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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. 
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Organizační struktura vedení školy 
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Vedoucí pracovníci a jejich kompetence 
 

1. Ředitel školy - vedoucí zaměstnanec podle zákona 262/2006 Sb. (Zákoník práce), příplatek za 

vedení podle §124, odst. 3 ZP, 4. stupeň řízení,  statutární orgán, přímo řídí vedoucí 

zaměstnance na 3., 2. a 1. stupni řízení - statutárního zástupce ředitele školy (řídícího pracoviště 

Jubilení 3), zástupce ředitele (řídící pracoviště Dlouhá 56), vedoucí ekonomického úseku a 

vedoucí učitelku Mateřské školy.  

  

2. Statutární zástupce ředitele školy pracoviště Jubilejní 3 - vedoucí zaměstnanec a zástupce 

statutárního orgánu, příplatek za vedení podle § 124, odst 2 písm. a) ZP, 3. stupeň řízení. Přímo 

řídí a kontroluje práci – svého zástupce, vedoucí poradenského zařízení (výchovného poradce). 

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. Zástupce ředitele školy pracoviště Dlouhá 56 - vedoucí zaměstnanec, příplatek za vedení 

podle § 124, odst 3 ZP, 3. stupeň řízení. Přímo řídí a kontroluje práci – svého zástupce, 

výchovného poradce. V součinnosti se svým zástupcem organizuje, řídí a kontroluje práci všech 

podřízených zaměstnanců na odloučeném pracovišti Dlouhá 56 a dává jim k tomu závazné 

pokyny. 

 

4. Zástupce vedoucího pracoviště Jubilejní 3 – zástupce vedoucího zaměstnance, příplatek za 

vedení (§124, odst 2 ZP) a vedoucí zaměstnanec podle §124, odst. 2 písm. a) ZP, 2. stupeň řízení 

– řízení dalších vedoucích pracovníků vedoucí vychovatelku školní družiny a školníka. Dále 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 vedoucího pracoviště Dlouhá 56 – zástupce vedoucího zaměstnance, příplatek za 

vedení (§124, odst 2 ZP) a vedoucí zaměstnanec podle §124, odst. 2 písm. a) ZP, 2. stupeň řízení 

– řízení dalších vedoucích pracovníků vedoucí vychovatelku školní družiny a školníka. Dále 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. 

 

6. Vedoucí ekonomického úseku - vedoucí zaměstnanec příplatek za vedení podle §124, odst. 3 

ZP,  2. stupeň řízení – řídí práci vedoucích pracovníku školních jídelen na obou pracovištích 

společně se zástupci řídícího (vedoucího) pracoviště Jubilejní 3 a Dlouhá 56, a práci podřízených 

zaměstnanců – ekonomky na pracovišti Jubilejní 3 a ekonomky na pracoviště Dlouhá 56.  

 

7. Vedoucí učitelka MŠ pracoviště Dlouhá 56 – vedoucí zaměstnanec, příplatek za vedení podle 

§124, odst 3 ZP,  1. stupeň řízení – řídí práci podřízených zaměstnanců – učitelky a provozní 

zaměstnanci MŠ.  

 

8. Výchovný poradce pracoviště Jubilejní 3 - 0. stupeň řízení, dle §124, odst 4 ZP je oprávněn 

organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné 

pokyny - koordinuje práci pedagogických pracovníků v rámci „školního poradenského pracoviště" 

–  preventista sociálně patologických jevů + zainteresovaní učitelé.  

 



Výroční zpráva za školní rok 2020/2021  Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3,  

 příspěvková organizace 

 

  

 5 

9. Výchovný poradce pracoviště Dlouhá 56 - 0. stupeň řízení, dle §124, odst 4 ZP je oprávněn 

organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné 

pokyny – koordinuje práci pedagogických pracovníků v rámci „školního poradenského 

pracoviště" – preventista sociálně patologických jevů + zainteresovaní učitelé.  

 

10. Vedoucí školní družiny pracoviště Dlouhá 56 - 1. stupeň řízení, dle §124, odst 3 ZP je 

oprávněna organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu 

závazné pokyny - řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců vychovatelky školní družiny na 

pracovišti Dlouhá 56. 

 

11. Vedoucí školní družiny pracoviště Jubilejní 3 - 1. stupeň řízení, §124, odst 3 ZP je 

oprávněna organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu 

závazné pokyny - řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců vychovatelky školní družiny na 

pracovišti Jubilejní 3. 

 

 

12. Vedoucí školní jídelny pracoviště Jubilejní 3 - 1. stupeň řízení. Podle §124, odst 3 ZP je 

oprávněna organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu 

závazné pokyny. Řídí a kontroluje práci deseti podřízených zaměstnanců – vedoucí kuchařka, 

kuchařky (vč. pomocných) a výdejčí stravy. 

 

13. Vedoucí školní jídelny, pracoviště Dlouhá 56 - 1. stupeň řízení. Podle §124, odst 3 ZP je 

oprávněna organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu 

závazné pokyny. Řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců – administrativní pracovnice, 

vedoucí kuchařka, kuchařky (vč. pomocných) a řidič pro rozvoz stravy. 

 

14. Školník pracoviště Jubilejní 3 - 1. stupeň řízení. Podle § 124, odst 3 ZP je oprávněn 

organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné 

pokyny - uklízečky. 

 

15. Školník pracoviště Dlouhá 56 - 1. stupeň řízení. Podle § 124, odst 3 ZP je oprávněn 

organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné 

pokyny - uklízečky. 
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Počty žáků celkem – šk. rok 2020/2021: 
 

 

 
ZŠ a MŠ NJ, Jubilejní 3, p. o.  - celkový počet žáků (ke 30. 6. 2021) 

Ročník: Pracoviště: Tříd: Žáků: Ø ŠD 

1. – 9. r. Jubilejní 3 17 349 20,52 105 

1. – 9. r. Dlouhá 56 9 215 23,89 63 

Celkem  26 547  168 

 
Počty žáků z jiných obcí 
 

obec celkem žáků 
(chlapců/dívek) 

Bartošovice 1 (0/1) 
Bernartice nad Odrou 2 (2/1) 
Dobratice 2 (2/0) 

Frýdek-Místek 3 (2/1) 

Fulnek  5 (3/2) 
Hodslavice 2 (1/1) 
Jeseník nad Odrou 2 (0/2) 
Kopřivnice 3 (3/0) 
Kunčice pod Ondřejníkem 1 (0/1) 
Kunín 5 (4/1) 
Libhošť 2 (1/1) 
Mořkov 3 (2/1) 
Orlová 1 (1/0) 

Ostrava 1 (0/1) 

Rybí 1 (1/0) 
Sedlnice 1 (1/0) 
Starý Jičín 4 (1/3) 
Suchdol nad Odrou 1 (0/1) 
Šenov u Nového Jičína 19 (5/14) 
Štramberk 1 (0/1) 
Warrington 1 (0/1) 

Zubří 1 (1/0) 

 
   

Údaje o předložených a školou realizovaných 

projektech financovaných z cizích zdrojů 
 

Ve školním roce 2020/2021 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. 2020) 

 

 

 

 

 

Účet Název účtu 
Rozpočet roční             

v Kč 
Skutečnost k  
31. 12. 2020 

Rozdíl  mezi 
rozpočtem a 

čerpáním            
v Kč 

%   plnění  

Index 
2020/2019 za 

sledované 
období 

501 Spotřeba materiálu 6 556 073,00 4 293 468,67 2 262 604,33 65,49 67,48 

502 Spotřeba energie  3 901 480,00 3 529 133,05 372 346,95 90,46 90,55 

511 Opravy a udržování 963 000,00 642 253,07 320 746,93 66,69 18,13 

512 Cestovné 55 000,00 8 332,00 46 668,00 15,15 15,66 

518 Ostatní služby 2 134 030,00 1 260 893,21 873 136,79 59,09 67,42 

521 Mzdové náklady 40 006 814,00 40 756 767,00 -749 953,00 101,87 111,37 

524 Soc. a zdrav. pojištění 13 429 049,00 13 568 674,00 -139 625,00 101,04 110,62 

527 Zákonné sociál. náklady 880 072,00 1 000 260,55 -120 188,55 113,66 127,33 

525 jiné sociální pojištění (promile) 163 143,00 157 650,77 5 492,23 96,63 112,30 

531 Daň silniční 2 700,00 2 700,00 0,00 100,00 100,00 

542 pokuty a penále 0,00 130,00 -130,00 0,00 0,00 

549 Jiné ostatní náklady 731 410,00 511 867,98 219 542,02 69,98 68,88 

551 Odpisy DNM a DHM 915 649,00 908 016,00 7 633,00 99,17 97,73 

558 DDHM + DNHM 1 533 455,00 1 429 200,55 104 254,45 93,20 118,73 

562 Úroky 0,00 7 437,49 -7 437,49 0,00 0,00 

  NÁKLADY CELKEM 71 271 875,00 68 076 784,34 3 195 090,66 95,52 99,54 

602 Tržby z prodeje služeb 8 808 980,00 5 929 579,76 2 879 400,24 67,31 67,05 

603 Pronájmy 216 010,00 183 031,09 32 978,91 84,73 58,36 

649 jiné  výnosy 850 000,00 197 476,85 652 523,15 23,23 24,45 

662 Úroky 16 000,00 22 147,82 -6 147,82 138,42 137,50 

648 čerpání fondu 220 000,00 76 018,00 143 982,00 34,55 0,00 

672 Dotace na provoz, vč. údržby, ener. 6 983 016,00 6 773 943,33 209 072,67 97,01 72,70 

672 Dotace ze SR 54 177 869,00 54 144 793,00 33 076,00 99,94 111,62 

672 Dotace projekty 0,00 796 399,60 -796 399,60 0,00 183,78 

  VÝNOSY CELKEM 71 271 875,00 68 123 389,45 3 148 485,55 95,58 99,49 

              

  HOSP. VÝSLEDEK 0,00 46 605,11 -46 605,11   53,69 
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Rozbor hospodaření – organizace celkem (stav k 30. 6. 2020) 

 

Účet Název účtu 
Rozpočet 

roční             v 
Kč 

Skutečnost k  
31. 06. 2021 

Rozdíl  mezi 
rozpočtem a 

čerpáním            
v Kč 

%   
plnění  

Index 
2021/2020 

za 
sledované 

období 

 

 

 

501 Spotřeba materiálu 6 555 609,00 2 356 077,43 4 207 238,57 83,35 121,44  

502 Spotřeba energie  3 794 570,00 1 866 755,74 1 927 814,26 49,20 52,90  

511 Opravy a udržování 1 702 730,00 657 497,50 1 045 232,50 38,61 102,37  

512 Cestovné 38 000,00 1 520,00 36 480,00 4,00 18,24  

518 Ostatní služby 1 586 400,00 916 405,43 669 994,57 57,77 72,68  

521 Mzdové náklady 44 290 480,00 20 720 993,00 23 569 487,00 46,78 50,84  

524 Soc. a zdrav. pojištění 14 741 596,00 6 888 363,00 7 853 233,00 46,73 50,77  

527 Zákonné sociál. náklady 1 192 327,00 528 341,00 663 986,00 44,31 52,82  

525 jiné sociální pojištění (promile) 183 097,00 98 761,42 84 335,58 53,94 62,65  

531 Daň silniční 2 700,00 2 700,00 0,00 100,00 100,00  

542 pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

549 Jiné ostatní náklady 577 210,00 283 452,90 293 757,10 49,11 55,38  

551 Odpisy DNM a DHM 911 433,00 469 589,00 441 844,00 51,52 51,72  

558 DDHM + DNHM 988 070,00 3 697 925,59 -2 709 855,59 374,26 258,74  

562 Úroky 0,00 15 829,44 -15 829,44 0,00 0,00  

  NÁKLADY CELKEM 76 564 222,00 38 504 211,45 38 083 546,99 999,57 1 050,54  

602 Tržby z prodeje služeb 9 476 970,00 3 616 589,01 5 860 380,99 38,16 60,99  

603 Pronájmy 240 460,00 67 655,50 172 804,50 28,14 36,96  

649 jiné  výnosy 400 000,00 100 286,73 299 713,27 25,07 50,78  

662 Úroky 22 000,00 8 192,75 13 807,25 37,24 36,99  

648 čerpání fondu 0,00 67 960,00 -67 960,00 0,00 0,00  

672 Dotace na provoz, vč. údržby, ener. 7 409 705,00 3 400 340,00 4 009 365,00 45,89 50,20  

672 Dotace ze SR 59 015 087,00 26 885 221,09 32 129 865,91 45,56 49,65  

672 Dotace projekty   4 500 129,80 0,00      

  VÝNOSY CELKEM 76 564 222,00 38 646 374,88 37 917 847,12 50,48 56,73  

               

  HOSP. VÝSLEDEK 0,00 142 163,43 -142 163,43   305,04  

               

 

  

 

V Novém Jičíně dne 26. 10. 2021 

 
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 2020/2021 

 

     ZO organizace společně s ředitelem školy upravovala a podepsala 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 2020- setkání s důchodci – neproběhlo kvůli pandemii 

• Oslava Dne učitelů 2021 – neproběhla kvůli pandemii 

• Ukončení školního roku  

• Permanentky ve výši 3 000,- Kč na rok 2021 

• Dary dle zásad FKSP 

V Novém Jičíně dne 26. 10. 2021    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 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 2020/2021 byly 

kompletně zrekonstruovány školní dílny a učebna zeměpisu. 

 

Ve školním roce 2020/2021 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 

• odbornou pracovnu fyziky 

• odbornou učebnu zeměpisu 
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• odbornou pracovnu výtvarné výchovy 

• odbornou pracovnu chemie  

• chemickou laboratoř 

• dvě jazykové učebny 

• učebnu pro práci s dětmi s vývojovými poruchami učení 

• dvě učebny školní dílny 

• 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 učebna, která slouží jako keramická dílna. 

• školní knihovnu  

 

Ke konci školního roku 2020/2021 tak pracoviště Jubilejní 3 mělo 18 zrekonstruovaných a 

nově vybavených učeben a odborných pracoven. 

   

Celkový počet žáků k 30. 

9. 2020 

341 

Počet tříd 1. stupně  9 

Počet tříd 2. stupně  8 

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, basketbal), výtvarné (keramika), kroužky anglického 

jazyka. 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 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. 

 

 

Nejvýznamnější úspěchy a umístění žáků našeho pracoviště  
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Ve sportovních soutěžích:  

sportovní soutěže se ve sledovaném školním roce nekonaly 

 

Ve vědomostních soutěžích  

5. místo v okresním kole konverzační 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  :  79-01-C/01 Základní škola  

délka vzdělávání  :  9 roků  

forma vzdělávání  :  denní forma 

 

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

• Celkový počet zaměstnanců pracoviště Jubilejní 3 ke dni 30. 9. 2020 

Pracovní zařazení Fyzický počet Přepočtený  

Učitelé 26 24,2 

Vychovatelky ŠD 4 4 

Speciální pedagog 1 0,67 

Správní zaměstnanci 8 8 

Školní jídelna 10 10 

Asistent pedagoga 5 4,14 

Celkem 54 51,01 

• Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků ke dni 30. 9. 

2020 

Dosažené vzdělání 
Přepočtený počet učitelů 

celkem bez kvalifikace 

1. stupeň 10,65 0,14 

2. stupeň  13,58 1,86 

Celkem: 24,23 2 

• Výchovné poradenství 

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 
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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: 3x 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 

 

• Asistenti pedagoga 

Počet asistentek na pracovišti: 5 

Vzdělání: 1x VŠ Bc., 4x  středoškolské + studium pro AP 

 

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 obvykle také hravou formou. 

Dlouholetá je i spolupráce s mateřskými školami. Děti předškolního věku se obvykle 

přicházejí podívat na výuku do 1. tříd a učitelé podávají informace rodičům v mateřských 

školách a chystají aktivity pro předškoláky.  

Ve školním roce 2020/2021 jsme byli nuceni provádět zápis bez přítomnosti žáků. Zákonní 

zástupci tak mohli od 6. dubna do 23. dubna 2021 doručit potřebné dokumenty datovou 

schránkou, poštou nebo e-mailem s elektronickým podpisem či např. odevzdat na vrátnici. 

 

 

 



Výroční zpráva za školní rok 2020 / 2021            Základní škola a Mateřská škola  Nový Jičín, Jubilejní 3, p.o. 

 

 Příloha č. 1, pracoviště Jubilejní 3 

 

 6  

Počet zapsaných žáků v roce 2020/ 2021: 

 

Zápis do 1. ročníků ve škol. roce 2020/ 2021 celkem 

Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 55 

Počet žádostí o odklad školní docházky 10 

Poprvé u zápisu 46 

Žáci přicházející po odkladu 9 

 

 

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 

48 žáků. 

Počty zapisovaných žáků v minulém roce se v porovnání s předcházejícím rokem výrazně 

neměnily. Běžný trend v minulých letech však (vyjma rok nazpět) zaznamenával spíš úbytek, 

sídliště, které je spádovou oblastí pro naše pracoviště, stárne a v obvodu ubývá dětí. 

  

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 42. V tabulce uvádíme přehled o tom, na které školy a 

obory byli žáci přijati. 1 žák vyšel se splněnou docházkou z 8. ročníku a 1 žák odešel ze 7. 

ročníku na víceleté gymnázium. 

 

 

Výsledky přijímacího řízení na SŠ 

 

Typ školy Obor Chlapci Dívky Celkem 

Gymnázium státní 

Gymnázium Nový Jičín gymnázium 2 2 4 

Gymnázium Bílovec gymnázium  1 1 

Gymnázium církevní     

Arcibiskupské gymnázium 
Kroměříž 

gymnázium 0 1 1 

Odborné školy státní (čtyřleté obory) 

Střední škola zemědělská a 
technická 

Ekologie a biologie 0 1  1 

 Agropodnikání 0 1 1 

Mendelova SŠ, Nový Jičín Obchodní akademie 0 2 2 

 
Informační 
technologie 

6 0 6 

 Ekonomické lyceum 1 0 1 

 Praktická sestra 0 3 3 
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SŠ řemesel Frýdek-Místek Elektrotechnika 3 0 3 

VOŠ a SŠ zdravotnická Ostrava 
Nutriční asistentka 
 
 

0 1 1 

SOŠ Luhačovice 
Informační služby – 
specialista v oboru 
knižní kultury 

0 1 1 

Vyšší policejní škola a SŠ 
policejní Holešov 

Bezpečnostně právní 
činnost 

1 0 1 

Gymnázium a SOŠ 
elektrotechniky Frenštát p. 
Radhoštěm 

Aplikace počítačů 1 0 1 

SPŠ stavební Lipník n. Bečvou 
Inženýrské a pozemní 
stavby 

2 0 2 

SŠ polygrafická Olomouc 
Reprodukční grafik 
pro média 

0 1 1 

SPŠ stavební Valašské Meziříčí 
Stavebnictví – 
pozemní stavitelství a 
design interiéru 

0 1 1 

SŠ zahradnická Ostrava-
Vítkovice 

Zahradnictví 0 1 1 

Odborné školy soukromé (čtyřleté obory) 

SŠ podnikatelská a VOŠ Zlín trenérství 1 0 1 

SŠ Hranice 
Správce informačních 
systémů-programátor 

1 0 1 

ZŠ, MŠ a OA Dvorského, 
Ostrava-Jih 

Sportovní 
management 

1 0 1 

Odborné školy církevní (čtyřleté obory) 

Stř. pedagog. a Stř. 
zdravotnická 
škola sv. A. České Odry 

Předškolní a 
mimoškolní 
pedagogika 

0 1 1 

Odborné školy státní (tříleté obory) 

SŠ zemědělská a přírodovědná, 
Rožnov p. Radhoštěm 

Chovatelství-farmář 1 0 1 

SŠ Odry kadeřnice 0 1 1 

SŠ gastronomie,oděvnictví a 
služeb Frýdek.Místek 

Kuchař-číšník 1 0 1 

SŠ řemesel Frýdek-Místek Elektrikář-silnoproud 1 0 1 

Hotelová škola Frenštát p. 
Radhoštěm 

Kuchař-číšník 1 0 1 

Odborné školy soukromé (tříleté obory) 

EDUCA-SOŠ Prodavačka 0         1 1 

 

 

Žáci vycházející z nižších ročníků 

 
Žák se splněnou školní docházkou odcházející po 8. ročníku 

SŠ zemědělská a technická, 
Nový Jičín 

Stavební práce 
1 0 1 

 

Žák odcházející na víceleté gymnázium po 7. ročníku 

Gymnázium Nový Jičín Gymnázium 1 0          1 
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Přehled o výsledcích vzdělávání žáků  

 

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Průměr 

1. ročník 46 2 1 0 1,08 

2. ročník  21 4 0 0 1,18 

3. ročník 37 3 0 0 1,16 

4. ročník 30 8 0 0 1,27 

5. ročník 21 13 1 0 1,53 

6. ročník 16 20 2 0 1,65 

7. ročník 13 31 0 0 1,74 

8. ročník 8 26 3 0 1,92 

9. ročník 16 26 0 0 1,57 

Celkem: 205 112 1 0 1,44 

 

Opravné zkoušky bylo umožněno konat celkem 7 žákům. 3 žáci u opravné zkoušky uspěli, 4 

musí i po vykonání opravné zkoušky opakovat ročník. 

 

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Minimální preventivní program 

Každý učitel se ve své praxi setkal v menší či větší míře s rizikovým chováním svých žáků. 

Opakovaně řešil neplnění zadaných úkolů, nekázeň v hodinách a o přestávkách, 

nerespektování pokynů, nevhodné chování ke spolužákům.  

V souvislosti s mimořádnými opatřeními a nutnosti distanční výuky se objevovalo skryté 

záškoláctví, neúčast v onlinevýuce, ovlivnění prospěchu domácím prostředím, podváděním 

při plnění úkolů, vyčleňování jednotlivce z kolektivu. Učitelé se snažili v online hodinách o 

vhodnou komunikaci s žáky, kladli důraz na zdravý životní styl, pohyb žáků a stravovací 

návyky.  

Po návratu žáků do škol se řešily různé kázeňské přestupky: agresivita mezi spolužáky, rvačka 

v Tv s ublížením na zdraví, poškození tašky, trička, výhružky na sociální síti, vulgární 

vyjadřování, pozdní příchody do školy, neomluvená absence, nevhodné chování k učitelům. 

Všechny případy byly řešeny s rodiči. 

Z plánovaných preventivních aktivit se v důsledků mimořádných opatření neuskutečnila 

žádná akce. Žákovská samospráva se nescházela, neprobíhaly žádné besedy, výlety, exkurze, 

jarmark, netradiční výuka, ani akce pro rodiče. Neproběhly preventivní programy realizované 

PPP Nový Jičín, preventivní programy realizované Městskou policií Nový Jičín, preventivní 

programy realizované Policií ČR. 

 Jedinou akcí byly edukativní vycházka TU se třídou ke Dni dětí. 

Pokud se vyskytly problémy – šikana, záškoláctví, ničení majetku – byly ihned ve spolupráci 

s TU, preventistkou soc.patolog. jevů, ŘŠ, rodiči, městskou či státní policií a sociálním 

odborem MěÚ řešeny. Dále výchovné komise probíhaly i v době distanční výuky, většinou 

právě kvůli problémům se zapojovaním se žáků do výuky. 

 

Školní poradenské pracoviště 

V poradenském týmu jsme loni řešili problémy v omezeném provozu. Členy týmu jsou 

výchovná poradkyně, preventistka sociálně-patologických jevů. Ke schůzkám bývají přizvány 

2 vyučující 1. stupně – sešli jsme se v omezeném provozu. 
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Průběžné aktivity 

• vyhodnocování dotazů ze Schránky důvěry – jejich řešení 

• sledování a koordinace aktivit Školní žákovské samosprávy – v letošním školním roce 

schůzky neprobíhaly 

• okamžité řešení problémů 

• spolupráce se státními orgány 

• problémy šikany, osobní obrany a bezpečí, gamblerství – diskuse v hodinách OV a RV 

• spolupráce /konzultace/ se zástupci žáků za naši školu v Regionálním dětském parlamentu 

při SVČ Fokus – letos omezeně 

 

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Přehled kurzů DVPP ve školním roce 2020/2021 

Datum Název Účastníci Organizátor Poznámka 

průběžně 
Studium k výkonu spec. činností 

(metodik prevence) 
Částečka KVIC 

zvyš. 
kvalifikace 

6.5.2021 
Čtenářskou dílnou ke čtenářské 

gramotnosti 
Halaštová Descartes   

25.5.2021 Pedagog mezi paragrafy učitelé, asistenti, ved. ŠD Paris   

24.8.2021 Zábavná angličtina Jankotová KVIC   

30. - 31.8.2021 
Osobnostní rozvoj - Stres, 

komunikace 
všichni KVIC   

 

 

 

Hodnocení DVPP na škole: 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo v tomto roce zaměřeno především na 

zvyšování právního vědomí a na osobnostní rozvoj v oblasti komunikace a odolnosti proti 

stresu. Pedagogičtí pracovníci si své poznatky z oborového vzdělávání předávali v rámci PK 

a metodických sdružení a na vzájemném vzdělávání. Kvůli pandemii koronaviru absolvovali 

pedagogové v porovnání s běžným rokem jen velmi málo 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. 

V hodnoceném školním roce opět došlo k výraznému omezení počtu aktivit vzhledem 

k pandemii koronaviru. 

 

Datum Název akce Účastníci Doprovod Místo 

22.9.2020 Dopravní hřiště IV.A Březovská NJ 

23.9.2020 Dopravní hřiště IV.B Křížová NJ 

30.9.2020 projektový den Farma Bludička II.A Jankotová Bludovice 

4.6.2021 edukační vycházky (GPS) všichni TU NJ 

17.6.2021 Muzeum venku III.A Martincová NJ (Svinec) 
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23.6.2021 
Muzeum NJ: program Máte pod 

čepicí 
V.A Chupíková NJ 

28.6.2021 Exkurze do ZOO VIII.A Halaštová, Tvrdoňová Ostrava 

28.6.2021 Výlet II.A Jankotová NJ 

 

 

Přehled soutěží 

Rovněž do množství soutěží, kterých jsme se mohli zúčastnit se výrazně promítla pandemie 

koronaviru.  

 

Datum Soutěž Oblast Účastníci Úroveň Umístění 

1.12.2020 Olympiáda v českém jazyce ČJ žáci 9. A školní kolo 
postup - Daniel 

Bartoň 

26.1. 2021 
Olympiáda v českém 

jazyce 
ČJ Daniel Bartoň okresní kolo 24. - 25. 

2.3.2021 
Konverzační soutěž v 

anglickém jazyce 
AJ 13 žáků (9. A, B) školní kolo Jana Hermanová 

23.3.2021 
Konverzační soutěž v 

anglickém jazyce 
AJ 

Jana 
Hermannová 

okresní kolo 5. místo 

 

Činnost školní žákovské samosprávy 

 

Veškeré plánované akce a schůzky samosprávy jsme v tomto školním roce museli zrušit 

kvůli koronavirové pandemii a uzavření škol. 

Další školní rok práci oživíme. 

 

I) Hodnocení výchovně vzdělávací práce ve školní družině 

Ve školní družině při ZŠ a MŠ Jubilejní 3 probíhala činnost ve čtyřech odděleních s počtem 

112 žáků.  

1. – 5. tř. oddělení vedly 4 vychovatelky školní družiny. 

Rok 2020-21 byl ovšem jiný, než předchozí. Z důvodu koronavirové epidemie byla několik 

měsíců uzavřena celá škola a několik týdnů se vzdělávaly pouze 1. a 2. ročníky. V době 

uzavření školy jsme rodičům a dětem poskytli školní družinu online, kdy jsme s dětmi tvořili, 

vyráběli, hádali, přemýšleli i cvičili přes monitor počítačů. Alespoň takto jsme byli někteří 

v kontaktu a ulevili práci rodičům. 

V provozu nebyly kroužky ŠD ani činnost o prázdninách. Pouze o letních prázdninách ve 

dnech 1.- 9. 7. 2021 nebyl přerušen provoz školních družin. Proběhla spolupráce se ŠD 

Dlouhá. 

Paní vychovatelky byly pověřeny v měsíci květnu ranním testováním žáků proti koronaviru. 

Souvislou pedag. praxi úspěšně vykonala ve dnech 3.5. – 28.5.2021 jedna studentka SPgŠ 

Přerov. 
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Přes dlouhodobě zavřenou školu jsme stihli vykonat některé naplánované činnosti z 

celoročního plánu ŠD. Především jsme dokončili aktivitu Klub zábavných, logických a 

deskových her a tři projektové dny ŠD. 

Akce školní družiny se konaly pod názvem ROK V PŘÍRODĚ. I přes omezení sportovních 

aktivit jsme se podle školního vzdělávacího programu školní družiny podívali prostřednictvím 

výtvarných činností, kvízů, četby, ilustrací a názorných ukázek do světa zvířat a rostlin.  

 

Akce realizované ve školní družině 

ZÁŘÍ 

Cesta do školy – základy bezpečnosti 

- Projektový den v ŠD – Canisterapie – ukázka léčebného kontaktu psa a člověka 

(Šablona) 

- Kamarádi kolem nás seznamovací hry 

- Polnobranní – co sklízíme na poli (tvoření, ilustrace, názorné ukázky) 

ŘÍJEN 

- Houbové hrátky 

LISTOPAD 

- Náš les – les je plný života (stromy, letokruhy, zvířata) 

PROSINEC 

- Pekelná párty 

- Andělské tvoření 

- Kapříci na náš stůl 

LEDEN 

- Týden zdraví (životospráva, já a mé tělo, viry a bacily, zuby, První pomoc) 

- Zimní vycházky 

ÚNOR 

- Liška obecná (informace, tvoření, vyrábění) 

- Turnaj v piškvorkách 

- Nový Jičín – vědomostní soutěž 

BŘEZEN  

- ŠD online 

DUBEN  

- Nástrahy a nebezpečí kolem nás (včela, vosa, sršeň) 

- Čarodějnický den v ŠD 

- Cyklistou bezpečně 

KVĚTEN 

- Projektový den v ŠD – Zdravotní klauni (Šablony) 

- Maminčin svátek – vyrábění 

- Kvízová hra v přírodě s jarní tématikou 

- Dokončení Klubu logických a deskových her (Šablony) 

ČERVEN 

- Projektový den v ŠD – Netopýři les (Šablony) 

- Indiánský den dětí v ŠD 



Výroční zpráva za školní rok 2020 / 2021            Základní škola a Mateřská škola  Nový Jičín, Jubilejní 3, p.o. 

 

 Příloha č. 1, pracoviště Jubilejní 3 

 

 12  

- Kruhový silový tréning – cvičení venku 

- Malování křídou 

 

 

 

Děkujeme všem zaměstnancům školy za obětavou práci, odpovědný přístup k plnění úkolů, 

nadšení, elán a výraznou prezentaci školy na veřejnosti. 

 

 

V Novém Jičíně dne 30. 9. 2021 

 

Mgr. Tomáš Kauba, zástupce ředitele   

 

PaedDr. Miroslava Borošová, zástupkyně vedoucího pracoviště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín,  

                                                                                                Jubilejní 3, příspěvková organizace 
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1) Charakteristika školy – pracoviště Dlouhá 56 

 

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, z toho jedna nově vybudovaná 

v tomto roce, hrazena z prostředků EU 

• 2 velmi dobře vybavené jazykové učebny s interaktivní tabulí, vizualizérem a 

připojením na internet, s přenosnou sadou 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 nově zařízenou v tomto šk. roce 

• venkovní učebnu nově postavenou v loňském šk. roce 

 

Celkový počet žáků 

k 30. 9. 2020 

počet tříd 1. stupně počet tříd 2. stupně počet oddělení ŠD 

215 5 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.  

V tomto školním roce jsme sice měli naplánované kroužky, ale epidemiologická situace 

zapříčinila uzavření škol a kroužky se také nekonaly. 
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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 výuku ve škole. Vědomostní soutěže se konaly on-line. Z naší školy si takovou soutěž 

vyzkoušeli 2 žáci 9. ročníku.  

2) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 

 

obor vzdělání:  79-01-C/01 Základní škola  

délka vzdělávání:  9 roků  

forma vzdělávání:  denní forma 

 

3) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

• Celkový počet zaměstnanců pracoviště Dlouhá 56 

Pracovní zařazení Fyzický počet Přepočtený  

Učitelé 18 15,40 

Speciální pedagog 1 0,32 

Vychovatelky ŠD 3 2,40 

Správní zaměstnanci 4 4,00 

Hospodářka 1 1,00 

Školní jídelna 11 9.90 

Asistent pedagoga 6 4,525 

Celkem 44 37,545 

• Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků 

Dosažené vzdělání 
Přepočtený počet učitelů 

celkem bez kvalifikace 

1. stupeň 7,09 0 

2. stupeň   8,31 0 

Celkem: 15,40 0 

 

• Výchovné poradenství 

 Počet výchovných poradců na pracovišti: 1 

Získané vzdělání: výchovné poradenství – studium VŠ 

• Metodik prevence 

Počet školních metodiků prevence na pracovišti: 1 
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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: 6 

Vzdělání: 2x VŠ, 1x bakalářské studium, 3x středoškolské + studium pro 

AP 

 

4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 

Naše pracoviště Dlouhá 56 se snaží získat dobrou pověst mezi rodiči také aktivitami, 

které směřují k rodičům budoucích prvňáčků.  

Tradiční klub Předškoláček se tento školní rok nekonal kvůli pandemií coronaviru.  

Zápis do 1. ročníku proběhl i letos on-line. Vyplněné žádosti spolu se zápisovým 

lístkem zasílali rodiče do školy prostřednictvím emailu, klasické pošty nebo donesli osobně. 

• Počet zapsaných žáků pro rok 2021 / 2022 podle stavu k 31. 5. 2021: 

Zápis do 1. ročníků pro škol. rok 2019/ 2020 celkem 

Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 42 

Počet žádostí o odklad školní docházky 11 

Poprvé u zápisu 24 

Žáci přicházející po odkladu 18 

 

Po zápisu se mohou ještě počty přihlášených dětí měnit vzhledem ke stěhování. Stejně 

tak se mění počty odkladů povinné školní docházky. 
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Počet zapsaných dětí je vyšší než v předešlých letech. V příštím školním roce proto 

otevřeme 2 první třídy. 

Počet zapsaných dětí pro školní rok 2021/2022 je 30.  

 

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. 

Od října do dubna probíhala výuka z části distančně pomocí on-line systémů. Do 

distanční výuky se nám podařilo zapojit všechny žáky. Asi 4% žáků, přestože měli technické 

prostředky pro výuky, se do výuky zapojovali minimálně. Vzhledem ke své nečinnosti byli na 

konci roku hodnoceni nedostatečně z daného předmětu. 

• Přehled o výsledcích vzdělávání žáků k 30. 6. 2021 

ročník počet žáků prospěli s 

vyznamenáním 
(k 30. 6. 2020) 

prospěli neprospěli 
(k 30. 6. 2020) 

nehodnoceni 

1. 23 21 1 1 0 

2. 21 20 1 0 0 

3. 23 18 5 0 0 

4. 23 19 4 0 0 

5. 30 20 10 0 0 

celkem: 120 98 21 1 0 

      

6. 26 9 17 0 0 

7. 24 10 11 3 0 

8. 23 3 19 1 0 

9. 22 3 19 0 0 

celkem: 95 25 66 4 0 

Pozn. Po opravné zkoušce 2 žáci postoupili do vyššího ročníku. 

• Přehled o výsledcích chování žáků  

Chování: Uspokojivé neuspokojivé 

1. stupeň 1 0 

2. stupeň 0 0 

Celkem: 0 0 

  

Bylo uloženo 15 napomenutí třídního učitele a 3 důtky třídního učitele. Naopak na 

vysvědčení bylo uděleno 52 pochval. 
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• Přehled o vycházejících žácích 

V tomto školním roce (2020/2021) ukončilo povinnou školní docházku 22 žáků 

9. ročníku a 1 žák nižšího ročníku. 

Přijímacího řízení se celkem účastnilo 28 žáků (22 žáků z  9. ročníku, 4 žáci ze 

7. ročníku, 2 žáci z 5. ročníku). Na SŠ bylo přijato 22 žáků z 9. ročníku a 2 žáci ze 7. ročníku. 

 Studijní obory: 15 žáků 

9. ročník  
 

Škola Počet žáků 

EDUCA - Střední odborná škola Nový Jičín 4 

Gymnázium a SPŠ elektrotechniky a informatiky  

Frenštát pod Radhoštěm 
2 

Mendelova SŠ Nový Jičín, p. o. 5 

Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín 1 

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany 

v Moravské Třebové 
1 

Celkem: 13 

 

7. ročník  

  

Gymnázium, Nový Jičín, p. o. 2 

Celkem: 2 

 

 Učební maturitní obory: 2 žáci 

Škola Počet žáků 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, p. o. 2 

Celkem: 2 

 Učební obory s výučním listem: 5 žáků 

Škola 
Počet žáků Počet žáků Počet žáků 

9. roč. 8. roč. 7. roč. 

Integrovaná střední škola – Centrum odborné 

přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky Valašské Meziříčí 
1     

Střední škola, Odry, p. o. 1     

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, p. o. 1     
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Střední škola informatiky elektrotechniky a řemesel 

Rožnov pod Radhoštěm 
2     

Celkem: 5 0 0 

 

 

Pozn.: U dvou žáků 9. ročníku nebyly sděleny údaje o následném vzdělávání (název 

střední školy, na kterou byl žák přijat). 

 

• Předmět speciálně pedagogická péče 

Ve školním roce 2020/2021 probíhala výuka předmětu speciálně pedagogické péče 

v rozsahu 6 hodin 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 12 žáků. I v době uzavření škol probíhala 

výuka a to formou on-line setkání žáků s pedagogem. 

 

• Volba povolání, profesní orientace žáků 

Poradenství v oblasti profesní orientace patří mezi hlavní oblasti činnosti výchovného 

poradce.  

Důležitými fakty pro žáky jsou informace o: 

- typech středních škol a jejich oborech 

- možnostech studia v regionu i mimo region 

- postupu při podávání přihlášek ke studiu na SŠ 

- přijímacích zkouškách i případném odvolacím řízení 

Výuka zaměřená na volbu povolání probíhá v 8. ročníku. Výuka je zařazena do 

vyučovacího předmětu pracovní činnosti.  

 

 

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, popř. se školním psychologem. 

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 2020/2021 probíhaly následné preventivní aktivity: 

 

- dotazníky pro žáky ke zmapování situace ve škole (šikana, záškoláctví, 

drogy)  
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- třídní učitelé využívali her ke stmelení kolektivu ve svých třídnických hodinách, popř. 

ve  vyučovacím předmětu výchova ke zdraví (podle ŠVP v 9. ročníku). 

- vzhledem k distanční výuce nemohly být další naplánované preventivní aktivity 
realizovány 

    

V tomto školním roce se pravidelně scházel i preventivní tým, který se skládá 

z výchovného poradce a metodika prevence. Na schůzkách, které probíhaly on-line, jsme 

řešili: 

- prevenci šikany 

- případy šikany 

- agresivní chování žáků 

- 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: 

- 3 případy agresivní formy chování včetně šikany (9 žáků) 

- celkem 49 hodin neomluvené absence od 3 žáků 

 

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.  

V rámci aktivit se školní družina zapojila do přípravy a vedení projektového vzdělávání, která 

vedla účastníky k rozvoji osobních a sociálních kompetencí. Účastníci se tak připravovali 

k samostatnému řešení úkolů, vzájemné spolupráci, respektu a zodpovědnosti. Cílem aktivit 

bylo propojení teoretických znalostí s využitím v praxi. 

Vzhledem k epidemiologické situaci byla činnost ŠD zaměřena v tomto školním roce na 

vycházky a pobyt v přírodě, pracovní, výtvarné a zájmové činnosti. Došlo k omezení 

kulturních, sportovních a hudebních aktivit.  

Pravidelné akce - kino, bruslení, keramika, cvičení s žáky byly z daných důvodů zrušeny. 

Plán ŠD byl plněn omezeně dle daných nařízení vlády a dle karanténních opatření v 

jednotlivých měsících.  
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Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v březnu a dubnu, začaly vychovatelky pracovat se 

svými žáky on- line. Připravovaly pro zájemce 1. – 3. tříd zábavné programy i v době jarních 

prázdnin.  

Zaměřovaly se na specifické potřeby našich svěřenců pomocí her. Poskytovaly zábavné 

podněty, podrobněji poznávaly jejich zájmy a přání. Byly ochotny podat pomocnou ruku 

v citově obtížných momentech či situacích. Snažily se, aby se děti cítily dobře a chápaly 

součinnost a zájem o ně samé. 

Po otevření škol pro žáky 1. stupně byli v jednotlivých odděleních pouze žáci dané třídy. ŠD 

v té době nemohli navštěvovat žáci 5. ročníku.  

Dodržovali jsme veškerá hygienická opatření. Vychovatelky se snažily pozvolně podporovat 

žáky v adaptaci na školní prostředí a pomocí her a zábavných činností také ke stmelování 

kolektivů. 

 

K vydařeným akcím všech oddělení, můžeme počítat: 

- Spolupráce s mysliveckým svazem v Loučce – sběr kaštanů na podzim 112 kg 

- Malý zahradník – projektové vzdělávání 5., 6., 7. odd.  

- Tvoříme a skládáme – papírové modely 

- Včelka Mája – vědomostní soutěž  

- Pekaříci – tvoříme a vyrábíme z těsta 

- Žijeme zdravě – projektová odpoledne 5., 6., 7. odd. 

- Pokusy v praxi – bádání a pokusy  

- Vánoční tvoření – výroba z přírodních materiálů 

- Výtvarné odpoledne  

- Tvoříme pro maminky  

- Tvoříme a vyrábíme z látky 

- MDD – zábavné úkoly na stanovištích 

- Výlet ŠD Galaxie Zlín – projektové vzdělávání 

- Vědomostní soutěž o přírodě 

- Netradiční olympiáda 

 

Veškeré činnosti ve ŠD byly plánovány na základě celoročního plánu práce, který se  

dále rozpracovával na plány týdenní. 

Vychovatelky školní družiny se zúčastňovaly schůzek MS ŠD a pedagogických porad. 

Spolupracovaly s vedením ZŠ, třídními učiteli, rodiči a veřejností. 

Dostatečnou pozornost věnovaly vychovatelky vybavení a estetizaci heren. 

Oddělení pro nejstarší žáky bylo vybaveno novým nábytkem, 5. oddělení novým kobercem. 

SRPŠ finančně přispělo na hry a hračky pro žáky ŠD. 

Činnost školní družiny byla prezentována veřejnosti a rodičům formou webových stránek a 

sociální sítě. 

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 2022/22 plánujeme zase 3 oddělení. 

 

8) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

Školení si pedagogové vybírali jednak podle zájmu a pak také podle plánu DVPP. Školení 

letos probíhala také nově on-line formou. Až v samém závěru školního roku (v přípravném 

týdnu nového školního roku) jsme mohli absolvovat semináře prezenčně.  
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Profesní poradenství hravou formou    1 účastník 

Nová informatika – Revize RVP ZV    5 účastníků 

Zásobník aktivit pro efekt. osvojení ciz. jazyka  1 účastník 

Manipulace ve školní praxi     1 účastník 

Vyučování trochu jinak aneb Reálie s internet. platformami 1 účastník 

Odpovědnost při výkonu práce pedagoga   1 účastník 

Efektivní komunikace s rodiči    12 účastníků 

Stres a techniky zvládání zátěže    12 účastníků 

 

9) Údaje o některých aktivitách pracoviště a prezentace školy na 
veřejnosti 

Po loňském roce, kdy v 2. pololetí se žádné aktivity nekonaly z důvodů pandemie coronaviru, 

jsme se těšili na školní rok se všemi naplánovanými akcemi. 

Bohužel, opět tomu tak nebylo a spoustu akcí jsme neuskutečnili. 

 

Datum Název akce Účastníci Místo 

 2. 9. 2020 Fotografování za loňský rok  škola 

 21. 9. 2020 Výuka na dopravním hřišti 5. C škola 

 8. 10. 2020 Výšlap na Svinec 1. C Svinec 

 6., 13. 10.2020 Logická olympiáda vybraní žáci škola 

 17. 6. 2021 Výlet ŠD do Galaxie 1. – 3.r. Zlín 

 25. 6. 2021 Loučení se školou 2. B škola 

 28. 6. 2021 Exkurze u Městské policie NJ 2. B škola 

 29. 6. 2021 Výlet na Čerťák 1. C škola 

 

 

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 1. 10. 2021 

Mgr. Sylva Bartoňová 

Mgr. Zuzana Jandlová 


