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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@zssj.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: počítačová učebna 

s kapacitou 27 míst, nově vybudovaná chemická laboratoř a nově zrekonstruované učebny 

přírodopisu a fyziky. Zmodernizovalo se zázemí pro pana zástupce a ředitelna. Některé 

kabinety a učebny se dovybavily nábytkem. Byla vyměněna podlahová krytina ve třech 

učebnách a dle potřeby se vymalovaly prostory školy. V průběhu letních prázdnin proběhla 

rekonstrukce plynové kotelny.  

Při výuce jazyka českého využíváme i víceúčelovou knihovnu, v některých učebnách 

interaktivní tabule Smart Board. Digitální technika s připojením k internetu je k dispozici ve 

všech třídách na I. i II. stupni. Počítačovou technikou jsou vybaveny všechny kabinety. 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 byla otevřena klubovna, 

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. Od paní Hradcové jsme opět získali finanční sponzorský dar v hodnotě 

10 000 Kč, který posloužil k modernizaci školní družiny.  Dále jsme obdrželi od firmy 

MEDIVIS PRO a. s. interaktivní dataprojektor s plátnem v hodnotě 39 688 Kč. V době 

„Covidové“ nám poskytla věcný dar ve formě 1000 ks respirátorů FFP2 pro žáky 1. stupně naší 
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školy Lékárna Kalen s. r. o. Hodnota tohoto daru činila 15 000 Kč. Dalším poskytnutým darem 

bylo zajištění PCR testů pro žáky a zaměstnance naší školy. Dar v hodnotě 108 000 Kč nám 

poskytl RNDr. Martin Radina, díky němuž jsme nemuseli podstoupit antigenní invazivní 

testování 2x v týdnu. Všem dárcům tímto děkujeme. 

 

Počty žáků a tříd:  

 

ZŠ 1. st. 2. st. ŠD ŠK 

381/18 204/10 177/8 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: roman.horut@zssj.cz nebo jiri.adamec@zssj.cz 
 

 

 

Školská rada   

 

Školská rada pracovala ve složení: paní Jana Horáková a Darina Orlitová za rodiče, obec 

jmenovala Ing. Tomáše Kovařčíka a MUDr. Josefa Zábranského a učitele zastupovali  

Mgr. Radka Demová a Mgr. Libor Petráš. Z důvodu mimořádné situace se Školská rada 

nescházela, ale všichni členové byli v kontaktu a ze strany školy byli mailem informováni  

o aktuálním dění. Schvalování dokumentů probíhalo mimořádně per rollam. 

 

 

 2. Pracovníci školy 

 
a) Provozní zaměstnanci 

 

  Složení zaměstnanců v této oblasti se nepatrně změnilo. Vedení účetnictví měla na 

starosti paní Petra Rybářová, zpracováním mezd a spravováním rozpočtu byla pověřena 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, Valerie Růžičková, Martina Dvorská a Ilona Štecová.  

 

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, Martina Páterová a Jana Davidová Rosáková. 

 

c) Pedagogičtí pracovníci  

 

  Na vzdělávání a výchově žáků se podílelo celkem 25 učitelek a učitelů, 5 asistentek 

pedagoga a 2 vychovatelky školní družiny. Průměrný věk pedagogických pracovníků činil 

45,21 let a správních zaměstnanců 49,64 let. 
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Pedagogičtí pracovníci – 8. 6. 2021 

 

 

3. Organizace výuky 

 

a) I. stupeň    

 

Letošní školní rok byl opět jiný, než jsme bývali zvyklí v jiných letech. 1. čtvrtletí 

školního roku 2020/2021 začalo klasickou výukou ve škole, pouze s omezujícími 

epidemiologickými opatřeními. 

14. října byla na základě nařízení vlády škola uzavřena a výuka přešla na distanční 

formu. 1. a 2. ročník se vrátil do školy 18. listopadu a 3., 4. a 5. ročník 30. listopadu. Takto 

probíhala výuka do konce kalendářního roku. Mnoho akcí a aktivit neproběhlo. 

Mezi úspěšné akce patřil od 2. zářijového týdne plavecký výcvik pro 1., 2. a 3. třídy, ale 

bohužel nebyl dokončen. 16. září navštívily děti z 3. ročníku Obecní úřad na St. Jičíně. Od  

25. 9. se uskutečnil ozdravný pobyt pro žáky 3. a 4. ročníků a 5. B v Palkovických hůrkách. 

Pobyt proběhl bez komplikací v příjemném prostředí. Od 14. října začalo období distančního 

vzdělávání. V 1. ročnících probíhala výuka přes Skype, od 2. ročníků pomocí aplikace 

Microsoft Teams. V prosinci proběhlo dotazníkové šetření pro rodiče, které se týkalo 

distančního vzdělávání na naší škole. 4. prosince se uskutečnila Mikulášská nadílka. 

Po Vánocích se vrátily do školy jen 1. a 2. ročníky. Pro ostatní znovu začala distanční 

forma výuky. Bohužel od 1. března až do 12. dubna se školy znovu uzavřely i pro 1. a 2. třídy. 

Od 12. dubna začala pro žáky 1. stupně rotační výuka s přísnými hygienickými opatřeními.         

I za této situace jsme se snažili uspořádat alespoň nějaké akce. Kouzelná zima 2. A, maškarní 

bál 1. B. Druháci se místo zakázaného zpěvu začali věnovat rytmickým cvičením s názvem 

Cups song náš. 

I přes složitou situaci proběhl na škole sběr starého papíru. V dubnu se uskutečnil zápis 

do 1. tříd, bohužel jako vloni - elektronicky.  Proběhla matematická soutěž Klokan, recitační 

soutěž, kterou v okresním kole zastupovaly Anežka Segeťová z 2. A, Romana Janovská ze  

4.B a Amálie Cigánková z 5.B. V červnu se žáci 4. A zúčastnili třídenního pobytu na Kletné. 

Během měsíce června paní učitelky zajistily školní výlety. 
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Při posledním setkání MS paní učitelky zhodnotily průběh výuky, probrané učivo, 

znalosti žáků. I na tento školní rok budeme vzpomínat dlouhou dobu. Jeho průběh byl sice 

specifický a velice náročný, ale i tak 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. 

 

 

 

 

 
Ozdravný pobyt žáků z třetích až pátých tříd – Palkovické hůrky 

 

 

 

b) výuka cizích jazyků 

 

 Ve školním roce 2020/2021 se na naší škole vyučovaly 3 cizí jazyky: anglický, německý 

a ruský. Anglický jazyk se povinně vyučuje od 1. ročníku a konverzace v anglickém jazyce od 

8. ročníku. Hodinová dotace pro výuku anglického jazyka jsou 3 hodiny za týden a 2 hodiny 

anglické konverzace každých 14 dnů. Německý a ruský jazyk se vyučují jako druhý cizí jazyk 

od 8. ročníku s 3 hodinovou dotací za týden. 

V tomto školním roce byl anglický jazyk ve škole vyučován 6 pedagogickými 

pracovníky. Německý jazyk vyučuje na škole paní Mgr. Blanka Chroustová a ruský jazyk  

Mgr. Olga Bendová. 

Předmětová komise se sešla v průběhu školního roku pouze 2krát a to z důvodu 

vyhlášení nouzového stavu a uzavření škol kvůli nákaze Covid – 19. Jednotliví vyučující ale 

vzájemně spolupracovali v rámci svých časových možností i v průběhu distančního vyučování 

i v rámci celého školního roku. Na platformě Teams byla založena skupina PK CJ, kde si 

vyučující předávali poznatky z distanční výuky a zároveň tam byla vytvořena databáze 

výukových materiálů pro jednotlivé cizí jazyky a jednotlivé ročníky. 
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Vyučujícím se podařilo vzbudit pozitivní vztah k výuce cizího jazyka hlavně u žáků  

1. ročníku a dále i u žáků v 8. ročníku. 

Na základě probíraného učiva v jednotlivých ročnících se žáci učí zvládnout základní 

vztahy mezi zvukovou a grafickou stránkou jazyka prostřednictvím řečových dovedností. Ve 

složité době distanční výuky bylo hodně náročné splnit všechny výstupy ŠVP pro jednotlivé 

ročníky. Vyučující odvedli v průběhu distanční výuky velmi dobrou práci, výuka probíhala 

podobně jako při normálním rozvrhu, takže často učili 20 i více on-line hodin za týden. Hodiny 

na prvním stupni byly děleny na 2 skupiny a byly vyučovány i v odpoledních hodinách (velmi 

vysoký počet žáků ve skupině). 

Ve své práci s žáky s SVP kladli vyučující důraz na poskytování podpůrných opatření, 

která doporučují PPP a SPC. Byly vytvořeny individuální vzdělávací plány pro vyučování 

cizích jazyků. Na základě vyšetření v PPP byla 1 žákovi nařízena pedagogická intervence  

z anglického jazyka. Intervenci byla věnována 1 hodina každé 2 týdny. I v tomto školním roce 

se učitelé cizích jazyků mohli spolehnout na spolupráci s AP. 

Ve školním roce, který byl výjimečný tím, že školy byly s malými přestávkami uzavřeny 

pro žáky i vyučující z důvodu nákazy Covid – 19 se nám nepodařilo zorganizovat projektový 

den "Evropa ve škole, škola v Evropě" – Evropský den jazyků.  

Vyučující s žáky pravidelně organizovali projektové vyučování v rámci jednotlivých hodin 

distanční výuky (projekty Halloween, Christmas, Easter).  

Žákům byla i v tomto školním roce k dispozici anglická knihovna, kde si žáci bohužel 

nemohli vypůjčit zjednodušenou anglickou četbu, protože většinu školního roku strávili doma  

u monitorů svých počítačů. V hodinách anglické konverzace probíhala práce s cizojazyčným 

časopisem Gate. 

Taktéž jsme v hodinách využívali výukový portál oup.com, anglictinahrou.cz a ostatní 

jazykové portály k procvičování a prohlubování jazykových znalostí, hlavně v oblasti slovní 

zásoby a gramatických jevů.  

Školní rok byl výjimečný hlavně z důvodu distanční výuky, která se uskutečňovala 

prostřednictvím programu Teams, kde probíhaly jednotlivé on-line hodiny i veškerá 

komunikace s žáky a taktéž zadávání úkolů. V tomto období žáci mohli využívat jazykový 

portál www.oup.com zcela zdarma a taktéž i jazykovou knihovnu. Kvůli distanční výuce se 

nám nepodařilo uskutečnit všechny plánované akce. 

 

 

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. Výuka náboženství byla rozdělena do  

5 skupin, zúčastňovalo se jí 70 žáků.    
 

 

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

 

Výchovné poradenství na naší základní škole zaměřuje svou pozornost na několik 

oblastí. Je to zejména péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o žáky nadané  

a mimořádně nadané, kariérové poradenství, konzultace se žáky, konzultace s rodiči, 

konzultace s vyučujícími, řešení potíží neprospívajících žáků, řešení výchovných problémů, 

sledování absence žáků, monitorování klimatu třídy, testování studijních stylů, dotazníková 

šetření, zpracovávání a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů, přístup a motivace 
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žáků při distanční výuce apod. Výchovný poradce úzce spolupracuje s třídními učiteli, 

speciálním pedagogem, metodikem prevence a s vedením školy. 

Koncem 2. pololetí se na naší škole vzdělávalo 67 žáků s podpůrným opatřením.  

Podpůrná opatření jsou rozdělena do pěti stupňů dle potřeby a závažnosti diagnózy žáka. 

Podpůrná opatření prvního stupně představují minimální úpravu metod, organizace a hodnocení 

vzdělávání a jsou poskytována žákům, u kterých se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání nebo 

školských službách a zapojení v kolektivu. Na konci tohoto školního roku jsme měli 13 žáků, 

kterým byla poskytována opatření prvního stupně podpory. 

Pokud k naplnění vzdělávacích potřeb žáka nepostačuje poskytování podpůrných 

opatření prvního stupně, doporučuje naše škola žákovi využití poradenské pomoci školského 

poradenského zařízení za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb. Podpůrná 

opatření druhého až pátého stupně se poskytují na základě doporučení školského poradenského 

zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce žáka. Podpůrná opatření se poskytují 

samostatně nebo v kombinacích různých druhů a stupňů v souladu se zjištěnými speciálními 

vzdělávacími potřebami žáka. Členění konkrétních podpůrných opatření do stupňů, pravidla 

jejich použití a normovaná finanční náročnost podpůrných opatření druhého až pátého stupně 

jsou stanoveny Vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných. 42 žákům poskytujeme podpůrná opatření 2. stupně, 11 žákům 

poskytujeme podporu ve 3. stupni a jednomu žákovi PO ve 4. stupni podpůrných opatření. 

Žádnému z dětí naší školy nebylo poradnou přiděleno podpůrné opatření 5. stupně. 

Jedním z podpůrných opatření je zařazení žáka do předmětu speciálně pedagogická 

péče (PSPP), nebo pedagogické intervence (PI). V tomto školním roce byla změnou vyhlášky 

č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

upravena pravidla pro poskytování podpůrného opatření pedagogická intervence. Před 

1. únorem 2021 patřila pedagogická intervence mezi podpůrná opatření 2. stupně a škole jej 

doporučovala poradna na základě vyšetření žáka. S účinností od 1. 2. 2021 je pedagogická 

intervence zařazena mezi PO 1. stupně a zařazení žáka do pedagogické intervence je 

v rozhodnutí ředitele školy.  Ke konci školního roku vyučující poskytovali pedagogickou 

intervenci (PI) 5 žákům a do předmětu speciálně pedagogická péče bylo zařazeno 18 žáků. 

Výuku PSPP zajišťuje aprobovaný speciální pedagog, hodiny pedagogické intervence učí 

vyučující daného předmětu. Vyučující PSPP a PI zpracovávali pro své žáky plány SPP a PI, 

nebo individuální vzdělávací plány (IVP). Individuální vzdělávací plán zpracovává škola, 

vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka. Individuální vzdělávací plán se zpracovává na 

základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce žáka. 

Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích 

potřeb žáka a vychází ze školního vzdělávacího programu, obsahuje údaje o skladbě druhů  

a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem, identifikační údaje 

žáka a údaje o pedagogických pracovnících podílejících se na vzdělávání žáka. V individuálním 

vzdělávacím plánu jsou dále uvedeny zejména informace o úpravách obsahu vzdělávání žáka, 

časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání, úpravách metod a forem výuky a hodnocení žáka, 

případné úpravě výstupů ze vzdělávání žáka. Podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP) se 

letos vzdělávalo 14 žáků. IVP byly zpracovávány dle doporučení poradny do předmětů jako 

například český jazyk, anglický jazyk, matematika, naukové předměty a další.  

V tomto školním roce jsme měli poradnou diagnostikovány dva mimořádně nadané žáky. 

Vzdělávání probíhalo v běžné třídě s využitím speciálních metod, postupů a forem s důrazem 

na učivo matematiky, na prohlubování učiva a řešení logických úkolů. Vyučující matematiky 

spolupracovali s třídním učitelem, výchovným poradcem a speciálním pedagogem, využívali 

pomůcky pro nadané žáky.  Metody práce s mimořádně nadanými žáky byly stanoveny 

doporučením poradny, proto nebylo potřeba zpracovávat IVP.  
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4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

 

Prospěch žáků v 2. pololetí školního roku 2020/2021 

 

Třída celkem vyznamenání samé 1 prospělo neprospělo celkem 

I.A 22 22 19    

I.B 20 20 20    

II.A 21 19 17 2   

II.B 21 21 10    

III.A 22 22 14    

III.B 22 17 7 5   

IV.A 19 15 8 4   

IV.B 19 13 6 6   

V.A 20 3 3 17   

V.B 18 12 4 6   

1.st. 204 164 108 40 0 0 

VI.A 27 11 3 16   

VI.B 27 19 7 8   

VII.A 22 11 4 11   

VII.B 23 16 7 7   

VIII.A 20 9 3 11   

VIII.B 16 6 2 10   

IX.A 17 7 2 10   

IX.B 25 12 2 13   

2.st 177 91 30 86 0 0 

celkem 381 255 138 126 0 0 
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Chování žáků ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 

 

Třída 1 2 3 PTU NTU DTU DŘŠ 

I.A 22       

I.B 20       

II.A 21   13    

II.B 21   5    

III.A 22       

III.B 22   11 1   

IV.A 19       

IV.B 19   8 2 2  

V.A 20   4 2   

V.B 18   8 1   

1.st. 204 0 0 49 6 2 0 

VI.A 27   6    

VI.B 27   9    

VII.A 22       

VII.B 23   6    

VIII.A 20   3    

VIII.B 16       

IX.A 17   4    

IX.B 25   1    

2.st 177 0 0 29 0 0 0 

celkem 381 0 0 78 6 2 0 
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5. Zájmové vzdělávání - školní družina a školní klub  
 

 

a) školní družina       

Letošní školní rok byl velkou změnou nejen ve vyučovacím procesu, ale i ve školní 

družině. Děti si zpočátku opět zvykaly po letních prázdninách na určitý režim a současně se 

seznamovaly s novým prostředím školy a se spolužáky. To je první ze změn, které nového 

žáčka vždycky čekají. Ti si ale velice rychle zvykají a přizpůsobují se prostředí. 

Celoroční plán nás provázel každým měsícem a promítaly se do něj aktivity jak 

venkovní, tak vnitřní. Vzhledem k omezením, která nastala letošní rok, jsme museli odstoupit 

od naplánovaných hromadných akcí. Stihli jsme pouze jednu – veselé psí odpoledne. Žáci 

navštěvující družinu se mohou pochlubit, jak pěkné odpoledne strávili společně s pejsky tak 

inteligentního plemene, jako je border kolie. Jedná se o velice chytré a učenlivé plemeno 

původně určené k pastevectví. Představila nám je slečna Johanka Kučerová, která měla hned 

pejsky dva. Děti se o border kolii dozvěděly mnoho zajímavého. 

Kvůli nařízeným hygienickým opatřením se žáci společně nesetkávali ve školní družině, 

na nějaký čas se od sebe oddělily i ročníky. V současné době se vše vrátilo k normálnímu 

provozu a děti jsou opět spojeny jako na začátku školního roku. 

Velkým omezením pro všechny byl zákaz využití tělocvičny, kde jsme trávili čas při 

nepříznivém počasí. K rozvolnění došlo až v posledním měsíci. Pohyb dětem chyběl, proto 

jsme co nejvíc chodili ven. Zima naštěstí nebyla skoupá na sníh, tak si děti užily sněhové 

radovánky. Snažili jsme se venku zvelebit i okolí školy cíleným úklidem. Ve vnitřních 

prostorách si děti zpříjemnily prostředí především výtvarnými pracemi. Staraly se o květiny  

a také si některé rostlinky samy vypěstovaly. 

Dalším omezením byly respirátory a roušky, které jsme museli nosit. Ale i na to si děti 

zvykly a nařízení respektovaly. Společně jsme se všichni těšili na pobyt venku na čerstvém 

vzduchu. Ke konci školního roku nám počasí přálo, tak jsme využili krásných dní jak ve stínu, 

tak i na sluníčku. 

Těšíme se na nadcházející školní rok a doufáme, že se koronavirová situace nebude 

opakovat a celý školní rok bude naplněn samými příjemnými zážitky. 

 

 

 

 

 

Tabulka docházky – absence žáků 

 

omluvených hodin 

celkem 

neomluvených hodin 

celkem 

ø počet omluvených 

hodin na žáka 

1. pololetí 7086 1 18,6 

2. pololetí 5396 2 14,16 
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Hrátky na sněhu 

 

 

 

b) školní klub        

 

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

vybírat z 16 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. 

 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 130 žáků celé školy.  

Bohužel díky vládním opatřením se děti nemohly po většinu roku zapojit do zájmových 

kroužků. Činnost některých probíhala nějakou dobu online a s návratem žáků a rozvolněním 

opatření se opět obnovila.Věříme, že i v dalším školním roce budeme v této práci, kdy žáci mají 

možnost aktivně využívat volný čas, pokračovat. 
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Seznam zájmových kroužků 

  
Název kroužku ročníky 

CVIČENÍ Z ČJ 9.B 

SPORTOVNÍ 6,7 

PŘÍRODOVĚDNÝ 5,6 

CVIČENÍ Z ČJ 9.A 

CVIČENÍ Z M 9.B 

FLORBAL I 6,7 

FLORBAL II 8,9 

CVIČENÍ Z M 9.A 

HUDEBNÍ KROUŽEK I 3. - 7. 

HUDEBNÍ KROUŽEK II 3.  - 7.  

HUDEBNÍ KROUŽEK III 3. - 7. 

HUDEBNÍ KROUŽEK II 1,2 

HUDEBNÍ KROUŽEK II 1,2 

MÍČOVKY   

KERAMIKA   

RUČNÍ PAPÍR   

 

 

 

6. Přijímací řízení žáků 9. ročníku   
 

Z důvodu proticovidových opatření se neuskutečnila tradiční schůzka pro rodiče 

deváťáků a zástupce středních škol. Obvykle se jí účastní všechny novojičínské střední školy, 

Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Střední průmyslová škola Kopřivnice, 

Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm či Střední průmyslová škola Hranice. S výchovnou 

poradkyní se sešli jen žáci devátých ročníků. Dostali informace o průběhu přijímacího řízení  

a prohlédli si prezentaci, byli seznámeni s přihláškami a zápisovými lístky. Veškeré informace 

dostali také v tištěné podobě. Podrobné instrukce k přijímacímu řízení byly rovněž zveřejněny 

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

GEMMA se v tomto školním roce uskutečnila distanční formou. Žáci se účastnili dnů 

otevřených dveří také pouze on-line. Předávání zápisových lístků a přihlášek na střední školu 

bylo z důvodu distanční výuky složité. Letos se neuskutečnily tradiční akce jako například 

přehlídka učebních oborů s názvem „Řemeslo má zlaté dno“, která se každoročně koná 

v Kopřivnici. Příprava na přijímací zkoušky probíhala v rámci domácí distanční výuky 

samostudiem a také on-line formou. Po nástupu devátých ročníků na prezenční výuku měli žáci 

devátých ročníků možnost se dále intenzivně připravit na jednotnou přijímací zkoušku. 

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy byly letos netradičně v květnových 

termínech. 3.- 4.  května do čtyřletých oborů a 5.- 6. května na víceletá gymnázia. Všech  

42 žáků devátého ročníku bylo přijato. Dva žáci sedmého ročníku a jeden žák pátého ročníku 

byli přijati na víceletá gymnázia. Šest žáků bylo přijato na 4leté gymnázium (studijní obory 

kategorie K), 26 žáků bylo přijato na střední odbornou školu s maturitou (studijní obory 

kategorie M), 1 na učební obor s maturitou (kategorie L) a 9 žáků na učební obor s výučním 

listem (kategorie H).  

Vycházející žáci i letos připravili prezentaci své volby střední školy. Jejich prezentace 

jsou vystaveny na nástěnce ve škole. 
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Počty přijatých dle názvu SŠ  

 

 Název školy celkem chlapců děvčat 

1.  Gymnázium Nový Jičín 6 3 3 

2.  
Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a 

informatiky, Frenštát pod Radhoštěm  
5 5  

3.  Mendelova střední škola, Nový Jičín 6 4 2 

4.  Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín 5 4 1 

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

6.  Stření průmyslová škola Hranice 3 2 1 

7.  Střední zdravotní škola Hranice 2  2 

8.  Střední lesnická škola Hranice 1 1  

9.  VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice 2 2  

10.  
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola 

svaté Anežky České, Odry 
1  1 

11.  Střední škola Odry 1  1 

12.  Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou 1  1 

13.  Střední škola informatiky Rožnov pod Radhoštěm 1 1  

14.  Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 1 1  

15.  
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské 

Meziříčí 
1  1 

16.  Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí 2  2 

17.  Střední škola řemesel Frýdek - Místek 1 1  

18.  Střední škola informačních technologií Frýdek - Místek 1  1 

19.  Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk 1 1  

 Celkem žáků 9. ročníku 42 25 17 

     

1.  Masarykovo gymnázium Příbor 1 1  

  Celkem žáků 5. ročníku 1 1  

 
    

1.  Gymnázium Nový Jičín 2 1 1 

  Celkem žáků 7. ročníku 2 1 1 
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Počty přijatých na SŠ dle kategorie vzdělávacích oborů  

9. ročník 
Kategorie 

oboru 

Počet 

přijatých 

Gymnázium K 6 

Střední odborná škola s maturitou M 26 

Učební obor s maturitou L 1 

Učební obor s výučním listem H 9 

Celkem   42 

   
   

5. ročník 
Kategorie 

oboru 

Počet 

přijatých 

Gymnázium (osmileté) K 1 

Celkem   1 

   
   

7. ročník 
Kategorie 

oboru 

Počet 

přijatých 

Gymnázium (šestileté) K 2 

Celkem   2 

 
 
    

7. Prevence sociálně patologických jevů 
 

Naše škola dlouhodobě vytváří 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.  

Stanovené cíle programu se v letošním školním roce dařilo plnit velmi omezeně z důvodu 

online výuky z domácího prostředí. Naplánované preventivní programy se z důvodu distanční 

výuky neuskutečnily.                                                                                                                           

I přes veškerá omezení kvůli epidemiologické situaci se učitelé snažili během celého 

školního roku ve svých předmětech plnit dílčí cíle stanovené v MPP. Preventivní témata byla 

nejčastěji frekventována v hodinách rodinné výchovy, občanské výchovy, chemie, přírodopisu, 

přírodovědy, prvouky, vlastivědy, zeměpisu a dějepisu, českého jazyka a tělesné výchovy. 

Týkaly se především oblasti zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, osobní a duševní 

hygiena), oblasti společenskovědní (komunikace, sociální dovednosti a kompetence), oblasti 

přírodovědné (biologie člověka, chemie), oblasti rodinné a občanské výchovy.  

K soudržnosti třídního kolektivu, vzájemné spolupráci, respektu a k podporování aktivit 

vedoucích ke zlepšení klimatu ve třídě, ke spokojenosti žáků a také ke zlepšení jejich prospěchu 

využívali učitelé třídnické hodiny i v době distanční výuky. Více než kdy jindy probíhala 

především v době distanční výuky spolupráce učitel, rodič a žák, a to především na I. stupni. 

Na druhém stupni to byly konzultační hodiny s žáky ohroženými školním neúspěchem. 

Distanční výuka ukázala, že za neprospěchem žáků většinou není slabé nadání, ale nechuť se 

připravovat a plnit základní školní povinnosti. Nejúčinnější prevencí se jevilo osobní společné 

jednání vyučujícího, žáka a zákonného zástupce, ve kterém bylo hlavním cílem probouzení 

vnitřní motivace žáka. 

V rámci prevence a vzdělávání škola dětem nabídla rozmanitou činnost v zájmových 

kroužcích, které se však v průběhu roku z důvodu epidemiologické situace z větší části 

nekonaly. Naší snahou je, aby různé aspekty preventivního působení byly začleňovány i do 
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aktivit mimo vyučování. I přes veškerá omezení se podařil uskutečnit týdenní pobyt v přírodě 

pro děti I. stupně, spaní ve škole devátého ročníku a také v omezené míře školní výlety.  

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

respektu a spolupráce, vyskytly se i projevy nežádoucího chování. Ve 3. třídě se po návratu dětí 

z distanční výuky do škol podařilo včas zamezit vyhledávání nebezpečných stránek na internetu.  

V návaznosti na tuto situaci byli žáci seznámeni se základními pravidly bezpečného chování na 

internetu.                                                                                                                                                                                   

V 8.A se opětovně řešila situace, kterou jedna žákyně označila jako šikanu. Ve třídě 

proběhlo dotazníkové šetření, ve kterém se šikana k této žákyni jednoznačně nepotvrdila. 

Spolužáci ji vnímají jako žákyni s psychickými problémy a výraznými projevy. V následujícím 

školním roce se bude po stránce prevence s touto třídou nadále pracovat. Ve škole jsme 

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

 

 

8. Kulturní akce, školní výlety 

 
Přestože se žákům naší školy snažíme v průběhu školního roku umožnit návštěvu 

různých kulturních akcí, v tomto roce bohužel žáci nenavštívili žádné filmové ani divadelní 

představení. Od 14. října se z důvodu onemocnění Covid 19 zavřely školy a děti přešly na 

distanční výuku. Po opětovném otevření mohly děti pak už jen v rámci školních výletů a exkurzí 

navštívit zajímavá místa.  

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

nemá tolik příležitosti k návštěvě divadelních a hudebních představení, výstav, tematicky 

zaměřených exkurzí apod., doufáme, že v příštím školním roce již plně navážeme na tradici 

pokračovat v návštěvě těchto akcí. Ve dnech 31. května – 2. června se třída IV. A zúčastnila 

školy v přírodě, tentokrát na táborové základně DDM Kopřivnice na Kletné. Klasické školní 

výlety se z důvodu mimořádných opatření bohužel neuskutečnily. Konec školního roku využily 

některé třídy alespoň k vycházkám po okolí Starého Jičína. 

 

 
Mikulášská nadílka 

 



16 

 

                   Republikové finále v olympijském víceboji 

9. Olympiády, soutěže, turnaje, environmentální výchova 
 

Bohužel celý školní rok 2020/2021 ovlivnila epidemiologická situace. Vzhledem 

k téměř celoročnímu uzavření škol neproběhly žádné sportovní soutěže, jak na půdě 

školy, tak mino ni. Po většinu školního roku se děti ani nemohly zúčastnit výuky tělesné 

výchovy. Museli jsme se rozloučit s oblíbenými sportovními akcemi, mezi něž patří Vánoční 

laťka, florbalový maratón, turnaje v míčových hrách a podobně, na rozdíl od vědomostních 

soutěží, které mohly proběhnout v online formě. Jedinou výjimkou bylo republikové finále 

v olympijském víceboji a školní závody v atletice. 

Podruhé za sebou nebyly vyhlášeny výsledky soutěže „O sportovce roku”  

a „Nejsportovnější třídu“. Rádi bychom na ně navázali 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. 

 

 

Největší úspěchy, jichž jsme dosáhli: 

Olympijský víceboj 

Agáta Horutová, 4. místo v národním finále 

Lucie Křížková, 6. místo v národním finále 

Štěpánka Dubcová, 7. místo v národním finále 

Martin Dubec, 17. místo v národním finále 

Lukáš Hasal, 22. místo v národním finále 
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Přírodovědně zaměření žáci se do soutěží mohli zapojit. Sjednoceného školního  

a okresního kola Biologické olympiády, které proběhlo on-line formou, se zúčastnilo 17 žáků. 

Pět z nich postoupilo do krajského kola a museli také vypracovat vstupní terénní úkol.  

Z 82 soutěžících v krajském kole se Helena Dostálová umístila ve své kategorii na 42. místě  

a Markéta Cigánková v kategorii starších žáků na 16. místě. 

V geologické olympiádě bylo zapojeno 13 žáků z 9. ročníků. Největšího úspěchu 

dosáhl Štěpán Cigánek, který získal 1. místo v krajském kole a 13. místo v kole republikovém. 

V místním kole lesnické soutěže YPEF získal náš tým ve složení Filip Mičulek, Lukáš 

Hub a Vít Hasal 2. místo. 

Žáci 9. ročníků se opět zúčastnili soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“. 

Školní kolo se podařilo uskutečnit ještě na podzim v prezenční formě a tři nejúspěšnější žáci 

pak postoupili do kola regionálního, které již proběhlo distančně. Z regionálního kola pak 

všichni naši žáci postoupili také do regionálního finále, kde se umístili na 14., 15. a 18. místě. 

Byli to tito žáci, Štěpán Cigánek, Anna Rybářová a Martin Króliczek.  

Opět jsme zorganizovali několik matematických soutěží. Všechny se tentokrát konaly 

v režimu online. První z nich, kterou pořádá Mensa ČR pod názvem Logická olympiáda, jsme 

stihli uspořádat ještě v říjnu před uzavřením škol. Během března se konal netradičně tradiční 

Matematický klokan a v dubnu mezinárodní soutěž Pangea. V průběhu roku někteří žáci 

pracovali na úlohách z Matematické olympiády. V této soutěži jsme měli zástupce také 

v okresních kolech – 8. ročník zde zastupoval Josef Šustek, který obsadil 4. - 6. místo. 9. ročník 

byl zastoupený Martinem Króliczkem, který rovněž obsadil 4. místo a postoupil do krajského 

kola, kde byl úspěšným řešitelem.  

Rovněž online proběhl 50. ročník dějepisné olympiády s tématem: Labyrintem 

barokního světa. Základního kola se zúčastnili 3 žáci, do okresního kola postoupil Štěpán 

Cigánek. I okresní kolo proběhlo formou online zadání, Štěpán v něm obsadil dělené 10. místo. 

Taktéž výuka zeměpisu byla poznamenána epidemiologickou situací. To se týkalo  

i účasti v zeměpisné olympiádě. Okresního kola zeměpisné olympiády se v online formě 

zúčastnilo 6 žáků naší školy. V nejmladší kategorii 6. tříd se umístila Simona Rajnová na  

11. místě, Jana Adamcová na 16. místě. V kategorii 7. tříd byl Adam Ježák také jedenáctý. 

Nejvíce úspěchů jsme zaznamenali v kategorii 8. a 9. tříd, kde naši školu zastupovali 3 žáci. Na 

16. místě skončil Martin Królizcek. O medailová umístění se postarali Štěpán Cigánek, který 

obsadil 3. místo a Josef Šustek, který vybojoval 2. místo. Oba kluci postoupili i do krajského 

kola, kde obsadili 15. a 16. místo.    

20. 4. 2021 bylo v knihovně uspořádáno školní kolo recitační soutěže, pořídili jsme 

videozáznam jednotlivých vystoupení. Někteří z recitátorů pořídili své nahrávky doma. 

Nahrávky nejlepších vystoupení jsme odeslali k postupu do okresního kola. Do kola krajského 

pak postoupily: Anežka Segeťová z 2.A, Amálie Cigánková z 5.B, Terezie Michalíková z 6.B 

a Markéta Cigánková z 8.A.  

Ve školních prostorách bylo během celého roku zapovězeno zpívání, přesto si zpěváci 

své hudební cestičky našli. Jednou z nich bylo vyhlášení pěvecké soutěže Chci Tě slyšet, a to 

v rámci celé republiky. Nezbývalo než znova využít cestu audiovizuálních nahrávek, jak je 

posledním rokem obvyklé. Žákyně naší školy - Danielka Staníková, Anežka Segeťová, Petra 

Radinová a Klaudie Vilčeková se do nelehkého úkolu pustily s velkou chutí a nadšením. 

Všechny se se ctí zúčastnily jmenované soutěže, jejíž patrony byli Monika Absolonová, Petr 

Malásek, Pavel Šporcl a Jan Cina. Každá z dívek obdržela velmi pěknou zpětnou vazbu od 

porotců. Úspěchem bylo, že se z téměř dvou set dětí do semifinále (mezi 20 vybraných 

zpěváčků) dostala Petra Radinová s písní Zuby. Postup do finále už se ale nezdařil. Čas 

naplněný nácvikem a nahráváním byl zkušeností a nadějí, že se stále můžeme o něco snažit, 

stále o něco usilovat a na něco se těšit. 
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Sběr starého papíru 

 

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

Ostrava pro školy našeho a Olomouckého kraje, ale díky hygienickým opatřením jsme nemohli 

zorganizovat dvouetapovou soutěž ve sběru starého papíru.  

Nakonec jsme stihli zorganizovat pouze část jarního kola. Do sběrny jsme nakonec 

odevzdali 8030 kg starého papíru. Vyhodnocení nejlepších sběračů a nejlepších tříd jsme 

vzhledem k nedokončené soutěži neorganizovali. 

 

 

 

10. Údaje o výsledcích inspekce 

 
Ve školním roce 2020/2021 naši školu Česká školní inspekce nenavštívila. Dotazování 

o formě a o dopadech on line výuky a době „Covidové“ bylo prováděno školním inspektorem 

dvakrát. Jednou telefonicky a podruhé pomocí připojení online. 

 

 

11. Hospodaření školy (rok 2020)        

 

Dotace KÚ na mzdy a ONIV 27.191.347,- Kč 

Z toho mzdové prostředky 19.245.490,- Kč 

Prostředky za provedenou práci (OON)    104.624,- Kč 

ONIV   916.271,- Kč 

Odvody na pojistné  6.540.054,- Kč 

Odvody do FKSP   384.908,- Kč   

Celkové čerpání: prostředky na mzdy zaměstnanců  19.245.490,- Kč 

prostředky za provedenou práci   104.624,- Kč 

ONIV    934.117,- Kč* 

Odvody na pojistné  6.519.392,- Kč 

Odvod do FKSP   387.724,- Kč 

 

* vyšší čerpání finančních prostředků na ONIV a na FKSP bylo umožněno díky  

nižšímu čerpání prostředků na odvody pojistného. 

 

 

  

Dotace zřizovatele (obecní úřad) na provoz a údržbu  2.800.000,- Kč 

Z toho čerpání: náklady na energie (plyn, el. energie, voda, stočné)  802.096,- Kč 

Náklady na opravy a údržbu 285.388,- Kč 

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

zakoupit nábytek a vybavení v celkové hodnotě                                          481.688,- Kč * 

a taktéž EHM                                                                                                  86.350,- Kč *   

 

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

zastaralosti..   

                     

Zbylé finanční prostředky z dotace zřizovatele byly použity na nákup služeb (telefony, odvoz 

odpadu, servisní služby, revize, povinná výuka plavání žáků, pojištění odpovědnosti, cestovné, 

spotřební materiál apod.) 
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12. Zapojení školy do projektů    

         
Starojické Šablony II  

Projekt Starojické šablony II běží na naší škole od září 2019. Vzhledem k epidemické 

situaci byla jeho realizace prodloužena do začátku roku 2022. Jedná se o druhý takovýto projekt 

v řadě. Jeho poskytovatelem je MŠMT a díky 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 šest pedagogických pracovníků jazykový vzdělávací kurz v rozsahu 

80 hodin. Jednalo se o rozšiřující kurz, navazující na předchozí projekt. Vzhledem k situaci 

s COVID-19, byl kurz od října 2020 veden distančně (on-line). Kurz byl veden Mgr. Daliborem 

Dejmkem, který patří v našem regionu mezi lektory s nejvyšší kvalitou lektorské práce, a tak 

mohl být celý kurz zaměřen speciálně na práci pedagogů se všemi jejími specifiky.  

 

2) Čtenářský klub pro žáky – tato Šablona si již v předchozím projektu získala mezi žáky 

velikou oblibu. Byla vedena lektorkou Mgr. Radkou Demovou. Vzhledem k epidemiologické 

situaci bude muset pokračovat také ve školním roce 2021/2022 

 

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

pozornost práci s žáky ohroženými školním neúspěchem, což je nyní také jedna z největších 

výzev současného školství. Do této Šablony se zapojilo celkem devět lektorek, které se dětem 

věnovaly převážně distanční formou a pokračovat budou také v novém školním roce.  

 

4) Tandemová výuka – Výuka v tandemu umožňuje věnovat se výuce do větší hloubky se 

zaměřením na jednotlivosti daného kolektivu a jedinců kolektiv tvořící. Tato Šablona byla 

v tomto školním roce zcela dokončena. 

 

5) Projektový den – Tato Šablona byla i přes uzavření škol v tomto školním roce zcela 

dokončena. 

 

 

Projekty IROP 

V roce 2016 zažádala Základní škola Starý Jičín o podporu ve Výzvě č. 47 v rámci 

programu IROP – Infrastruktura Základních škol. Vsadili jsme však na špatného dodavatele 

Studie proveditelnosti a Žádost o podporu tak byla pro nedokonalosti Řídícím výborem  

a hodnotiteli odmítnuta pro nedostatek bodového hodnocení a nebyla tak vybrána k financování.  

V červenci 2019 jsme začali spolupracovat s panem Ing. Tomášem Jurčekou, 

zastupujícím Regionální rozvojovou agenturu východní Moravy, z. s. p. o., která se  specializuje 

na pomoc při tvorbě projektových žádostí, podání a samotné realizaci a stojí za celou řadou 

velmi úspěšných projektových realizací. 

Připravili jsme spolu s touto agenturou novou žádost ve Výzvě č. 92 v rámci programu  

IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony. Žádost byla podána dne 30. 12. 

2019 a alokace finančních prostředků na celou Výzvu byla rozebrána během 10 s. Žádost 

jménem ZŠ Starý Jičín podávala agentura a byla úspěšná. Projekt byl následně vybrán 

k financování. 

V prosinci 2019 se však ještě stalo, že do původní Výzvy č. 46 byly MMR přility další 

finanční prostředky a naše původně odmítnutá Žádost o podporu byla úspěšně zařazena 

k financování.  
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Oba projekty se tak doplňují a to, co neřeší jeden, řeší druhý, aby byl celkový výsledek 

realizací co nejlepší a mohlo být dosaženo kompletního vybavení odborných učeben 

nejnovějším didaktickým vybavením. 

Na ZŠ Starý Jičín vznikaly a nadále budou vznikat odborné učebny s vybavením, které 

výrazně překračuje standard na běžných školách, a to především: 

1) Učebna biologie 

2) Učebna fyziky a chemie 

3) Laboratoř fyziky, chemie, biologie 

4) Posluchárna – multimediální učebna 

5) Kovodílna 

6) Dřevodílna 

7) Propojení všech prostor školy v rámci konektivity 

8) Venkovní výukový prostor 

 

 

Jednotlivé realizace 

 

Učebna biologie  

V učebně biologie se nachází interaktivní tabule s keramickým povrchem v rozšířené 

mechanické verzi s nejmodernějším projektorem na ultrakrátké vzdálenosti Epson. Nábytkové 

vybavení je provedeno v kombinaci dřevo-kov doplněné plastovými detaily pro zvýšení 

odolnosti. Pomůckové vybavení zůstalo dle původního záměru z roku 2016, kde se podařilo 

udržet kompletní seznam požadovaných prvků. Realizace proběhla ve školním roce 2020/2021 

a nadále bude doplněna o další vybavení v roce následujícím. 

 

Učebna fyziky a chemie 

Učebna fyziky byla doplněna shodnou variantou projekce jako učebna biologie, 

obnoven byl stupínek a obě učebny byly vybaveny skříněmi s doplněnou konstrukcí pro zvýšení 

odolnosti. Technicky budou obě učebny doplněny nejnovějšími kopírovacími přístroji  

a vizualizérem. Tato konkrétní učebna byla také vybavena nejmodernějšími prvky nábytkových 

vestaveb a to nejen u učitelské katedry, ale také u žákovských pracovišť. Realizace proběhla ve 

školním roce 2020/2021 a nadále bude doplněna o další vybavení v roce následujícím. 

 

Laboratoř fyziky, chemie, biologie 

V prostorách bývalých laboratoří, které nebyly z důvodu zastaralého vybavení již 

několik desetiletí využívány pro svůj účel, vznikají nové laboratoře, jež umožní žákům odborně 

pracovat, zkoumat a řešit i složité fyzikální či chemické pokusy. Realizace proběhla ve školním 

roce 2020/2021 a nadále bude doplněna o další vybavení v roce následujícím. 

 

Posluchárna – multimediální učebna 

Učebna (posluchárna) se stupňovitou podlahou výrazně překračuje běžné možnosti 

standardní učebny. Bude ji možno využít jako učebnu i pro mimoškolní činnost, díky 

kvalitnímu ozvučení a projekci nabídne široké možnosti audiovizuální tvorby. Učebna bude 

také sloužit jako přednáškový a volnočasový prostor a zároveň jako hudebna a multimediální 

jazyková učebna. Realizace proběhne ve školním roce 2021/2022. 
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Dřevodílna a kovodílna 

Dvojice dílen, z nichž každá je uzpůsobena pro jiné materiálové zpracování (kov  

a dřevo), bude tvořena nejmodernějšími dílenskými ponky, které jsou vybaveny elektro 

vestavbou se zdroji nízkého i malého napětí (kov) a dílenskými ponky s výškově stavitelnou 

plochou na hydraulickém pohonu s pojezdovými držáky pro uchycení svěráku nebo jiného 

nářadí pro dílenské využití (dřevo). Realizace včetně dodání kompletního vybavení proběhne 

ve školním roce 2021/2022. 

 

Konektivita školy 

Technicky nejvyspělejší částí jsou instalace a vybavení konektivity školy na výrazně 

nadstandardní verzi s vysokou přenosovou rychlostí a velkým počtem přenosových jednotek. 

Kvalita serveru a jeho vybavení včetně softwaru představuje nejvyšší technickou řadu počítačů 

používanou ve školách pro tyto účely. Celá škola může být již propojena pevným i novým wifi 

systémem, který dovoluje žákům a také pedagogům pracovat s moderními technologiemi 

v prostorách celé budovy. Realizace proběhla v závěru ve školního roku 2020/2021. 

 

Venkovní výukový prostor 

V rámci projektu vznikne také zcela nový venkovní výukový prostor, který umožní 

žákům práci a výuku v prostředí mimo školu. Bude ohraničen tzv. „pracovními hnízdy“ a jeho 

realizace proběhne ve školním roce 2021/2022.  

 

 

Projekt Recyklohraní   

 

Dvanáctým 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.  

 

 

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  

 
Ve školním roce 2020/2021 chtěla naše škola opět pokračovat v projektu Asociace 

školních sportovních klubů „ Sportuj ve škole“. Z důvodu epidemiologické situace však tento 

projekt skončil již po původních lekcích a do konce školního se jeho činnost již neobnovila.  
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13. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 
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 ČÍSLO NÁZEV KURZU STATUS 

Adamec Jiří, Mgr. 1100022115 
Metodická podpora – individuální konzultace k 

Šablonám pro ZŠ 
absolvoval 

Randusová Monika 1326292100 Konverzační kurz anglického jazyka absolvoval 

Adamec Jiří, Mgr. 1326292100 Konverzační kurz anglického jazyka absolvoval 

Hánová Marcela, Mgr. 1326292100 Konverzační kurz anglického jazyka absolvoval 

Zaviačičová Martina, 

Mgr. 
1326292100 Konverzační kurz anglického jazyka absolvoval 

Podhradská Ester 1326292100 Konverzační kurz anglického jazyka absolvoval 

Bendová Olga, Mgr. 1326292100 Konverzační kurz anglického jazyka absolvoval 

Houšková Martina, 

Mgr. 
1030262121 metodická akce - evaluační setkání náhradník 

Cigánková Marcela, 

Mgr. 
1030262121 metodická akce - evaluační setkání absolvoval 

Randusová Monika 1324542050 Konverzační kurz anglického jazyka absolvoval 

Adamec Jiří, Mgr. 1324542050 Konverzační kurz anglického jazyka absolvoval 

Hánová Marcela, Mgr. 1324542050 Konverzační kurz anglického jazyka absolvoval 

Zaviačičová Martina, 

Mgr. 
1324542050 Konverzační kurz anglického jazyka absolvoval 

Podhradská Ester 1324542050 Konverzační kurz anglického jazyka absolvoval 

Bendová Olga, Mgr. 1324542050 Konverzační kurz anglického jazyka absolvoval 

Houšková Martina, 

Mgr. 
1030262054 Webinář Zvyšujeme gramotnosti žáků online v Teams… absolvoval 

Petráš Libor, Mgr. 1030262054 
 

Webinář Zvyšujeme gramotnosti žáků online v Teams … 
absolvoval 
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14. Spolupráce s organizacemi  
 

V běžném školním roce je na velmi dobré úrovni 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. Ve školním roce 

2020/2021 se však aktivity KŠ Starý Jičín vzhledem k epidemii Covid 19 vůbec neuskutečnily 

a KŠ tak svou činnost ani nezahájila.  

Podobně na tom byla spolupráce s výborem TJ – oddílem kopané a s výborem SRPDŠ, 

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

školních plesů. Z rozpočtu SRPDŠ jsme vždy mohli zakoupit ceny na všechny turnaje a soutěže, 

které se ve škole konají a organizovat většinu školních akcí.  

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 v příštím školním roce navážeme na 

úspěšnou spolupráci. 

Také odborová organizace pomáhala při organizaci tradičních akcí, jako je slavnostní 

ukončení kalendářního roku nebo setkání současných i bývalých zaměstnanců u příležitosti Dne 

učitelů. I tyto aktivity se bohužel z důvodu mimořádných opatření neuskutečnily. Přesto  

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. 

 
 

 
Pěvecký sbor Cvrčci – Návrat obrazu Panny Marie do Heřmanic 
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15. Závěr – shrnutí 
 

Základní škola Starý Jičín je úplnou základní školou. Tradice školy se opírají hlavně  

o standardně kvalitní výuku. Učitelé uvážlivě kombinují mnoha lety ověřené tradiční metody 

práce s metodami novými. Že škola odvádí kvalitní práci, dokládají výborné výsledky žáků  

u přijímacích zkoušek i mnohé výborné výsledky v soutěžích. Snažíme se, aby zde vládla 

přátelská pracovní atmosféra. Školní vzdělávací program „Škola pro všechny“ je průběžně 

revidován podle soudobých požadavků na výuku. Zapojujeme se také do řady projektů  

environmentální tematikou zaměřených na výchovu žáků k ochraně životního prostředí  

a udržení trvalého rozvoje. Nadále chceme realizovat další projekty tak, aby byla zachována 

tradice, kontinuita a současně i praxí vyzkoušená profilace školy. Z materiálního hlediska 

nadále pokračujeme v rekonstrukci prostor školy. Plánujeme ještě více posílit aktivity vedoucí 

k atraktivitě vzdělávání (více pokusů a praktických ukázek, využívání výpočetní techniky apod.) 

a více vést děti ke sportu, např. opětovným otevřením sportovně zaměřených kroužků či 

organizací sportovních soutěží. I nadále se budeme snažit, aby naši žáci získali dovednosti 

potřebné pro život – uměli používat technická a výpočetní zařízení, dokázali se prezentovat, 

obhájit svůj názor.   

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. 2021       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 …………… a schválena 

školskou radou dne ……………..

 


