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1. Základní údaje, charakteristika školy:

a) Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková
organizace
Škola s právní subjektivitou od 1. 1. 1993
Datum zařazení do sítě škol 21. 3. 1996
IZO 102232822
b) Na základě usnesení 12. zasedání Zastupitelstva města Nového Jičína konaného
dne 1. 7. 2004 byla k 1. 9. 2005 zrušena příspěvková organizace Základní škola
Nový Jičín, Bohuslava Martinů 4 a příspěvková organizace Základní škola Nový
Jičín, Dlouhá 56.
c) Tímto usnesením (bod c) přešla veškerá práva a závazky zrušovaných
příspěvkových organizací na přejímající příspěvkovou organizaci Základní škola
Nový Jičín, Jubilejní 3, ke dni 1. 9. 2005.
d) Od školního roku 2011/12 vyučujeme podle vlastního Školního vzdělávacího
programu již ve všech ročnících.

e) K 1. 2. 2014 byla v budově odloučeného pracoviště naší školy Dlouhá 56 zřízena
Mateřská škola s celkovou kapacitou 100 dětí ve čtyřech odděleních. Název školy
se k tomuto datu změnil na Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní
3, příspěvková organizace.
K datu 1. 2. 2014 bylo otevřeno jedno oddělení MŠ pro 25 dětí, k 1. 9. 2014 pak bylo
do zbývajících tří oddělení přemístěno 75 dětí z odloučeného pracoviště Trlicova 8 při MŠ
Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace. Toto pracoviště na ul.
Trlicova 8 k 1. 9. 2014 zaniklo.

2

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020

Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3,
příspěvková organizace

Organizační struktura školy
vedoucí pracovníci
od 1. 9. 2018
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Vedoucí pracovníci a jejich kompetence
1. Ředitel školy – vedoucí zaměstnanec podle zákona 262/2006 Sb. (Zákoník práce), 3. stupeň
řízení. Statutární orgán, přímo řídí vedoucí zaměstnance na 2. a 1. stupni řízení - statutárního
zástupce ředitele školy I (řídícího pracoviště Jubilejní 3), zástupkyni ředitele II (řídící pracoviště
Dlouhá 56), vedoucí ekonomického úseku a vedoucí učitelku Mateřské školy.
2. Statutární zástupce ředitele I, řídící (vedoucí) pracoviště Jubilejní 3 – vedoucí zaměstnanec
a
1.
zástupce
statutárního
orgánu,
2.
stupeň
řízení.
Přímo
řídí
a kontroluje práci dalších zaměstnanců – svého zástupce, vedoucí poradenského pracoviště
(výchovná poradkyně), vedoucí vychovatelku školní družiny, školníka a vedoucí školní jídelny.
V součinnosti se svým zástupcem organizuje, řídí a kontroluje práci všech podřízených
zaměstnanců na pracovišti Jubilejní 3 a dává jim k tomu závazné pokyny.
3. Statutární zástupce ředitele II, řídící (vedoucí) odloučeného pracoviště Dlouhá 56
– vedoucí zaměstnanec a 2. zástupce ředitele, 2. stupeň řízení. Přímo řídí a kontroluje práci
dalších zaměstnanců – svého zástupce, vedoucího poradenského pracoviště (výchovný poradce),
vedoucí školní družiny, školníka a vedoucí školní jídelny. V součinnosti se svým zástupcem
organizuje, řídí a kontroluje práci všech podřízených zaměstnanců na pracovišti Dlouhá 56 a dává
jim k tomu závazné pokyny.
4. Zástupce řídícího (vedoucího) pracoviště Jubilejní 3 – zástupce vedoucího zaměstnance
(statutárního zástupce I), 1. stupeň řízení. Řídí práci podřízených zaměstnanců, v součinnosti se
svým přímým nadřízeným organizuje, řídí a kontroluje práci všech pedagogických pracovníků na
pracovišti Jubilejní 3 a dává jim k tomu závazné pokyny.
5. Zástupce řídícího (vedoucího) pracoviště Dlouhá 56 – zástupce vedoucího zaměstnance
(statutárního zástupce II), 1. stupeň řízení. Řídí práci podřízených zaměstnanců, v součinnosti se
svým přímým nadřízeným organizuje, řídí a kontroluje práci všech pedagogických pracovníků na
pracovišti Dlouhá 56 a dává jim k tomu závazné pokyny.
6. Vedoucí ekonomického úseku – vedoucí zaměstnanec,
podřízených zaměstnanců - účetní a ekonomky.

1. stupeň řízení. Řídí práci

7. Vedoucí učitelka MŠ na odloučeném pracovišti Dlouhá 56 – vedoucí zaměstnanec,
1. stupeň řízení. Řídí práci podřízených zaměstnanců - učitelky a ostatní pracovníky.
8. Výchovný poradce – vedoucí poradenského pracoviště Jubilejní 3 – řídí a kontroluje práci
jiných zaměstnanců a dává jim k tomuto účelu závazné pokyny - koordinuje práci pedagogických
pracovníků v rámci „školního poradenského pracoviště" – psychologa, preventisty sociálně
patologických jevů, učitele VPU + ostatní zainteresované učitele.
9. Výchovný poradce – vedoucí poradenského pracoviště Dlouhá 56 – řídí a kontroluje práci
jiných zaměstnanců a dává jim k tomu účelu závazné pokyny - koordinuje práci pedagogických
pracovníků v rámci „školního poradenského pracoviště" – psychologa, preventisty sociálně
patologických jevů, učitele VPU + ostatní zainteresované učitele.
10. Vedoucí vychovatelka školní družiny na pracovišti Dlouhá 56. Organizuje, řídí a kontroluje
práci jiných zaměstnanců a dává jim k tomu účelu závazné pokyny – dvě vychovatelky na
pracovišti Dlouhá 56.
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11. Vedoucí vychovatelka školní družiny na pracovišti Jubilejní 3. Organizuje, řídí a kontroluje
práci jiných zaměstnanců a dává jim k tomu účelu závazné pokyny – tři vychovatelky školní
družiny na pracovišti Jubilejní 3.
12. Vedoucí
školní
jídelny
na
pracovišti
Jubilejní
3.
Organizuje,
řídí
a kontroluje práci jiných zaměstnanců a dává jim k tomu účelu závazné pokyny. Řídí a kontroluje
práci deseti podřízených zaměstnanců – administrativní pracovnici, vedoucí kuchařku a
8 kuchařek (vč. pomocných).
13.
Vedoucí
školní
jídelny
na
pracovišti
Dlouhá
56.
Organizuje,
řídí
a kontroluje práci jiných zaměstnanců a dává jim k tomu účelu závazné pokyny. Řídí a kontroluje
práci jedenácti podřízených zaměstnanců – administrativní pracovnici, vedoucí kuchařku,
9 kuchařek (vč. pomocných), výdejčí stravy a řidiče pro rozvoz stravy.
14. Školník na pracovišti Jubilejní 3. Organizuje, řídí a kontroluje práci jiných zaměstnanců a
dává jim k tomu účelu závazné pokyny - 5 uklízeček.
15. Školník na pracovišti Dlouhá 56. Organizuje, řídí a kontroluje práci jiných zaměstnanců a
dává jim k tomu účelu závazné pokyny - 3 uklízečky.
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Počty žáků celkem – šk. rok 2019/2020:

Ročník:
1. – 9. r.
1. – 9. r.

ZŠ a MŠ NJ, Jubilejní 3, p. o. - celkový počet žáků (ke 30. 6. 2020)
Pracoviště:
Tříd:
Žáků:
Ø
19,88
Jubilejní 3
16
318
25,44
Dlouhá 56
9
229

Celkem

25

547

ŠD
106
77

183

Počty žáků z jiných obcí
obec

Bartošovice
Bernartice nad Odrou
Blatnice
Dobratice
Fulnek
Hodslavice
Jeseník nad Odrou
Kopřivnice
Krhová
Kunčice pod Ondřejníkem
Kunín
Libhošť
Mořkov
Rybí
Sedlnice
Starý Jičín
Suchdol nad Odrou
Šenov u Nového Jičína
Štramberk
Vražné

celkem žáků
(chlapců/dívek)

1 (0/1)
2 (2/0)
1 (0/1)
2 (2/0)
5 (3/2)
2 (1/1)
1 (0/1)
3 (3/0)
1 (1/0)
1 (0/1)
6 (5/1)
2 (1/1)
2 (1/1)
1 (1/0)
2 (2/0)
4 (4/0)
1 (0/1)
16 (5/11)
1 (0/1)
1 (1/0)

Údaje o předložených a školou realizovaných
projektech financovaných z cizích zdrojů
Ve školním roce 2019/2020 škola realizovala tyto projekty:
- Vzděláváním k úspěchu – reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013870
- Moderní vyučování ve 21. století“, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004161
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Rozbor hospodaření – organizace celkem (stav k 31. 12. 2019)
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Rozbor hospodaření – organizace celkem (stav k 30. 6. 2020)

V Novém Jičíně dne 14. 10. 2020
Mgr. Ladislav Gróf,
ředitel školy
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Zhodnocení práce ZO odborového svazu při Základní škole a Mateřské škole
Nový Jičín, Jubilejní 3 za školní rok 2019/2020
ZO organizace společně s ředitelem školy upravovala Kolektivní smlouvu
i Zásady FKSP ke spokojenosti zúčastněných stran.
Na schůzích ZO organizace řešila aktuální vývoj dění ve školství. Schvalovala
změny v FKSP i Kolektivní smlouvě a domlouvala se na akcích pro zaměstnance
naší školy.
Z fondu FKSP se dle zásad hradilo následující:
• Příspěvky na stravování
• Vybavení do sboroven
• Předvánoční posezení - setkání s důchodci
• Oslava Dne učitelů, Ukončení školního roku – neproběhlo kvůli pandemii
• Permanentky ve výši 3 000,- Kč na rok 2020
• Dary dle zásad FKSP
Mgr. Jan Šustek
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a) Charakteristika školy – pracoviště Jubilejní 3
Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3 se stala školou s právní subjektivitou od 1. 1. 1993.
Na návrh zřizovatele MěÚ Nový Jičín byly od 1. 9. 2005 sloučeny tři sídlištní školy v jeden
právní celek. Nástupnickou školou se stala ZŠ Jubilejní 3. K tomuto datu byla vyřazena ze
sítě škol Základní škola Nový Jičín, Dlouhá 56 a Základní škola Nový Jičín, Bohuslava
Martinů 4. Tyto školy se staly se součástí Základní školy Nový Jičín, Jubilejní 3. Ve školním
roce 2006/2007 již neprobíhala výuka na pracovišti Bohuslava Martinů 4, jediným
odloučeným pracovištěm je až do současnosti Dlouhá 56. Z části budovy pracoviště Dlouhá
byla v průběhu roku 2013 vytvořena mateřská škola, která byla otevřena 1. února 2014.
V současné době má čtyři oddělení. Stala se součástí naší školy. Tím se změnil i název na
Základní a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace.
V síti škol jsme byli zařazeni od 1. 8. 2003 jako škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy.
Od 1. 9. 2003 byla v 6. ročníku zavedena rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na
basketbal chlapců a lehkou atletiku děvčat. Pro malý zájem ze strany děvčat byla výuka
lehké atletiky po čtyřech letech ukončena.
Základní škola Nový Jičín, Bohuslava Martinů 4 byla zaměřena také na rozšířenou
výuku tělesné výchovy, ovšem se zaměřením na lední hokej. Přesunem žáků z pracoviště
Bohuslava Martinů 4 na pracoviště Jubilejní 3 získala také tuto rozšířenou výuku.
K významným změnám došlo o prázdninách před zahájením školního roku 2009/2010, kdy
byly zcela zrekonstruovány obě počítačové učebny. Každá byla vybavena novými počítači a
moderní audiovizuální technikou (interaktivní tabulí, projektory). Interaktivní tabule byly
doplněny také ve dvou jazykových učebnách a dvou učebnách prvního stupně. Nové jsou i
učebny přírodopisu a hudební výchovy. Ve školním roce 2008/2009 byla z vlastních
prostředků zrekonstruována učebna fyziky. Pro další zkvalitnění výuky se škola zapojila ve
školním roce 2010/2011 do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
v prioritní ose Počáteční vzdělávání. Náš projekt dostal název Učíme se interaktivně.
V rámci tohoto projektu bylo vybudováno informační prostředí umožňující učitelům uplatnit
elektronické výukové materiály v průběhu výuky v deseti předmětech. Tento projekt byl
ukončen 31. ledna 2012 a ihned na něj navázal ze stejného operačního programu projekt
Modernizace výuky s obdobným zaměřením na vytváření elektronických výukových
materiálů. V rámci tohoto projektu se podařilo dovybavit všechny třídy 1. stupně na
pracovišti Jubilejní 3 interaktivními tabulemi a další moderní didaktickou technikou. Tento
projekt byl úspěšně ukončen k 31. červenci 2014.
V průběhu roku 2014/2015 byla díky dotačním prostředkům z projektu „Moderněji
v odborných učebnách“ zcela rekonstruována odborná pracovna chemie a chemická
laboratoř, z vlastních prostředků se nám podařilo nově vytvořit odbornou učebnu
humanitních předmětů.
V září 2014 byla dokončena celková vnější rekonstrukce budov obou pracovišť – zateplení
objektů, výměna oken, generální rekonstrukce střech aj. Do roku 2015 přešly ještě některé
terénní úpravy v okolí budov. Ty byly ukončeny o prázdninách 2015. Ve školním roce
2017/2018 byla dokončena rekonstrukce tělocvičen školy a o rok později návazná
rekonstrukce zázemí (šaten) a chodby u tělocvičen.
Ve školním roce 2019/2020 mělo pracoviště zřízeny 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 přírodopisu
2
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odbornou pracovnu fyziky
odbornou pracovnu výtvarné výchovy
odbornou pracovnu chemie
chemickou laboratoř
dvě jazykové učebny
učebnu pro práci s dětmi s vývojovými poruchami učení
dvě školní dílny (dřevodílnu a kovodílnu)
dvě tělocvičny
fitcentrum
školní hřiště
botanické oddělení
školní skleník
učebnu hudební výchovy s nahrávacím studiem
školní kuchyňku s jídelnou
sedm heren školní družiny, které byly využity jako kmenové učebny, dvě
tělocvičny a jednu učebnu, která slouží jako keramická dílna.
školní knihovnu

Ke konci školního roku 2019/2020 tak pracoviště Jubilejní 3 mělo 18 zrekonstruovaných a
nově vybavených učeben a odborných pracoven. V tomto roce jsme se zaměřili na přípravu
projektové dokumentace pro případnou rekonstrukci školního hřiště.
Celkový počet žáků k 30.
9. 2019

317

Počet tříd 1. stupně

9

Počet tříd 2. stupně

7

Počet oddělení školní
družiny

4

Pracoviště umožňuje žákům smysluplně trávit svůj volný čas mimo vyučování návštěvou
různých kroužků, což je nejúčinnější způsob předcházení negativním jevům. Jsou to kroužky
sportovní (vybíjená, sportovní hry), výtvarné (keramika), kroužky anglického jazyka,
matematické kroužky, basketball. Kroužky vedou ve většině případů pedagogové naší školy.
Škola pořádá a výrazně podporuje také mnoho dalších akcí mimo vyučování. Jsme si
vědomi, že tyto akce přispívají k lepší komunikaci mezi učiteli a žáky, stejně jako podněcují
vzájemné poznání a tím i pozitivně ovlivňují školní klima. Výčet a charakteristika
nejdůležitějších akcí je v bodě h této zprávy.
Nedílnou součástí našeho vzdělávacího programu je také účast ve sportovních a
vědomostních soutěžích, olympiádách a na přehlídkách. Systematicky pracujeme
s talentovanými žáky, v našem případě zvláště mentálně nadanými, a maximálně je
podporujeme v jejich schopnostech. Pracoviště dosáhlo opakovaně významných úspěchů ve
sportovních soutěžích. Jsme velmi rádi, že máme takové žáky, kteří se významně podílejí na
reprezentaci školy i města a jsou příkladným vzorem pro další děti a kamarády.
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Nejvýznamnější úspěchy a umístění žáků našeho pracoviště
Ve sportovních soutěžích:
4. místo v okresním finále soutěže ČEBS florbal cup
4. místo v okresním finále soutěže Házenkářský kalamář ml. žáků
2. místo v okresním finále soutěže Házenkářský kalamář st. žáků
5. místo v okresním finále soutěže ve florbalu kategorie H-IV
Ve vědomostních soutěžích
5. místo v okresním kole projektové soutěže v AJ
7. místo v okresním kole konvertzační soutěže v AJ
V tomto školním roce bylo mnoho vyšších kol soutěží (jak sportovních, tak vědomostních)
zrušeno z důvodu šíření nemoci Covid-19

b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se
zápisem ve školském rejstříku
obor vzdělání
:
délka vzdělávání :
forma vzdělávání :

79-01-C/01 Základní škola
9 roků
denní forma

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
•

Celkový počet zaměstnanců pracoviště Jubilejní 3 ke dni 30. 9. 2019
Pracovní zařazení
Učitelé
Vychovatelky ŠD
Speciální pedagog
Správní zaměstnanci
Školní jídelna
Asistent pedagoga
Celkem

Fyzický počet
24
4
1
8
10
5
49

Přepočtený
22,5
3,61
0,67
8
10
3,75
47,04

•
Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků ke dni 30. 9.
2019
Dosažené vzdělání
1. stupeň
2. stupeň
Celkem:
•

Přepočtený počet učitelů
celkem
bez kvalifikace
10,4
1,23
12,12
0,77
22,14
2

Výchovné poradenství
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Počet výchovných poradců na pracovišti: 1
Získané vzdělání:
výchovné poradenství – studium VŠ, vzdělávací kurz
„Volba povolání“, vzdělávací kurz ke specifickým poruchám
•

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

•

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

•

Vychovatelky
Počet vychovatelek na pracovišti: 4
Získané vzdělání:
středoškolské pedagogické – obor vychovatelství

•

Koordinátor ŠVP
Počet koordinátorů na škole: 1
Získané vzdělání:
VŠ

•

Koordinátor environmentální výchovy
Počet koordinátorů na pracovišti:
1
Získané vzdělání:
VŠ aprobace M – Př, studium k výkonu specializačních
činností v rozsahu 250 hodin

•

Školní speciální pedagog
Přepočtený počet na pracovišti: 0,67
Získané vzdělání: VŠ magisterské – obor speciální pedagogika

•

Asistent pedagoga
Počet asistentek na pracovišti: 3
Vzdělání: 1x VŠ Mgr., 1x VŠ Bc., 1x středoškolské + studium pro AP
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d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Naše pracoviště Jubilejní 3 se snaží získat dobrou pověst mezi rodiči aktivitami, které
směřují k rodičům budoucích prvňáčků. Vlastní zápis probíhá také hravou formou.
Dlouholetá je i spolupráce s mateřskými školami. Děti předškolního věku se přicházejí
podívat na výuku do 1. tříd a učitelé podávají informace rodičům v mateřských školách a
chystali aktivity pro předškoláky. Ve školním roce 2018/2019 jsme na základě zájmu rodičů
pokračovali v klubu „Předškoláček“. V druhé polovině dubna a květnu se pravidelně
setkávali budoucí žáci prvních tříd a jejich rodiče s učiteli a vychovatelkami školní družiny,
plnili zábavné úkoly, vyzkoušeli si uvolňovací cviky atd. Klub Předškoláček přispěl k lepší
komunikaci mezi učiteli a rodiči, děti se seznámily se školním prostředím. Rodiče byli
s klubem velmi spokojeni.
Počet zapsaných žáků v roce 2019/ 2020:
Zápis do 1. ročníků ve škol. roce 2019/ 2020
Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu
Počet žádostí o odklad školní docházky
Poprvé u zápisu
Žáci přicházející po odkladu

celkem
56
9
46
10

Po zápisu se mohou ještě počty přihlášených žáků změnit vzhledem ke stěhování. Stejně tak
se mění počty odkladů povinné školní docházky. 1. 9. 2020 nastoupilo do dvou prvních tříd
45 žáků.
Počty zapisovaných žáků v minulém roce v porovnání s předcházejícím rokem výrazně
stouply. Běžný trend v minulých letech byl však opačný, sídliště, které je spádovou oblastí
pro naše pracoviště, stárne a v obvodu je stále méně dětí, část rodičů pracuje v centru města,
a proto vozí děti do jiných jičínských škol.

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Pro školu je nezbytná zpětná vazba, i když měření výsledků vzdělávání je značně
problematické, protože záleží nejen na práci učitele, ale samozřejmě i na úrovni žáků ve
třídě. Pro porovnání výsledků vzdělávání v paralelních třídách je na škole zaveden systém
srovnávacích prověrek z českého jazyka a matematiky. Ve zkoumaném školním roce kvůli
nepřítomnosti žáků ve škole tyto srovnávací práce neproběhly.
Ke zkvalitňování práce učitelů přispívají také vzájemné hospitace a hospitační činnost
vedení školy.
Vycházející žáci
Počet vycházejících žáků z 9. třídy je 22 vzhledem k neuzavřenému přijímacímu řízení do
konce školního roku vzhledem k epidemii koronaviru nemáme informace od všech žáků,
kam byli přijati. V tabulce uvádíme přehled o těch žácích, od nichž se nám informace
podařilo získat
Výsledky přijímacího řízení na SŠ
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Typ školy
Obor
Gymnázium státní
Gymnázium Nový Jičín
gymnázium
Odborné školy státní (čtyřleté obory)
Střední škola zemědělská a
Ekologie a biologie
technická
SŠ technická a dopravní,
Dopravní prostředky
Ostrava-Vítkovice
Mendelova SŠ, Nový Jičín
Obchodní akademie
Informační
technologie
Odborné školy soukromé (čtyřleté obory)
SOŠ Educa, Nový Jičín
sportovní management
Odborné školy církevní (čtyřleté obory)
předškolní a
Stř. pedagog. a Stř. zdravotnická
mimoškolškola sv. A. České Odry
ní pedagogika
Odborné školy státní (tříleté obory)
SŠ zemědělská a
Strojní mechanik
technická,Nový Jičín
SŠ Odry
masér

Chlapci

Dívky

Celkem

2

0

2

0

1

1

2

0

2

0

3

3

2

0

2

3

0

3

0

1

1

1
2

0

2

1

0

1

Žáci vycházející z nižších ročníků
1 žák se splněnou docházkou z osmé třídy odchází na 3- letý učební obor
Žáci se splněnou školní docházkou
8. ročník
Obor
Chlapci
Dívky
SŠ zemědělská a technická, Nový Strojní
1
0
Jičín
mechanikzámečník

Celkem
1

Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Třída
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Celkem:

S vyznamenáním
25
38
33
20
26
22
11
24
6
205

Prospělo
0
2
2
16
13
21
24
18
16
112

Neprospělo
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

Nehodnoceno Průměr
0
1,03
0
1,15
0
1,09
0
1,44
0
1,44
0
1,57
0
1,88
0
1,53
0
1,79
0
1,44

Opravné zkoušky bylo umožněno konat celkem 0 žákům, z důvodu pandemie koronaviru a
doporučením ministerstva školství byla klasifikace při neúčasti žáků na dálkovém
vzdělávání upravována pozitivním směrem. Neprospěl tak jen jeden žák.
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f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Činnost preventivního poradenského týmu
Preventivní poradenský tým se scházel ve složení|: za I. st. M. Borošová, VP M. Balonová,
ŠMP M. Molinová, speciální pedagog P. Janků a několikrát ŘŠ L. Gróf.
Schůzky probíhaly nepravidelně, podle potřeby. Prioritou setkávání bylo řešení výchovných
a vzdělávacích potřeb žáků, příprava jednání výchovných komisí, jak komunikovat s rodiči
problémových žáků. Mimo jiné se řešily problémy ve třídě IV. B, V. A, VI. B – vztahy učitel
- žák, zanedbání rodičovské péče, poškozování školního majetku, poruchy chování, poruchy
učení, neomluvená absence.
Minimální preventivní program
MPP je zpracován pro obě pracoviště. V září byli žáci a rodiče seznámeni s MPP, který je
umístěn na webu školy. Důležité informace pro žáky a rodiče byly umístěny na nástěnce.
Celý školní rok učitelé působili na žáky tak, aby se zlepšovaly vztahy ve třídě, aby žáci byli
schopni rozlišovat dobré a špatné, stanovili si správný žebříček hodnot, uměli se ovládat a
dodržovali zásady slušného chování. Preventivně působili v rámci jednotlivých předmětů,
při návštěvách divadelních a filmových představení, na akcích pořádaných městem,
Hájenkou, policií, PPP Nový Jičín. V předmětech (VO, VkZ, CH, Př, prvouka,
přírodověda...) se žáci zabývali problematikou zdravé výživy, komunikace, řešení problémů
a konfliktů, výběru partnera a problematikou návykových látek.
Během školního roku se řešily různé kázeňské přestupky: nevhodné chování mezi
spolužáky, vulgární vyjadřování, pozdní příchody do školy, používání mobilu ve vyučování,
nevhodné chování k učitelům, ničení školního majetku.
Akce školy, které přispívají k prevenci:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

slavnosti města
stmelovací kurz VII. A
školní fórum
vánoční jarmark
Pyžamový den
Beseda o sebedůvěře
den otevřených dveří s Kavárnou v Jubce a burzou knih
sběrové akce (papír, elektro)
pomoc starších žáků při zajišťování akcí pořádaných školní družinou
exkurze
návštěvy divadla, knihovny, úřadu práce…
schůzky a akce Školní žákovské samosprávy
schránka důvěry
sportovní turnaje a sportovní soutěže
vědomostní soutěže
školní výlety
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Preventivní programy realizované PPP Nový Jičín PhDr. P. Letým:
•
•
•
•
IX. A

Šikana a jak jí zbránit – VI. A, B
Rozhodování a řešení problémů – VII. A, B
Jak s druhými spolupracovat – VIII. A
Právní odpovědnost (důraz na následky protiprávního jednání mezi žáky) –

+ 6. - 8. roč. beseda "Pasti sociálních sítí"
Preventivní programy realizované Městskou policií Nový Jičín:
•
•

Co je moje není tvoje - prevence krádeží 2. A, B
Zvyšování právního vědomí – 6. A, B, 7. A, B

Preventivní programy realizované Policií ČR:
•
•

Drogová problematika VIII. A, VIII. B, IX. A
Právní odpovědnost dětí VIII. A, VIII. B

Akce školy pro rodiče:
•
•

vánoční jarmark
den otevřených dveří s Kavárnou v Jubce a burzou knih

Učitelé využívali pomoc PPP Nový Jičín, policie a odboru sociální péče.
Neuskutečnilo setkání ŠMP s okresním metodikem, neuskutečnily se plánované akce
z důvodu uzavření škol.
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g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Přehled kurzů DVPP ve školním roce 2019/2020
Datum

Název

14.9.2019 Výtvarný nápadník pro celý rok

Účastníci

Organizátor

Poznámka

Horáková, Míčková

KVIC

šablony

17.9.2019

Seminář k výuce mediální
výchovy

Balonová, Imider

Člověk v tísni

19.9.2019

Integrace dětí s LMP

Martincová, Jankotová,
Osadníková, Janků

SPC NJ

Najdková

KMO

Chovancová

KVIC

šablony

Chovancová

KVIC

šablony

3.10.2019
16.10.2019
19.10.2019

Regionální den učitelů
němčiny
Stres a techniky zvládání
zátěže
Recykláček

Motivační setkání učitelů cizích
Imider
NIDV Zlín
jazyků
Strategie zvládání obtížných
Horáková, Chovancová,
7.11.2019
KVIC
situací
Míčková
22.Festival pedagogické inspirace
Kauba, Gróf
ZŠ Kunratice
23.11.2019
Účetnictví příspěvkových
26.11.2019
Bučková, Zahradnikokvá
organizací
Přednáška "Aktivní střelec ve
3.12.2019
všichni PP
MěP, Nový Jičín
škole"
Jankotová, Halaštová,
9.1.2020
Sebeobrana pro pedagogy
Madziová, Balonová,
MěP, Nový Jičín
Šustek, Fabiánová
17.1.2020
Metodická poradna pro ZŘ
Kauba
KVIC
6.11.2019

Národní
vzdělávací
institut ČR

28.1.2020

Jak učit o komunismu?

Najdková

18.2.2020

Základy 3D tisku

Kauba + zájemci

ZŠ Jubilejní

Částečka

KVIC

Zahájení studia k výkonu spec.
26.2.2020
činností - Metodik prevence
soc. pat. jevů (250 h)

šablony

Hodnocení DVPP na škole:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo v tomto roce zaměřeno především na
chování při mimořádných situacích, nové poznatky z oblasti metod a forem práce.
Pedagogičtí pracovníci si své poznatky z oborového vzdělávání předávali v rámci PK a
metodických sdružení a na vzájemném vzdělávání.

h) Údaje o některých aktivitách pracoviště Jubilejní 3 a
prezentace školy na veřejnosti
Přehled mimoškolních akcí
K tomuto výčtu je možné na webových stránkách školy shlédnout doprovodné fotografie.
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Název akce

Účastníci

Doprovod

Místo

7.9.2019

Slavnosti města

dobrovolníci

všichni

Nový Jičín

12.9.2019

Deskohraní

V.B

Benčáková,
Kroupová

Fokus

13.9.2019

přednáška "Advokáti do škol"

IX.A

Balonová

škola

Kraváriková,
Martincová

Nový Jičín

Datum

13.9.2019

akce Křída

II.B, III.A

17.9.2019

Vůně jehličí

III.B

Křížová

Skalky

18.9.2019

Vůně jehličí

III.A

Martincová

Skalky

19.9.2019

Co se skrývá pod hladinou

IV.A

Chupíková

Nový Jičín

20.9.2019

Co se skrývá pod hladinou

IV.B

Madziová

Nový Jičín

24.9.2019

Cesta do minulosti

VIII.A

Molinová

Štramberk

24.9.2019

Dopravní hřiště

IV.A

Chupíková

prac. Dlouhá

24.9.2019

Není zač, jsem rozkladač

V.A

Pšenicová

Nový Jičín
Nový Jičín

25.9.2019

Není zač, jsem rozkladač

V.B

Benčáková,
Kroupová

25.9.2019

Dopravní hřiště

IV.B

Madziová

prac. Dlouhá

26.9.2019

Putování lesem

VI.B

Stenchlá

Skalky

27.9.2019

Putování lesem

VI.A

Najdková

Skalky

27.9.2019

Knihovnická lekce

III.A

Martincová

Nový Jičín

3.10.2019

Beseda "Volba povolání"

IX.A

Balonová

ÚP NJ

3.10.2019

Návštěva informačního centra

III.B

Křížová

IC NJ

4.10.2019

Knihovnická lekce

IV.A, IV.B

Chupíková,
Madziová

Nový Jičín

10.10.2019

Školní fórum

zástupci
samosprávy

Molinová, Gróf

škola

11.10.2019

Exkurze do SPV SŠ Odry

VIII.A

Balonová

SPV SŠ

Stmelovací kurz VII.A

VII.A

Halaštová, Najdková

Kletná

14.10.2019 15.10.2019
15.10.2019

Divadlo "Děják z rychlíku"

II. stupeň

TU

Beskydské
divadlo

16.10.2019

Koncert kapely Réva

3. - 8. roč.

Göttlicherová, TU

škola

24.10.2019

Klíč od brány minulosti

IV.A, IV.B

Chupíková,
Madziová

muzeum NJ

25.10.2019

Exkurze do SPV SŠ Odry

VIII.B

Balonová

SPV SŠ

7.11.2019

exkurze do planetária

V.A, B

Benčáková,
Kroupová, Pšenicová

Ostrava

7.11.2019

beseda "Drogová problematika"

IX.A

Šustek

Nový Jičín

18.11.2019

den na SZŠ

VIII.A, VIII.B

Molinová

Žilina

21.11.2019 beseda "Drogová problematika"

VIII.A, VIII.B

Molinová, Juráček

Nový Jičín

27.11.2019 beseda "Šikana a jak jí zabránit"

VI.A, VI.B

Molinová

škola

29.11.2019

beseda o totalitním režimu

IX.A

Najdková

škola

3.12.2019

divadlo "Strašidelný dům"

IV.A, IV.B

Beskydské
divadlo

4.12.2019

Když to schytá biodiverzita

IV.A, IV.B

Chupíková,
Madziová
Chupíková,
Madziová

5.12.2019

Mikuláš ve škole

IX.A, 1.
stupeň

Martincová

škola

6.12.2019

Vánoce na dědině

II.A

Borošová

Rožnov p.R.

všichni

všichni TU

škola

9.12.2019 projektový den "Vánoční jarmark"
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10.12.2019

Vánoce na dědině

II.B

Kraváriková,
Jurková, Čechová

Rožnov p.R.

11.12.2019

beseda "Rozhodování a řešení
problémů"

VII.A, VII.B

Molinová

škola

12.12.2019

Vánoční jarmark

všichni

všichni

škola

13.12.2019

Přednáška o sebedůvěře

IX.A

Gróf

škola

17.12.2019

muzikál gymnázia NJ

7. - 9. r., V.B

TU

Fokus

18.12.2019

exkurze do zámku

V.A, V.B

19.12.2019

Vánoční laťka

II. stupeň

8.1.2020

Exkurze do planetária

IV.A, IV.B

14.1.2020

divadlo „Zvířátka a loupežníci“

II.A, II.B

17.1.2020
22.1.2020
27.1.2020
27.1.2020

beseda s MěP „Co je moje, není
tvoje"
beseda "beseda Jak s druhými
spolupracovat"
beseda s MěP „Co je moje, není
tvoje"
beseda s MěP "Zvyšování
právního vědomí, osobní
bezpečnost, kyberkriminalita"

Pšenicová,
Lešná u Val.
Benčáková,
Meziříčí
Kroupová
Halaštová, Částečka,
škola
Veselková
Chupíková,
Ostrava
Madziová
Borošová,
Beskydské
Kraváriková
divadlo

I.A

Jankotová

škola

VIII.A, VIII.B

Molinová

škola

II.A

Borošová

škola

VII.A

Halaštová

škola

30.1.2020

ukázka tanečních

8. a 9. roč.

TU

škola

3.2.2020

Přednáška o Austrálii

5. roč. a II.
stupeň

Juráček

škola

7.2.2020

projekce "Svět kolem nás - Čína"

II. stupeň

TU

kino Květen

10.2.2020

divadlo "Maxipes Fík"

I.A

Jankotová

Beskydské
divadlo

12.2.2020

beseda "Právní odpovědnost"

IX.A

Molinová

škola

19.2.2020

Beseda o sebedůvěře

VIII.A, VIII.B

Gróf

škola

27.2.2020

beseda "Právní odpovědnost
dětí"

VIII.A, VIII.B

Molinová, Juráček

PČR

27.2.2020

projekt "Škola v pohybu"

I.A, II.A, II.B

TU

škola

24.2.2020

28.2.2020

Lyžařský výcvik

7. roč.

9.3.2020

10.3.2020

Lyžáček

2.a 3. roč.

10.3.2020

Den otevřených dveří

všichni

Halaštová,
Veselková
Halaštová, Čásečka,
Veselková, Madziová

Kyčerka
Tošovice

všichni

škola

Úroveň

Umístění

Přehled soutěží
Datum
1.10.2019

Soutěž
Přespolní běh

Oblast

Účastníci

TV

Bezunková, Hořelková,
Polášková, Vosol, Kubelková,
Pekaríková, Myslík, Staněk

D3 - 16. místo H3
Okresní - 18. místo D4 finále
18. místo H4 - 13.
místo
D3 - 16. místo H3
Okresní - 18. místo D4 finále
18. místo H4 - 13.
místo

1.10.2019

Přespolní běh

TV

Bezunková, Hořelková,
Polášková, Vosol, Kubelková,
Pekaríková, Myslík, Staněk

11.11.2019

ČEPS Cup -

TV

Jůza, Konečný, Halamíček,
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Zahradníček, Faltýnek, Vosol,
Rek, Hanzelka

florbal

18.11.2019

Florbal kateg. HIII

finále

TV

Novák, Sadílek, Kukulady, Hubl,
základní
Vítek, Konečný, Klunda, Minář,
kolo
Šarman, Smutný

3. místo

Okresní
finále

5. místo

4. místo

28.11.2019

Florbal kateg. HIV

TV

Novák J., Novák R. Hanzelka,
Olšovský, Teichmann, Šarman,
Mičulek, Vokál, Myslík, Dvořák,
Schickl, Madzia, Žák, Hýbner,
Karas

10.12.2019

Projektová
soutěž v AJ

AJ

Matyáš Hübl, David Schus,
Libor Ševčík

Okresní
soutěž

19.12.2019

Vánoční laťka

TV

výběr sportovců

školní
kolo

14.1.2020

Konverzační
soutěž v
německém
jazyce

NJ

výběr žáků

školní
kolo

TV

výběr ze tříd

školní
kolo

15.1.2020 Turnaj ve florbale
23.1.2020

Olympiáda v
českém jazyce

ČJ

Hermína Furmánková, Tomáš
Dvořák

okresní
kolo

27.1.2020

Pythagoriáda

M

výběr žáků

školní
kolo

28.1.2020

Konverzační
soutěž v
anglickém jazyce

AJ

výběr žáků

školní
kolo

29.1.2020

Zeměpisná
olympiáda

Z

výběr žáků

školní
kolo

30.1.2020

Turnaj ve
vybíjené

TV

výběr ze tříd

školní
kolo

Př

výběr žáků

školní
kolo

AJ

Nikola Drápalová (6.A), Daniel
Madzia (9.A)

okresní
kolo

14. místo/ 7.
místo

oblastní
kolo postup

moravské kolo
zrušeno

Okresní
finále

4. místo

Biologická
olympiáda
Konverzační
18.2.2020
soutěž v
anglickém jazyce
4.2.2020

20.2.2020

Polar street
hockey

TV

25.2.2020

Házenkářský
kalamář

TV

26.2.2020
27.2.2020

Okresní kolo
zeměpisné
olympiády
Házenkářský
kalamář

Jan Konečný, Jan Novák,
Matyáš Hubl, Simon
Klunda,Tomáš Faltýnek, Nikolas
Vokál, Adam Sochor, Daniel
Špaček,
Tomáš Faltýnek, Štěpán
Šarman, Radovan Smutný,
Daniel Špaček, Pavel Minář,
Simon Klunda, Marek
Chrástecký, Jakub Kolář

45.-48.,49.-52

Z

David Žák, Natálie Lakomá, Jiří
Stoklasa

Okresní
soutěž

19./21./20. místo

TV

Bartoň, Šarman, Hanzelka +
žáci z Dlouhé

Okresní
finále

2. místo
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Činnost školní žákovské samosprávy
Místo konání schůzek: kuchyňka, učebna č. 4
Termíny: aktuálně dle domluvy
Z dospělých se pravidelně schůzek účastnili Mgr. Ladislav Gróf, Mgr. Tomáš Kauba za vedení školy, Mgr. Milena Balonová – výchovná poradkyně, Mgr. Milada
Molinová jako preventistka a Mgr. Karolína Veselková
Na každé schůzce se řešily aktuální problémy ve škole,jejich návrhy, chystaly se různé
aktivity, které zástupci tříd přenášeli dál mezi své spolužáky a třídní učitele.
Co se letos podařilo ŽS realizovat – pomáhat spolurealizovat:
• Školní fórum v říjnu
• turnaj ve vybíjené
• před Vánoci byl odpočinkový školní den, s tím souviselo i to, že jsme se
učili v pyžamu
• pomoc při Vánočním jarmarku
• při DOD proběhly 2 akce – Burza knih a Kavárna v Jubce
• Mikuláš ve škole – roznáška sladkostí, žáci byli i ve ŠD
Do ZDM Fokus Nový Jičín za naši školu chodí 2 dívky ze 7. třídy, které nás informují
o jejich činnosti
Některé plánované akce jsme museli zrušit kvůli koronavirové epidemii a uzavření
škol.
Další školní rok zkusíme práci oživit, žáky více motivovat.

i) hodnocení výchovně vzdělávací práce ve školní družině
Ve školní družině při ZŠ a MŠ Jubilejní 3 probíhala činnost ve čtyřech odděleních
s počtem 108 žáků 1. – 5. tř. Oddělení vedly 4 vychovatelky se sníženým úvazkem o
cca 10 %.
Vychovatelky pracovaly s dětmi podle celoročního plánu a školního vzdělávacího
programu pro ŠD s názvem Člověk a jeho svět. Zájmové vzdělávání probíhalo
v aktivitách, které byly rozpracovány v týdenních plánech.
Vzhledem k rekonstrukci prostor chodeb školy, provozovala ŠD svou činnost
v prvních měsících školního roku ve třídách II.st. Ztížené podmínky neovlivnily
pravidelný provoz ŠD.
Vychovatelky úzce spolupracovaly s třídními učiteli, vedením školy, Klubem rodičů,
školní jídelnou, plaveckým klubem Laguna, Fokusem Nový Jičín a dalšími
organizacemi. Vykonávaly dohled v prostorách ŠD a ve školní jídelně.
Kromě každodenních činností v hernách a celodružinových akcí během školního
roku, žáci v zimních měsících navštěvovali zimní stadion, kde si s trenérem
zdokonalovali své bruslařské dovednosti. Bruslit chodilo 26 žáků. Každé poslední
14
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pondělí v měsíci družina zhlédla promítání animovaných nebo filmových pohádek
v kině Květen, kde se děti učí chování ve společenských prostorech.
Souvislou celoroční pedagogickou praxi úspěšně vykonávala studentka Kateřina
Odelgová ze Střední pedagogické školy sv. Anežky České Odry ve dnech od 6.9.2019
– 10. 3. 2020 (předčasně ukončeno kvůli koron. epidemii) u Evy Horákové.
Vychovatelky se zúčastnily vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci Šablon II.
Jana Chovancová – Stres a techniky zvládání zátěže, Strategie zvládání obtížných
situací, Recykláček. Eva Horáková – Strategie zvládání obtížných situací, Výtvarný
nápadník. Natálie Míčková - Strategie zvládání obtížných situací, Výtvarný nápadník.
Ve dnech 29. – 30. 10. 2019 pokračoval provoz ŠD během podzimních prázdnin.
Ve školní družině pracovaly 2 kroužky keramiky a 1 kroužek sportovní pod vedením
Dany Kučerové.
Od 8. 9. 2019 začal pracovat v ŠD v rámci Šablon II. Klub zábavných logických a
deskových her, který vedla Jana Chovancová do 22. 1. 2020 a od 29. 1. 2020 do 26. 2.
2020 (předčasně ukončeno) Eva Horáková.
Prostory herny č. 107 a kabinet vychovatelek byly doplněny novými koberci.
Celodružinové akce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naše škola - naše družina – pátrání v prostorách školy
Kamarádi kolem nás – seznamovací hry
Cesta do školy – přechody, základy bezpečnosti
Drakiáda s rodiči
Opičí dráha v TV
Svět zvířat - aktivity
Rozkmotřidla aneb jak vyzrát na emoce – projektový den ve všech odděleních
(Šablony II)
Podzimní vyrábění – výrobky z brambor, ovoce, ozdobných dýní
Vyrábění na vánoční jarmark
Bruslení na ledě
Mikulášské rejdění
Vánoční jarmark
Posezení u vánočního stromku
Maškarní karneval s Hopsalínem
Turnaj ve florbalu – klučičí den
Zavři oči a uvidíš – projektový den ve všech odděleních (Šablony II)
Jóga pro děti - projektový den ve všech odděleních (Šablony II)
Nácvik vystoupení na akademii školy

Od 11. 3. 2020, vzhledem ke koronavirové epidemii, byla ukončena činnost ŠD i celé
školy. Během epidemie vychovatelky ŠD pomáhaly hlídat děti na odloučeném
pracovišti naší školy na Dlouhé ulici.
Od 25. 5. 2020 jsme pracovali ve skupinách za zvýšených hygienických podmínek a
provozovali činnost podle ŠVP ŠD.

Děkujeme všem zaměstnancům školy za obětavou práci, odpovědný přístup k plnění úkolů,
nadšení, elán a výraznou prezentaci školy na veřejnosti.
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V Novém Jičíně dne 30. 9. 2020
Mgr. Tomáš Kauba, zástupce ředitele
Mgr. Milada Molinová, zástupkyně vedoucího pracoviště
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Charakteristika školy – pracoviště Dlouhá 56

1)

Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3 má odloučené pracoviště na ulici
Dlouhá 56. Na odloučeném pracovišti jsou všechny ročníky zastoupené jednou třídou
v ročníku.
Ve stejné budově se nachází mateřská školka se 4 odděleními pro 100 dětí. Obě školy naplno
využívají všechny prostory jak v budově, tak v areálu školy – tělocvičnu, fitko, dopravní
hřiště, atletické hřiště. Budova se nachází v sídlišti, přesto je obklopena zelení, přístup ke
škole je z blízkého sídliště Loučka možný mimo hlavní komunikaci.
Škola využívá:
•

2 učebny informatiky s příslušnou technikou

•

2 velmi dobře vybavené jazykové učebny s interaktivní tabulí, vizualizérem a
připojením na internet, přenosnou sadu 24 tabletů

•

5 učeben na prvním stupni s interaktivní tabulí a připojením na internet

•

učebnu fyziky a chemie s interaktivní tabulí

•

učebnu přírodopisu s interaktivní tabulí, vizualizérem

•

tělocvičnu a fitcentrum

•

školní hřiště a velký areál kolem školy

•

3 herny ŠD

•

v areálu školy se nachází dopravní hřiště

•

učebnu dopravní výchovy

•

školní kuchyňku

•

ateliér pro výuku výtvarné výchovy

Celkový počet žáků počet tříd 1. stupně
k 30. 9. 2019
232
5

počet tříd 2. stupně

počet oddělení ŠD

4

3

Škola nabízí žákům zajímavý program i mimo vyučování formou různých kroužků.
Snahou školy je předložit žákům takovou nabídku činností pro volný čas, která uspokojí jejich
zájmy a vyplní volný čas do příchodu rodičů ze zaměstnání, což je také nejúčinnější způsob
předcházení negativních jevů.
Letos se do 8 kroužků zapojilo celkem 76 žáků. Kroužky vedli učitelé naší školy.
Některé nabízené kroužky se neotevřely pro nedostatečný počet přihlášených dětí. Jednou
z možných příčin nezájmu o kroužky je pestrá a zábavná činnost školní družiny, kterou
navštěvovalo 77 dětí.

3 / 13

Výroční zpráva za školní rok 2019/ 2020

Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3,
příspěvková organizace

Škola pořádá a výrazně podporuje také mnoho akcí mimo vyučovaní, jsme si vědomi,
že tyto akce přispívají k lepší komunikaci mezi učiteli a žáky, rovněž přispívají
k vzájemnému poznání a tím i pozitivně ovlivňují školní klima.
Nedílnou součástí našeho vzdělávacího programu je také účast na vědomostních a
sportovních soutěžích, olympiádách a přehlídkách. Systematicky pracujeme s talentovanými
žáky a maximálně je podporujeme v jejich schopnostech. Jsme moc rádi, že máme takové
žáky, kteří se významně podílejí na reprezentaci školy i města a jsou příkladným vzorem pro
další děti a kamarády.
V tomto školním roce významně zasáhla do výuky epidemie Covid-19 a znemožnila
žákům nejen výuku ve škole, ale také porovnat své znalosti s ostatními žáky v postupových
kolech vědomostních soutěží. Uskutečnily se pouze okresní kola a 2 naší žáci postoupili do
krajských kol soutěží, která se už ale neuskutečnila.
Nejvýznamnější úspěchy žáků ZŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá 56
•

1. místo v okresním kole konverzační soutěže v německém jazyce, 9. ročník

•

1. místo v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce, 9. ročník

•

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

•

12. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády, 8. ročník

•

16. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády, 6. ročník

•

1. místo v okresním kole Vybíjené, 5. ročník

•

1. místo v okrskovém kole dopravní soutěže, II. kategorie

Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje

2)

obor vzdělání:
délka vzdělávání:
forma vzdělávání:

79-01-C/01 Základní škola
9 roků
denní forma

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

3)
•

Celkový počet zaměstnanců pracoviště Dlouhá 56
Pracovní zařazení
Učitelé
Speciální pedagog
Vychovatelky ŠD
Správní zaměstnanci
Hospodářka
Školní jídelna
Asistent pedagoga
Celkem

Fyzický počet
17
1
3
4
1
11
7
42
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•

Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků
Dosažené vzdělání
1. stupeň
2. stupeň
Celkem:

•

Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3,
příspěvková organizace

Přepočtený počet učitelů
celkem
bez kvalifikace
7,05
0
7,89
0
14,94
0

Výchovné poradenství
Počet výchovných poradců na pracovišti: 1
Získané vzdělání:
výchovné poradenství – studium VŠ

•

Metodik prevence
Počet školních metodiků prevence na pracovišti: 1
Získané vzdělání:
VŠ aprobace TV – Z, studium prevence sociálně
patalogických jevů podle § 1b vyhlášky č. 317/2005

•

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

•

Školní speciální pedagog
Přepočtený počet na pracovišti: 0,32
Získané vzdělání: VŠ magisterské – obor speciální pedagogika

•

Vychovatelky
Počet vychovatelek na pracovišti: 3
Získané vzdělání:
2x středoškolské pedagogické – obor vychovatelství
1x bakalářské speciální pedagogika

•

Koordinátor environmentální výchovy
Počet koordinátorů na pracovišti:
1
Získané vzdělání:
VŠ aprobace M – Př

•

Asistent pedagoga
Počet asistentek na pracovišti: 7
Vzdělání:
2x VŠ, 1x bakalářské studium, 4x středoškolské + studium pro
AP
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Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3,
příspěvková organizace

Údaje o zápisu k povinné školní docházce

4)

Naše pracoviště Dlouhá 56 se snaží získat dobrou pověst mezi rodiči také aktivitami,
které směřují k rodičům budoucích prvňáčků.
Dlouholetá je i spolupráce s mateřskými školami. Děti předškolního věku přicházejí do
1. – 3. tříd na zábavné dopoledne a učitelé podávají informace rodičům v mateřských školách.
Již osmým rokem funguje u nás klub „Předškoláček“, který vznikl na základě zájmu rodičů.
Během května a června se pravidelně setkávají budoucí žáci prvních tříd a jejich rodiče
s učiteli, plní si zábavné úkoly, provádějí uvolňovací cviky atd. Klub Předškoláček přispívá
k lepší komunikaci mezi učiteli a rodiči, děti se seznamují se školním prostředím.
Tento školní rok se bohužel Klub nekonal kvůli pandemií coronaviru. V měsíci lednu a
únoru však proběhly Sportovní hodina, Výtvarná hodina a Hudební hodina, v kterých si
budoucí prvňáčci zasportovali, zazpívali a vyrobili dárek.
I zápis do 1. ročníku proběhl netradičně, on-line. Vyplněné žádosti spolu se zápisovým
lístkem zasílali rodiče do školy prostřednictvím emailu, klasické pošty nebo donesli osobně.
•

Počet zapsaných žáků pro rok 2020 / 2021 podle stavu k 31. 5. 2020:
Zápis do 1. ročníků pro škol. rok 2020/ 2021
Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu
Počet žádostí o odklad školní docházky
Poprvé u zápisu
Žáci přicházející po odkladu

celkem
41
17
33
8

Po zápisu se mohou ještě počty přihlášených dětí měnit vzhledem ke stěhování. Stejně
tak se mění počty odkladů povinné školní docházky.
Počty zapisovaných dětí stále klesají. Sídliště, které je spádovou oblastí pro pracoviště
Dlouhá, stárne a v obvodu je stále méně dětí, část rodičů pracuje v centru města, a proto vozí
děti do jiných jičínských škol.
Počet zapsaných dětí pro školní rok 2020/2021 je 24.

5)

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených
školními vzdělávacími programy

Pro školu je nezbytná zpětná vazba, i když měření výsledků vzdělávání je značně
problematické, protože záleží nejen na práci učitele, ale samozřejmě i na úrovni žáků ve třídě.
Pro porovnání výsledků vzdělávání v paralelních třídách je na škole zaveden systém
srovnávacích prověrek z českého jazyka a matematiky. Dalším měřítkem je i úspěšnost žáků
9. ročníku při přijímacích zkouškách na střední školy, zapojení do soutěží a olympiád. Ke
zkvalitňování práce učitelů přispívají také vzájemné konzultace, hospitační činnost vedení
školy, DVPP, aj.
V březnu přešla škola na distanční výuku. S žáky jsme komunikovali přes elektronický
systém Skolaonline.cz, využívali jsme školní email, někteří žáci si docházeli do školy pro
materiály. Do dálkové výuky se nám nepodařilo zapojit cca 10% žáků.
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•

Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3,
příspěvková organizace

Přehled o výsledcích vzdělávání žáků k 30. 6. 2020

ročník

počet žáků

prospěli
s prospěli
vyznamenáním

neprospěli

nehodnoceni

(k 30. 6. 2020)

(k 30. 6. 2020)

1.
2.
3.
4.
5.
celkem:

23
25
24
30
25
127

18
22
22
27
16
105

5
3
2
3
9
22

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

6.
7.
8.
9.
celkem:

23
27
24
28
102

17
10
5
9
41

6
17
18
19
60

0
0
1
0
1

0
0
0
0
0

Pozn. K opravným zkouškám se žák nedostavil.
•

Přehled o výsledcích chování žáků
Chování:

Uspokojivé

neuspokojivé

1. stupeň
2. stupeň
Celkem:

0
0
0

0
0
0

Bylo uloženo 20 napomenutí třídního učitele a 2 důtky třídního učitele, 1x byla uložena
důtka ředitele školy. Naopak na vysvědčení bylo uděleno 84 pochval.
•

Přehled o vycházejících žácích

V tomto školním roce (2019/2020) ukončilo povinnou školní docházku 28 žáků
9. ročníku a 3 žáci nižšího ročníku.
Na různé SŠ bylo přijato 14 žáků 9. ročníku a 3 žáci 7. ročníku byli přijati na víceleté
gymnázium.
Škola

Počet žáků

EDUCA - Střední odborná škola Nový Jičín

1

Gymnázium a SPŠ elektrotechniky a informatiky
Frenštát pod Radhoštěm

2

Gymnázium Nový Jičín
Mendelova SŠ Nový Jičín, p. o.
SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České, Odry
Střední průmyslová škola Hranice
Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov
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Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3,
příspěvková organizace

Střední umělecká škola Ostrava
Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí
Celkem:

1
2
1
14

Pozn.: Od zbývajících žáků nemáme informaci o následujícím vzdělávání.
•

Předmět speciálně pedagogická péče

Ve školním roce 2019/2020 probíhala výuka předmětu speciálně pedagogické péče
v rozsahu 7 hodiny týdně (stav na konci školního roku). Výuku vedl speciální pedagog. Počet
žáků navštěvujících předmět SPP je během školního roku pohyblivý. Na konci školního roku
navštěvovalo výuku speciálně pedagogické péče 6 dětí.

6)

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Úkolem primární prevence negativních jevů je vést děti ke zdravému životnímu stylu.
V této oblasti působil na žáky celý pedagogický sbor ZŠ, a to jak v průběhu vyučování, tak
v rámci mimoškolních aktivit.
Na začátku školního roku byl vypracován Minimální preventivní program, který byl
postupně plněn. Pro rodiče slouží webové stránky naší ZŠ. Druhá nástěnka s aktuálními údaji
z oblasti prevence je určena pedagogickým pracovníkům a třetí žákům školy. I letos byla
žákům nabídnuta možnost psát své připomínky, dotazy nebo žádosti do schránky důvěry.
Schránka však nebyla dostatečně využita. Děti spíše využívaly možnosti přímé konzultace
s metodikem prevence, vyučujícími.
Byl také podrobně zpracován „Krizový plán šikany“, který slouží všem pedagogickým
pracovníkům. Popisuje konkrétní kroky, jak postupovat u případů s náznakem šikany i u
pokročilého šikanování.
Ve školním roce 2019/2020 probíhaly následné preventivní aktivity:
- dotazníky pro žáky ke zmapování situace ve škole (šikana, záškoláctví,
drogy)
- besedy pro děti z oblasti požární ochrany a obrany obyvatelstva v 2. a 6. ročníku
- besedy s Policií ČR dle předem dohodnutých témat ve 2., 7. a 8. ročníku (Profese
strážníka, Komunikace a řešení konfliktů, Zvyšování právního vědomí)
- preventivní programy metodika prevence PPP Nový Jičín ve 4. – 9. ročníku (…)
- třídní učitelé využívali her ke stmelení kolektivu ve svých třídnických hodinách, popř.
ve vyučovacím předmětu výchova ke zdraví (podle ŠVP v 9. ročníku).
V tomto školním roce se pravidelně scházel i preventivní tým, který se skládá z
výchovného poradce a metodika prevence. Na schůzkách, které se uskutečňovaly jednou za
měsíc případně podle potřeby, bylo řešeno:
- prevence šikany
- případy šikany
- agresivní chování žáků
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Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3,
příspěvková organizace

- aktuální situace v některých třídách, způsoby práce s třídními kolektivy a
s problémovými žáky
- připomínky a žádosti žáků k chodu školy
- pomoc žákům, rodičům i vyučujícím
- negativní a pozitivní jevy ve škole aj.
Preventivní tým přispěl k pružnějšímu řešení negativních jevů na škole. V příštím
školním roce je třeba se zaměřit na zlepšení vzájemné komunikace mezi žáky a učiteli.
•

Negativní jevy na škole a jejich řešení

Do řešení závažných negativních jevů se zapojili jak třídní učitelé, tak i výchovný
poradce, metodik prevence a učitelé, kteří prošli školením v dané oblasti. S výsledky šetření
byli seznámeni rodiče, žákům byla udělena výchovná opatření.
V průběhu školního roku bylo zaznamenáno 19 situací, které se týkají výchovných
problémů na škole. Bylo podchyceno a řešeno:
-

2 případy agresivní formy chování

Společnou snahou všech zainteresovaných pedagogických pracovníků bylo vše hned
řešit, nic neodkládat nebo zakrývat.

7)

Zpráva o činnosti školní družiny

Školní družinu na pracovišti Dlouhá 56 navštěvovalo v tomto školním roce 77 žáků ve 3
odděleních.
Pracovaly zde 3 vychovatelky, od září v 7. oddělení pracovala asistentka pedagoga s žáky
z 1. C.
Výchovná práce vycházela z celoročního plánu a plnění oblastí ŠVP ŠD. Největší pozornost
byla věnována činnosti zájmové a rekreační. Zájmová činnost byla zaměřena na pobyt
v přírodě, procházky, sport a pohybové aktivity. Proto byla hlavně využita tělocvična ZŠ,
zahrada s vybavením pro ŠD, sportovní areál u ZŠ a dopravní hřiště. V zimních měsících pak
fitcentrum ZŠ a zimní stadion.
Souvislou odbornou pedagogickou praxi ve ŠD vykonala 1 studentka 2. ročníku bakalářského
studia PdFUP. Praxe trvala 1 týden, další týdny praxe byly z důvodu epidemie přesunuty na
další školní rok.
Za spolupráce všech vychovatelek a oddělení se nám podařily tyto společné akce:
- Maškarní ples s Fokusem 22. 1. 2020
- Praktické jízdy na DH a plnění úkolů dopravní výchovy ve spolupráci s Městskou
policií.
- Pro zájemce bruslení, připravila ŠD po dohodě s Hokejovým klubem v Novém Jičíně,
bruslení s trenérem. V prosinci a lednu, mohli žáci ŠD zdokonalovat své pohybové schopnosti
na ledě každý čtvrtek.
K pravidelným akcím patřila návštěva:
- kina (1x měsíčně)
- keramiky dle rozpisu
- bruslení (1x týdně prosinec, leden)
- cvičení pro ml. a st. žáky ve středu v rámci projektu „Sportem ku zdraví“
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Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3,
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K vydařeným akcím můžeme počítat:
- Spolupráce s mysliveckým svazem v Loučce – sběr kaštanů na podzim 794 kg
- Návštěva Výstavy drobného zvířectva v Loučce
- Účast na akci „ Křída“ na náměstí
- Ve spolupráci s městskou policií účast na akci „Týden mobility“
- Výlet na farmu Bludička – projektové vzdělávání 5., 6., 7. odd.
- Hry bez hranic – soutěž čtyřčlenných družstev
- Divadlo Koloběžka – pohádkové odpoledne
- Tvoříme a létáme – výroba a užití draků
- Zlatovláska – vědomostní a pohybová soutěž pro ml. žáky
- Skautské hry a znalosti – projektová odpoledne 5., 6., 7. odd.
- Bramboriáda – tvoříme a vyrábíme z brambor
- Tvoříme z keramiky – projektová odpoledne 5., 6., 7. odd.
- Pokusy v praxi – bádání se st. žáky
- Pohybové hry v tělocvičně – ml. a st. žáci – Čertí rejdy
- Setkání na náměstí s Mikulášem – akce Fokusu
- Předvánoční kouzlení – kouzelník ve ŠD a zábavné odpoledne
- Vánoční tvoření – výroba ozdob na stromeček
- Zimní olympiáda v tělocvičně, soutěže týmů
- Bruslení pro zájemce – leden, únor
- Maškarní ples s Hopsalínem - tanec, soutěže a hry
- Soutěžíme se zvířátky – sportovně dovednostní soutěž v tělocvičně
- Turnaj vybíjené pro ml. a st. žáky
- Supermani nebo bambulové – dovednostní úkoly
- Dramatizace pohádek a vystoupení všech oddělení
- Výtvarné odpoledne pro ml. a st. žáky
- Florbalové pohybové odpoledne
- Silové a úpolové hry pro všechna oddělení
- Tvoříme z keramiky pro maminky – 5., 6., 7. odd.
- Velikonoční tvoření a přípravy z papíru
Další připravené akce se z důvodu uzavření škol v důsledku epidemie koronaviru
neuskutečnily. Vychovatelky ŠD se podílely na zajištění provozu MŠ, která je součástí
organizace.
Dostatečnou pozornost věnovaly vychovatelky vybavení a estetizaci heren. Jedno oddělení
bylo vybaveno novým nábytkem.
SRPŠ finančně přispělo na akce pro žáky ŠD.
Činnost školní družiny byla prezentována veřejnosti a rodičům formou sociální sítě.
Na akce školní družiny se žáci těšili a rádi plnili program, který vychovatelky připravily pro
všechny věkové kategorie.
Cíle jednotlivých oddělení odpovídají předpokladům a schopnostem žáků. Činnosti ve ŠD
přizpůsobujeme individuálním zvláštnostem dětí. Součástí hodnocení žáků je ústní
povzbuzení, pochvala a pozitivní motivace.
Pro příští školní rok 2020/21 plánujeme zase 3 oddělení.
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Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3,
příspěvková organizace

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Školení si pedagogové vybírali jednak podle zájmu a pak také podle plánu DVPP. Získané
poznatky si předávali na metodických sdruženích, na odpoledních schůzkách.
RWCT pro pokročilé

1 účastník

Mediální gramotnost

2 účastníci

projekt Cesta – sdílna

1 účastník

Roadshow pro školy

1 účastník

Kázeň ve škole a školním prostř.

1 účastník

Školení k účetnictví

1 účastník

Jak na storytelling

1 účastník

Správní právo ve škole

1 účastník

Metodická poradna

1 účastník

Financování školství

1 účastník

Netradiční formy výuky matematiky 2 účastníci

9)

Údaje o některých aktivitách pracoviště a prezentace školy na
veřejnosti
Název akce

Účastníci

Místo

11. 9. 2019

Den sociálních služeb

VI. C

Náměstí N. Jičín

13. 9. 2019

Strom života – ekolog. program

VII. C

Nový Jičín

13. 9. 2019

Deskohraní

V. C, II. C

Nový Jičín

13. 9. 2019

Křída

I. C

Nový Jičín

13. 9. 2019

Advokáti do školy

iX. B

škola

23. 9. 2019

Dopravní výchova

iV. C

škola

10. 10. 2019 Školní forum

zástupci II. st.

škola

23. 10. 2019 GEMMA – přehlídka SŠ

VIII. C

Nový Jičín

Datum

24. 10. 2019 Sportovní odpoledne pro prvňáčky ŽS, I. B
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6. 1. 2020

Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3,
příspěvková organizace

24. 10. 2019 Halloweenský táborák

II. C

škola

25. 10. 2019 Logická olympiáda

zájemci

škola

12. 11. 2019 Hasík – prevent. program

II. C, VI. C

škola

13. 11. 2019 Týden laskavosti

dobrovolníci

Nový Jičín

20. 11. 2019 Vánoční tvoření s rodiči

VI. C

škola

21. 11. 2019 Odpoledne papírových her

ŽS, zájemci

škola

21. 11. 2019 Tvoření s rodiči

I. B, II. C

škola

26. 11. 2019 Olympiáda z ČJ – školní kolo

zájemci

škola

28. 11. 2019 Šikovné ruce - soutěž

VIII. C, IX. B

Šenov u N. Jičína

28. 11. 2019 Vánoční jarmark

všichni

škola

29. 11. 2019 Last Wish – Aj divadlo

VIII. C, IX. B

Nový Jičín

3. 12. 2019

Strašidelný mlýn - divadlo

III. C, IV. C

Nový Jičín

4. 12. 2019

Vánoční kouzlo

V. C

Nový Jičín

6. 12. 2019

Mikulášská nadílka IX. B

všichni

škola

10. 12. 2019 Projektová soutěž v Aj

vybraní žáci

Nový Jičín

12. 12. 2019 Vánoční besídka

IV. C

škola

16. 12. 2019 Besídka v Domově důchodců

IV. C

Nový Jičín

16. 12. 2019 Předvánoční kurz tvoření

zájemci

škola

17. 12. 2019 Muzikál Showman

2. stupeň

Nový Jičín

17. 12. 2019 Vánoční program

1. stupeň

škola

18. 12. 2019 Planetárium

VI. C

Ostrava

18. 12. 2019 Vánoční tvoření s prarodiči

zájemci

Nový Jičín

19. 12. 2019 Vánoční kino

všichni

Nový Jičín

19. 12. 2019 Výroba ptačích krmítek

zájemci

škola

20. 12. 2019 Vánoční florbalový turnaj

2. stupeň

škola

1. stupeň

Tošovice

10. 1. 2020

Lyžáček

13. 1. 2020

Chodec – cyklista a nebezpečí na
I. C
silinici

škola

13. 1. 2020

Profese strážníka, osobní
bezpečnost

II. C

škola

13. 1. 2020

Zvyšování právního vědomí

VI. C, VII. C

škola

14. 1. 2020

Prohlídka služebny MěP

I. C, II. C, IV. C

Nový Jičín

14. 1. 2020

Pasti soc. sítí

VI. C, VII. C, VIII. C Nový Jičín

15. 1. 2020

Komunikace a řešení konfliktů

VIII. C

škola

15. 1. 2020

Právní odpovědnost

IX. B

škola

17. 1. 2020

Strom života – ekolog. program

VII. C

Nový Jičín

23. 1. 2020

Planeta Země 3000

2. stupeň

Nový Jičín
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24. 2. 2020

Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3,
příspěvková organizace

30. 1. 2020

Sportovní hodina pro předškoláky

4. 2. 2020

Junior
English
Tournament

4. 2. 2020

Scrabble

škola
vybraní žáci

Příbor

Austrálie – výuk.pr. v Aj

2. stupeň

škola

11. 2. 2020

Škola v pohybu

1. stupeň

škola

13. 2. 2020

Výtvarná hodina pro předškoláky

28. 2. 2020

Lyžařský kurz

27. 2. 2020

Hudební hodina pro předškoláky

škola
VII. C

Velké Karlovice
škola

Další naplánované akce Den dětí, Pobyt v přírodě atd. se již z důvodu uzavření škol
neuskutečnily.
Děkujeme všem zaměstnancům školy za obětavou práci, odpovědný přístup k plnění úkolů,
nadšení, elán a stále výraznější prezentaci školy na veřejnosti.

V Novém Jičíně dne 8. 10. 2020
Mgr. Sylva Bartoňová
Mgr. Zuzana Jandlová
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