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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 

 

IČO:   70982023 

 

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 

 datová schránka: 9famspz 

 

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: zrekonstruovaná 

počítačová učebna s kapacitou 27 míst, nově vybudovaná chemická laboratoř  

a zrekonstruované učebny přírodopisu a fyziky, kovodílny a dřevodílny. Zmodernizovala se  

i aula, která je přizpůsobena k výuce cizích jazyků. Některé kabinety a učebny se dovybavily 

nábytkem. Dle potřeby byly vymalovány některé prostory školy. V průběhu letních prázdnin 

jsme zmodernizovali prostor před sborovnou.  

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

máme nainstalovány 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. Snažíme se také o modernizaci učebních 

pomůcek, které nám pomáhají při realizaci našich vzdělávacích programů.  

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 FK Starý Jičín.  

V pracovních činnostech žáci mají možnost pracovat v kovodílně, dřevodílně, žákovské 

kuchyňce, 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.   

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. A od firmy Rocksteel, s.r.o. jsme rovněž obdrželi 10 000,- Kč. 
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Počty žáků a tříd:  

 

ZŠ 1. st. 2. st. ŠD ŠK 

380/18 202/10 178/8 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 k 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 má 6 členů - 2 zástupce obce, 2 zástupce školy a 2 zástupce rodičů. 
Zástupci zřizovatele: Ing. Tomáš Kovařčík, paní Zuzana Segeťová Rosová. 
Zástupci rodičů: Mgr. Eva Merhoutová, pan Pavel Vahalík. 
Zástupci pedagogů: Mgr. Radka Demová, Mgr. Libor Petráš. 
Vzhledem k mimořádným opatřením se nově zvolená Školská rada sešla poprvé dne  

14. 9. 2021, kde byli všichni seznámeni s legislativou v práci ŠR. Na dalším setkání pak 

projednala a schválila nový Školní vzdělávací program – Škola pro všechny, rozšířený o výuku 

informatiky a platný od 1. 9. 2022. 

 

 

 2. Pracovníci školy 

 
a) Provozní zaměstnanci 

 

  Složení zaměstnanců v této oblasti se nepatrně změnilo. O údržbu a provoz školních 

budov a okolí se staral školník Milan David, který odešel do starobního důchodu. V době 

letních prázdnin ho nahradil Petr Hatlapatka. Vedení účetnictví měla na starosti paní Petra 

Rybářová, zpracováním mezd a spravováním rozpočtu byla pověřena paní Andrea Vičánková. 

O čistotu chodeb a učeben dbaly paní uklízečky: Radka Závadová, Alena Majkusová, Růžena 

Davidová, 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, 2 asistentky 

pedagoga a 3 vychovatelky školní družiny. Průměrný věk pedagogických pracovníků činil 

47,13 let a správních zaměstnanců 50,64 let. 
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Pedagogičtí pracovníci – 30. 5. 2022 

 

 

3. Organizace výuky 

 

a) I. stupeň    

 

Metodické sdružení 1. stupně se schází pravidelně na svých poradách a řeší aktuální 

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

který byl dodržen. Kromě těchto schůzek probíhá spolupráce i kontinuálně dle aktuálních 

potřeb a situací. 

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

který byl doplňován na základě aktuálních nabídek. Ve spolupráci s výchovnou poradkyní  

a asistenty pedagoga byly řešeny záležitosti ohledně integrovaných a zohledněných žáků. 

Během celého školního roku probíhaly pro třídy zajímavé akce, které měly ze strany 

rodičů kladný ohlas. Uskutečnila se recitační soutěž. Nejdříve se konalo školní kolo, ze kterého 

žáci postoupili do okrskového kola. Mezi úspěšné recitátory patřil Albert Podhradský, Anežka 

Segeťová, |Romana Janovská a Lenka Bolomová.  

Po dvouleté pauze jsme v dubnu zorganizovali Den otevřených dveří, kdy si rodiče 

s dětmi mohli prohlédnout prostory školy i školní družiny a během prohlídky děti plnily různé 

zábavné úkoly, za které dostaly drobnou sladkou odměnu. Pro budoucí školáky byl připraven 

Předškoláček, kde si děti vyzkoušely opravdové vyučovací hodiny se svými budoucími 

učitelkami. V dubnu se také uskutečnil slavnostní Zápis žáků do prvních tříd. Budoucí prvňáčci 

se přišli podívat do prvních tříd, v doprovodu učitelek z MŠ. 

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

kroužek Cvrčci. Cvrčci stejně jako vloni i letos byli úspěšní. Zpívali ve škole na Evropském 

dni HV, na akci pro maminky ke Dni matek, nacvičili divadelní představení Alibaba a 40 

loupežníků pro MŠ a pro veřejnost.  

Pro žáky 1. stupně využíváme nabídky edukačních programů: ekologicky zaměřený 

program o recyklaci odpadů, planetárium Ostrava, záchranná stanice Bartošovice, exkurze 

k Blahutovickému rybníku.  Byl uspořádán projektový den „Den Země“. 
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Na podzim a na jaře probíhal sběr starého papíru. Nejúspěšnější sběrači byli vyhlášeni 

v KD. Během celého školního roku navštěvují jednotlivé ročníky divadelní představení.  

V rámci TV se žáci účastní nejen sportovních soutěží (Štafetový běh, Mc Donald´s Cup, 

vybíjená, miniházená), ale také bruslení na zimním stadioně pro 1. – 5. ročník a plaveckého 

výcviku pro 1. – 3. ročník. Proběhl také lyžařský pobyt na Horní Bečvě. Kromě sportovních 

soutěží byla uspořádána soutěž Matematický klokan (2. – 5. ročník), Pythagoriáda (5. ročník), 

zúčastnili jsme se výtvarné soutěže Happy snack – Až já budu velká, kde Eliška Hasalíková 

skončila mezi 50 nejlepšími z celé republiky.  

Své vědomosti z dopravní výchovy si ověřili žáci na dopravních hřištích, čtvrťáci 

v Novém Jičíně a páťáci v Odrách. Poslední velkou akcí byl Ozdravný pobyt na Horní Bečvě 

pro žáky 2. a 3. ročníku a 4.A. Pobyt proběhl bez komplikací v příjemném prostředí.  

Celý školní rok byl úspěšný. Úsměvy našich žáků a jejich spokojené tváře jsou tou 

nejlepší odměnou pro nás učitele a současně motivací k organizování dalších kulturních, 

sportovních a jiných aktivit v novém školním roce. 

 

 

 
Lyžáček – Horní Bečva 

 

 

 

b) výuka cizích jazyků 

 

Ve školním roce 2021/2022 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 vyučuje 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 scházela v průběhu školního roku pravidelně, 

vyučující vzájemně spolupracovali, konzultovali jednotlivé výukové metody a zapojení žáků 
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všech úrovní jazykových dovedností. První pololetí zase poznamenal covid -19 a museli jsme 

se přizpůsobit náročné hybridní výuce. Výuka probíhala znovu přes Microsoft Teams.  

Ve druhém pololetí byla zprovozněna nová jazyková učebna. Vyučující prošli školením, 

jak zacházet s interaktivní tabulí a co nejefektivněji využívat počítačový program určený 

k poslechovým cvičením v této učebně. Dotace z programu Starojické šablony II a prostředky 

ze školního rozpočtu nám umožnily na příští školní rok vyměnit učebnice anglického jazyka na 

prvním stupni. Tím pádem se v novém školním roce 2022 –2023 bude učit podle na sebe 

navazující ucelené řady učebnic: Let’s Explore pro 1. a 2. ročník, Explore Together pro  

3., 4. a 5. ročníky, nový Project: Project Explore Starter – v 6. ročníku, Project Explore 1 –  

v 7. ročníku. Žáci 8. a 9. tříd se doučí dle starší verze Project 3 a 4 třetího vydání. Učitelky  

3. ročníku se již zúčastnily školení k nové učebnici a úvodního fonetického kurzu. Další školení 

je čekalo v přípravném týdnu.  

Od konce března 2022 se na naší škole učí ukrajinské děti. V rámci speciálních hodin 

měly doučování češtiny jako druhého jazyka, byly úspěšně zapojeny do adaptačního 

vzdělávacího procesu. Ukrajinští žáci byli vřele přijati svými spolužáky. Celkově se jim na naší 

škole líbilo a byli spokojeni i jejich rodiče. Mgr. Olga Bendová se zúčastnila školení „Čeština 

jako druhý jazyk“.   

Na začátku nového školního roku byla provedena revize jednotlivých výstupů ŠVP a do 

výuky byly zahrnuty výstupy, které se kvůli pandemii během minulého roku nestihly realizovat. 

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. V rámci hodin probíhala diferenciace zadávání úkolů. Starší žáci si během roku tvořili 

žákovská portfolia.  

Stávající cizojazyčná knihovna byla rozšířena o nové knižní publikace všech úrovní  

a žáci měli možnost si zapůjčit také časopisy Gate, Ready, Play a Fertig…los!  

Díky zakoupeným tabletům jsme mohli v hodinách cizích jazyků využít oblíbené internetové 

aplikace Kahoot! Lyricstraining, Quizlet, Quizizzes, Wordwall.  

    V tomto školním roce se nám podařilo zorganizovat projektovou výuku v rámci všech 

cizích jazyků: Halloween, Christmas, Town’s map - v anglickém jazyce, kulinářská soutěž 

Meisterchef – v německém jazyce, „převrácená“ pohádka „O vánoční jolce“ – v ruském jazyce.  

Po několika letech se u nás ve škole uskutečnila soutěž v anglickém jazyce. Dne  

14. 2. - mezi žáky 7. tříd, a 21. 2. – mezi žáky 9. ročníků. V těsném souboji žáků 7. tříd se na 

předních příčkách umístily Simona Rajnová a Kristýna Pešáková. Mezi žáky 9.tříd měli 

nejvyšší skóre Mikuláš Valášek a Vojta Horák. Dne 18. 3. se v Novém Jičíně uskutečnilo 

okresní kolo soutěže z anglického jazyka, kde naši školu reprezentovali Simona Rajnová  

a Mikuláš Valášek. Součástí soutěže byl poslech, čtení textu s porozuměním, ústní popis 

obrázku a konverzace na dané téma.  

Z celkového počtu 34 účastníků v kategorii osmých a devátých tříd se Mikuláši 

Valáškovi podařilo umístit na skvělém pátém místě. A naše žákyně Simona Rajnová ve své 

kategorii 6. a 7. tříd zazářila a vyhrála 1. místo.  

 

 

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 58 žáků.    

 



7 

 

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, testy volby povolání, konzultace s 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 apod. Výchovný poradce úzce spolupracuje s třídními učiteli, speciálním 

pedagogem, metodikem prevence a s vedením školy.  

    

 

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

Koncem 2. pololetí se na naší škole vzdělávalo 73 žáků s podpůrným opatřením.  

Podpůrná opatření (PO) 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 máme 15 žáků, 

kterým jsou poskytována opatření prvního stupně podpory. 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. Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře 

vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve vyučovacích předmětech, kde je 

třeba posílit jeho vzdělávání, ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku  

a k rozvoji učebního stylu žáka. V průběhu tohoto školního roku 2021/2022 jsme měli pět žáků, 

kterým vyučující poskytovali tuto podporu. Hodiny pedagogické intervence učí vyučující 

daného předmětu. 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. 47 žákům poskytujeme podpůrná opatření 2. stupně, 

10 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 2. – 4. stupně je zařazení žáka do předmětu speciálně 

pedagogická péče (PSPP). Do předmětu speciálně pedagogická péče bylo zařazeno 15 žáků. 

Výuku PSPP zajišťuje aprobovaný speciální pedagog.  

Podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP) se letos vzdělávalo pět žáků. IVP byla 

zpracovávána dle doporučení poradny do předmětů jako například český jazyk, anglický jazyk, 

matematika, naukové předměty a další.                                                                                                                        

V tomto školním roce 2021/2022 u dvou žáků poradna doporučila jako jedno 

z podpůrných opatření asistenta pedagoga (AP). V příštím roce budou na naší škole tři AP. 

Asistenti pedagoga svou prací ve třídě poskytovali podporu jinému pedagogickému 

pracovníkovi při vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, pomáhali vyučujícím 

při organizaci a realizaci vzdělávání, podporovali samostatnost a aktivní zapojení žáků do všech 

činností uskutečňovaných ve škole v rámci vzdělávání. Asistenti pedagoga pracují podle 

potřeby se žákem nebo s ostatními žáky třídy podle pokynů vyučujících a ve spolupráci s nimi. 

Abychom svým žákům zajistili co nejlepší péči, spolupracovali jsme s dalšími subjekty. 

Kooperovali jsme s pracovníky OSPOD v Novém Jičíně, se Střediskem výchovné péče 
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v Novém Jičíně, klinickým psychologem, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Novém 

Jičíně, PPP ve Valašském Meziříčí, v Hranicích, 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. S doporučeními, která vydávají poradny našim žákům, jsou vyučující seznámeni, 

respektují je a poskytují žákům potřebná podpůrná opatření.  

 

 

Péče o žáky nadané a mimořádně nadané 

Za nadaného žáka se považuje především žák, který při adekvátní podpoře vykazuje 

ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, 

v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

Za mimořádně nadaného žáka se dle vyhlášky 27/2016 považuje především žák, jehož 

rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností 

nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, 

uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské 

poradenské zařízení. V tomto školním roce jsme měli poradnou diagnostikovány dva 

mimořádně nadané žáky. Pro vyhledávání nadaných žáků učitelé využívají různé metody. Mezi 

nejčastější patří pedagogické pozorování, rozhovory se žákem, rodičem, rozbor žákovských 

prací, studium pedagogické dokumentace a široké spektrum zkoušek. Vzdělávání nadaných  

a mimořádně nadaných žáků 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 a výchovnou poradkyní a speciálním 

pedagogem, využívali pomůcky pro nadané žáky. 

 Na koordinaci péče o nadané a mimořádně nadané žáky se podílí vedení školy (ředitel 

a zástupce ředitele), výchovný poradce a vedoucí předmětových komisí. Podpora rozvoje 

nadání a péče o nadané a mimořádně nadané žáky je součástí koncepce rozvoje školy, školního 

vzdělávacího programu. Jednotliví vyučující si volí z nabídky programů DVPP taková školení, 

která jim poskytují požadované informace z oblasti péče o žáky nadané a mimořádně nadané. 

Naše škola pravidelně spolupracuje s poradnami, se středisky volného času, Menzou a dalšími 

subjekty (např. se středními školami, vysokými školami apod., které organizují předmětové 

soutěže a olympiády). Spolupráce je systematická a předem plánovaná. 

Žáci nadaní a mimořádně nadaní měli možnost rozvíjet svůj potenciál v širokém spektru 

činností prováděných v průběhu vyučování i v době mimo vyučování. Jedná se zejména 

o diferencovanou práci ve třídě, skupinovou práci, účast v žákovských projektech, exkurzích, 

žáci navštěvují odborné zájmové aktivity, vyučující pro ně připravují tandemovou výuku, 

individualizují vyučování, rozšiřují a obohacují jim učivo, upravují organizaci vzdělávání. 

Nadaní žáci jsou motivováni k hlubšímu studiu v předmětu možnou účastí v předmětových 

olympiádách a soutěžích, do kterých se s ochotou přihlašují. Úspěchy nadaných a mimořádně 

nadaných žáků zaznamenávají předmětové komise. 
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Vyhlášení výsledků celoročních soutěží 

 

 

 

e) naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

 

Cíle školního vzdělávacího programu se daří naplňovat. Výuka je v souladu s obecnými 

cíli a zásadami vzdělávání, přijatelným způsobem je nastavena vhodnost a přiměřenost 

stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu tříd. Vyučující respektují individuální vzdělávací 

potřeby žáků, stanovují konkrétní cíle ve výuce a je zajištěna návaznost probíraného učiva na 

předcházející témata. Škole se daří naplňovat dosahování klíčových 

kompetencí a očekávaných výstupů. 

V uplynulém školním roce se podařilo dohnat výpadky ve výuce, které byly způsobené 

virovou pandemií a zákazem osobní přítomnosti žáků ve škole. Stalo se tak díky flexibilnímu 

přístupu pedagogických pracovníků i díky zapojení školy do projektu na doučování žáků  

v rámci Národního plánu obnovy. 

Jednou z priorit našeho školního vzdělávacího programu jsou vztahy uvnitř školy  

a komunikace s rodiči. Vzhledem k dlouhodobé distanční výuce jsme chtěli zjistit, jaké vztahy 

panují mezi spolužáky, jak žáci vnímají atmosféru ve třídě, co by chtěli zlepšit nebo do jaké 

míry se setkávají se šikanou (fyzickou, psychickou, ekonomickou či kybernetickou), a proto 

jsme žáky 3. – 9. ročníku zapojili do dotazníkového šetření Klima třídy od společnosti SCIO. 

Na základě rozboru odpovědí žáků třídní učitelé zjistili, na jaké jevy se mají zaměřit ve své 

další práci. 
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4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

 

Prospěch žáků v 2. pololetí školního roku 2021/2022 

 

Třída celkem vyznamenání prospělo Neprospělo celkem 

I.A 19 19    

I.B 17 17    

II.A 22 22    

II.B 19 19    

III.A 21 19 8   

III.B 20 14 6   

IV.A 22 16 6   

IV.B 24 15 9   

V.A 19 11 8   

V.B 18 13 5   

1.st. 201 165 36 0 0 

VI.A 21 12 9   

VI.B 20 5 15   

VII.A 28 10 18   

VII.B 28 21 7   

VIII.A 21 11 10   

VIII.B 22 15 7   

IX.A 20 8 12   

IX.B 16 7 9   

2.st 176 89 87 0 0 

celkem 377 254 123 0 0 
                                                                                 (Konečný rozdíl tvoří 2 cizinci a Holuša z VI.B, kteří nebyli klasifikováni) 
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Chování žáků ve 2. pololetí školního roku 2021/2022 

 

Třída 1 2 3 PTU NTU DTU DŘŠ 

I.A 19   19    

I.B 17   12    

II.A 22   6 1   

II.B 19   10    

III.A 21   10    

III.B 20   10    

IV.A 22   7  1  

IV.B 24   11 1   

V.A 19   12    

V.B 18   13    

1.st. 201 0 0 110 2 1 0 

VI.A 19 2  12 2 1  

VI.B 20   10 1 1 2 

VII.A 28   9 1 1 1 

VII.B 28   14    

VIII.A 21   4  1 1 

VIII.B 22     2  

IX.A 20   18    

IX.B 16   16    

2.st 174 2 0 83 4 6 4 

celkem 375 2 0 193 6 7 4 
     (Konečný rozdíl tvoří 2 cizinci a Holuša z VI.B, kteří nebyli klasifikováni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka docházky – absence žáků 

 
omluvených hodin 

celkem 

neomluvených hodin 

celkem 

ø počet omluvených 

hodin na žáka 

1. pololetí 19063 0 51,38 

2. pololetí 19261 0 50,69 
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5. Zájmové vzdělávání - školní družina a školní klub               
 

 a) školní družina       
 

Letošní obsah činnosti školní družiny byl ovlivněn covidovou situací, která nás 

omezovala hlavně v nadrámcovém programu. Spousta plánovaných akcí musela být zrušena 

nebo alespoň odložena. Ale i přesto se nám podařilo nakonec uskutečnit některé akce. 
 

ZÁŘÍ: canisterapie s pejskem Dastym 

ŘÍJEN: divadlo „Pták Ohnivák a liška Ryška“ 

PROSINEC: výroba vánočních ozdob  z  vosku 

BŘEZEN: výroba velikonočních ozdob 

DUBEN: divadlo Ententýky: „O paní Plasťákové“ 

KVĚTEN: beseda s myslivcem  p. Furmánkem 

ČERVEN: cesta za pokladem na hrad, soutěžní kresba na asfalt 
 

Na webových stránkách školy jsme zveřejňovali naše aktivity formou článků  

a fotogalerií. Snažili jsme se po celý školní rok podporovat a rozvíjet co nejpřirozenější činnosti 

dítěte, a to je společná hra, pohybová aktivita (zvláště v nynější počítačové době), rukodělné 

činnosti rozvíjející jemnou motoriku, ale i trpělivost a pečlivost při práci. 

Na procházky jsme se vydávali ke starojickému hradu, na Závalí, kolem zahrádek, kde 

je, stejně jako z hradeb, neuvěřitelný výhled do okolí, k jeho pozorování jsme využili  

i dalekohled. Stejnými cestami jsme se vydávali i ke krmelcům, kam jsme v zimě  nosili 

zvířátkům kaštany. 

Pravidelně jsme kladli důraz na pohybovou aktivitu dětí jak na čerstvém vzduchu, tak  

v tělocvičně. Ale po covidu je stále na některých dětech vidět nechuť k pohybu. Podporovali 

jsme soutěživost mezi skupinkami a jednotlivci. Hry byly vybírány tak, aby se mohl zúčastnit 

každý a měl šanci zvítězit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Odpoledne s myslivci 
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Školní družina se také zapojila do ochrany přírody, především úklidem prostor v okolí 

školy a v lese. Třídíme pravidelně odpad a snažíme se, aby děti vnímaly ohroženou přírodu. 

Byl kladen důraz na samostatné vyjadřování dětí, rozvoj slovní zásoby a možnosti se 

vyjádřit k různým tématům či problematice, popřípadě se umět obhájit a situaci posoudit  

i z druhé strany. Snažili jsme  se individuálně přistupovat k jednotlivcům a tak to nápodobou 

učit také děti. 

Dnes a denně řešíme problémy, se kterými se nám děti svěřují. Hledáme společná 

východiska. Někdy je to složitější, ale je jen jediná možná cesta, která vede přes komunikaci. 

A tu je třeba v dětech podporovat. Spolupracujeme samozřejmě s rodiči a třídními učiteli jako 

jeden výchovný celek. 

 
 

b) školní klub        

 

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

z 10 zájmových kroužků, což představuje pestrou nabídku využití volného času. Kroužky jsou 

přitom zaměřeny na různé oblasti činností. 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. Práce 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 120 žáků celé školy. Bohužel díky 

vládním opatřením se některé kroužky hned v září neotevřely a poté už také ne. 

 

Seznam zájmových kroužků 

  
Název kroužku ročníky 

CVRČCI 3. – 9. 

CVIČENÍ Z MATEMATIKY 9.  

CVRČCI II 3. – 9. 

CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 9. 

SPORTOVNÍ KROUŽEK 6. – 7. 

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK 6. – 7. 

FLORBAL I 6. 

FLORBAL II 7. 

FLORBAL III 8. – 9. 

BROUČCI 1.-2. 

 

 

6. Přijímací řízení žáků 9. ročníku   
 

Po zmírnění proticovidových opatření bylo možno uspořádat schůzku pro rodiče 

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

letos se však této schůzky účastnily jen některé. Byly to Střední škola technická a zemědělská 

Nový Jičín, Střední průmyslová škola Kopřivnice a Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm. 

Žáci devátých ročníků dostali informace od výchovné poradkyně o průběhu přijímacího řízení, 

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 obdrželi brožury 

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

krajů. Zájem byl zejména o Olomoucký a Zlínský kraj.  
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GEMMA se v tomto školním roce uskutečnila distanční formou. Žáci se účastnili dnů 

otevřených dveří online formou i prezenčně. Na podzim proběhla tradiční přehlídka učebních 

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

možnost volit si střední školu na Online veletrhu středních škol Moravskoslezského kraje, 

kde se v termínech vyhrazených pro okres Nový Jičín mohli zapojit do online hovorů, hovořit 

s vyučujícími a studenty středních škol a klást jim otázky.  

Příprava na přijímací zkoušky probíhala intenzivním způsobem v rámci prezenční 

výuky a v době mimo vyučování. Předávání zápisových lístků a přihlášek na střední školu 

proběhlo prezenčně v době vydávání pololetního vysvědčení.  

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy se letos konaly v termínech 12. a 13. dubna 

2022 do čtyřletých oborů a 19. a 20. dubna na víceletá gymnázia. Všech 36 žáků devátého 

ročníku bylo přijato. Dvě žákyně sedmého ročníku a jedna žákyně pátého ročníku byly přijaty 

na víceletá gymnázia. 

Šest žáků bylo přijato na 4leté gymnázium (studijní obory kategorie K), 22 žáků bylo 

přijato na střední odbornou školu s maturitou (studijní obory kategorie M), 1 na učební obor 

s maturitou (kategorie L) a 7 žáků na učební obor s výučním listem (kategorie H).  

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

jsou vystaveny na nástěnce ve škole. 

 

Počty přijatých dle názvu SŠ 

  

 
Název školy 

celkem 

přijato 

z toho 

chlapců  
dívek 

1.  Gymnázium Jana Blahoslava a SPgŠ, Přerov 1   1 

2.  Gymnázium Nový Jičín  5 1 4 

3.  Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm 4   4 

4.  Mendelova střední škola Nový Jičín 3 3   

5.  Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí 1   1 

6.  SPŠ elektrotechniky a informatiky Frenštát p. R.  1 1   

7.  SPŠCH akademika Heyrovského Ostrava 1 1   

8.  SPŠCH Brno 1   1 

9.  SŠ Kostka Vsetín 1   1 

10.  SŠ sv. Anežky Odry 1   1 

11.  Střední průmyslová škola stavební, Lipník n/B 1   1 

12.  Střední průmyslová škola stavební, Valašské Meziříčí 2 2   

13.  Střední škola ekonomicko-podnikatelská ve Studénce 1   1 

14.  Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín 11 8 3 

15.  Střední zahradnická škola Ostrava 1   1 

16.  VPŠ a SPŠ ministerstva vnitra v Holešově 1   1 

  Celkem žáků 9. ročníku 36 16 20 

     

1. Masarykovo gymnázium Příbor 1   1 

  Celkem žáků 5. ročníku 1   1 

     

1. Gymnázium Nový Jičín 2   2 

  Celkem žáků 7. ročníku 2   2 
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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 22 

Učební obor s maturitou L 1 

Učební obor s výučním listem H 7 

Celkem   36 
      

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 má zpracovaný minimální preventivní program. Cílem programu je, aby se 

preventivní výchovně vzdělávací působení stalo a zůstalo neoddělitelnou součástí výuky. Ve 

vyučovacích předmětech jsou žáci vedeni ke zdravému životnímu stylu a prevenci rizikového 

chování.  Dílčí oblasti preventivního působení se objevují v práci zájmových útvarů, snažíme 

se vést žáky ke smysluplnému trávení volného času (zájmové útvary organizované na I. a II. 

stupni, činnost školní družiny, lyžařské kurzy, škola v přírodě, soutěže, kulturní vystoupení). 

Školního preventivní program se zaměřuje především na třídní klima, vztahy mezi žáky, 

prevenci proti šikaně a patologickým jevům. 

I přes veškerá omezení z důvodu epidemiologické situace 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.  

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

učitelé s žáky organizovali aktivity pro stmelení kolektivu a vzájemné poznávání žáků. Žáci 

jednotlivých tříd si sestavili pravidla soužití ve třídě, kterými se ve školním roce řídili. 

V průběhu roku využili třídní učitelé na I. i II. stupni k soudržnosti třídního kolektivu a ke 

zlepšení klimatu ve třídě paní psycholožku Vlastu Recovou. V září se deváté třídy aktivně 

zúčastnily besedy Sebeovládání a odkládání povinností. Osmé a deváté ročníky navštívily 

preventivní projekt založený na smyslovém prožitku a interaktivitě k primární protidrogové 

prevenci. V závěru školního roku byli v navazujícím programu Revolution train seznámeni  

s trestní odpovědností nežádoucího chování. 

V letošním školním roce pokračoval projekt „Ovoce do škol“, který je zaměřen na 

zdravou výživu. Snahou tohoto projektu je bojovat proti dětské obezitě. 
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Na škole pracovala žákovská samospráva, která se pravidelně scházela a pracovala pod 

vedením Mgr. Martiny Houškové. Žáci měli možnost prostřednictvím svých zástupců vyjádřit 

své připomínky a návrhy k problémům ve škole a ve třídě. Z jejich setkání vzešly zajímavé 

nápady, které zpříjemnily pobyt dětí ve škole. Třídy se účastnily každoroční soutěže ve sběru 

papíru. Pro veřejnost byl uspořádán Den otevřených dveří. Některé třídy vyjely na školu 

v přírodě a lyžáček, žáci druhého stupně se zúčastnili lyžařského kurzu. V závěru roku se mohla 

každá třída těšit ze svého výletu. K prohloubení komunikačních dovedností mezi I. a II. 

stupněm přispěla zdařilá akce Den dětí pořádaná devátými třídami a Den učitelů, kde starší děti 

učily ty mladší.  Rovněž zhlédnutá divadelní představení a zpívání při Evropském dni hudební 

výchovy obohatily vnitřní svět dětí o radost ze společného díla.  

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

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

řešeny na místě, závažnějším se věnovala výchovná komise školy. Jednalo se především o 

komunikaci a vztahy ve třídě.  

Ve škole jsme nezaznamenali neomluvené hodiny ani případy spojené s užíváním 

alkoholu a jiných drog. 

 

 

8. Kulturní akce 

 
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. V minulých dvou letech jsme se kvůli karanténním opatřením nemohli kulturních 

akcí účastnit. Buď se nekonaly vůbec, nebo byly zrušeny. V letošním školním roce jsme 

s radostí vybrali pro každou třídu divadelní představení v Beskydském divadle v Novém Jičíně 

a zejména na 1. stupni jsme zpestřili výuku i projektovými dny, besedami a dalšími akcemi. 

Divadelní představení v BD Nový Jičín: 

1.- 2. ročník: Pohádka do dlaně ( Naivní divadlo Liberec) 

3.- 5.ročník: Hvězdný posel ( Naivní divadlo Liberec) 

6. ročník: Vinnetou (Divadlo Polárka Brno) 

7. a 8. ročník: Šakalí léta (Těšínské divadlo) 

9. ročník: Lakomec (Divadlo Radka Brzobohatého) 

 

Konaly se také dvě besedy, a to pro 2. a 3. ročník a 5. A - Beseda o zemědělství 

(Zemědělský svaz České republiky) a beseda s Policí ČR. 

Projektové dny, které doplnily výuku dětí na 1. stupni, proběhly ve Skanzenu v Rožnově 

pod Radhoštěm, v oboře na Hukvaldech a v Planetáriu Ostrava. 

Děti navštívily Muzeum Nový Jičín, aby si díky Velikonočnímu tvoření přiblížily 

tradice a zvyky Velikonoc. Ve Fokusu v Novém Jičíně tvořily výrobky z keramické hlíny. 

Sedmáci a osmáci zhlédli v dubnu vystoupení sokolnické show Vancos, kde se 

dozvěděli spoustu zajímavých a užitečných informací o životě dravých ptáků, jež zhodnotí  

v hodinách přírodopisu. 

Na konci školního roku jsme s žáky využili příležitost navštívit v KD Starý Jičín koncert 

skupin Koberec a Boom Bang Band a vyslechnout si známé populární a rockové melodie 

v orchestrálním provedení. Byl to pro nás skvělý hudební zážitek. 

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

nemá tolik příležitostí pro návštěvy 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. Proto bychom rádi požádali, zvláště pro děti na I. stupni, o příspěvek na dopravu SRPDŠ.  



17 

 

U starších žáků se budeme snažit volit jednotlivá představení tak, abychom se mohli 

přepravovat linkovými autobusy. 

 

 
Mikulášská nadílka 

 

 

9. Olympiády, soutěže, turnaje, environmentální výchova 
 

Vzhledem ke koronavirové vlně se v podzimních měsících konaly sportovní soutěže 

pouze na půdě školy. Během jarních měsíců byly organizovány i soutěže okrskového, okresního 

či krajského formátu, do kterých se naše škola přihlásila. Po delší vynucené pauze se na naší 

škole také rozběhla tradiční celoroční soutěž „O sportovce roku” (25. ročník)  

a „Nejsportovnější třídu“. Tyto akce jsou jedny 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 dokáží výborně reprezentovat 

naši školu a tím i svou obec.   

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

tenise, Vánoční laťka, turnaje ve vybíjené, volejbale, přehazované a florbale. Pravidelně 

probíhaly také sportovní kroužky (florbal, míčové hry). Pro žáky 8. tříd byl zorganizován 

lyžařský výcvik, který se uskutečnil na přelomu února a března v rekreačním středisku  

v Karolince. Zúčastnilo se jej 35 žáků, kteří se aktivně zapojili do výcviku a doprovodného 

programu. Kromě výše uvedených akcí a soutěží byl uspořádán další ročník oblíbeného 

Florbalového půlmaratonu. Hrálo se nejen pro vítězství týmu, důležitá byla i vůle vydržet se 

silami až do konce a dobře se přitom pobavit.  

Celkem přes 150 žáků naší školy se zúčastnilo těchto mnoha sportovních akcí. To je 

obrovské množství práce, které stálo především na učitelích tělesné výchovy: Mgr. Kateřině 
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Horutové, Mgr. Liboru Petrášovi a Mgr. Romanu Horutovi. Školní sport byl propagován na 

webových stránkách školy a ve Starojickém zpravodaji.  

 
Největší úspěchy, jichž jsme dosáhli:  

Fotbalový turnaj McDonald´s cup: 3. místo v okresním finále 

Štafetový pohár: 1. místo v okresním finále, 10. místo v krajském finále 

Pohár rozhlasu: 2. místo mladších žákyň v okresním finále, 2. místo starších žáků 

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

v okresním finále 

Olympijský víceboj pro žáky: 1. místo družstev v okresním finále a 6. místo v krajském 

finále 

Jednotlivci Olympijský víceboj:  

Lucie Křížková a Anežka Segeťová: 1. místo v okresním finále, 1. místo v krajském finále, 

postup do republikového finále 

Agáta Horutová: 1. místo v okresním finále, 5. místo v krajském finále, postup do 

republikového finále 

Ema Polášková: 1. místo v okresním finále, 4. místo v krajském finále 

Štěpán Škařupa: 1. místo v okresním finále a účast v krajském finále 

Martin Dubec, Lukáš Hasal, Anežka Hrdličková a Anna Dubcová: 2. místo v okresním finále 

a účast v krajském finále 

Ellen Simperová: 4. místo v okresním finále a účast v krajském finále  

 

Výsledky soutěže ve skoku vysokém - Vánoční laťka: 

Mladší kategorie: 

dívky:       chlapci: 

1. Violeta Bezděková, VI.A   1. Mikuláš Bezděk, VII.B 

2. Agáta Horutová, VII.B    2. Vojtěch Bezděk, VII.A 

2. Denisa Zdražilová, VII.B    3. Roman Mřihlad, VII.B 

2. Lucie Křížková, VII.B 

 

 

Starší kategorie: 

dívky:       chlapci: 

1. Sára Valošková, IX.B    1. Petr Závada, IX.A 

2. Anežka Hrdličková, IX.B    2. Patrik Zelenka, IX.A 

3. Kristýna Černá, IX.A    3. Rostislav Krejsa, IX.B 

                              

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

Mladší kategorie: 

1. Daniel Jurajda, V.A    1. Anežka Segeťová, III.A 

2. David Pavlík, V.A     2. Julie Kratochvílová, III.B 

3. Alexandr Benda, IV.B    3. Nela Hubová, V.A 

Starší kategorie: 

1. Ondřej Slavík, VII.A    1. Agáta Horutová, VII.B 

2. Lukáš Hasal, IX.A     2. Lucie Křížková, VII.B 

3. Martin Dubec, VII.A    3. Anežka Hrdličková, IX.B 

 

Nejsportovnější třída: 

Mladší kategorie:     Starší kategorie: 

1. místo: V.A      1. místo: IX.B                      
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Fotbalový turnaj McDonald´s cup - 3. místo v okresním finále 

 
                                                                                             

 

 

 

V letošním roce měli přírodovědně zaměření nadaní a mimořádně nadaní žáci mnoho 

možností zapojit se do nejrůznějších soutěží. Již tradičně jsme na naší škole uspořádali školní 

kolo Biologické olympiády, odkud vzešli postupující do okresního kola. V kategorii starších 

žáků se nejlépe dařilo Veronice Rosové, která se umístila na 6. pozici, postoupila do kraje  

a tady obsadila 11. místo. V kategorii mladších žáků 6. a 7. tříd se v okrese na 3. místě umístila 

Amálie Cigánková, která byla v kraji 10. a Jana Adamcová získala v okrese 2. místo a v kraji 

skončila 7.                                                                                                                                            

14 žáků devátých ročníků si v prosinci vyzkoušelo školní kolo Geologické olympiády 

a všichni postoupili také do kola okresního, kde se pět z nich umístilo na čelních příčkách.  

V dubnovém krajském kole v Opavě nás reprezentovaly 3 soutěžící. Na 1. místě se umístila 

Markéta Cigánková, na 5. místě Eliška Mikulíková a Magdaléna Janýšková získala 6. místo. 

Markéta si tak vybojovalo postup do republikového kola, které se konalo v Českém ráji a zde 

se umístila na 9. příčce.                                                                                                                                 

Novou soutěží s geologickou tematikou pro nás bylo Geologické kladívko, kde bylo 

možné soutěžit v týmech. Děvčata z krajského kola geologické olympiády – Markéta 

Cigánková, Magdaléna Janýšková a Eliška Mikulíková, vytvořila silný tým a na VŠB TU 

Ostrava zvítězila.                                                                                                                                         

Tradiční týmovou soutěží pro nás byla lesnická soutěž YPEF – Mladí lidé  

v Evropských lesích, pořádaná na SLŠ v Hranicích, kde trojice děvčat ve složení Helena 

Dostálová, Kateřina Kalíšková a Daniela Konečná vybojovala 2. místo.                                                                   

Velmi zajímavá přírodovědná soutěž tříčlenných týmů se konala v lednu na Gymnáziu 

v Novém Jičíně, a to Přírodovědná soutěž k poctě Johanna Gregora Mendela. Jednalo se  

v ní o propojení znalostí z biologie, chemie, fyziky a ekologie. Na 3. místě se umístil tým žáků 

ve složení Vendula Varyšová, Anežka Hrdličková, Ondřej Orlita a absolutním vítězem se stal 

chlapecký tým - Lukáš Hasal, Josef Šustek a Vít Vrobel, kteří postoupili do krajského finále  

v Opavě a dosáhli zde na 5. místo.                                                                                                                 
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Na soutěž týmů Jaloveček s tématem „Voda - život v ní a kolem ní“, jsme se letos vydali 

do Valašského Meziříčí. Dívčí tým ve složení Jana Adamcová, Jolana Adamcová, Hana 

Hasalová, Terezie Michalíková a Amálie Cigánková se zde radoval z 1. místa.                               

V říjnu probíhala na naší škole soutěž Přírodovědný klokan – pro žáky 8. a 9. ročníku 

– kategorie Kadet. Své znalosti a logické myšlení z M, F, Př a Z si chtělo ověřit 29 žáků (z 9.A 

10 žáků, 9.B 7 žáků, 8.A  9 žáků a z 8.B 3 žáci). Nejvíce bodů nasbíral J. Šustek z 9.A, druhé 

místo obsadil L. Hasal také z 9.A, na 3. místě skončil A. Ježák z 8.A.                                     

Žáci devátých ročníků se v listopadu opět zapojili do soutěže Mladý chemik. Do 

regionálního kola postoupili tři z nich: Anna Ocásková, Josef Šustek a Markéta Cigánková. Do 

sjednoceného regionálního a krajského finále pak postoupilo 20 soutěžících, mezi nimiž 

všestranně velmi nadaný Josef Šustek získal 9. místo a nadaná Markéta Cigánková konečné  

8. místo.                                                                                                                                               

I v rámci pracovních činností probíhají soutěže pro manuálně zručné nadané žáky.  

28. dubna proběhl na učilišti v Šenově u Nového Jičína již 13. ročník soutěže ŠIKOVNÉ 

RUCE. Čtyři naši kluci (Petr Závada, Patrik Zelenka, Vojta Michalík a Ondra Orlita) byli opět 

šikovní. Petr Závada v práci s kovem obsadil krásné 4. místo. Ondra Orlita si při výrobě dřevěné 

vařečky a prkénka na krájení zeleniny vypiloval 7. místo. V každé kategorii bylo 26 účastníků. 

Přestože se tři kluci ve veliké konkurenci umístili v první jedenáctce, odcházeli velmi smutní. 

V kategorii družstev jim totiž utekla bronzová medaile o pouhý jeden bod. 

Opět jsme zorganizovali a zúčastnili se několika matematických soutěží a výsledky žáků 

potvrdily, že s neoblíbeností matematiky to na naší škole není tak horké.  

V časovém sledu jsme začali LOGICKOU OLYPIÁDOU. Tady jsme dokonce slavili poprvé 

i větší úspěchy. Josef Šustek z 9.A se probojoval do krajského kola a z něj i do kola finálového. 

V Praze exceloval. Celkově se umístil v první třetině, ale mezi zástupci základních škol  

a víceletých gymnázií skončil na 2. místě mezi základní školami! Mezi další nejlepší řešitele 

školního kola patřili: Hugo Valošek (6.B), Barbora Kolářová (7.A) a Adam Ježák (8.A). Na 

podzim jsme ještě uspořádali PYTHAGORIÁDU, jež se zaměřuje na slovní úlohy. Zde byli 

nejúspěšnějšími řešiteli osmáci – Adam Ježák (8.A) a Zuzana Pavlíková (8.B), kteří nás 

reprezentovali v okresním kole. Zuzka zde předvedla výborný výkon a skončila na 3. místě  

a Adam na 5. místě. Ve 2. pololetí jsme pokračovali mezinárodně koordinovaným 

MATEMATICKÝM KLOKANEM, do kterého se zapojili i ti nejmladší. Mezi nejlepšími ve 

4 kategoriích byli: Cvrček - Lucie Stupková (3.A), Klokánek – Ondřej Horák (5.A), Benjamín 

– Barbora Kolářová (7.A), Kadet – Josef Šustek (9.A).  Přes počítač potrápilo 49 žáků svůj 

mozek v soutěži s názvem PANGEA. Zde nejlepší výkony podal opět Adam Ježák (8.A)  

a Hugo Valošek (6.A). Hugo se svým výkonem také probojoval do dalšího kola, které se konalo 

17. června v Praze. Mezi stejně starými žáky se umístil v polovině výsledkové listiny.  

I v okresním kole MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY jsme měli svoje zástupce. Ti samozřejmě 

nejprve museli předvést své znalosti v základním kole, na něž si museli udělat čas ve svých 

volných chvílích. Nejlépe v okrese si vedl opět deváťák Josef Šustek, který obsadil 5. - 6. místo.  

Nadaní žáci 8. a 9. ročníku se 3. února 2022 mohli zapojit do Olympiády v českém 

jazyce. Soutěžilo jich celkem 19. Do okresního kola postoupili Josef Šustek z 9.A a Veronika 

Rosová z 8. A, kteří získali ve školním kole shodný počet bodů. 17. 2. 2022 bylo v knihovně 

uspořádáno školní kolo recitační soutěže pro žáky z 6. až 9. tříd. V okrskovém kole v Novém 

Jičíně nás 23. 2. 2022 reprezentovali: Zdenka Blažková ze 7.A, Veronika Rosová z 8.A a Saša 

Rácz z 8. B. Nadané recitátorky Veronika Rosová i Zdenka Blažková postoupily do okresního 

kola.                                                                                                                                          

Byla zorganizována školní kola dějepisné a zeměpisné olympiády. Ti nejtalentovanější 

ze školního kola se pak zúčastnili okresního kola. Zde se nejlépe vedlo v zeměpisné olympiádě 

Josefu Šustkovi, který se umístil na 6. místě a Simoně Rajnové, která skončila jedenáctá. 

 V březnu jsme se zúčastnili výtvarné soutěže Krása okamžiku. Pořádalo ji Jazykové 

gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě Porubě, Velvyslanectví Francie v ČR a Francouzský 

institut v Praze. Porotu, která vybírala ze 490 prací zaslaných ze 47 škol, zaujaly snímky Zuzany 
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Pavlíkové z 8. B. Získala v I. kategorii soutěže 3. místo. Její další snímek byl vybrán do virtuální 

galerie soutěže. V další výtvarné soutěži-Požární ochrana očima dětí, kterou každoročně 

pořádá okresní ředitelství PO Nový Jičín, získala ve 2. kategorii první místo Matilda Biliotti ze 

7. A. Výtvarné práce žáků ze 7. ročníku byly použity k ilustraci sborníku Starojická básnička 

2022, který vydala obec Starý Jičín.                                                                                                                 

Hudebně nadané děti z 2. stupně navštěvovaly školní pěvecký sbor Cvrčci, s nímž  

v březnu vystoupily ve škole na akci Evropský den hudební výchovy. Hrály také v představení 

Alibaba a 40 loupežníků, jež předvedly 2. června ve Valašském Meziříčí. Obě akce měly velký 

úspěch. Na Evropském dni hudební výchovy vystoupily se svými hudebními čísly také 

některé třídy školy, které si program připravily v hodinách HV.  

Po několika letech se u nás ve škole uskutečnila soutěž v anglickém jazyce. Dne 14. 2. 

- mezi žáky 7. tříd, a 21. 2. – mezi žáky 9. ročníků. V těsném souboji žáků 7. tříd se na předních 

příčkách umístily Simona Rajnová a Kristýna Pešáková. Mezi žáky 9.tříd měli nejvyšší skóre 

Mikuláš Valášek a Vojta Horák. V Novém Jičíně se uskutečnilo okresní kolo soutěže  

z anglického jazyka, kde naši školu reprezentovali Simona Rajnová a Mikuláš Valášek. Součástí 

soutěže byl poslech, čtení textu s porozuměním, ústní popis obrázku a konverzace na dané téma. 

Z celkového počtu 34 účastníků v kategorii osmých a devátých tříd se Mikuláši Valáškovi 

podařilo umístit na skvělém pátém místě. A naše žákyně Simona Rajnová ve své kategorii  

6. a 7. tříd zazářila a vyhrála 1. místo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Markéta Cigánková – 9. místo v republikovém finále Geologické olympiády 
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Žákovský parlament  
 

I v letošním školním měli žáci možnost vyjádřit se k dění ve škole prostřednictvím 

Žákovského parlamentu. 4. až 9. ročník vysílal své dva zástupce na setkání, na nichž mohli 

podávat své návrhy, připomínky a organizovat různé akce, které byly sice omezeny, ale  

v mnohem menší míře než v předchozích letech.  

Mezi největší akce pod záštitou Žákovského parlamentu patřila charitativní sbírka pro 

organizaci Diakonie - Krabice od bot. V únoru pak zástupci parlamentu uspořádali 

Valentýnskou poštu a rovněž měli zásluhu na zapojení školy do celorepublikového projektu 

Ukliďme Česko. 

 

Sběr starého papíru 
 

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

papíru a opět jsme byli zapojeni do projektu „Zelený strom“ organizovaného firmou ORC 

Ostrava pro školy Moravskoslezského kraje. Letos se této soutěže zúčastnilo 102 škol.  

Ve sbírání jsme byli celkem pilní a výsledkem bylo odevzdaných 30 950 kg starého 

papíru, v absolutním množství nasbíraného papíru to znamenalo 2. místo v soutěži. V průměru 

odevzdaných kilogramů na žáka se nám taky docela dařilo, skončili jsme na 3. místě. 

 

Třemi nejlepšími sběrači se v letošním školním roce stali: 

1. Veronika Šindlerová     V.A (3710 kg) 

2. Daniel Tutka     VIII.B (969 kg) 

3. Lucie Stupková    III.A (882 kg) 

 

Nejlepší třídou se stala třída V.A s průměrem 319,62 kg na žáka, 2. místo získala třída 

III. A s průměrem 115,05 kg na žáka a na 3. místě skončila třída II.B - průměr 106,47 kg na 

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

papír sbíráme od podzimu 1996. Celkově jsme už nasbírali 809 732 kg starého papíru, což 

znamená 16 195 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. 

 

 

10. Údaje o výsledcích inspekce 
 

Naše škola se v říjnu 2021 přihlásila k účasti v dobrovolném zjišťování výsledků žáků 

5., 7. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z českého 

jazyka, anglického jazyka a matematiky, které bylo původně plánováno na 2. pololetí školního 

roku 2020/2021 a z důvodu virové epidemie se neuskutečnilo. Naši žáci dosáhli výsledku 

srovnatelného s většinou škol v ČR. 

ZŠ Starý Jičín byla v listopadu 2021 zařazena do inspekčního elektronického zjišťování, 

které nahrazuje v dané záležitosti inspekční činnost na místě. Týkalo se problematiky podpory 

pohybových aktivit a pohybových dovedností žáků jak v rámci výuky tělesné výchovy, tak  

i v rámci ostatních pohybových činností žáků ve škole. Současně byly zjišťovány podmínky, 

které školy, učitelé a žáci pro realizaci pohybových aktivit aktuálně mají. Toto elektronické 

zjišťování bylo dílčí součástí širšího tematického šetření České školní inspekce orientovaného 

na pohybovou problematiku. V jeho rámci pak budou v příštím školním roce realizovány také 

prezenční aktivity a žáci 3. a 7. ročníků základních škol projdou v průběhu 1. pololetí 

2022/2023 také měřením tělesné zdatnosti prostřednictvím sady motorických testů. Výstupy 

tohoto tematického šetření poskytnou velmi důležité informace a podklady pro nastavení 
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vhodné podpory směrem ke školám tak, aby rozvoj pohybových dovedností a realizace 

pohybových aktivit žáků mohla být pravidelnou a efektivní součástí jejich účasti na školním 

vzdělávání. Nejen v důsledku řešení dopadů pandemie nemoci covid-19 do oblasti vzdělávání 

je vedle vyrovnávání rozdílů ve znalostech či dovednostech žáků a vedle podpory jejich 

socializačních aktivit velmi důležité věnovat pozornost také rozvoji jejich fyzické kondice, 

tělesné zdatnosti a pohybových dovedností, které jsou důležité jak pro samotné zdraví, tak pro 

jejich úspěšné vzdělávání. 

V dubnu 2022 naši školu navštívila ČŠI. Předmětem inspekční činnosti bylo Zjišťování 

a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školních vzdělávacích programů 

a zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů. Závěrem inspekční zprávy 

je skutečnost, že se od poslední inspekční činnosti v roce 2013 zvýšil počet žáků o více jak 

jednu čtvrtinu. Škola se zapojila do různorodých projektových činností, které nejen 

podporovaly celkový rozvoj osobnosti žáků, ale přispěly také ke zlepšení materiálně 

technického vybavení školy.  

Silné stránky  

- Účelné zapojení do projektové činnosti, která vede k obnově a modernizaci podmínek ke 

vzdělávání.  

- Příjemné klima ve škole a přátelská atmosféra, vzájemný respektující a vstřícný vztah žáků  

a pedagogů.  

- Stabilní odborně kvalifikovaný pedagogický sbor, který umožňuje účelně plnit záměry a cíle 

školního vzdělávacího programu.  

- Pestrá nabídka různorodých činností, včasné zařazování relaxačních chvilek, dostatečný 

prostor pro zpětnou vazbu směrem k žákům, uplatňování prvků formativního hodnocení  

a zdařilá koordinace mezi učiteli a asistenty na prvním stupni vedla k podnětnému rozvoji 

učebních kompetencí.  

- Škola realizuje rozmanitou nabídku výukových a zájmových činností, které vytváří podmínky 

pro celkový rozvoj osobnosti žáků a současně přispívají ke smysluplnému naplňování jejich 

volného času a předcházení rizikovému chování.  

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení  

- Při kontrolní a hospitační činnosti vedení školy byla v menší míře využívána cílená zpětná 

vazba směrem k učitelům. Následně nastavená odpovídající opatření ke zlepšení kvality výuky 

byla méně efektivní.  

- Předmětové komise pracují formálně, jejich činnost byla zaměřená na organizaci a zajištění 

podmínek výuky, chybí ve větší míře analýza výsledků vzdělávání a zapojení učitelů do 

vzájemných náslechů v hodinách.  

- Ve výuce na druhém stupni často scházelo využití širšího spektra vzdělávacích forem a metod, 

v závěru hodin dostatek času na shrnutí a zopakování učiva, ověření dosažení vzdělávacího cíle 

a zhodnocení práce žáků učitelem či s využitím sebehodnocení a vzájemného hodnocení.  

- Ve většině hodin byla v malé míře uplatňována diferenciace učiva vzhledem k žákům 

nadaným.  

 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy  

- Podporovat nadané žáky vhodnou diferenciací učiva tak, aby tito žáci plně využívali svoje 

schopnosti a vyučovací proces byl pro ně co nejefektivnější.  

- Aplikovat ve výuce především na druhém stupni širší spektrum vzdělávacích forem, v závěru 

hodin poskytovat žákům ve větším rozsahu zpětnou vazbu a zavádět prvky formativního 

hodnocení ve výuce.  

- Provádět účinnější hospitační činnost vedení školy tak, aby byla přínosem jako zpětná vazba 

pro učitele a podporovala zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání.  

- Zaměřit činnost předmětových komisí ve větší míře na analýzu výsledků vzdělávání  

a využívat vzájemné hospitace pro konstruktivní sdílení výuky.  
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V květnu 2022 provedla ČŠI formou elektronického testování povinnou inspekční 

činnost u žáků 9. ročníku zaměřenou na český jazyk a matematiku. Hodnocení našich žáků bylo 

v obou předmětech nadprůměrně ve srovnání s většinou škol v ČR. 

 

 

11. Hospodaření školy (rok 2021)        

 

Dotace KÚ celkem (UZ 33353) 29.871.230,- Kč 

Z toho mzdové prostředky 21.195.234,- Kč 

Prostředky za provedenou práci (OON)    160.266,- Kč 

ONIV   892.848,- Kč 

Odvody na pojistné  7.198.975,- Kč 

Odvody do FKSP   423.907,- Kč   

Celkové čerpání: prostředky na mzdy zaměstnanců  21.195.234,- Kč 

prostředky za provedenou práci   103.878,- Kč 

ONIV    901.524,- Kč* 

Odvody na pojistné 7.186.775,- Kč 

Odvod do FKSP   427.431,- Kč 

 

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

nižšímu čerpání prostředků na odvody pojistného. 

 

Dotace KÚ celkem (UZ 33083) Poskytnutí finančních prostředků ze SR České republiky 

2021 k úhradě neinvazivních RT - PCR testů 

 

Výše dotace:                                                                                                  288.000,- Kč 

Celkové čerpání:                                                                                            287.800,- Kč  

 

Dotace KÚ celkem (UZ 33085) Poskytnutí finančních prostředků ze SR České republiky 

na rok 2021 – Fondu solidarity Evropské unie k úhradě neinvazivních RT - PCR testů 

 

Výše dotace:                                                                                                  137.200,- Kč 

Celkové čerpání:                                                                                            137.200,- Kč 

 

  

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

Z toho čerpání: náklady na energie (plyn, el. energie, voda, stočné)  782.939,- Kč 

Náklady na opravy a údržbu 295.015,- Kč 

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

zakoupit nábytek a vybavení v celkové hodnotě                                          893.257,- 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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Projekt IROP I.  - „Moderní výuka inspiruje“ 

 

Projekt již byl v roce 2021 úspěšně ukončen.  

Bylo profinancováno         7.307.125,99 Kč 

Z toho čerpání: 

Stavební práce v učebnách biologie, fyziky a chemie    2.657.133,- Kč 

Nábytek, počítače, pomůcky do výuky, multif. síťové vybavení, ….  3.879.343,99 Kč 

Spotřebiče (myčka na laboratorní sklo)           49.126,- Kč 

El. zařízení (schodolez)             78.650,- Kč 

Interaktivní učebnice, výukový SW, zálohovací SW, ……..      483.153,- Kč 

Ostatní služby             159.720,- Kč 

 

 

Projekt IROP II. – „Rozvoj odborného vzdělávání v ZŠ Starý Jičín“ 

 

Projekt je v realizaci a v roce 2021 jsme v posluchárně, kovodílně a dřevodílně. 

Čerpání: 

Stavební práce            982.745,- Kč.   

Nábytek           2.249.792,- Kč  

Služby spojené s projektem              23.000,-Kč. 

 

 

 

12. Zapojení školy do projektů    
         
Starojické Šablony III  

Projekt Starojické šablony III běží na naší škole od září 2021. Jedná se o třetí takovýto 

projekt v řadě. Jeho poskytovatelem je MŠMT a díky projektu jsme se mohli zabývat převážně 

těmito tématy: osobnostně profesní rozvoj pedagogů v rámci šablony Tandemová výuka, 

společné vzdělávání dětí a žáků v šabloně Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, 

podpora extrakurikulárních aktivit převážně v šablonách Projektový den ve výuce a Projektový 

den mimo školu. 

1) Čtenářský klub pro žáky (3.II/10) – tato Šablona si již v předchozím projektu získala mezi 

žáky velikou oblibu. Byla vedena lektorkou Mgr. Radkou Demovou. Ve školním roce 

2021/2022 bylo odučeno celkem 32 hodin v rámci dvou Šablon tohoto typu. Dalších  

64 vyučovacích hodin čeká na realizaci ve školním roce 2022/2023.   

2) Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (3.II/11) – zde jsme mohli věnovat 

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

z největších výzev současného školství. Do Šablony se zapojilo celkem 11 lektorek. Ve školním 

roce 2021/2022 bylo odučeno celkem 16 sad této šablony, což činí celkem 256 vyučovacích 

hodin věnovaných žákům ohroženým školním neúspěchem. Pro školní rok následující čeká 

ještě na svou realizaci dalších 25 sad výše zmiňované šablony. 

3) Tandemová výuka (3.II/7) – Jedná se o speciální šablonu, která je realizována vždy dvěma 

vyučujícími a to od samotné přípravy, přes realizaci až po její vyhodnocení. Aktivitu 

pedagogicky zajišťovala Mr. Demová Radka a Mgr. Šarmanová Jana. Ve školním roce 

2021/2022 byly odučeny celkem čtyři sady této šablony, což představuje 40 vyučovacích hodin 

odučených vyučujícími v tandemu. Šablonou byli podpořeni žáci 8. ročníku ve třídách VIII.A 

a VIII.B. a byla v tomto školním roce zcela dokončena. 

4) Projektový den ve výuce (3.II/12) – Šablona přináší velké obohacení všem žákům, kteří ji 

absolvují. Jedná se o aktivitu, při které navštíví školu odborník z praxe a vede výuku v daném 

tématu spolu s vyučujícím. Největší podíl mají šablony a aktivity s environmentální tematikou. 
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Ve školním roce 2021/2022 se uskutečnily celkem čtyři takovéto aktivity a v roce následujícím 

to bude stejný počet. 

5) Projektový den mimo školu (3.II/13) – Tato Šablona je na rozdíl od předchozí zaměřena 

na výjezd žáků mimo prostory školy. Principiálně jde o podobné aktivity, ovšem s tím rozdílem, 

že se uskutečňují mimo prostory školy. Ve školním roce 2021/2022 se uskutečnilo celkem 12 

takovýchto aktivit. 

 

 

Projekty IROP 

Ve školním roce 2021/2022 jsme realizovali dva velké projekty v rámci výzvy IROP. 

Byly zcela zrenovovány, případně vznikly nově učebny, či vybavení: 
 

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 výuková učebna s „hnízdy“ pro práci skupin žáků 

9) Vybavení do všech nově zrekonstruovaných učeben 

10) Vybavení pro výuku robotiky - základ 
 

Na ZŠ Starý Jičín tak vznikly a nadále budou vznikat odborné učebny s vybavením, 

které výrazně překračuje standard na běžných školách. Nemáme se za co stydět. Ve školních 

letech 2020/2021, 2021/2022 bylo tak v rámci projektu IROP profinancováno bezmála 15 mil.   

 

 
                                           Laboratoř fyziky, chemie a biologie 
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Projekt Recyklohraní   

Třináctým 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. 

 
Doučování žáků škol 

Jedná se o realizaci investice 3.2.3 NPO (Národní Plán Obnovy). Investice reaguje na 

potřebu vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace 

prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. 

 
Digitalizujeme školu 

Projekt digitalizujeme školu je projektem, jež realizuje investice NPO (Národního Plánu 

Obnovy) – Komponenta 3.1. V rámci této komponenty je přispíváno na vybavení žáků 

digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí  

a na prevenci digitální propasti 

 
 

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 

Cigánková Marcela 6061012250 
Chemické pokusy na ZŠ a nižším stupni víceletého  

gymnázia 
absolvoval 

Bendová Olga 5060902200 
Začínáme s výukou češtiny jako druhého jazyka na 

ZŠ 
absolvoval 

Hánová Marcela 1031672150 Začínáme s žáky programování v Pythonu absolvoval 

Dutková Eva 5019412200 Zdravotník zotavovacích akcí absolvoval 

Dorazilová Marie 5019412200 Zdravotník zotavovacích akcí absolvoval 

Dutková Eva 1335272150 Formativní a normativní hodnocení žáků absolvoval 

Horut Roman 0119 Příprava na školní inspekci 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 

2021/2022 byly však aktivity KŠ Starý Jičín vzhledem k epidemii Covid 19 omezené  

a neuskutečnily se v takové podobě, jak jsme byli dříve zvyklí.  

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

SRPDŠ, který podporoval naše akce finančně, 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. Velice důležitá je i spolupráce s obecním úřadem a technickými službami obce. 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. Věříme, že v příštím školním roce navážeme na 

úspěšnou spolupráci. 
 

 

 
Projektový den -  Den Země 
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15. Závěr – shrnutí 
 

Na školní rok 2021/2022 se z pohledu historiků bude jednou nahlížet jako na školní rok 

v mnoha ohledech zvláštní a výjimečný. Stalo se tak díky pokračující celosvětové pandemii ve 

výskytu virového onemocnění covid-19. Tato skutečnost opět již potřetí za sebou zásadním 

způsobem ovlivnila průběh celého školního roku tak, jak je popsáno v jednotlivých částech této 

výroční zprávy.  

Na rozdíl od minulých dvou školních roků však nedošlo k plošnému uzavírání škol. 

Hlavně v podzimním a zimním období docházelo k tomu, že pro některé třídy byla nařízena 

karanténa a zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole. V takovém případě pak bylo prezenční 

vzdělávání v dané třídě nahrazeno distančním. Učitelé i žáci ale měli možnost využít zkušeností 

z distanční výuky z minulého školního roku, a tak tato forma vzdělávání již nečinila žádné 

závažnější problémy. Období distanční výuky vždy trvalo v rámci dané třídy jen několik dnů. 

Výluka prezenční výuky z minulých dvou let má výrazné negativní dopady na 

vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. Proto jsme přivítali možnost 

zapojit se do Národního plánu obnovy - doučování a pomoci zmírnit negativní dopady na 

vzdělávací výsledky žáků.  

V únoru 2022 začal válečný konflikt na Ukrajině, jehož důsledkem byl příliv velkého 

počtu ukrajinských uprchlíků do České republiky včetně dětí školou povinných. České školství 

tak po vlně virové epidemie stálo před další náročnou výzvou, a to zajistit vzdělávání pro 

ukrajinské děti. K docházce do naší školy se v tomto období přihlásili 4 žáci. Koncem školního 

roku se konal zvláštní zápis pro ukrajinské děti, k tomuto zápisu se dostavilo 1 ukrajinské dítě.  

Pokračovala velmi dobrá spolupráce školy se zřizovatelem a rodiči žáků, což chápeme 

jako důležitý předpoklad pro další kvalitativní posun školy směrem k moderní vzdělávací 

instituci. Byly realizovány hlavní cíle školního vzdělávacího programu. V průběhu dalšího 

období pak bude v návaznosti na očekávané změny rámcového vzdělávacího programu 

provedena úprava školního vzdělávacího programu, od 1. 9. 2022 se z hlediska vzdělávacího 

obsahu a očekávaných výstupů změní výuka informatiky. Žákům jsme v průběhu školního roku 

předávali nové poznatky, snažili jsme se rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti a přitom jsme 

na ně i výchovně působili tak, aby z nich vyrostli slušní, zodpovědní a tolerantní lidé a byli po 

všech stránkách dobře připraveni pro další etapu svého života. 

Z hlediska materiálního podmínek se škola dále výrazně zkvalitňuje, a to díky projektům 

financovaným z prostředků Evropské unie a podpoře zřizovatele, který do školy dlouhodobě 

investuje nemalé finanční prostředky. Pokračuje pořizování a využívání moderní ICT 

didaktické techniky, která významně rozšiřuje možnosti aplikace moderních vyučovacích 

metod. Tím by se zkvalitňování materiálních podmínek školy nemělo zastavit, naplánovány 

jsou další opravy a modernizace školního vybavení a zařízení. Mnohé se již připravuje a věříme, 

že nás v dalším období čeká mnoho významných pozitivních změn a zlepšení prostředí a zázemí 

školy.  

O činnosti školy pravidelně informujeme ve Starojickém zpravodaji a výsledky své 

práce škola prezentuje rovněž na svých webových stránkách. 

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

a poskytovat základní vzdělání na vynikající úrovni. 

 

 

Ve Starém Jičíně 30. 9. 2022       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 ………… 


