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1. Základní údaje, charakteristika školy:

a) Základní škola a Mate ská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, p ísp vková
organizace
Škola s právní subjektivitou od 1. 1. 1993
Datum za azení do sít škol 21. 3. 1996
IZO 102232822
b) Na základ usnesení 12. zasedání Zastupitelstva m sta Nového Jičína konaného
dne 1. 7. 2004 byla k 1. ř. 2005 zrušena p ísp vková organizace Základní škola
Nový Jičín, Bohuslava Martin 4 a p ísp vková organizace Základní škola Nový
Jičín, Dlouhá 56.
c) Tímto usnesením (bod c) p ešla veškerá práva a závazky zrušovaných
p ísp vkových organizací na p ejímající p ísp vkovou organizaci Základní škola
Nový Jičín, Jubilejní 3, ke dni 1. ř. 2005.
d) Od školního roku 2011/12 vyučujeme podle vlastního Školního vzd lávacího
programu již ve všech ročnících.
e) K 1. 2. 2014 byla v budov odloučeného pracovišt naší školy Dlouhá 56 z ízena
Mate ská škola s celkovou kapacitou 100 d tí ve čty ech odd leních. Název školy
se k tomuto datu zm nil na Základní škola a Mate ská škola Nový Jičín, Jubilejní
3, p ísp vková organizace.
K datu 1. 2. 2014 bylo otev eno jedno odd lení MŠ pro 25 d tí, k 1. 9. 2014 pak bylo
do zbývajících t í odd lení p emíst no 75 d tí z odloučeného pracovišt Trlicova 8 p i MŠ
Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, p ísp vková organizace. Toto pracovišt na ul.
Trlicova 8 k 1. 9. 2014 zaniklo.
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Organizační struktura školy
vedoucí pracovníci

od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019

editel školy

3. stupe

Statutární Z

ídící pracovišt
Jubilejní 3

ízení

Vedoucí
ekonomického
úseku

Zástupce

Zást. editele,

Vedoucí učitelka

Dlouhá 56

Dlouhá 56

ídící pracovišt

MŠ

Zástupce

ídícího pracovišt
Jubilejní 3

ídícího pracovišt
Dlouhá 56

Vedoucí

Vedoucí

poradenského
pracovišt Jub. 3

poradenského

pracovišt Dlouhá 56
(vých. poradce)

(vých. poradce)

Vedoucí

Vedoucí
školní družiny

vychovatelka ŠD
Jubilejní 3

Dlouhá 56

Školník
Jubilejní 3

Školník
Dlouhá 56

Vedoucí ŠJ
Jubilejní 3

Vedoucí ŠJ
Dlouhá 56
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Vedoucí pracovníci a jejich kompetence
1. editel školy – vedoucí zam stnanec podle zákona 262/2006 Sb. (Zákoník práce), 3. stupe
ízení. Statutární orgán, p ímo ídí vedoucí zam stnance na 2. a 1. stupni ízení - statutárního
zástupce editele školy I ( ídícího pracovišt Jubilejní 3), statutární zástupkyni editele II ( ídící
pracovišt Dlouhá 56), vedoucí ekonomického úseku a vedoucí učitelku Mate ské školy.
2. Statutární zástupce editele I, ídící (vedoucí) pracovišt Jubilejní 3 – vedoucí zam stnanec
a
1.
zástupce
statutárního
orgánu,
2.
stupe
ízení.
P ímo
ídí
a kontroluje práci dalších zam stnanc – svého zástupce, vedoucí poradenského pracovišt
(výchovná poradkyn ), vedoucí vychovatelku školní družiny, školníka a vedoucí školní jídelny.
V součinnosti se svým zástupcem organizuje, ídí a kontroluje práci všech pod ízených
zam stnanc na pracovišti Jubilejní 3 a dává jim k tomu závazné pokyny.
3. Statutární zástupce editele II, ídící (vedoucí) odloučeného pracovišt Dlouhá 56
– vedoucí zam stnanec a 2. zástupce editele, 2. stupe ízení. P ímo ídí a kontroluje práci
dalších zam stnanc – svého zástupce, vedoucího poradenského pracovišt (výchovný poradce),
vedoucí školní družiny, školníka a vedoucí školní jídelny. V součinnosti se svým zástupcem
organizuje, ídí a kontroluje práci všech pod ízených zam stnanc na pracovišti Dlouhá 56 a dává
jim k tomu závazné pokyny.
4. Zástupce ídícího (vedoucího) pracovišt Jubilejní 3 – zástupce vedoucího zam stnance
(statutárního zástupce I), 1. stupe ízení. ídí práci pod ízených zam stnanc , v součinnosti se
svým p ímým nad ízeným organizuje, ídí a kontroluje práci všech pedagogických pracovník na
pracovišti Jubilejní 3 a dává jim k tomu závazné pokyny.
5. Zástupce ídícího (vedoucího) pracovišt Dlouhá 56 – zástupce vedoucího zam stnance
(statutárního zástupce II), 1. stupe ízení. ídí práci pod ízených zam stnanc , v součinnosti se
svým p ímým nad ízeným organizuje, ídí a kontroluje práci všech pedagogických pracovník na
pracovišti Dlouhá 56 a dává jim k tomu závazné pokyny.
6. Vedoucí ekonomického úseku – vedoucí zam stnanec,
pod ízených zam stnanc - účetní a ekonomky.

1. stupe

ízení.

ídí práci

7. Vedoucí učitelka MŠ na odloučeném pracovišti Dlouhá 56 – vedoucí zam stnanec,
1. stupe ízení. ídí práci pod ízených zam stnanc - učitelky a ostatní pracovníky.
8. Výchovný poradce – vedoucí poradenského pracovišt Jubilejní 3 – ídí a kontroluje práci
jiných zam stnanc a dává jim k tomuto účelu závazné pokyny - koordinuje práci pedagogických
pracovník v rámci „školního poradenského pracovišt " – psychologa, preventisty sociáln
patologických jev , učitele VPU + ostatní zainteresované učitele.
9. Výchovný poradce – vedoucí poradenského pracovišt Dlouhá 56 – ídí a kontroluje práci
jiných zam stnanc a dává jim k tomu účelu závazné pokyny - koordinuje práci pedagogických
pracovník v rámci „školního poradenského pracovišt " – psychologa, preventisty sociáln
patologických jev , učitele VPU + ostatní zainteresované učitele.
10. Vedoucí vychovatelka školní družiny na pracovišti Dlouhá 56. Organizuje, ídí a kontroluje
práci jiných zam stnanc a dává jim k tomu účelu závazné pokyny – dv vychovatelky na
pracovišti Dlouhá 56.
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11. Vedoucí vychovatelka školní družiny na pracovišti Jubilejní 3. Organizuje, ídí a kontroluje
práci jiných zam stnanc a dává jim k tomu účelu závazné pokyny – t i vychovatelky školní
družiny na pracovišti Jubilejní 3.
12. Vedoucí
školní
jídelny
na
pracovišti
Jubilejní
3.
Organizuje,
ídí
a kontroluje práci jiných zam stnanc a dává jim k tomu účelu závazné pokyny. ídí a kontroluje
práci deseti pod ízených zam stnanc – administrativní pracovnici, vedoucí kucha ku a
Ř kucha ek (vč. pomocných).
13.
Vedoucí
školní
jídelny
na
pracovišti
Dlouhá
56.
Organizuje,
ídí
a kontroluje práci jiných zam stnanc a dává jim k tomu účelu závazné pokyny. ídí a kontroluje
práci jedenácti pod ízených zam stnanc – administrativní pracovnici, vedoucí kucha ku,
9 kucha ek (vč. pomocných), výdejčí stravy a idiče pro rozvoz stravy.
14. Školník na pracovišti Jubilejní 3. Organizuje, ídí a kontroluje práci jiných zam stnanc a
dává jim k tomu účelu závazné pokyny - 5 uklízeček.
15. Školník na pracovišti Dlouhá 56. Organizuje, ídí a kontroluje práci jiných zam stnanc a
dává jim k tomu účelu závazné pokyny - 4 uklízečky.
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Počty žák celkem – šk. rok 2018/2019:

Ročník:
1. – 9. r.
1. – 9. r.

ZŠ a MŠ NJ, Jubilejní 3, p. o. - celkový počet žák (ke 30. 6. 2019)
Pracovišt :
T íd:
Žák :
Ø
21,25
Jubilejní 3
16
340
24,56
Dlouhá 56
9
221

Celkem

25

561

ŠD
115
79

194

Počty žák z jiných obcí
obec

Bartošovice
Bernartice nad Odrou
Dobratice
Fulnek
Hodslavice
Janovice
Jeseník nad Odrou
Kop ivnice
Krhová
Kunín
Libhoš
Mo kov
Rybí
Sedlnice
Starý Jičín
Studénka
Suchdol nad Odrou
Šenov u Nového Jičína
Štramberk
Ve ovice

celkem žák
(chlapc /dívek)

1 (0/1)
2 (2/0)
2 (2/0)
4 (2/2)
2 (1/1)
1 (1/0)
2 (0/2)
2 (2/0)
1 (1/0)
5 (4/1)
1 (1/0)
3 (2/1)
1 (0/1)
1 (1/0)
4 (4/0)
1 (0/1)
1 (0/1)
19 (7/12)
2 (1/1)
1 (0/1)

Údaje o p edložených a školou realizovaných
projektech financovaných z cizích zdroj
- Ve školním roce 201Ř/201ř podala škola žádost o zapojení do projektu Vzd láváním k úsp chu
– reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013870.
- Zapojení do projektu ERASMUS- spolupráce se studenty z Portugalska.
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Záv ry inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí
Vývoj školy
- Od poslední inspekční činnosti v roce 2012 došlo k obm n celého vedení školy. Od roku 2014
je součástí p ísp vkové organizace mate ská škola. K 8. 3. 2017 byl jmenován nový editel
školy. Postupn docházelo k rekonstrukcím školních budov na obou pracovištích. V letošním
školním roce 201Ř/201ř byla provedena celková obnova t locvičen na pracovišti Jubilejní 3.
Od roku 2014 je součástí p ísp vkové organizace mate ská škola. Postupn jsou
modernizovány odborné učebny a vybavení kmenových t íd a pracoviš školní družiny.

Silné stránky
- Velmi dobrá komunikace mezi vedením, pedagogy a rodiči má pozitivní vliv na vzd lávání d tí
a žák .
- Kvalitní systematická práce jednotlivých školních poradenských pracoviš .
- Škola disponuje pln vybaveným dopravním h išt m, což umož uje intenzívní výuku dopravní
výchovy nap íč všemi součástmi - mate skou školou, školní družinou a základní školou.
- Škola účinn motivuje žáky k účasti v sout žích, v nichž žáci dosahují velmi dobrých výsledk
na okresní úrovni.
- Škola systematicky pr b žn dopl uje a obnovuje učební pom cky a zlepšuje materiáln
technické podmínky pro vzd lávání d tí a žák .
- Aktivní spolupráce školy s vn jšími partnery a zapojení do společenského života m sta p ispívá
ke zvyšování kvality pedagogického procesu, rozvíjí pocit sounáležitosti d tí a žák s obcí.
Provázanost p edškolního, základního a zájmového vzd lávání p ináší dostatek p íležitostí
ke spolupráci.
- Samostatné prostory školní družiny, které jsou prostorné, vybavené moderními pom ckami a
didaktickou technikou, umož ují kvalitní zájmové vzd lávání.
Slabé stránky a/nebo p íležitosti ke zlepšení
- Neefektivní využití místností, které slouží pouze k odpočinku d tí v mate ské škole a časová
omezenost programu d tí vzhledem ke stravovacím čas m ve školní jídeln -výdejn .
- Nedostatečné využití diagnostických záznam v mate ské škole pro diferenciaci vzd lávacích
cíl podle individuálních p edpoklad každého dít te.
- Učitelky v mate ské škole nedostatečn aplikovaly do výuky získané poznatky z dalšího
vzd lávání.
- V základní škole chyb lo čast jší vzájemné hodnocení žák , společné zhodnocení spolupráce a
pokroku ve vzd lávání a více motivačn účinn jších metod výuky.
- Spolupráce obou školních poradenských pracoviš nebyla dostatečn propojena.
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Doporučení pro zlepšení činnosti školy
- Za adit do plánu dalšího vzd lávání pedagogických pracovník v mate ské škole akce
zam ené na vzd lávání d tí se speciálními vzd lávacími pot ebami a na využití moderních
forem hodnocení.
- Využívat efektivn diagnostické záznamy d tí pro širší diferenciaci vzd lávání.
- Zamyslet se nad možným využitím ložnic v mate ské škole i ke vzd lávacím účel m a nad
organizací stravování tak, aby co nejmén omezovala individuální tempo d tí a režimové
uspo ádání dne.
- Čast ji do výuky zapojovat i pasivn jší žáky.
- Zintenzívnit vzájemnou spolupráci mezi ob ma pracovišti v oblasti školního poradenství.
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Rozbor hospoda ení – organizace celkem (stav k 31. 12. 2018)

Účet

Název účtu

Rozpočet roční
v Kč

Skutečnost
k 31. 12. 2018
v Kč

Rozdíl mezi
rozpočtem a
čerpáním
v Kč

%
pln ní

Index
2018/2017
za
sledované
období

501

Spot eba materiálu

6 186 740,00

5 996 458,67

190 281,33

96,92

102,75

502

Spot eba energie

4 107 260,00

3 787 758,73

319 501,27

92,22

100,59

511

Opravy a udržování

7 736 470,00

7 200 289,68

536 180,32

93,07

539,99

512

Cestovné

80 000,00

53 401,50

26 598,50

66,75

113,62

518

Ostatní služby

1 995 525,00

2 170 555,90

-175 030,90

108,77

117,28

521

Mzdové náklady

31 277 239,00

31 363 776,00

-86 537,00

100,28

113,30

524

Soc. a zdrav. pojišt ní

10 537 646,00

10 544 305,50

-6 659,50

100,06

113,65

525

Jiné sociální pojišt ní

129 180,00

128 148,00

1 032,00

99,20

116,26

527

Zákonné sociál. náklady

714 425,00

692 393,89

22 031,11

96,92

113,54

531

Silniční da

3 000,00

2 205,00

795,00

73,50

102,08

549

Jiné ostatní náklady

728 910,00

689 551,38

39 358,62

94,60

92,18

551

Odpisy DNM a DHM

911 730,00

911 724,00

6,00

100,00

101,08

558

485 020,00

635 229,48

-150 209,48

130,97

65,89

5..

Náklady z drobného dl. majetku
Celkové náklady projektu
Zkvalit ování vzd lávání na ZŠ
a MŠ

1 857 955,00

1 092 026,99

765 928,01

58,78

172,17

5..

Náklady projektu Poskytování
bezplatné stravy II. ….

79 519,86

43 561,50

35 958,36

54,78

272,06

66 830 619,86

65 311 386,22

1 519 233,64

97,73

121,44

8 358 520,00

8 355 886,71

2 633,29

99,97

103,84
108,93

CELKEM NÁKLADY
602

Tržby z prodeje služeb

603

Pronájmy

200 000,00

271 416,71

-71 416,71

135,71

648

čerpání IF

750 000,00

249 639,41

500 360,59

33,29

648

čerpání FO

0,00

3 058,00

-3 058,00

3,82

648

čerpání RF

0,00

9 860,00

-9 860,00

10,10

649

Jiné ostatní výnosy

740 000,00

903 947,91

-163 947,91

122,16

110,18

662

10 000,00

12 748,42

-2 748,42

127,48

185,11

672

Úroky
Transfery na provoz, vč. údržby,
energií

13 173 670,00

12 825 960,71

347 709,29

97,36

176,69

672

Transfer ze SR

41 660 955,00

41 648 971,00

11 984,00

99,97

113,89

672

Transfer z EU

1 857 955,00

1 092 026,99

765 928,01

58,78

172,17

672

Transfer KÚ

79 519,86

43 561,50

35 958,36

54,78

272,06

CELKEM VÝNOSY

66 830 619,86

65 417 077,36

1 413 542,50

97,88

121,64

0,00

105 691,14

-105 691,14

HOSPODÁ SKÝ VÝSLEDEK
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Rozbor hospoda ení – organizace celkem (stav k 30. 6. 2019)

Účet

Název účtu

Rozpočet
roční v Kč

Skutečnost
k 30. 6. 2018
v Kč

Rozdíl mezi
rozpočtem a
čerpáním
v Kč

%
pln ní

Index
2018/2017
za
sledované
období

501

Spot eba materiálu

6 171 910,00

3 383 377,24

2 788 532,76

54,82

104,59

502

Spot eba energie

4 107 260,00

1 956 018,46

2 151 241,54

47,62

95,46

511

Opravy a udržování

7 726 570,00

501 133,73

7 225 436,27

6,49

390,76

512

Cestovné

50 000,00

38 124,00

11 876,00

76,25

98,77

518

Ostatní služby

1 899 000,00

1 295 758,56

603 241,44

68,23

102,00

521

Mzdové náklady

31 053 600,00

15 155 784,00

15 897 816,00

48,81

118,05

524

Soc. a zdrav. pojišt ní

10 461 608,00

5 064 781,00

5 396 827,00

48,41

118,44

525

Jiné sociální pojišt ní

129 180,00

65 914,00

63 266,00

51,02

117,30

527

Zákonné sociál. náklady

709 999,00

300 394,04

409 604,96

42,31

112,09

531

Silniční da

3 000,00

2 205,00

795,00

73,50

102,08

549

Jiné ostatní náklady

728 910,00

401 042,14

327 867,86

55,02

112,64

551

Odpisy DNM a DHM

911 730,00

455 862,00

455 868,00

50,00

103,40

558

Náklady z drobného dl. majetku

490 021,00

74 533,17

415 487,83

15,21

53,71

5..

Náklady projektu Zkvalit ování
vzd lávání na ZŠ a MŠ

1 857 955,00

569 158,00

1 288 797,00

5..

Náklady projektu Poskytování
bezplatné stravy….

56 052,99

25 318,00

30 734,99

66 356 795,99

29 289 403,34

37 067 392,65

44,14

115,13

8 358 520,00

4 766 083,59

3 592 436,41

57,02

104,43

200 000,00

178 591,13

21 408,87

89,30

144,50

NÁKLADY CELKEM

166,40

602

Tržby z prodeje služeb

603

Pronájmy

648

čerpání FO

0,00

0,00

0,00

648

čerpání RF

750 000,00

0,00

750 000,00

649

Jiné ostatní výnosy

740 000,00

803 471,32

-63 471,32

662

10 000,00

5 312,76

4 687,24

672

Úroky
Transfery na provoz, vč. údržby,
energií

13 054 570,00

3 515 611,00

9 538 959,00

26,93

103,16

672

Transfer ze SR

41 329 698,00

19 997 953,76

21 331 744,24

48,39

118,34

672

Transfer z EU

1 857 955,00

569 158,00

1 288 797,00

672

Transfer KÚ

56 052,99

27 384,50

28 668,49

VÝNOSY CELKEM

66 356 795,99

29 863 566,06

36 493 229,93

HOSP. VÝSLEDEK

0,00

574 162,72

-574 162,72

V Novém Jičín dne Ř. 10. 2019
Mgr. Ladislav Gróf,
editel školy
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Základní škola a Mate ská škola Nový Jičín, Jubilejní 3,
p ísp vková organizace

Zhodnocení práce ZO organizace p i Základní škole a Mate ské škole
Nový Jičín, Jubilejní 3 za školní rok 2018/2019
ZO organizace společn s editelem školy upravovala Kolektivní smlouvu i
Zásady FKSP ke spokojenosti zúčastn ných stran.
Na sch zích ZO organizace ešila aktuální vývoj d ní ve školství. Schvalovala
zm ny v FKSP i Kolektivní smlouv a domlouvala se na akcích pro zam stnance
naší školy.
Z fondu FKSP se dle zásad hradilo následující:
 P ísp vky na stravování
 Vybavení do sboroven
 P edvánoční posezení - setkání s d chodci
 Oslava Dne učitel , Ukončení školního roku
 Permanentky ve výši 1500,- Kč
 Dary dle zásad FKSP
Mgr. Simona Drgová
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a) Charakteristika školy – pracovišt Jubilejní 3
Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3 se stala školou s právní subjektivitou od 1. 1.
1řř3. Na návrh z izovatele M Ú Nový Jičín byly od 1. ř. 2005 sloučeny t i sídlištní školy
v jeden právní celek. Nástupnickou školou se stala ZŠ Jubilejní 3. K tomuto datu byla
vy azena ze sít škol Základní škola Nový Jičín, Dlouhá 56 a Základní škola Nový Jičín,
Bohuslava Martin 4. Tyto školy se staly se součástí Základní školy Nový Jičín, Jubilejní 3.
Ve školním roce 2006/2007 již neprobíhala výuka na pracovišti Bohuslava Martin 4, jediným
odloučeným pracovišt m je až do současnosti Dlouhá 56. Z části budovy pracovišt Dlouhá
byla v pr b hu roku 2013 vytvo ena mate ská škola, která byla otev ena 1. února 2014.
V současné dob má čty i odd lení. Stala se součástí naší školy. Tím se zm nil i název na
Základní a Mate ská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, p ísp vková organizace.
V síti škol jsme byli za azeni od 1. Ř. 2003 jako škola s rozší enou výukou t lesné
výchovy. Od 1. ř. 2003 byla v 6. ročníku zavedena rozší ená výuka t lesné výchovy se
zam ením na basketbal chlapc a lehkou atletiku d včat. Pro malý zájem ze strany d včat
byla výuka lehké atletiky po čty ech letech ukončena.
Základní škola Nový Jičín, Bohuslava Martin 4 byla zam ena také na rozší enou
výuku t lesné výchovy, ovšem se zam ením na lední hokej. P esunem žák z pracovišt
Bohuslava Martin 4 na pracovišt Jubilejní 3 získala také tuto rozší enou výuku.
K významným zm nám došlo o prázdninách p ed zahájením školního roku 200ř/2010,
kdy byly zcela zrekonstruovány ob počítačové učebny. Každá byla vybavena novými počítači
a moderní audiovizuální technikou (interaktivní tabulí, projektory). Interaktivní tabule byly
dopln ny také ve dvou jazykových učebnách a dvou učebnách prvního stupn . Nové jsou i
učebny p írodopisu a hudební výchovy. Ve školním roce 200Ř/200ř byla z vlastních
prost edk zrekonstruována učebna fyziky. Pro další zkvalitn ní výuky se škola zapojila ve
školním roce 2010/2011 do operačního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost,
v prioritní ose Počáteční vzd lávání. Náš projekt dostal název Učíme se interaktivn . V rámci
tohoto projektu bylo vybudováno informační prost edí umož ující učitel m uplatnit
elektronické výukové materiály v pr b hu výuky v deseti p edm tech. Tento projekt byl
ukončen 31. ledna 2012 a ihned na n j navázal ze stejného operačního programu projekt
Modernizace výuky s obdobným zam ením na vytvá ení elektronických výukových
materiál . V rámci tohoto projektu se poda ilo dovybavit všechny t ídy 1. stupn na pracovišti
Jubilejní 3 interaktivními tabulemi a další moderní didaktickou technikou. Tento projekt byl
úsp šn ukončen k 31. červenci 2014.
V pr b hu roku 2014/2015 byla díky dotačním prost edk m z projektu „Modern ji
v odborných učebnách“ zcela rekonstruována odborná pracovna chemie a chemická laborato ,
z vlastních prost edk se nám poda ilo nov vytvo it odbornou učebnu humanitních p edm t .
V zá í 2014 byla dokončena celková vn jší rekonstrukce budov obou pracoviš –
zateplení objekt , vým na oken, generální rekonstrukce st ech aj. Do roku 2015 p ešly ješt
n které terénní úpravy v okolí budov. Ty byly ukončeny o prázdninách 2015. Ve školním roce
2017/2018 byla dokončena rekonstrukce t locvičen školy a o prázdninách zahájena návazná
rekonstrukce zázemí a chodby u t locvičen.
Ve školním roce 2018/2019 m lo pracovišt z ízeny tyto odborné učebny:
- učebnu informatiky s 32 počítači PC (z toho 1 učitelský a 1 server)
- učebnu informatiky s 22 počítači PC (z toho 1 učitelský a 1 server)
- odbornou pracovnu p írodopisu
2
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- odbornou pracovnu fyziky
- odbornou pracovnu výtvarné výchovy
- odbornou pracovnu chemie
- chemickou laborato
- dv jazykové učebny
- učebnu pro práci s d tmi s vývojovými poruchami učení
- dv školní dílny (d evodílnu a kovodílnu)
- dv t locvičny
- fitcentrum
- školní h išt
- botanické odd lení
- školní skleník
- učebnu hudební výchovy s nahrávacím studiem
- školní kuchy ku s jídelnou
- sedm heren školní družiny, které byly využity jako kmenové učebny, dv
t locvičny a jednu učebna, která slouží jako keramická dílna.
- školní knihovnu
Ke konci školního roku 2018/2019
tak pracovišt Jubilejní 3 m lo 1Ř
zrekonstruovaných a nov vybavených učeben a odborných pracoven. V tomto roce jsme se
zam ili na p ípravu vybudování sociálního za ízení t locvičen.
Celkový počet žák k 30.
9. 2018

341

Počet t íd 1. stupn

10

Počet t íd 2. stupn

6

Počet odd lení školní
družiny

4

Pracovišt umož uje žák m smyslupln trávit sv j volný čas mimo vyučování
návšt vou r zných kroužk , což je nejúčinn jší zp sob p edcházení negativním jev m. Jsou
to kroužky hudební (hra na flétnu), sportovní (vybíjená, sportovní hry), výtvarné (keramika),
kroužky anglického jazyka, matematické kroužky, basketball. Kroužky vedou ve v tšin
p ípad pedagogové naší školy.
Škola po ádá a výrazn podporuje také mnoho dalších akcí mimo vyučování. Jsme si
v domi, že tyto akce p ispívají k lepší komunikaci mezi učiteli a žáky, stejn jako podn cují
vzájemné poznání a tím i pozitivn ovliv ují školní klima. Výčet a charakteristika
nejd ležit jších akcí je v bod h.
Nedílnou součástí našeho vzd lávacího programu je také účast ve sportovních a
v domostních sout žích, olympiádách a na p ehlídkách. Systematicky pracujeme
s talentovanými žáky, v našem p ípad zvlášt pohybov nadanými, a maximáln je
podporujeme v jejich schopnostech. Pracovišt dosáhlo opakovan významných úsp ch ve
sportovních sout žích. Jsme velmi rádi, že máme takové žáky, kte í se významn podílejí na
reprezentaci školy i m sta a jsou p íkladným vzorem pro další d ti a kamarády.
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Nejvýznamn jší úsp chy a umíst ní žák našeho pracovišt
Ve sportovních sout žích:
2. místo v okresním kole házené chlapc
4. místo v okresním kole malé kopané chlapc
4. místo v okresním kole sout že mladých cyklist
5. místo v okresním kole ve volejbale
Ve v domostních sout žích
Biologická olympiáda: okresní kolo kategorie D: Ond ej Rajskup (21.)
Zem pisná olympiáda: okresní kolo kategorie A: Jan Novák (11.)
kategorie C: Dominik Žák (23.)
Archimediáda: okresní kolo: Alexandr Vokál ( Ř.)

b) P ehled obor vzd lávání, které škola vyučuje v souladu se
zápisem ve školském rejst íku
obor vzd lání
:
délka vzd lávání :
forma vzd lávání :

79-01-C/01 Základní škola
ř rok
denní forma

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy


Celkový počet zam stnanc pracovišt Jubilejní 3 ke dni 30. 9. 2018
Pracovní za azení
Učitelé
Vychovatelky ŠD
Speciální pedagog
Správní zam stnanci
Školní jídelna
Asistent pedagoga
Celkem



P epočtený
22,14
3,59
0,67
8
10
2,64
47,04

Odborná a pedagogická zp sobilost pedagogických pracovník ke dni 30. 9. 2018
Dosažené vzd lání
1. stupe
2. stupe
Celkem:



Fyzický počet
23
4
1
8
10
3
49

P epočtený počet učitel
celkem
bez kvalifikace
10
0
12,14
0
22,14
0

Výchovné poradenství

4
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Počet výchovných poradc na pracovišti: 1
Získané vzd lání:
výchovné poradenství – studium VŠ, vzd lávací kurz
„Volba povolání“, vzd lávací kurz ke specifickým poruchám


Metodik prevence
Počet školních metodik prevence na pracovišti: 1
Získané vzd lání:
VŠ aprobace M – F, studium k výkonu specializačních
činností v rozsahu 250 hodin



ICT koordinátor
Počet ICT koordinátor na pracovišti: 1
Získané vzd lání:
VŠ aprobace M – F, studium k výkonu specializačních
činnosti – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií



Vychovatelky
Počet vychovatelek na pracovišti: 4
Získané vzd lání:
4x st edoškolské pedagogické – obor vychovatelství



Koordinátor ŠVP
Počet koordinátor na škole: 1
Získané vzd lání:
VŠ



Koordinátor environmentální výchovy
Počet koordinátor na pracovišti:
1
Získané vzd lání:
VŠ aprobace M – P , studium k výkonu specializačních
činností v rozsahu 250 hodin



Školní speciální pedagog
P epočtený počet na pracovišti: 0,67
Získané vzd lání: VŠ magisterské – obor speciální pedagogika



Asistent pedagoga
Počet asistentek na pracovišti: 3
Vzd lání: 1x VŠ Mgr., 1x VŠ Bc., 1x st edoškolské + studium pro AP
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d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Naše pracovišt Jubilejní 3 se snaží získat dobrou pov st mezi rodiči aktivitami, které
sm ují k rodič m budoucích prv áčk . Vlastní zápis probíhá také hravou formou.
Dlouholetá je i spolupráce s mate skými školami. D ti p edškolního v ku se p icházejí
podívat na výuku do 1. t íd a učitelé podávají informace rodič m v mate ských školách a
chystali aktivity pro p edškoláky. Ve školním roce 2018/2019 jsme na základ zájmu rodič
pokračovali v klubu „P edškoláček“. V druhé polovin dubna a kv tnu se pravideln setkávali
budoucí žáci prvních t íd a jejich rodiče s učiteli a vychovatelkami školní družiny, plnili
zábavné úkoly, vyzkoušeli si uvol ovací cviky atd. Klub P edškoláček p isp l k lepší
komunikaci mezi učiteli a rodiči, d ti se seznámily se školním prost edím. Rodiče byli
s klubem velmi spokojeni.

Počet zapsaných žák v roce 2018/ 2019:
Zápis do 1. ročník ve škol. roce 2018/ 2019
Celkový počet d tí, které se dostavily k zápisu
Počet žádostí o odklad školní docházky
Poprvé u zápisu
Žáci p icházející po odkladu

celkem
31
5
26
5

Po zápisu se mohou ješt počty p ihlášených žák zm nit vzhledem ke st hování.
Stejn tak se m ní počty odklad povinné školní docházky. 2. ř. 201ř nastoupilo do první
t ídy 24 žák .
Počty zapisovaných žák stále klesají. Sídlišt , které je spádovou oblastí pro naše
pracovišt , stárne a v obvodu je stále mén d tí, část rodič pracuje v centru m sta, a proto
vozí d ti do jiných jičínských škol.

e) Údaje o výsledcích vzd lávání žák
Pro školu je nezbytná zp tná vazba, i když m ení výsledk vzd lávání je značn
problematické, protože záleží nejen na práci učitele, ale samoz ejm i na úrovni žák ve t íd .
Pro porovnání výsledk vzd lávání v paralelních t ídách je na škole zaveden systém
srovnávacích prov rek z českého jazyka a matematiky.
Ke zkvalit ování práce učitel p ispívají také vzájemné hospitace a hospitační činnost
vedení školy.
Vycházející žáci
počet vycházejících žák z ř. t ídy – 30
- 21 na čty leté maturitní studium / 10 chlapc a 11 dívek/
- 7 na t íleté studium uč. obor /5 chlapc a 2 dívky/
- 2 žákyn jsou v zahraničí ( § 3Ř)
6
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počet vycházejících žák ze Ř. t ídy – 1
- žák se spln nou povinnou školní docházkou na t íletý
učební obor
počet vycházejících žák ze 7. t ídy – 3
- 2 žákyn na víceleté gymnázium
- 1 žákyn je umíst na v Diagnostickém ústavu pro
mládež, má ukončenou školní docházku, bude nastupovat
na dvouletý učební obor
Výsledky p ijímacího ízení na SŠ
Typ školy
Gymnázium státní
Gymnázium Nový Jičín
Gymnázium a St ední pr myslová
škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhošt m
Odborné školy státní (čty leté obory)
Mendelova SŠ Nový Jičín

Chlapci

Dívky

Celkem

Gymnázium

2

2

4

Gymnázuim

1

0

1

Informační technologie
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum

1
1
0

0
3
1

1
4
1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

2

0

2

0

1

1

Obor

St ední škola Frenštát pod
Hotelnictví
Radhošt m
SŠ technická a zem d lská Nový
Ekologie a biologie
Jičín
SŠ služeb a podnikání, Ostrava Masér sportovní a
Poruba
rekondiční
Vítkovická st ední pr myslová škola Letecký mechanik
St ední škola stavební, Valašské
Pozemní stavitelství a
Mezi íčí
architektura
SŠ filmová, multimediálních aplikací
Mediální tvorba
a počítačových technologií, Zlín
Odborné školy církevní (čty leté obory)
SŠ pedag. a zdrav. sv. Anežky
Praktická sestra
České Odry
Um lecké školy (čty leté obory)
St ední škola um ní a designu,
Malba
Brno
Odborné školy státní (t íleté obory)
SŠ technická a zem d lská Nový
Nástroja
Jičín
Truhlá
Obráb č kov
SŠ Odry
Kade ník
Masér.rekondiční a
sportovní
Gymnázium a SPŠ elektrotechniky
a informatiky, Frenštát pod
Elektriká
Radhošt m
Odborné školy soukromé (t íleté obory)
Nestudující

7

0

1

1

0

2

2

2

0

2

1
1
0

0
0
1

1
1
1

0

1

1

1

0

1

0

0
2

0
2
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Žáci vycházející z nižších ročník
Víceletá gymnázia - státní (osmileté studium)
5. ročník
Obor

Chlapci
0

Dívky
0

Celkem
0

0

2

2

Chlapci
1

Dívky
0

Celkem
1

0

1

1

Víceletá gymnázia - státní (šestileté studium)
7. ročník
Gymnázium a SOŠ Nový Jičín
Gymnázium
Žáci se spln nou školní docházkou
8. ročník
Obor
SŠ technická a zem d lská Nový Strojní
Jičín
mechanikzámečník
7. ročník
SŠ a ZŠ Haví ov.Šumbark
Kucha ské
práce

P ehled o výsledcích vzd lávání žák
T ída
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
Ř. ročník
ř. ročník
Celkem:

S vyznamenáním
41
31
18
22
26
7
18
3
10
176

Prosp lo
2
3
19
18
19
31
27
20
18
156

Neprosp lo
0
1
0
1
1
0
1
1
1
7

Nehodnoceno Pr m r
0
1,12
1
1,2
0
1,59
1
1,55
0
1,57
0
1,98
1
1,88
0
2,05
0
1,87
3
1,65

Opravné zkoušky bylo umožn no konat celkem 4 žák m, z toho 2 po opravných zkouškách
prosp li.

f) Údaje o prevenci sociáln patologických jev
Činnost preventivního poradenského týmu
Preventivní poradenský tým se scházel ve složení|: učitelky z I. st. M. Borošová, A.
Vráblová, VP M. Balonová, ŠMP M. Molinová, speciální pedagog P. Jank a n kolikrát Š
L. Gróf.
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Sch zky probíhaly nepravideln , podle pot eby.
Prioritou setkávání bylo ešení výchovných a vzd lávacích pot eb žák , p íprava jednání
výchovných komisí, jak komunikovat s rodiči problémových žák . Mimo jiné se ešily
problémy ve t íd I. B, IV. B, VI. A, VII. A, IX. A – poruchy chování, poruchy učení, pozdní
p íchody na vyučování.
Minimální preventivní program
MPP byl letos zpracován pro ob pracovišt . V zá í byli žáci a rodiče seznámeni s MPP,
který je umíst n na webu školy. D ležité informace pro žáky a rodiče byly umíst ny na
nást nce. Celý školní rok učitelé p sobili na žáky tak, aby se zlepšovaly vztahy ve t íd , aby
žáci byli schopni rozlišovat dobré a špatné, stanovili si správný žeb íček hodnot, um li se
ovládat a dodržovali zásady slušného chování. Preventivn p sobili v rámci jednotlivých
p edm t , p i návšt vách divadelních a filmových p edstavení, na akcích po ádaných m stem,
Hájenkou, policií, PPP Nový Jičín. V p edm tech (VO, VkZ, CH, P , prvouka, p írodov da,..)
se žáci zabývali problematikou zdravé výživy, komunikace, ešení problém a konflikt ,
výb ru partnera a problematikou návykových látek.
B hem školního roku se ešily r zné káze ské p estupky: agresivita mezi spolužáky,
vulgární vyjad ování, pozdní p íchody do školy, nevhodné chování mezi spolužáky, používání
mobilu ve vyučování, nevhodné chování k učitel m.
Učitelé využívali pomoc PPP Nový Jičín, policie a odboru sociální péče.
V červnu se uskutečnilo setkání ŠMP s okresním metodikem s nabídkou další
spolupráce a aktivit pro žáky.
Akce školy, které p ispívají k prevenci:
 slavnosti m sta
 vánoční jarmark
 den otev ených dve í
 preventivní programy realizované PPP Nový Jičín:
o Bezpečné chování na internetu – IV. A, B
o Pravda a omyly o kou ení – V. A, B
o Kyberšikana a jak jí zbránit – VI. A, B
o Zvládání vzteku a agrese – VII. A, B
o P edsudky a tolerance – VIII. A
o Právní odpov dnost (d raz na následky protiprávního jednání mezi žáky) – IX. A
 preventivní programy realizované M stskou policií Nový Jičín
o Co je moje není tvoje - prevence krádeží II. A, B
o Zvyšování právního v domí – VI. A, B, VII. A, B
o Profese strážníka, osobní bezpečí - I. A, B
 sch zky a akce Školní žákovské samosprávy:
o netradiční vyučování – Den učitel
o školní turnaj Piškvorky
 schránka d v ry
 Den Zem
 sportovní turnaje a sportovní sout že, sportovní den školy
 v domostní sout že
 besedy s p íslušníky m stské policie v novaná dopravní výchov a činností policie a
šikany
 dopravní výchova
9
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sb rové akce (papír, elektro)
pomoc starších žák p i zajiš ování akcí po ádaných školní družinou
pomoc starších žák p i zajiš ování zápisu do prvních t íd
exkurze, školní výlety
návšt vy divadla, knihovny, ú adu práce…
ukončení školního roku

Preventivní akce školy pro rodiče


P ednáška pro rodiče prvních a druhých t íd s PhDr. P. Letým: „Podporující výchovný
styl a ešení výchovných problém “

P ehled o výsledcích chování žák
Chování:

velmi dobré

uspokojivé

neuspokojivé

1. stupe

199

3

0

2. stupe

132

5

0

Celkem:

331

8

0

Negativní jevy na škole a jejich ešení
ešeny byly problémy kázn , krádeže, šikany, agresivity, záškoláctví, ničení majetku
a kou ení žák . ešilo se také rizikového chování žák na prvních a druhém stupni a vztahy
mezi žáky v osmých t ídách a deváté t íd . S výsledky šet ení byli seznámeni rodiče. Pokud
byly závažn jší negativní jevy prokázány, žák m byla ud lena výchovná opat ení. V pr b hu
školního roku bylo zaznamenáno n kolik situací, které se týkaly výchovných problém na
škole. Byly podchyceny a ešeny:









agresivita mezi spolužáky
kyberšikana mezi spolužáky
nevhodné chování žák k vyučujícím
neomluvená absence
nekáze ve výuce
nevhodné chování mezi spolužáky
vulgární vyjad ování
pozdní p íchody do školy

Společnou snahou všech zainteresovaných pedagogických pracovník bylo vše ihned
ešit, nic neodkládat nebo zakrývat. Negativních jev obecn ve společnosti p ibývá, objevují
se nové (kyberšikana). V ešení t chto problém napomáhal také školní psycholog.
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g) Údaje o dalším vzd lávání pedagogických pracovník
P ehled kurz DVPP ve školním roce 2018/2019
Datum

Název

Účastníci

Organizátor

19.9.2018

Tvorba IVP pro žáky s LMP

Jank , Vráblová, Benčáková,
Jankotová, Chupíková

SPC NJ

pr b žn IX.-V.

Studium pro koordinátory
ŠVP

K ížová

NIDV

2.10.2018

První pomoc

ped. pracovníci

ČČK

pr b žn IX.-XI.

CLIL

Martincová

Hello

pr b žn IX.-XI.

Akademie MIND

Borošová

Qiido

11.10.2018

Metodické sdružení vých.
poradc

Balonová

Kvic

7.11.2018

TalkEd2.1: Budoucnost
vzd lávání

Imider

Edhance

14.11.2018

Správní právo p i ízení
školy a škol. za ízení

Gróf, Kauba

Paris

14.11.2018

Sn m asociace logoped
ve školství

Jank

Asociace logoped ve
školství

2.1. - 5.1. 2019

Doškolovací kurz pro
lyža ské instruktory

Jankotová, Madziová

Kvic

17.1.2019

Práce s programem Abaku

vyuč. 1. st. a M na 2. st.

Mensa

21.1.2019

Metody výuky ČJ

Jank , Kelnarová

Bohumila Toupalová

30.1.2019

Seminá geografie

Janota

OsU

6.2.2019

Jak podat žádost Erasmus+

Kauba

Seminaria

pr b žn III.-V.

Práce s nadanými žáky

Benčáková, Stenchlá

OsU

5.4.2019

Tipy a triky pro výuku NJ

Najdková

Slezská univerzita

8.4.2019

Efektivní metody v ČJ a
ped. intervence

Jank

Bohumila Toupalová

17.4.2019

Didactica magna

Kauba, Gróf

ZŠ Mendelova

29.4.2019

Fenomén nadaných d tí

Borošová

Kvic

2.5.2019

Škola v pohybu

Částečka, Kučerová

FAČR

6.5., 31.5.2019

Učíme efektivn CLIL

Jankotová

Kvic

28.-30.8.2019

T lo Olomouc

Kučerová, Halaštová, Částečka

UP Olomouc

Hodnocení DVPP na škole:
Další vzd lávání pedagogických pracovník bylo v tomto roce zam eno p edevším na
nové právní p edpisy, nové poznatky, metody a formy práce. Pedagogičtí pracovníci si své
poznatky z oborového vzd lávání p edávali v rámci PK a metodických sdružení.
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h) Údaje o n kterých aktivitách pracovišt Jubilejní 3 a
prezentace školy na ve ejnosti
K tomuto výčtu je možné na webových stránkách školy shlédnout doprovodné fotografie.
Název akce

Účastníci

Doprovod

Místo

10.9.2018

Legiovlak

IX.A - výb r

Purmenská

Valašské
Mezi íčí

17.9.2018

Dopravní h išt

IV.B

Benčáková, Rýznarová

Nový Jičín

V.A, V.B

Martincová, K ížová

Nový Jičín

Datum

18.9.2018 Evropský týden mobility
24.9.2018

V n jehličí

III.A

Chupíková

Nový Jičín

1.10.2018

Besedy v knihovn

IV.B, II.A, II.B

Benčáková, Kelnarová,
Jankotová, Rýznarová

Nový Jičín

3.10.2018

Beseda - Volba
povolání

IX.A

Stenchlá

Nový Jičín

3.10.2018

Besedy v knihovn

III.A, III.B

Chupíková, Madziová

Nový Jičín

5.10.2018

Besedy v knihovn

V.A

Martincová

Nový Jičín

8.10.2018

Putování lesem

VII.A

Molinová

Nový Jičín

10.10.2018

Návšt va záchranné
stanice

IV.A, IV.B

Benčáková, Vráblová,
Osandíková, Rýznarová

Bartošovice

12.10.2018

Putování lesem

VII.B

Juráček, Konečná

Nový Jičín

16.10.2018

Putování lesem

VIII.A

Šustek

Nový Jičín

VIII.A, IX.A

Molinová, Šustek,
Stenchlá

Nový Jičín

17.10.2018 Kino - Nicholas Winton
19.10.2018

V n jehličí

III.B

Madziová

Nový Jičín

22.10.2018

V n jehličí

IV.B

Benčáková, Rýznarová

Nový Jičín

24.10.2018

V n jehličí

III.A

Chupíková

Nový Jičín

24.10.2018

P ehlídka SŠ - Gema

IX.A

Balonová

Šenov

2.11.2018

Návšt va zámku

IV.A

Vráblová, Osadníková

Kunín

5.11.2018

Exkurze do SPV SŠ

VIII.A

Balonová

Odry

6.11.2018

Projektový den - Hrad

IV.B

Benčáková, Rýznarová

Starý Jičín

6.11.2018

Výstava - Od písmene
ke knížce

VII.B

Juráček, Konečná

Nový Jičín

6.11.2018

Besedy - Kyberšikana

VI.A, VI.B

Molinová, Imider,
Najdková

škola

7.12.2018

Lžička medu

I.A, I.B

Borošová, Böhmová

Nový Jičín

7.11.2018

Výstava - Od písmene
ke knížce

VI.B

Najdková

Nový Jičín

8.11.2018

Výstava - Od písmene
ke knížce

VI.A

Halaštová

Nový Jičín

13.11.2018

Festival outdoorových
film

2. stupe

TU

Nový Jičín

14.11.2018

Beseda - Zvládání
vzteku a agrese

VII.A, VII.B

Molinová, Juráček,
Stenchlá

Nový Jičín

III.A, III.B

Madziová, Chupíková

Nový Jičín

14.11.2018 Divadlo - Tanec pralesa
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15.11.2018

Návšt va knihovny

I.A

Borošová

Nový Jičín

16.11.2018

Návšt va knihovny

I.B

Böhmová

Nový Jičín

20.11.2018

Výstava - Od písmene
ke knížce

VII.A

Molinová

Nový Jičín

21.11.2018

Bibliografická lekce

VI.B

Balonová

Nový Jičín

28.11.2018

Zima v p írod

II.A, II.B

Kelnarová, Jankotová

Nový Jičín

22.11.2018

Beseda - Pravda a
omyly kou ení

V.A, V.B

Martincová, K ížová

škola

27.11.2018

Beseda - Máme na
výb r?

V.A, V.B

K ížová, Imider

škola

28.11.2018

Beseda - Voda bez
obalu

VI.A, VI.B

Halaštová, Balonová

škola

4.12.2018

Besedy z programu
"Nestlé zdraví pro d ti"

I.A, II.A, II.B,
III.A, III.B, VIII.A

TU, Imider

škola

6.12.2018

Besedy z programu
"Nestlé zdraví pro d ti"

VII.A, IX.A, IV.B,
VI.A, VII.B, VI.B

TU

škola

6.12.2018

Projekt - Škola v
pohybu

II.A, III.B, I.B

Kelnarová, Madziová,
Böhmová

škola

7.12.2018

Beseda - Bezpečné
chování na internetu

IV.A

Vráblová, Osadníková

škola

7.12.2018

Beseda - P edsudky a
tolerance

VIII.A

Najdková, Stenchlá

škola

11.12.2018

Vánoce na d din

IV.A, IV.B

Vráblová, Benčáková,
Osadníková, Rýznarová

Rožnov pod
Radhošt m

IV.A

Vráblová, Osadníková

škola

11.12.2018 Vánoční tvo ení s rodiči
13.12.2018

Vánoční jarmark

všichni

všichni

škola

14.12.2018

Projekt - Škola v
pohybu

III.A, I.A, II.B

Chupíková, Borošová,
Jankotová

škola

výb r

Madziová, Imider,
Benčáková, Vráblová,
Mrkva

Nový Jičín

19.12.2018 Vystoupení na nám stí

21.1.2019

21.12.2018

Exkurze do Sv ta
techniky

IV.A, IV.B

Vráblová, Benčáková,
Osadníková, Rýznarová

Ostrava

10.1.2019

Exkurze do planetária

V.A, V.B

Martincová, K ížová

Ostrava

17.1.2019

Slavnostní otev ení
t locvičen

všichni

Halaštová, Částečka

škola

25.1.2019

Lyžáček

II.A, II.B, III.A,
III.B

Halaštová, Částečka,
Jankotová, Madziová

Tošovice

23.1.2019

Besedy - Profese
strážníka

I.A, I.B

Borošová, Böhmová

škola

24.1.2019

Besedy - Zvyšování
právního v domí

VI.A, VI.B

Kauba

škola

25.1.2019

Besedy - Zvyšování
právního v domí

VII.A, VII.B

Juráček, Molinová

škola

5.2.2019

Divadlo - Pipi dlouhá
punčocha

IV.A, IV.B

Vráblová, Benčáková,
Osadníková, Rýznarová

Nový Jičín

6.2.2019

Beseda - Bezpečné
chování na internetu

IV.B

Benčáková

Nový Jičín

12.2.2019

Divadlo - Zimní p íhody
včelích medvídk

I.A, I.B

Borošová, Böhmová

Nový Jičín

13.2.2019

Projektový den Strojírenství

VIII.A

Balonová

Nový Jičín
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18.2.2019

13.2.2019

Muzejní lekce

VI.B

Najdková

Nový Jičín

20.2.2019

Cizojazyčná prohlídka
m sta

IX.A

Imider

Nový Jičín

21.2.2019

Výstavva v rámci VV

IX.A

Imider

Nový Jičín

22.2.2019

Projekce - Sv t kolem
nás (Irán)

VI.A, VI.B, VIII.A,
IX.A

TU

Nový Jičín

22.2.2019

Lyža ský výcvik

VII.A, VII.B

Halaštová, Částečka,
Jankotová

Velké Karlovice

6.3.2019

Beseda - Zví e

IX.A

Najdková, Imider

škola

7.3.2019

Divadlo - Pyšná
princezna

III.A, III.B

Chupíková, Madziová,
Slabá

Nový Jičín

20.3.2019

Projektový den v
SŠTaZ

VIII.A

Šustek

Nový Jičín

VI.A, VI.B

Balonová, Halaštová

škola

20.3.2019 Divadlo pro p edškoláky

9.4.2019

21.3.2019

P írodohraní

výb r 7. roč.

Molinová

Nový Jičín

28.3.2019

Návšt va MŠ

I.A

Borošová

škola

29.3.2019

Dopravní h išt

IV.A

Vráblová, Osadníková

Nový Jičín

1.4.2019

Dopravní h išt

IV.B

Benčáková, Rýznarová

Nový Jičín

3.4.2019

P ehlídka technických
profesí

VIII.A

Balonová

Kop ivnice

16.4.2019

P edškoláček

budoucí prv áci

vyuč. 1. st, Halaštová

škola

10.4.2019

Beseda - Velikonoce v
Beskydech

II.A, II.B

Kelnarová, Jankotová

škola

11.4.2019

Projekt NEPZ

VIII.A, VI.A, VII.A,
IX.A

Halaštová

škola

23.4.2019

Divadlo - Trapas
nep ežiju

2. stupe

Balonová, TU

Nový Jičín

25.4.2019

P edstavení - Dubnová
taneční scéna

IV.B, V.A

Benčáková, Rýznarová,
Martincová

Nový Jičín

26.4.2019

Poznávací zájezd do
Vídn

VIII.A, IX.A

Najdková, Imider

Víde

26.4.2019

Prezentace na Dni
Zem

VIII.A, IX.A

Stenchlá, Molinová,
Balonová

Nový Jičín

7.5.2019

V n jehličí

IV.A

Vráblová, Osadníková

Nový Jičín

9.5.2019

Beseda - Finanční
gramotnost

IX.A

Stenchlá

Nový Jičín

14.5.2019

Návšt va M P

V.B

K ížová

Nový Jičín

15.5.2019

Návšt va archivu

výb r IX.A

Najdková

Nový Jičín

16.5.2019

Exkurze - Landek

IV.A, IV.B

Vráblová, Benčáková,
Osadníková, Rýznarová

Pet kovice

17.5.2019

Program - Není zač,
jsem rozkladač

IV.B

Benčáková, Rýznarová

Nový Jičín

23.5.2019

Sportovní den školy

výb r sportovc

Částečka, Halaštová

Nový Jičín

28.5.2019

Školní výlet

II.A,B

Jankotová, Kelnarová

Štramberk

30.5.2019

Školní výlet

IV.A

Vráblová, Osadníková

Praha

5.6.2019

Školní výlet

I.A,B

Borošová, Kraváriková

Planetárium Ostrava
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5.6.2019

Muzeum českon meckého
porozum ní

IX.A

Najdková

Odry

7.6.2019

Pohár starosty m sta

všichni

všichni

Nový Jičín

11.6.2019

Divadlo ZŠ Starý Jičín

III.B, IV.B

Madziová, Benčáková

Starý Jičín

11.6.2019

Klíč od brány minulosti edukační program

VII.A

Molinová

Nový Jičín

12.6.2019

Školní výlet

VI.A

Halaštová

Olomouc

12.6.2019

Školní výlet

V.A

Martincová

Brno

13.6.2019

Exkurze do Sv ta
techniky

VIII.A

Šustek

Ostrava

13.6.2019

Školní výlet

II.A

Jankotová

Hodslavice

17.6.2019 21.6.2019

Pobyt v p írod

3. a 4. roč.

TU a asistentky

Prost ední
Bečva

17.6.2019 19.6.2019

Cykloturistický kurz

VIII.A

Halaštová, Šustek,
Částečka

Rožnov pod
Radhošt m

18.6.2019

Školní výlet

VII.A

Molinová, Stenchlá

Olomouc

19.6.2019

Školní výlet

V.B

K ížová, Balonová

Beskydy

19.6.2019

Ekologický program
"Sk ítci v lese"

II.A

Kelnarová

Skalky

20.6.2019

Školní výlet

VII.B

Juráček, Lukešová

Krom íž

výb r

Imier, K ížová, Míčková,
Lukešová

Nový Jičín

21.6.2019 Evropský svátek hudby
24.6.2019

Návšt va lesní zahrady
se zv rokruhem

I.B

Kraváriková, Jurková

Skalky

25.6.2019

Školní výlet

VI.B

Částečka, Šustek

ZOO Olomouc

Činnost školní žákovské samosprávy
Sch zek žákovské samosprávy se pravideln zúčast ovali:
M. Molinová – ŠMP, M. Balonová – VP, L. Gróf – Š, T Kauba – Z Š. Na všech
sch zkách se setkávali se zástupci t íd 5. - 9.
Žáci byli seznamováni se školními akcemi, vyjad ovali se k jejich organizaci a
p ednášeli p ipomínky, jak n které zopakovat a vylepšit. V I. pololetí se podíleli na p íprav
vánočního jarmarku, uskutečnili Mikuláše ve škole a školní družin , pomáhali p i pololetní
la ce. Ve II. pololetí byla jejich činnost ješt pest ejší. P ipravili a odučili jednu vyučovací
hodinu na 1. st jako dárek ke Dni učitel , pomáhali p i organizaci Dne otev ených dve í a p i
druhém školním turnaji v piškvorkách. Na záv r p ipravují rozloučení devá ák a pasování
pá ák .
Zamýšleli se i nad chováním n kterých svých spolužák , nap . b hem kulturních
p edstavení v kin a divadle, dále p i organizaci a hlavn zacházení s produkty v rámci akce
ovoce, mléko do škol.
Akce za účasti samosprávy:
o Ř. ř. Slavnosti m sta
o 27. ř. Sb r papíru
15
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

13. 12. Vánoční jarmark
5. 12. Mikuláš ve škole
31. 1. Pololetní la ka
1ř. 2. Den otev ených dve í
12. 3 – II. turnaj v piškvorkách
2Ř. 3. Den učitel – výuka žák 7., Ř. a ř. roč. na I. st.
4. 4. – pomoc p i zápisu do 1. t íd
26. 4. - Den Zem
7. 5. - Sb r papíru
7. 6. - Pohár starosty
25. 6. - rozloučení devá ák
28. 6. - pasování pá ák
Prezentace akcí v tisku

Uskuteč ované akce byly prezentovány v tisku:
Moravskoslezský den
Učitelské noviny
Moderní vyučování
Novojičínský zpravodaj
Novojičínský deník

Hodnocení výchovn vzd lávací práce ve školní družin
Školní družina p i ZŠ a MŠ Jubilejní 3 pracovala v tomto školním roce ve čty ech
odd leních s počtem 120 žák 1. – 5. t . Odd lení vedly 4 vychovatelky. Úvazky byly všem
sníženy o 10 %.
Všechny vychovatelky pracovaly s d tmi podle celoročního plánu a Školského
vzd lávacího programu pro ŠD s názvem Člov k a jeho sv t. Zájmové vzd lávání probíhalo
v aktivitách, které byly rozpracovány v týdenních plánech.
K prostorám, které školní družina využívala b hem celého školního roku ke svým
odpočinkovým, rekreačním a zájmovým činnostem, pat í n kolik heren ŠD, 2 t locvičny
s lezeckými st nami, keramická dílna, školní h išt ZŠ a cvičná kuchy ka.
Vychovatelky úzce spolupracovaly s t ídními učiteli, vedením školy, Klubem rodič ,
školní jídelnou, plaveckým klubem Laguna Nový Jičín, Fokusem Nový Jičín a dalšími
organizacemi. Vykonávaly dozor ve školní družin a školní jídeln .
V letošním šk. roce byla vybavena novým nábytkem herna č. 107 (Dana Kučerová)
včetn nových stol a židlí.
Na pedagogickou praxi se p ihlásily studentky ze SPgŠ P erov Denisa Horáková (3.5.
– 24.5. 201ř) a Adéla K enková (20.5. – 31.5.201ř). Ze St ední pedagogické školy sv.
Anežky České Odry p sobila v ŠD Tereza Rucká (13.5. – 31.5.201ř). Praxi úsp šn
vykonaly u vychovatelek Natálie Míčkové a Dany Kučerové.
Krom každodenních činností v hernách a celodružinových akcí b hem školního
roku, jsme s d tmi v zimních m sících navšt vovali zimní stadion, kde si s trenérem
16
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zdokonalily brusla ské dovednosti. Zúčastnilo se bezmála 40 d tí. Každé poslední pond lí
v m síci družina zhlédla promítání populárních animovaných nebo filmových pohádek
v kin Kv ten, kde se d ti učí chování ve společenských prostorech.
Vychovatelky vedly ve školní družin kroužky. V keramice 1 pracovala Jana
Chovancová a v keramice 2 Dana Kučerová. Kv li rekonstrukci t locvičny začal sportovní
kroužek až ve 2. pololetí. Tyto kroužky navšt vovalo 42 žák .
Celodružinové akce byly v letošním šk. roce shrnuty do názvu MÁME RÁDI
ČESKO. Cílem bylo, aby se d ti hravou formou dozv d ly základní informace a zajímavosti
o naší zemi, poznaly n které významné osobnosti, zajímavá místa spojená s tradicemi a
rozvíjely si tak zájem o historii. Vše se propojovalo se ŠVP.
Celodružinové akce:
- Pasování prv áčk do ŠD
- K ída – kreslení d tí k ídou na nám stí
- Den české státnosti – 2Ř.zá í – Praotec Čech
- Rodinné svátky – rodokmen, strom života
- Drakiáda s rodiči
- Den vzniku Československa a T. G. Masaryk – státní vlajka, trikolora, státní hymna
- Sv tový den pošty – potrubní pošta, známky, psaní pohled
- Svátek sv. Martina – aktivity
- Den boje za svobodu a demokracii – co je to samet, ukázky
- Pout a posvícení – koláče, jídlo
- Vánoční jarmark – vyráb ní
- Čertí odpoledne na nám stí
- Staročeské Vánoce – názorná ukázka
- Maškarní karneval s ŠD Dlouhá
- Den tanc – mazurka, polka, disco
- Psí sp ežení v ŠD
- Bludišt na sn hu
- České slovo ROBOT a sout ž ve tvo ení, hrátky se slovy
- Poznej Nový Jičín a moravskoslezský kraj – aktivity
- Turnaj ve florbalu
- Poznej zlínský kraj obuvi – tvo ení
- Poznej olomoucký kraj tvar žk – ochutnávka, výroba
- Hrajeme si na mechaniky – sout ž se šroubkama a matičkama, legem
- Slavíme Velikonoce – tradice, výrobky
- Den Zem aneb zachra me vod nku – aktivity
- Čarod jnické odpoledne – sout že
- Český národní strom – lípa – tvo ení, informace
- Návšt va divadla Kolob žka
- P edškoláčci v ŠD
- Den d tí v ŠD – sout že, hudba
- Den bez úrazu – aktivity na nám stí
- Odpoledne s discgolfem – seznámení s hrou
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D kujeme všem zam stnanc m školy za ob tavou práci, odpov dný p ístup k pln ní
úkol , nadšení, elán a výraznou prezentaci školy na ve ejnosti.
V Novém Jičín dne 30. ř. 2019
Mgr. Tomáš Kauba, zástupce editele
Mgr. Milada Molinová, zástupkyn vedoucího pracovišt
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Charakteristika školy – pracovišt Dlouhá 56

1)

Základní škola Nový Jičín, Dlouhá 56 byla od 1. ř. 2005 vy azena ze sít škol a stala se
součástí Základní školy Nový Jičín, Jubilejní 3, p ísp vkové organizace.
V pr b hu roku 2013 byla část budovy p ebudována na mate skou školu. V budov vznikly 4
herny a 4 ložničky pro d ti z mate ské školy. V lednu 2014 bylo otev eno 1 odd lení, od zá í
pak p ibyly další 3 odd lení. Zm nil se i název školy na Základní škola a Mate ská škola
Nový Jičín, Jubilejní 3, p ísp vková organizace.
Ob školy naplno využívají všechny prostory jak v budov , tak v areálu školy – t locvičnu,
fitko, dopravní h išt , atletické h išt .
Škola má z ízenou:


učebnu informatiky s 20 počítači, interaktivní tabulí a dataprojektorem



učebnu informatiky s 15 počítači a dataprojektorem



2 velmi dob e vybavené jazykové učebny s interaktivní tabulí, vizualizérem a
p ipojením na internet, p enosnou sadu 24 tablet



5 učeben na prvním stupni s interaktivní tabulí a p ipojením na internet



učebnu fyziky a chemie s interaktivní tabulí



učebnu p írodopisu s interaktivní tabulí, vizualizérem



t locvičnu a fitcentrum



školní h išt a velký areál kolem školy



3 herny ŠD



v areálu školy se nachází dopravní h išt



učebnu dopravní výchovy



školní kuchy ku



ateliér pro výuku výtvarné výchovy

Celkový počet žák
k 30. 9. 2018
226

počet t íd 1. stupn

počet t íd 2. stupn

počet odd lení ŠD

5

4

3

Škola nabízí žák m zajímavý program i mimo vyučování formou r zných kroužk .
Snahou školy je p edložit žák m takovou nabídku činností pro volný čas, která uspokojí jejich
zájmy a vyplní volný čas do p íchodu rodič ze zam stnání, což je také nejúčinn jší zp sob
p edcházení negativních jev .
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Letos se do 9 kroužk zapojilo celkem 141 žák . Kroužky vedli učitelé naší školy.
N které nabízené kroužky se neotev ely pro nedostatečný počet p ihlášených d tí. Jednou
z možných p íčin nezájmu o kroužky je pestrá a zábavná činnost školní družiny, kterou
navšt vovalo 79 d tí.
Škola po ádá a výrazn podporuje také mnoho akcí mimo vyučovaní, jsme si v domi,
že tyto akce p ispívají k lepší komunikaci mezi učiteli a žáky, rovn ž p ispívají
k vzájemnému poznání a tím i pozitivn ovliv ují školní klima. Výčet a charakteristika akcí je
v bod 10).
Nedílnou součástí našeho vzd lávacího programu je také účast na v domostních a
sportovních sout žích, olympiádách a p ehlídkách. Systematicky pracujeme s talentovanými
žáky a maximáln je podporujeme v jejich schopnostech. Jsme moc rádi, že máme takové
žáky, kte í se významn podílejí na reprezentaci školy i m sta a jsou p íkladným vzorem pro
další d ti a kamarády.
Nejvýznamn jší úsp chy žák ZŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, pracovišt Dlouhá 56


4. místo v okresním kole konverzační sout že v n meckém jazyce, 6. ročník



4. místo v okresním kole konverzační sout že v anglickém jazyce, 8. ročník



15. místo v okresním kole konverzační sout že v anglickém jazyce, 7. ročník



12. místo v okresním kole Zem pisné olympiády, 8. ročník



16. místo v okresním kole Zem pisné olympiády, 6. ročník



1. místo v okresním kole Vybíjené, 5. ročník



1. místo v okrskovém kole dopravní sout že, II. kategorie

P ehled obor vzd lávání, které škola vyučuje

2)

obor vzd lání:
délka vzd lávání:
forma vzd lávání:

79-01-C/01 Základní škola
ř rok
denní forma

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

3)


Celkový počet zam stnanc pracovišt Dlouhá 56
Pracovní za azení
Učitelé
Speciální pedagog
Vychovatelky ŠD
Správní zam stnanci
Hospodá ka
Školní jídelna
Asistent pedagoga
Celkem

Fyzický počet
17
1
3
4
1
11
6
42
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P epočtený
14,22
0,33
2,4
4
1
9.9
5,5
37,3
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Odborná a pedagogická zp sobilost pedagogických pracovník
Dosažené vzd lání
1. stupe
2. stupe
Celkem:



Základní škola a Mate ská škola Nový Jičín, Jubilejní 3,
p ísp vková organizace

P epočtený počet učitel
celkem
bez kvalifikace
7,08
0
7,14
0
14,22
0

Výchovné poradenství
Počet výchovných poradc na pracovišti: 1
Získané vzd lání:
výchovné poradenství – studium VŠ



Metodik prevence
Počet školních metodik prevence na pracovišti: 1
Získané vzd lání:
VŠ aprobace TV – Z, studium prevence sociáln
patalogických jev podle § 1b vyhlášky č. 317/2005



ICT koordinátor
Počet ICT koordinátor na pracovišti: 1
Získané vzd lání:
VŠ aprobace M - F – VT, studium k výkonu
specializačních činnosti – koordinace v oblasti informačních a komunikačních
technologií



Školní speciální pedagog
P epočtený počet na pracovišti: 0,33
Získané vzd lání: VŠ magisterské – obor speciální pedagogika



Vychovatelky
Počet vychovatelek na pracovišti: 3
Získané vzd lání:
2x st edoškolské pedagogické – obor vychovatelství
1x bakalá ské speciální pedagogika



Koordinátor ŠVP
Počet koordinátor na škole: 1
Získané vzd lání:
VŠ aprobace Čj – Ov



Koordinátor environmentální výchovy
Počet koordinátor na pracovišti:
1
Získané vzd lání:
VŠ aprobace M – P



Asistent pedagoga
Počet asistentek na pracovišti: 6
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Vzd lání:
4x VŠ, 1x bakalá ské speciální pedagogika, 1x st edoškolské +
studium pro AP

Údaje o zápisu k povinné školní docházce

4)

Naše pracovišt Dlouhá 56 se snaží získat dobrou pov st mezi rodiči také aktivitami,
které sm ují k rodič m budoucích prv áčk .
Dlouholetá je i spolupráce s mate skými školami. D ti p edškolního v ku p icházejí do
1. – 3. t íd na zábavné dopoledne a učitelé podávají informace rodič m v mate ských školách.
Již osmým rokem funguje u nás klub „P edškoláček“, který vznikl na základ zájmu rodič .
B hem kv tna a června se pravideln setkávali budoucí žáci prvních t íd a jejich rodiče
s učiteli, plnily si zábavné úkoly, provád li uvol ovací cviky atd. Klub P edškoláček p isp l
k lepší komunikaci mezi učiteli a rodiči, d ti se seznámily se školním prost edím.


Počet zapsaných žák pro rok 2019 / 2020 podle stavu k 31. 5. 2019:
Zápis do 1. ročník pro škol. rok 2019/ 2020
Celkový počet d tí, které se dostavily k zápisu
Počet žádostí o odklad školní docházky
Poprvé u zápisu
Žáci p icházející po odkladu

celkem
36
11
20
16

Po zápisu se mohou ješt počty p ihlášených d tí m nit vzhledem ke st hování. Stejn
tak se m ní počty odklad povinné školní docházky.
Počty zapisovaných d tí stále klesají. Sídlišt , které je spádovou oblastí pro pracovišt
Dlouhá, stárne a v obvodu je stále mén d tí, část rodič pracuje v centru m sta, a proto vozí
d ti do jiných jičínských škol.
Počet zapsaných d tí pro školní rok 2019/2020 je 25.

Údaje o výsledcích vzd lávání žák
školními vzd lávacími programy

5)

podle cíl

stanovených

Pro školu je nezbytná zp tná vazba, i když m ení výsledk vzd lávání je značn
problematické, protože záleží nejen na práci učitele, ale samoz ejm i na úrovni žák ve t íd .
Pro porovnání výsledk vzd lávání v paralelních t ídách je na škole zaveden systém
srovnávacích prov rek z českého jazyka a matematiky. Dalším m ítkem je i úsp šnost žák
9. ročníku p i p ijímacích zkouškách na st ední školy, zapojení do sout ží a olympiád. Ke
zkvalit ování práce učitel p ispívají také vzájemné konzultace, hospitační činnost vedení
školy, DVPP, aj.


P ehled o výsledcích vzd lávání žák k 30. 6. 2019

ročník

počet žák

prosp li
s prosp li
vyznamenáním

neprosp li

nehodnoceni

(k 30. 6. 2019)

(k 30. 6. 2019)

1.
2.
3.
4.

25
26
31
26

23
23
27
14

2
3
4
12
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5.
celkem:

26
134

16
103

10
31

0
0

0
0

6.
7.
8.
9.
celkem:

24
23
29
15
95

5
2
5
1
35

18
21
23
14
57

1
0
2
0
3

0
0
0
0
0

Pozn. Po opravných zkouškách v srpnu 2 žáci postoupili do vyššího ročníku.


P ehled o výsledcích chování žák
Chování:

Uspokojivé

neuspokojivé

1. stupe
2. stupe
Celkem:

0
1
1

0
0
0

Bylo uloženo 51 napomenutí t ídního učitele a 22 d tek t ídního učitele, 1x byla
uložena d tka editele školy. Naopak na vysv dčení bylo ud leno 10ř pochval.


P ehled o vycházejících žácích

V tomto školním roce (201Ř/201ř) ukončilo povinnou školní docházku 15 žák
9. ročníku.
P ijímacího ízení se celkem účastnilo 16 žák (15 žák z ř. ročníku, 1 žák ze
7. ročníku). Na SŠ bylo p ijato 15 žák z 9. ročníku.
 Studijní obory: 7 žák
Škola

Počet žák

EDUCA - St ední odborná škola Nový Jičín

1

Gymnázium a SPŠ elektrotechniky a informatiky
Frenštát pod Radhošt m

1

Hotelová škola Frenštát pod Radhošt m
Mendelova SŠ Nový Jičín, p. o.
SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České, Odry
St ední pr myslová škola Hranice
St ední škola um ní a designu a Vyšší odborná škola Brno
Celkem:
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 Učební maturitní obory: 2 žáci
Škola
Integrovaná st ední škola – Centrum odborné p ípravy a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Valašské Mezi íčí

Počet žák
1

St ední škola informatiky, elektrotechniky a emesel
Rožnov pod Radhošt m

1

Celkem:

2

 Učební obory s výučním listem: 5 žák
Škola

Počet žák

Počet žák

Počet žák

9. roč.
1

8. roč.
0

7. roč.
0

0

0

0

0

EDUCA - St ední odborná škola Nový Jičín
St ední škola technická a zem d lská Nový
4
Jičín
Celkem:
5

Pozn.: Zákonní zástupci u jednoho žáka ř. ročníku nesouhlasí se zve ejn ním údaj o
následném vzd lávání (název st ední školy, na kterou byl žák p ijat).


P edm t speciáln pedagogická péče

Ve školním roce 201Ř/201ř probíhala výuka p edm tu speciáln pedagogické péče
v rozsahu 7 hodiny týdn (stav na konci školního roku). Počet žák navšt vující p edm t SPP
je b hem školního roku pohyblivý. Na konci školního roku navšt vovalo výuku speciáln
pedagogické péče 10 d tí. IVP byly s ŠPZ pr b žn konzultovány a kontrola IVP prob hla
bez p ipomínek.
1. stupe
2. stupe
Celkem:


8 žák
2 žáci
10 žák

Žáci s PO

Ve školním roce bylo podáno 1ř žádostí o vyšet ení v PPP Nový Jičín, 2 žádosti o
vyšet ení v SPC Nový Jičín, 4 žádosti o vyšet ení v SPC Ostrava, 1 žádost o vyšet ení v SPC
Valašské Mezi íčí (z celkového počtu 26 vyšet ení bylo 21 vyšet ení kontrolních).
Ke konci školního roku bylo evidováno 35 žák s p iznaným podp rným opat ením.


Volba povolání, profesní orientace žák

Poradenství v oblasti profesní orientace pat í mezi hlavní oblasti činnosti výchovného
poradce.
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D ležitými fakty pro žáky jsou informace o:
- typech st edních škol a jejich oborech
- možnostech studia v regionu i mimo region
- postupu p i podávání p ihlášek ke studiu na SŠ
- p ijímacích zkouškách i p ípadném odvolacím ízení
Výuka zam ená na volbu povolání probíhá v Ř. ročníku. Výuka je za azena do
vyučovacího p edm tu pracovní činnosti.
Žáci osmého ročníku navštívili výstavy „Gemma“ v Novém Jičín a „P ehlídka
technických profesí“ v Kop ivnici, na obou výstavách se prezentovaly st ední školy.
V rámci projektu OKAP (Odborné, kariérové a polytechnické vzd lávání
v Moravskoslezském kraji) žáci sedmého a osmého ročníku navštívili odborná pracovišt a
odborné učebny St ední školy technická a zem d lská, Nový Jičín, p. o.


Výuka volitelných p edm t
P edm t
P íprava pokrm
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Sportovní hry
Sportovní hry
Sportovní hry



ročník
VI.
VI.
VII.
VIII.
IX.
VI.
VII.
VIII.

Zájmové kroužky
Název
Šikula
Pohybové hry
Taneční
Va íme s úsm vem
Celkem:

6)

počet skupin
1
2
2
2
1
1
1
1

Počet žák
44
20
23
26
113

Údaje o prevenci sociáln patologických jev

Úkolem primární prevence negativních jev je vést d ti ke zdravému životnímu stylu.
V této oblasti p sobil na žáky celý pedagogický sbor ZŠ, a to jak v pr b hu vyučování, tak
v rámci mimoškolních aktivit.
Na začátku školního roku byl vypracován Minimální preventivní program, který byl
postupn pln n. Pro rodiče slouží webové stránky naší ZŠ. Druhá nást nka s aktuálními údaji
z oblasti prevence je určena pedagogickým pracovník m a t etí žák m školy. I letos byla
žák m nabídnuta možnost psát své p ipomínky, dotazy nebo žádosti do schránky d v ry.
Schránka však nebyla dostatečn využita. D ti spíše využívaly možnosti p ímé konzultace
s metodikem prevence, vyučujícími, pop . se školním psychologem.
Byl také podrobn zpracován „Krizový plán šikany“, který slouží všem pedagogickým
pracovník m. Popisuje konkrétní kroky, jak postupovat u p ípad s náznakem šikany i u
pokročilého šikanování.
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Ve školním roce 201Ř/201ř probíhaly následné preventivní aktivity:
- dotazníky pro žáky ke zmapování situace ve škole (šikana, záškoláctví,
drogy)
- besedy pro d ti z oblasti požární ochrany a obrany obyvatelstva v 2. a 6. ročníku
- besedy s Policií ČR dle p edem dohodnutých témat ve 2., 7. a Ř. ročníku (Policista je
kamarád, který pomáhá a chrání, drogová problematika, Právní odpov dnost d tí)
- preventivní programy metodika prevence PPP Nový Jičín ve 4. – ř. ročníku (Bezpečné
chování na internetu; Pravda a omyly o kou ení; Šikana a jak jí zabránit; Je to, čemu v íš,
skutečností?; Jak s druhými spolupracovat; Rozhodování a ešení problém )
- t ídní učitelé využívali her ke stmelení kolektivu ve svých t ídnických hodinách, pop .
ve
vyučovacím
p edm tu
výchova
ke
zdraví
(podle
ŠVP
v ř. ročníku)
V tomto školním roce se pravideln scházel i preventivní tým, který se skládá z
výchovného poradce, školní psycholožky a metodika prevence. Na sch zkách, které se
uskuteč ovaly jednou za m síc p ípadn podle pot eby, bylo ešeno:
- prevence šikany
- p ípady šikany
- agresivní chování žák
- aktuální situace v n kterých t ídách, zp soby práce s t ídními kolektivy a
s problémovými žáky
- p ipomínky a žádosti žák k chodu školy
- pomoc žák m, rodič m i vyučujícím
- diskuse se školním psychologem
- negativní a pozitivní jevy ve škole aj.
Preventivní tým p isp l k pružn jšímu ešení negativních jev na škole. V p íštím
školním roce je t eba se zam it na zlepšení vzájemné komunikace mezi žáky a učiteli.


Negativní jevy na škole a jejich ešení

Do ešení závažných negativních jev se zapojili jak t ídní učitelé, tak i výchovný
poradce, metodik prevence, školní psycholog a učitelé, kte í prošli školením v dané oblasti. S
výsledky šet ení byli seznámeni rodiče, žák m byla ud lena výchovná opat ení.
V pr b hu školního roku bylo zaznamenáno 1ř situací, které se týkají výchovných
problém na škole. Bylo podchyceno a ešeno:
-

11 p ípad agresivní formy chování včetn šikany (27 žák )
celkem 61hodin neomluvené absence od p ti žák

Společnou snahou všech zainteresovaných pedagogických pracovník bylo vše hned
ešit, nic neodkládat nebo zakrývat.


Environmetální výchova

Environmentální výchova se prolíná všemi vyučovacími p edm ty v každém ročníku. Našim
cílem je, aby ekologické chování bylo p irozeným chováním našich žák .
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Výukové programy s environmentální tématikou
 Ekologické programy Občanského sdružení Hájenka:
1. ročník- Od ovečky ke svetru
2. ročník- P íb h jednoho odpadku
3. ročník- Lžička medu
 Programy v Žerotínském zámku:
4. ročník- Zima v p írod
5. a 6. ročník- Život hmyzu
 Pro žáky 7. - ř. ročníku besedy s chovatelem plaz
 Zdravá p tka – programy o zdravé životospráv a cest potravin až do našich
domácností
 Program Planety Zem 3000 – Myanmar- divoká cesta do barmské íše (pohled
do „jiného sv ta“, seznámení s problematikou života lidí i organism )
 Učíme t ídit- akce žák Ř. B pro žáky 1. a 2. t ídy- prezentace jak a proč t ídit,
kvíz, praktické ukázky)
 Festival outdoorových film v kin Kv ten
 Tandemová výuka v 5. ročníku (ČJ, P V)- témata Zdravá výživa, Žijeme
v dob plastové, Význam a úloha ZOO, Voda v krajin , Ochrana p írody
 Záv rečná studentská praxe v 1. a 2. t íd - Vytvo ení pov domí u žák o
t íd ní odpad
Akce s environmentální tématikou
 Podzimní sb r kaštan a žalud
 Den Zem - projektový den – Tvo íme z odpad – u p íležitosti výročí založení
novojičínských firem- Tonak, „Autopal“, hotel Praha žáci vyrobili modely aut
se zam ením na osv tlení, klobouky a makety jídla (využijeme na Slavnosti
m sta v zá í)
 Den Zem - účast na akcích po ádaných m stem a Fokusem, Ekohraní
 Den mobility
 Workshopy na SZTŠ Nový Jičín
 Vánoční a velikonoční besídky žák 1. stupn pro rodiče s tvo ením
z p írodních, ale i odpadových materiál
Zapojení se do úklidových akcí
 Účast žák a rodič na akci „Pod kuj horám- čisté Beskydy“ – 2. ročník
 Pravidelný úklid okolí školy pomocí „kleští“ vyrobených žáky v PČ
Realizace p ednášek s environmentální tématikou
 Besedy s chovatelem plaz p. Valkem- život, význam a ochrana našich plaz
 Besedy s myslivcem pro školní družinu
 Besedy a výstava – chovatelé drobného zví ectva pro ŠD
Realizace t íd ní odpad ,…
 Jarní sb r papíru
 Sb r baterií- účast v programu Recyklohraní
 Sb r toner
 Sb r elektrospot ebič
 Sb r víček od PET lahví
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Nápad, vynález, …
 Využívání víček od PET lahví v matematice, PČ, VV (názornost,
p edstavivost, kreativita,…)
 Výroba model klobouk , osv tlení aut a makety jídla z odpadových materiál
(PET lahve, zbytky látek, karton, víčka,…)
Zelené učebny, škola v p írod
 Využívání atria školy a „amfiteátru“ k dílnám čtení, malování v p írod , o
velkých p estávkách a p ed odpoledním vyučováním k odpočinku nebo
možnosti pohybu, výuka prvouky, využívání d tského koutku družinou a MŠ
 Plánované akce v pr b hu školy v p írod : hry a pohyb v p írod , poznávání
rostlin, zásady chování v lese, pozorování mraveništ , pracovní listy, kvízy,
sout že s p írodov dnou tématikou
 Školní družina ke svým program m a výlet m využívá okolí školy- Kojetín,
Svinec, Skalky
Akce na podporu ochrany p írody, záchrana pop . podpora ohrožených druh
 N které rodiny žák a učitelé se p ipojili k výzv Hodina Zem v b eznu 2019
– v dob od 20:30 do 21:30 vypnout všechna sv tla v domácnosti
 V prosinci 201Ř žáci 6. a 7. t ídy začali p ikrmovat zp vné ptáky v okolí školy
 V lednu 201ř žáci vyrobili krmítka z použitých PET lahví a rozv sili je na
stromy v okolí školy, každý týden krmítka kontrolovali a dosypávali
Výsadby strom
 Žáci 1. stupn se nepodíleli p ímo, ale p ipravili kulturní program na akci
Výsadba stromu svobody
Další aktivity
 Kroužek Šikula- výrobky z p írodních, ale i použitých materiál (plast, papír,
kov, textil, zbytky koženky,...) – náramky, p ív sky, kapsičky,…
 Kroužek Va íme s úsm vem- využití českých potravin a p íprava pokrm
z nich, ale i seznámení se sv tovou kuchyní – italská, francouzská
kuchyn ,…zásady životosprávy, stravovací návyky, jídlem proti civilizačním
nemocem
 ČJ – slohová a komunikační výchova – subjektivn zabarvený popis- líčení
p írody, p írodních jev a krás, mluvní cvičení s ekologickou tématikou – jak
každý z nás m že p írod prosp t svým jednáním
 VO – projekt – t íd ní a využití odpad , projekt – jaké odpady vznikají v naší
domácnosti, jak snížit množství odpadu doma
 ŠD – tvo ení z p írodnin, všímáme si p írody kolem nás – jarní setkání
s ješt rkou na školním h išti
 AJ- Recycle vs. Upcycle, Working to solve the Earth problems (Pracujeme na
ešení problém Zem ), You are what you drink (Jsi to, co piješ) – úvahy,
pracovní listy s využitím metod kritického myšlení, výsledkem je nejen
rozší ení slovní zásoby, ale i ucelený pohled na problematiku životního
prost edí v AJ
 Výrobky z odpad (papír, plasty,…) v PČ a VV
 Významné dny- Sv tový den vody, Den Zem , Den bez aut, …- historie,
význam v hodinách P a p írodov dy
 Využití program aplikace Nestlé pro zdraví
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 Péče o pokojové rostliny
 Šet íme vodou, energiemi
 Doporučení pro školní akce nebo akce rodič pro žáky – místo jednorázových
plastových táck , p íbor použít papírové (Slet čarod j a čarod jnic, akce
ŠD,…)
 Realizace výlet pro vít znou t ídu ve sb ru elektrospot ebič – ZOO Olomouc
+ Pevnost poznání Olomouc, Planetárium Ostrava
 Vzd lávání učitel : OKAP – Návšt va Science centra v Brn , Geov dní
seminá Ostrava (problematika vody v krajin ), Konference ZOO Ostrava –
ochrana biodiverzity, Environmentální vzd lávání v prost edí ZOO Ostrava,
Jak vyučovat p írodov dné p edm ty jinak

7)

Činnost žákovské samosprávy

Žákovská samospráva se letos scházela jednou za m síc. Členové žákovské samosprávy
byli zvoleni t ídními kolektivy. Na svých sch zkách nejen vznášejí p ipomínky k chodu
školy, ale snaží se p isp t svými podn ty k lepšímu školnímu prost edí a sami organizují pod
vedením pedagog adu akcí:

íjen – námo ní bitva (pro žáky 5. – ř. ročník )
 Listopad – závodivé hry pro žáky 1. ročníku
 Prosinec – p edvánoční tvo ení
 Leden – výroba, instalace a pravidelné dopl ování ptačích krmítek
 Únor – piškvorky, turnaj v P íbo e
 B ezen – Den učitel (Ř. B), stolní hry
 Duben – Den zem (výtvarné dílny)
 Kv ten - sb r papíru, sb r elektrospot ebič
 Červen – Den d tí (ř. B, Ř. B), Rozloučení se školkou (Ř. B)
 Sb r PET víček pro Elišku – celoročn

8)

Zpráva o činnosti školní družiny

Školní družinu na pracovišti Dlouhá 56 navšt vovalo v tomto školním roce Ř0 žák ve 3
odd leních.
Pracovaly zde 3 vychovatelky, od zá í v 7. odd lení pracovala asistentka pedagoga s žákem
z 3. C.
Výchovná práce vycházela z celoročního plánu a pln ní oblastí ŠVP ŠD. Nejv tší pozornost
byla v nována činnosti zájmové a rekreační. Zájmová činnost byla zam ena na pobyt
v p írod , procházky, sport a pohybové aktivity. Proto byla hlavn využita t locvična ZŠ,
zahrada s vybavením pro ŠD, sportovní areál u ZŠ a dopravní h išt . V zimních m sících pak
fitcentrum ZŠ a zimní stadion.
Souvislou odbornou pedagogickou praxi ve ŠD vykonaly 2 studentky 2. ročníku SPdgŠ a SZŠ
sv. Anežky České v Odrách. Praxe trvala 3 týdny.
Za spolupráce všech vychovatelek a odd lení se nám poda ily tyto společné akce:
- Maškarní ples s Fokusem 24. 1. 2019
- Praktické jízdy na DH a pln ní úkol dopravní výchovy ve spolupráci s M stskou
policií.
- Pro zájemce bruslení, p ipravila ŠD po dohod s Hokejovým klubem v Novém Jičín ,
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bruslení s trenérem. V prosinci a lednu, mohli žáci ŠD zdokonalovat své pohybové schopnosti
na led každou st edu.
K pravidelným akcím pat ila návšt va:
- kina (1x m síčn )
- keramiky dle rozpisu
- bruslení (1x týdn prosinec, leden)
K vyda eným akcím m žeme počítat:
- Sb r starého papíru jaro 201ř
- Spolupráce s mysliveckým svazem v Loučce – sb r kaštan na podzim 430 kg
- Návšt va Výstavy drobného zví ectva v Loučce
- Divadlo Kolob žka – Houba ská pohádka
- Plody lesa – besedujeme, poznáváme, tvo íme
- Turistický výlet na Kojetín, Skalky - ml. žáci
- Turistický výlet na Skalky, Svinec- starší žáci
- Akce K ída na nám stí
- Výtvarná sout ž Fokusu – Moje republika – st. žáci
- Sout ž ve sb ru kaštan
- Výroba a poušt ní drak
- Atletický trojboj
- Družinový závod v orientačním b hu
- Návšt va m stské policie – prevence negativních vliv
- Podzimní jablečný týden – p íprava, tvo ení, va ení
- Návšt va knihovny – výb r žánru, beseda s knihovnicí
- Tvo ení z keramiky
- Setkání s Mikulášem na nám stí
- Bruslení pro zájemce
- Vánoční p ekvapení - pohybové hry pro ml. žáky
- Kouzelník ve ŠD – zábavné odpoledne
- Čajový advent s pohádkou
- Maškarní ples s Fokusem - tanec, sout že a hry
- Perníková chaloupka – sportovn dovednostní sout ž ml. žáci
- Turnaj vybíjené
- Pyžamový rej – sout žíme a plníme úkoly v t locvičn
- Sout ž v dominu – o nejlepšího hráče
- Super holka, super kluk – zábavné odpoledne
- Divadlo ve školní družin – 3 pohádky
- Paralympiáda – sportovní sout že
- Z pohádky do pohádky – pohádková stanovišt s úkoly
- Literární týden
- Velikonoční tvo ení a p ípravy na Velikonoce
- Sb r papíru – celoškolní akce
- Andersenova noc – nocování ve ŠD – starší žáci
- Sportovní sout ž se švihadly
- Jak se žije jinde – týdenní poznávací hra
- Výlet ŠD – Galaxie Zlín - ml. žáci
- Den d tí – turistický výlet k myslivecké chat – beseda, sout že, hry, opékání
- Dopravní odpoledne - jízdy zručnosti na kolob žkách
- Ostrov pirát – úkoly v terénu
- Závody trojic – sportovní odpoledne
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Prohlídka m sta s pr vodcem – starší žáci
Sportovní podvečer – zábavná akce pro starší žáky
Laser aréna – pro zájemce na záv r roku
Rozloučení se školním rokem – sout že a hry v odd leních

Další činnosti ve ŠD byly plánovány na základ celoročního plánu práce, který se dále
rozpracovával na plány týdenní.
Vychovatelky školní družiny se zúčast ovaly sch zek MS ŠD a pedagogických porad.
Zastupovaly za nep ítomné učitele, účastnily se akcí po ádaných školou - nap . výlety,
m stské slavnosti, škola v p írod , lyža ský kurz aj.
Spolupracovaly s vedením ZŠ, t ídními učiteli, rodiči a ve ejností.
V metodické oblasti vychovatelky ŠD plnily úkoly spojené s vypracovaným ŠVP pro zájmové
vzd lávání a vyvážen plnily jednotlivé oblasti.
Každá vychovatelka postupovala jinak s ohledem na v kové složení svého odd lení.
O výsledcích práce s d tmi a dalších provozních záležitostech se vychovatelky radily na
metodických sch zkách ŠD, které jsou 4x do roka.
Dostatečnou pozornost v novaly vychovatelky vybavení a estetizaci heren. Odd lení
vychovatelky Hlaváčové bylo vybaveno novým nábytkem.
SRPŠ finančn p isp lo na akce pro žáky ŠD.
Úkoly, které jsme si na začátku roku stanovily, byly spln ny. Na akce školní družiny se žáci
t šili a rádi plnili program, který vychovatelky p ipravily pro všechny v kové kategorie.
Cíle jednotlivých odd lení odpovídají p edpoklad m a schopnostem žák . Činnosti ve ŠD
p izp sobujeme individuálním zvláštnostem d tí. Součástí hodnocení žák je ústní
povzbuzení, pochvala a pozitivní motivace.
Pro p íští školní rok 201ř/20 plánujeme zase 3 odd lení.

9)

Údaje o dalším vzd lávání pedagogických pracovník

Školení si pedagogové vybírali jednak podle zájmu a pak také podle plánu DVPP. Získané
poznatky si p edávali na metodických sdruženích, na odpoledních sch zkách.
Tvorba IVP pro žáky s LMP

4 účastníci

První pomoc

všichni PP

Akademie MiND

2 účastníci

Projekt Cesta

1 účastník

Projekt OKAP

1 účastník

Roadshow pro školy

1 účastník

N mčina v pohybu

1 účastník

Škola v síti informací

1 účastník
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Environm. vzd l. v ZOO

1 účastník

Zajímavé nápady a techniky

1 účastník

Zákoník práce ve školské praxi

1 účastník

Ochrana biodiverzity

1 účastník

Kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení

2 účastníci

Abaku – program Mensy

9 účastník

Metodická poradna

1 účastník

Práce s d tmi, které nás stojí hodn sil

1 účastník

Role a kompetence učitele

1 účastník

Tvorba pracovních list

1 účastník

Metodické seminá e D. Clarke

1 účastník

Asistent pedagoga ve školní praxi

1 účastník

Učíme CLILem

1 účastník

Informatika s Alexandrou a Alexom

2 účastníci

Digitální transformace v české škole

1 účastník

Didactica Magna

2 účastníci

Škola v pohybu

1 účastník

10) Údaje o n kterých aktivitách pracovišt a prezentace školy na
ve ejnosti
Název akce

Účastníci

Místo

10. 9. 2018

Legiovlak

IX. B - výb r

Valašské Mezi íčí

12. 9. 2018

Adaptační kurz

VIII. B

Nový Jičín

12. 9. 2018

Pevnost poznání

IV. C

Olomouc

13. 9. 2018

Dopravní výchova

IV. C

Nový Jičín

18. 9. 2018

Evropský týden mobility

I. C, II. C

Nový Jičín

24. 9. 2018

Hasík - prevence

II. C, VI. C

škola

Datum

11. 9. 2018
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17. 10. 2018 Kino - Nicholas Winton

VIII. B, IX. B

Nový Jičín

19. 10. 2018 Keramická dílna

VI. C

Nový Jičín

24. 10. 2018 Arm wrestling

zájemci

škola

25. 10. 2018 P ehlídka SŠ - Gema

IX. B

Šenov

26. 10. 2018 Sázení stromu svobody

III.C

Loučka

6. 11. 2018

Týden v dy a techniky

zájemci

Ostrava

6. 11. 2018

Od písmene ke knize

VII. C

Nový Jičín

7. 11. 2018

Týden laskavosti

dobrovolníci

Nový Jičín

8. 11. 2018

Besedy se spisovatelkou

1. – 4. r.

škola

13. 11. 2018 Hájenka – Od ovečky ke svetru

I. C, II. C

Nový Jičín

13. 11. 2018 Festival outdoorových film

2. stupe

Nový Jičín

14. 11. 2018 Beseda – Plazi jak je neznáme

VII. C, VIII. B, IX. B škola

20. 11. 2018 Zima v p írod

IV. C

Nový Jičín

27. 11. 2018 Podzimní dílna s rodiči

I. C, II. C

škola

28. 11. 2018

Beseda - Bezpečné chování na
internetu

IV. C

škola

28. 11. 2018

Beseda - Pravda a omyly o
kou ení

V. C

škola

30. 11. 2018 A Silly Bear – Aj divadlo

V. C, VI. C, VII. C

Nový Jičín

30. 11. 2018 Jack & Joe – Aj divadlo

VIII. B, IX. B

Nový Jičín

4. 12. 2018

Beseda – Vánoční svátky

II. C

škola

5. 12. 2018

Beseda – Vánoční svátky

I. C, III. C

škola

6. 12. 2018

Mikulášská nadílka IX. B

všichni

škola

12. 12. 2018 Projektový den na SŠZaT

VII. C

Nový Jičín

14. 12. 2018 Den se školkáčky

VIII. B

MŠ

14. 12. 2018 Besídka v Domov d chodc

III. C, IV. C

Nový Jičín

18. 12. 2018 Besídka v Domov d chodc

III. C, IV. C

Nový Jičín

18. 12. 2018 Vánoční besídka

III. C

škola

20. 12. 2018 Nocování pod stromečkem

I. C

škola

20. 12. 2018 Vánoční tvo ení

2. stupe

škola

21. 12. 2018 Vánoční tvo ení

1. stupe

škola

15. 1. 2019

Už umím číst

I. C

škola

24. 1. 2019

Už jdu do školy

p edškoláci

škola

25. 1. 2019

Planeta Zem

2. stupe

Nový Jičín

29. 1. 2019

Scrable v angličtin

IX. B

P íbor

4. 2. 2019

Projekt – Škola v pohybu

1. stupe

škola

12 .2. 2019

Divadlo - Zimní p íhody včelích
I. C
medvídk
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12. 2. 2019

Vycházka po NJ se špan l.
studentkou

IX. B, VIII. B

Nový Jičín

14. 2. 2019

Výtvarka pro p edškoláky

p edškoláci

škola

22. 2. 2019

Lyža ský výcvik

VII. C

Velké Karlovice

7. 3. 2019

Projektový den na SŠZaT

VIII. B

Nový Jičín

11. 3. 2019

Hájenka

III. C

Nový Jičín

14. 3. 2019

Den otev ených dve í

19. 3. 2019

Divadlo – ekl bych n jaký vtip… VI. C, VII. C, VIII. B. Nový Jičín

27. 3. 2019

Dopravní výchova

IV. C

škola

27. 3. 2019

Bovýsek se p edstaví

I. C, II. C, III. C

škola

27. 3. 2019

Evropean Money Quiz

VIII. B

škola

28. 3. 2019

Hudebka pro p edškoláky

p edškoláci

škola

28. 3. 2019

Starší mladším

všichni

škola

3. 4. 2019

P ehlídka technických profesí

VIII. B

Kop ivnice

10. 4. 2019

Projekt Velikonoce

I. C, II. C, III. C

škola

11. 4. 2019

Jarní besídka s tvo eníčkem

III. C

škola

11. 4. 2019

Učíme t ídit

I. C, II. C, VIII. B

škola

15. 4. 2019

Jarní tvo ení s rodiči

I. C, II. C

škola

17. 4. 2019

Sb r papíru

17. 4. 2019

Den Zem – výroba klobouk

všichni

škola

17. 4. 2019

Velikonoční dílny v Domov
d chodc

dobrovolníci

Nový Jičín

26. 4. 2019

Poznávací zájezd do Vídn

VIII. B, IX. B

Víde

26. 4. 2019

Ekohraní

I. C, II. C, III. C

Nový Jičín

26. 4. 2019

Den Zem

4. – 9.r.

škola

2. 5. 2019

DSMC – okrskové kolo

zájemci

Dopravní h išt

7. 5. 2019

Návšt va Planetária

IV. C

Ostrava

9. 5. 2019

P edškoláček

budoucí prv áci

škola

10. 5. 2019

DSMC – okresní kolo

13. 5. 2019

Besídka pro maminky

II. C

škola

14. 5. 2019

Život hmyzu

VI. C

Nový Jičín

16. 5. 2019

Akce SRPŠ – Slet čarod jnic a
čarod j

1. stupe

škola

22. 5. 2019

Život hmyzu

V. C

Nový Jičín

23. 5. 2019

P edškoláček

budoucí prv áci

škola

23. 5. 2019

Sportovní den školy

výb r sportovc

škola

29. 5. 2019

Hrátky s čertem - divadlo

III. C, IV. C, V. C

Nový Jičín

30. 5. 2019

P edškoláček

budoucí prv áci

škola

škola

škola

Odry
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4. 6. 2019

Školní výlet

I. C, II. C

Olomouc

4. 6. 2019

Školní výlet

VI. C, VII. C

Pustevny

5. 6. 2019

Den bez úrazu

I. C, II. C

Nový Jičín

7. 6. 2019

Pohár starosty m sta

všichni

Nový Jičín

7. 6. 2019

Školní výlet

V. C

Praha

14. 6. 2019

Pobyt v p írod

III. C, IV. C, V. C

Velké Karlovice

13. 6. 2019

Exkurze do Sv ta techniky

VIII. B

Ostrava

14. 6. 2019

Školní výlet

VIII. B

Svinec

17. 6. 2019

Sportování ve Freestyle Arén

V. C.

Ostrava

17. 6. 2019

Taneční kurz - záv rečná

zájemci

škola

18. 6. 2019

Zdravá p tka

I. C, VI. C

škola

19. 6. 2019

Rozloučení se školou

I. C, II. C

škola

20. 6. 2019

Laser Game Arena

IV. C

Nový Jičín

21. 6. 2019

Evropský svátek hudby

výb r

Nový Jičín

21. 6. 2019

Exkurze u m stské policie

I. C

Nový Jičín

24. 6. 2019

Den d tí

všichni

Nový Jičín

24. 6. 2019

Post Bellum - prezentace

IX. B

Nový Jičín

25. 6. 2019

ZŠ pro MŠ

VIII. B

škola

25. 6. 2019

Vyhodnocení žák u p. starosty

výb r

Nový Jičín

25. 6. 2019

Rozloučení ř. r. se školou

IX. B

Nový Jičín

26. 6. 2019

Hranické hry bez hranic

1. stupe

Hranice

26. 6. 2019

Hry bez školních lavic

VIII. B

Nový Jičín

D kujeme všem zam stnanc m školy za ob tavou práci, odpov dný p ístup k pln ní úkol ,
nadšení, elán a stále výrazn jší prezentaci školy na ve ejnosti.

V Novém Jičín dne 22. 9. 2019
Mgr. Sylva Barto ová
Mgr. Zuzana Jandlová
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