krásnou a kultivovanou hlasovou 

výchovu.  

Stěžejní akcí, kterou jsme připravovali společně s žákovským parlamentem, byla oslava 

100 let založení Československa. Byly nachystány aktivity ve škole, ale také stezka, jež vedla 

významnými místy v obci. Každá třída měla možnost napsat vzkaz budoucím generacím. Ten 

byl následně uschován do časové schránky a vložen ke kořenům lípy, kterou jsme při této 

příležitosti vysadili. 

 

Sběr starého papíru  

I 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 Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Letos se této soutěže zúčastnilo 

85 škol.  

Ve sbírání jsme byli velmi pilní a výsledkem bylo odevzdaných 46 010 kg starého papíru, 

v absolutním množství nasbíraného papíru to znamenalo 2. místo v soutěži a získali jsme tak 

odměnu 8000,- Kč. V průměru odevzdaných kilogramů na žáka se nám už tolik nedařilo, 

skončili jsme na 6. místě. 

Třemi nejlepšími sběrači se v letošním školním roce na naší škole roce stali: 

 

1. Veronika Šindlerová   II.A (1825 kg) 

2. Alexandra Janýšková  II.B (1291 kg) 

3. Jakub Stanka   VI.A (967 kg)  
 

 

Nejlepší třídou byla třída II.B s průměrem 203,94 kg na žáka, 2. místo získala třída II.A 

s průměrem 177,31 kg na žáka a na 3. místě skončila třída VI.A - průměr 172,47 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 747 187 kg starého 

papíru, což znamená 14 944 zachráněných stromů. Žáky touto formou vedeme k ochraně zeleně 

a životního prostředí, ekologickou výchovu tak převádíme do praxe. V soutěži chceme 

pokračovat i v následujícím školním roce. 
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                            Projektový den věnovaný 100. výročí založení Československa 

 

10. Údaje o výsledcích inspekce 

 
Ve školním roce 2018/2019 naši školu Česká školní inspekce nenavštívila.  
 

 

11. Hospodaření školy (rok 2018)        

 

Dotace KÚ na mzdy a ONIV 21.283.485,- Kč 

Z toho mzdové prostředky 15.091.857,- Kč 

Prostředky za provedenou práci (OON)    247.106,- Kč 

ONIV   427.373,- Kč 

Odvody na pojistné  5.215.312,- Kč 

Odvody do FKSP   301.837,- Kč   

Celkové čerpání: prostředky na mzdy zaměstnanců  15.091.857,- Kč 

prostředky za provedenou práci   247.106,- Kč 

ONIV    495.673,- Kč* 

Odvod do FKSP   302.834,- Kč 

 

* vyšší čerpání finančních prostředků na ONIV, 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)  883.405,- Kč 
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Náklady na opravy a údržbu 344.146,- Kč 

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

zakoupit nábytek a vybavení v celkové hodnotě                                          385.236,- Kč * 

a taktéž EHM                                                                                                140.783,- 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 odpovědnosti, cestovné apod.) 
 

 

 

12. Zapojení školy do projektů            

 
Starojické Šablony I.  

 

Projekt Starojické šablony I běžel na naší škole od září 2017 do konce srpna 2019. 

Poskytovatelem toho projektu bylo MŠMT a díky tomuto projektu jsme se mohli zabývat 

převážně těmito tématy: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, 

podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí. Které Šablony jsme si tedy zvolili? 

 

1) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin_Cizí jazyky – 

v této Šabloně absolvovalo sedm pedagogických pracovníků jazykový vzdělávací kurz 

v rozsahu 80 hodin. Kurz byl veden Mgr. Daliborem Dejmkem, který patří mezi lektory 

s nejvyšší kvalitou lektorské práce v našem regionu, a tak mohl být celý kurz zaměřen speciálně 

na práci pedagogů se všemi jejími specifiky.  

 

2) Čtenářský klub pro žáky – tato Šablona si mezi žáky získala velikou oblibu. Byla vedena 

lektorkou Mgr. Radkou Demovou, navštěvovalo ji celkem devět žáků sedmého a osmého 

ročníku a nad knihami společně strávili ve dvou školních letech celkem 64 setkání. 

 

3) Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ – v rámci snahy získání pozitivního 

vztahu k předmětu matematika a následně rozvoji logiky jsme si zvolili tuto Šablonu. Pořídili 

jsme vybavení pro žáky, kteří se do této aktivity zapojili, a společně s lektorkami Mgr. 

Marcelou Hánovou, Mgr. Martinou Houškovou, Mgr. Milenou Hromádkovou pronikali do tajů 

logických her a logiky jako takové. Celkově se této aktivity účastnilo 24 žáků v 64 společných 

setkáních. 

 

4) Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – zde jsme mohli věnovat větší 

pozornost práci s žáky ohroženými školním neúspěchem, což je v této době také jedna 

z největších výzev současného školství. Do této Šablony se zapojily celkem čtyři lektorky, které 

se potřebným dětem věnovaly během dvou školních let. Proběhlo tak celkem 256 setkání, 

kterých se účastnilo přes 40 žáků.  

 

Vzhledem k tomu, že projekt se setkal s velkým úspěchem, budeme od školního roku 

2019/2020 pokračovat v realizaci daných i nových aktivit v následném projektu Starojické 

šablony II. 

 

 



22 

 

Projekt Recyklohraní  

 

Jedenáctým 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 sportuj ve škole 

 
Naše škola se během školního roku 2018/2019 zapojila do projektu Sportuj ve škole 

pod záštitou Asociace školních sportovních klubů ČR. Školní děti, jež se do kroužku přihlásily, 

1x týdně navštěvovaly sportovní kroužek, který nebyl zpoplatněn. V něm si díky hrám  

a zábavnému sportovnímu cvičení rozvíjely své všestranné pohybové dovednosti a sportovní 

nadání. 

 

 

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:  
 

Jméno název kurzu 

Adamec Jiří, Mgr. 

Metodická podpora – individuální konzultace k Šablonám pro 

ZŠ 

Základní vzdělávání z pohledu ČŠI. 

Rusínová Klára, Dis. Regionální setkání asistentů pedagoga a školních asistentů 

Bendová Olga, Mgr. 
Jolly Phonics – hravá a interaktivní metoda ve výuce angličtiny 

na 1. stupni ZŠ 

Kusák Antonín, Mgr. Role a kompetence učitele versus současný žák 
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Bendová Olga, Mgr. Metoda Jolly Phonics ve výuce angličtiny na 1. stupni ZŠ 

Adamec Jiří, Mgr. Základní vzdělávání z pohledu České školní inspekce 

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

služeb ve škole 

Dutková Eva, Mgr. 
Metodické setkání výchovných poradců úplných základních škol 

Novojičínska 

Randusová Monika Kurz anglického jazyka B1 – 2. část 

Adamec Jiří, Mgr. Kurz anglického jazyka B1 – 2. část 

Petráš Libor, Mgr. Kurz anglického jazyka B1 – 2. část 

Hánová Marcela, Mgr. Kurz anglického jazyka B1 – 2. část 

Zaviačičová Martina, Mgr. Kurz anglického jazyka B1 – 2. část 

Podhradská Ester Kurz anglického jazyka B1 – 2. část 

Bendová Olga, Mgr. Kurz anglického jazyka B1 – 2. část 

 

 

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 2018/2019 uspořádala tyto kurzy a kroužky: 
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Název kroužku 

PĚVECKÝ SBOR III 

KERAMIKA 

VOSKÁRNA 

MÍČOVÉ HRY 

TENIS 

TVORBA RUČNÍHO PAPÍRU 

DIVADELNÍ SOUBOR 

D.O.S.T. 

JÓGOVÁ CVIČENÍ A HRY I – II 

ABY ZÁDA NEBOLELA 

HRA NA KYTARU I – II 

HRA N AKLAVÍR I – III 

ANGLICKÝ JAZYK PRO POKROČILÉ I - II 

 

 

Komunitní škola uspořádala ve spolupráci se Základní školou Starý Jičín celkem  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Divadelní soubor „Médivadlo“ -  Starojická pohádka 
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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.   

Rád bych vyzdvihl práci vyučujících na naší škole. Práce učitele je jejich posláním, ale 

bez chuti a elánu by pedagogickou činnost neodváděli tak kvalitně. Vážím si jich pro jejich 

trpělivost, zodpovědnost a nadšení. Přes všechny nástrahy této profese zůstávají svému 

povolání věrni a nadále předávají své znalosti a zkušenosti dalším generacím.  

Velký dík patří také ostatním zaměstnancům školy, kteří svoji práci odvádějí svědomitě, 

často nad rámec svých povinností. Bez zázemí, které pedagogům poskytují, by škola nebyla 

uceleným fungujícím systémem. 

Pevně věřím, že naše škola bude i nadále pokračovat v budování dobrého jména  

a poskytovat základní vzdělání na dobré úrovni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Starém Jičíně 30. 9. 2019       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 3 . 10. 2019 a schválena 

školskou radou dne 4. 10. 2019. 

 


