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1. Základní údaje, charakteristika školy: 

 
 
 

a) Základní škola a MateUská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, pUíspEvková 
organizace 
Škola s právní subjektivitou od 1. 1. 1993  
Datum zaUazení do sítE škol 21. 3. 1řř6  
IZO  102232822  

 
 

b) Na základE usnesení 12. zasedání Zastupitelstva mEsta Nového Jičína konaného 
dne 1. 7. 2004 byla k 1. ř. 2005 zrušena pUíspEvková organizace Základní škola 
Nový Jičín, Bohuslava Martin] 4 a pUíspEvková organizace Základní škola Nový 
Jičín, Dlouhá 56.  

 
 
c) Tímto usnesením (bod c) pUešla veškerá práva a závazky zrušovaných 

pUíspEvkových organizací na pUejímající pUíspEvkovou organizaci Základní škola 
Nový Jičín, Jubilejní 3, ke dni 1. 9. 2005. 
 
  

d)  Od školního roku 2011/12 vyučujeme podle vlastního Školního vzdElávacího 
programu již ve všech ročnících. 

 

 
e) K 1. 2. 2014 byla v budovE odloučeného pracovištE naší školy Dlouhá 56 zUízena 

MateUská škola s celkovou kapacitou 100 dEtí ve čtyUech oddEleních. Název školy 
se k tomuto datu zmEnil na Základní škola a MateUská škola Nový Jičín, Jubilejní 
3, pUíspEvková organizace. 
K datu 1. 2. 2014 bylo otevUeno jedno oddElení MŠ pro 25 dEtí,  k 1. 9. 2014 pak bylo  

do zbývajících tUí oddElení pUemístEno 75 dEtí z odloučeného pracovištE Trlicova 8 pUi MŠ 
Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, pUíspEvková organizace. Toto pracovištE na ul. 
Trlicova 8 k 1. 9. 2014 zaniklo. 
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Organizační struktura školy 
vedoucí pracovníci 

od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 

 
 

Teditel školy 
 

3. stupeO Uízení 
 

 

Statutární ZT 

Uídící pracovištE 

Jubilejní 3 

 

 

Vedoucí  
ekonomického 

úseku 

 

 

Zást. Ueditele, 
Uídící pracovištE 

Dlouhá 56 

 

Vedoucí učitelka 
MŠ 

Dlouhá 56 

 

Zástupce 
Uídícího pracovištE 

Jubilejní 3 

 

 

Zástupce 
Uídícího pracovištE 

Dlouhá 56 

 

Vedoucí 
poradenského 

pracovištE Jub. 3 

Ěvých. poradce)  
 

 

Vedoucí 
 vychovatelka ŠD 

Jubilejní 3  
 

 

Školník 

Jubilejní 3 
 

 

Vedoucí  ŠJ 
Jubilejní 3 

Vedoucí 
poradenského 

pracovištE Dlouhá 56 

(vých. poradceě  

 

 

Vedoucí 
školní družiny 

Dlouhá 56 

 

 

Školník 

Dlouhá 56 
 

 

Vedoucí  ŠJ 
Dlouhá 56 
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Vedoucí pracovníci a jejich kompetence 
 

1. Teditel školy – vedoucí zamEstnanec podle zákona 262/2006 Sb. ĚZákoník práceě, 3. stupeO 
Uízení. Statutární orgán, pUímo Uídí vedoucí zamEstnance na 2. a 1. stupni Uízení - statutárního 
zástupce Ueditele školy I ĚUídícího pracovištE Jubilejní 3), statutární zástupkyni Ueditele II ĚUídící 
pracovištE Dlouhá 56ě, vedoucí ekonomického úseku a vedoucí učitelku MateUské školy. 
  

2. Statutární zástupce Ueditele I, Uídící (vedoucí) pracovištE Jubilejní 3 – vedoucí zamEstnanec 
a 1. zástupce statutárního orgánu, 2. stupeO Uízení. PUímo Uídí  
a kontroluje práci dalších zamEstnanc] – svého zástupce, vedoucí poradenského pracovištE 
Ěvýchovná poradkynEě, vedoucí vychovatelku školní družiny, školníka a vedoucí školní jídelny. 
V součinnosti se svým zástupcem organizuje, Uídí a kontroluje práci všech podUízených 
zamEstnanc] na pracovišti Jubilejní 3 a dává jim k tomu závazné pokyny. 
 

3. Statutární zástupce Ueditele II, Uídící (vedoucí) odloučeného pracovištE Dlouhá 56 
– vedoucí zamEstnanec a 2. zástupce Ueditele, 2. stupeO Uízení. PUímo Uídí a kontroluje práci 
dalších zamEstnanc] – svého zástupce, vedoucího poradenského pracovištE Ěvýchovný poradceě, 
vedoucí školní družiny, školníka a vedoucí školní jídelny. V součinnosti se svým zástupcem 
organizuje, Uídí a kontroluje práci všech podUízených zamEstnanc] na pracovišti Dlouhá 56 a dává 
jim k tomu závazné pokyny. 
 

4. Zástupce Uídícího (vedoucího) pracovištE Jubilejní 3 – zástupce vedoucího zamEstnance 
Ěstatutárního zástupce Iě, 1. stupeO Uízení. Tídí práci podUízených zamEstnanc], v součinnosti se 
svým pUímým nadUízeným organizuje, Uídí a kontroluje práci všech pedagogických pracovník] na 
pracovišti Jubilejní 3 a dává jim k tomu závazné pokyny. 
 
5. Zástupce Uídícího (vedoucího) pracovištE Dlouhá 56 – zástupce vedoucího zamEstnance 
Ěstatutárního zástupce IIě, 1. stupeO Uízení. Tídí práci podUízených zamEstnanc], v součinnosti se 
svým pUímým nadUízeným organizuje, Uídí a kontroluje práci všech pedagogických pracovník] na 
pracovišti Dlouhá 56 a dává jim k tomu závazné pokyny. 
 

6. Vedoucí ekonomického úseku – vedoucí zamEstnanec,  1. stupeO Uízení. Tídí práci 
podUízených zamEstnanc]  - účetní a hospodáUky. 
 

7. Vedoucí učitelka MŠ na odloučeném pracovišti Dlouhá 56 – vedoucí zamEstnanec, 
1. stupeO Uízení. Tídí práci podUízených zamEstnanc]  - učitelky a ostatní pracovníky. 

 

8. Výchovný poradce – vedoucí poradenského pracovištE Jubilejní 3 – Uídí a kontroluje práci 
jiných zamEstnanc] a dává jim k tomuto účelu závazné pokyny - koordinuje práci pedagogických 
pracovník] v rámci „školního poradenského pracovištE" – psychologa, preventisty sociálnE 
patologických jev], učitele VPU + ostatní zainteresované učitele.  

 

9. Výchovný poradce – vedoucí poradenského pracovištE Dlouhá 56 – Uídí a kontroluje práci 
jiných zamEstnanc] a dává jim k tomu účelu závazné pokyny - koordinuje práci pedagogických 
pracovník] v rámci „školního poradenského pracovištE" – psychologa, preventisty sociálnE 
patologických jev], učitele VPU + ostatní zainteresované učitele.  

 

10. Vedoucí vychovatelka školní družiny na pracovišti Dlouhá 56. Organizuje, Uídí a kontroluje 
práci jiných zamEstnanc] a dává jim k tomu účelu závazné pokyny – dvE vychovatelky na 

pracovišti Dlouhá 56. 
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11. Vedoucí vychovatelka školní družiny na pracovišti Jubilejní 3. Organizuje, Uídí a kontroluje 
práci jiných zamEstnanc] a dává jim k tomu účelu závazné pokyny – tUi vychovatelky školní 
družiny na pracovišti Jubilejní 3. 
 

12. Vedoucí školní jídelny na pracovišti Jubilejní 3. Organizuje, Uídí  
a kontroluje práci jiných zamEstnanc] a dává jim k tomu účelu závazné pokyny. Tídí a kontroluje 
práci deseti podUízených zamEstnanc] – administrativní pracovnici, vedoucí kuchaUku a  

Ř kuchaUek Ěvč. pomocnýchě. 
 

13. Vedoucí školní jídelny na pracovišti Dlouhá 56. Organizuje, Uídí  
a kontroluje práci jiných zamEstnanc] a dává jim k tomu účelu závazné pokyny. Tídí a kontroluje 
práci jedenácti podUízených zamEstnanc] – administrativní pracovnici, vedoucí kuchaUku,  

7 kuchaUek Ěvč. pomocnýchě, výdejčí stravy  a Uidiče pro rozvoz stravy. 
 

14. Školník na pracovišti Jubilejní 3. Organizuje, Uídí a kontroluje práci jiných zamEstnanc] a 
dává jim k tomu účelu závazné pokyny - 5 uklízeček. 
 

15. Školník na pracovišti Dlouhá 56. Organizuje, Uídí a kontroluje práci jiných zamEstnanc] a 
dává jim k tomu účelu závazné pokyny - 4 uklízečky. 
 

 
 
 
Počty žák] celkem – šk. rok 2017/2018: 
 

 

 
ZŠ a MŠ NJ, Jubilejní 3, p. o.  - celkový počet žák] (ke 30. 6. 2017) 

Ročník: PracovištE: TUíd: Žák]: Ø ŠD 

1. – 9. r. Jubilejní 3 16 338 21,13 105 

 Dlouhá 56 10 232 23,2 85 

Celkem  26 570 44,33 190 
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Rozbor hospodaUení – organizace celkem (stav k 31. 12. 2017) 

 

Účet Název účtu 
Rozpočet 
roční v Kč 

Skutečnost        
k 31. 12. 2017     

v  Kč 

Rozdíl  mezi 
rozpočtem a 

čerpáním           
v  Kč 

%   

plnEní  

Index  

2017/2016 

za 

sledované 
období  

501 SpotUeba materiálu 6 115 744,00 5 836 125,60 279 618,40 95,43 103,17 

502 SpotUeba energie  4 345 640,00 3 765 670,94 579 969,06 86,65 92,23 

511 Opravy a udržování 1 417 100,00 1 333 420,02 83 679,98 94,09 48,67 

512 Cestovné 45 000,00 46 999,00 -1 999,00 104,44 136,02 

518 Ostatní služby 1 590 080,00 1 850 672,23 -260 592,23 116,39 98,60 

521 Mzdové náklady 27 443 150,00 27 681 062,00 -237 912,00 100,87 112,08 

524 Soc. a zdrav. pojištEní 9 295 613,00 9 277 523,50 18 089,50 99,81 112,28 

525 Jiné sociální pojištEní 108 930,00 110 227,00 -1 297,00 101,19 110,58 

527 Zákonné sociál. náklady 629 204,00 609 817,53 19 386,47 96,92 138,67 

531 Silniční daO 3 000,00 2 160,00 840,00 72,00 100,00 

541 Smluvní pokuty a úrok z prodlení   1 396,00 -1 396,00     

549 Jiné ostatní náklady 719 140,00 748 088,58 -28 948,58 104,03 104,39 

551 Odpisy DNM a DHM 901 620,00 901 978,00 -358,00 100,04 100,61 

558 Náklady z drobného dl. majetku 806 210,00 964 062,01 -157 852,01 119,58 117,49 

5.. 

Náklady projektu ZkvalitOování 
vzdElávání na ZŠ a MŠ Ě1. platbaě 1 114 773,00 634 260,50 480 512,50 56,90   

5.. 

Náklady projektu Poskytování 
bezplatné stravy…. 56 052,99 16 012,00 40 040,99 28,57   

  NÁKLůDY CELKEM 54 591 256,99 53 779 474,91 811 782,08 98,51 106,86 

602 Tržby z prodeje služeb 8 390 900,00 8 046 731,58 344 168,42 95,90 99,40 

603 Pronájmy 190 800,00 249 156,45 -58 356,45 130,59 97,79 

646 
Výnosy z prodeje DHM kromE 
pozemk]   1 152,00 -1 152,00     

648 Čerpání FO 0,00 80 000,00 -80 000,00     

648 Čerpání RF 0,00 97 664,75 -97 664,75     

649 Jiné ostatní výnosy 410 000,00 820 438,22 -410 438,22 200,11 103,92 

662 Úroky 0,00 6 887,02 -6 887,02   1 275,33 

672 

Transfery na provoz, vč. údržby, 
energie  7 811 550,00 7 259 191,39 552 358,61 92,93 82,72 

672 Transfer ze SR 36 617 181,00 36 567 981,00 49 200,00 99,87 112,45 

672 Transfer z EU (1. platba) 1 114 773,00 634 260,50 480 512,50 56,90   

672 Transfer KÚ 56 052,99 16 012,00 40 040,99 28,57   

  VÝNOSY CELKEM 54 591 256,99 53 779 474,91 811 782,08 98,51 105,74 

              

  HOSP. VÝSLEDEK 0,00 0,00 0,00   0,00 
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Rozbor hospodaUení – organizace celkem (stav k 30. 6. 2018) 

 

Účet Název účtu 
Rozpočet 
roční v Kč 

Skutečnost        
k 30. 6. 2018     

v  Kč 

Rozdíl  mezi 
rozpočtem a 

čerpáním           
v  Kč 

%   

plnEní  

Index  

2018/2017 

za 

sledované 
období  

501 SpotUeba materiálu 6 171 910,00 3 383 377,24 2 788 532,76 54,82 104,59 

502 SpotUeba energie  4 107 260,00 1 956 018,46 2 151 241,54 47,62 95,46 

511 Opravy a udržování 7 726 570,00 501 133,73 7 225 436,27 6,49 390,76 

512 Cestovné 50 000,00 38 124,00 11 876,00 76,25 98,77 

518 Ostatní služby 1 899 000,00 1 295 758,56 603 241,44 68,23 102,00 

521 Mzdové náklady 31 053 600,00 15 155 784,00 15 897 816,00 48,81 118,05 

524 Soc. a zdrav. pojištEní 10 461 608,00 5 064 781,00 5 396 827,00 48,41 118,44 

525 Jiné sociální pojištEní 129 180,00 65 914,00 63 266,00 51,02 117,30 

527 Zákonné sociál. náklady 709 999,00 300 394,04 409 604,96 42,31 112,09 

531 Silniční daO 3 000,00 2 205,00 795,00 73,50 102,08 

549 Jiné ostatní náklady 728 910,00 401 042,14 327 867,86 55,02 112,64 

551 Odpisy DNM a DHM 911 730,00 455 862,00 455 868,00 50,00 103,40 

558 Náklady z drobného dl. majetku 490 021,00 74 533,17 415 487,83 15,21 53,71 

5.. 

Náklady projektu ZkvalitOování 
vzdElávání na ZŠ a MŠ  1 857 955,00 569 158,00 1 288 797,00   166,40 

5.. 

Náklady projektu Poskytování 
bezplatné stravy…. 56 052,99 25 318,00 30 734,99     

  NÁKLůDY CELKEM 66 356 795,99 29 289 403,34 37 067 392,65 44,14 115,13 

602 Tržby z prodeje služeb 8 358 520,00 4 766 083,59 3 592 436,41 57,02 104,43 

603 Pronájmy 200 000,00 178 591,13 21 408,87 89,30 144,50 

648 čerpání FO 0,00 0,00 0,00   0,00 

648 čerpání RF 750 000,00 0,00 750 000,00     

649 Jiné ostatní výnosy 740 000,00 803 471,32 -63 471,32 108,58 109,05 

662 Úroky 10 000,00 5 312,76 4 687,24   635,40 

672 

Transfery na provoz, vč. údržby, 
energií 13 054 570,00 3 515 611,00 9 538 959,00 26,93 103,16 

672 Transfer ze SR 41 329 698,00 19 997 953,76 21 331 744,24 48,39 118,34 

672 Transfer z EU  1 857 955,00 569 158,00 1 288 797,00   166,40 

672 Transfer KÚ 56 052,99 27 384,50 28 668,49     

  VÝNOSY CELKEM 66 356 795,99 29 863 566,06 36 493 229,93 45,00 114,18 

              

  HOSP. VÝSLEDEK 0,00 574 162,72 -574 162,72   80,34 

 

 
V Novém JičínE dne 10. 10. 2018 

 
Mgr. Ladislav Gróf, 
Ueditel školy
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Zhodnocení práce ZO organizace pUi ZŠ a MŠ Jubilejní 3 za školní rok 
2017/2018 

 

ZO organizace společnE s Ueditelem školy upravovala Kolektivní smlouvu i Zásady 
FKSP  ke spokojenosti zúčastnEných stran. 
 

Na sch]zích ZO organizace Uešila aktuální vývoj dEní ve školství. Schvalovala 

zmEny ve FKSP i Kolektivní smlouvE a domlouvala se na akcích pro zamEstnance 
naší školy. 
 

   Z fondu FKSP se dle zásad hradilo následující: 
 PUíspEvky na stravování 
 Vybavení do sboroven 

 PUedvánoční posezení - setkání s d]chodci 
 Oslava Dne učitel] 

 Permanentky ve výši 1000,- Kč 

 Dary dle zásad FKSP 

  

 

Mgr. Simona Drgová 
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 PUíloha č. 1, pracovištE Jubilejní 3 

 

 1  

a) Charakteristika školy ‒ pracoviště Jubilejní ぬ 
 

Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3 se stala školou s právní subjektivitou od 
1. 1. 1řř3. Na návrh zUizovatele MEÚ Nový Jičín byly od 1. ř. 2005 sloučeny tUi 
sídlištní školy v jeden právní celek. Nástupnickou školou se stala ZŠ Jubilejní 3. 
K tomuto datu byla vyUazena ze sítE škol Základní škola Nový Jičín, Dlouhá 56 a 
Základní škola Nový Jičín, Bohuslava Martin] 4. Tyto školy se staly se součástí 
Základní školy Nový Jičín, Jubilejní 3. Ve školním roce 2006/2007 již neprobíhala 
výuka na pracovišti Bohuslava Martin] 4, jediným odloučeným pracovištEm je až do 
současnosti Dlouhá 56. Z části budovy pracovištE Dlouhá byla v pr]bEhu roku 2013 
vytvoUena mateUská škola, která byla otevUena 1. února 2014. V současné dobE má 
čtyUi oddElení. Stala se součástí naší školy. Tím se zmEnil i název na Základní  
a MateUská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, pUíspEvková organizace. 

V síti škol jsme byli zaUazeni od 1. Ř. 2003 jako škola s rozšíUenou výukou 
tElesné výchovy. Od 1. ř. 2003 byla v 6. ročníku zavedena rozšíUená výuka tElesné 
výchovy se zamEUením na basketbal chlapc] a lehkou atletiku dEvčat. Pro malý 
zájem ze strany dEvčat byla výuka lehké atletiky po čtyUech letech ukončena. 

 Základní škola Nový Jičín, Bohuslava Martin] 4 byla zamEUena také na 
rozšíUenou výuku tElesné výchovy, ovšem se zamEUením na lední hokej. PUesunem 
žák] z pracovištE Bohuslava Martin] 4 na pracovištE Jubilejní 3 získala také tuto 
rozšíUenou výuku.  

S pUechodem na Školní vzdElávací program ZŠ Jubilejní se staly tyto 
tElovýchovné pUedmEty volitelnými pUedmEty. Od školního roku 2010/2011 
docházelo k postupnému útlumu této výuky. Hlavní pUíčinou je stále se snižující 
počet žák] se zájmem o aktivní sportovní vyžití, ale i neochota ostatních základních 
škol uvolnit dEti pro tuto výuku. Ve školním roce 2014/2015 byla výuka basketbalu  
i ledního hokeje jako volitelných pUedmEt] ukončena. 

 V záUí 2014 byla dokončena celková vnEjší rekonstrukce budov obou 
pracoviš[ – zateplení objekt], výmEna oken, generální rekonstrukce stUech aj.    Do 
roku 2015 pUešly ještE nEkteré terénní úpravy v okolí budov. Ty byly ukončeny  
o prázdninách 2015. Ve školním roce 2017/201Ř byla projekčnE pUipravována 
celková rekonstrukce tElocvičen školy. Vlastní rekonstrukce začala v srpnu 2018. 
 
Ve školním roce 2017/201Ř mElo pracovištE zUízeno 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 pUírodopisu 
- odbornou pracovnu fyziky 
- odbornou pracovnu výtvarné výchovy 
- odbornou pracovnu chemie  
- chemickou laboratoU 
- dvE jazykové učebny 
- učebnu pro práci s dEtmi s vývojovými poruchami učení 
- dvE školní dílny (dUevodílnu a kovodílnu) 
- dvE tElocvičny 
- fitcentrum 
- školní hUištE 
- botanické oddElení 
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- školní skleník 
- učebnu hudební výchovy s nahrávacím studiem 
- školní kuchyOku s jídelnou 
- sedm heren školní družiny, které byly využity jako kmenové učebny, dvE  
 tElocvičny a jednu učebna, která slouží jako keramická dílna. 
- školní knihovnu  
 

K významným zmEnám došlo o prázdninách pUed zahájením školního roku 
200ř/2010, kdy byly zcela zrekonstruovány obE počítačové učebny. Každá byla 
vybavena novými počítači a moderní audiovizuální technikou (interaktivní tabulí, 
projektory). Interaktivní tabule byly doplnEny také ve dvou jazykových učebnách  
a dvou učebnách prvního stupnE. Nové jsou i učebny pUírodopisu a hudební 
výchovy. Ve školním roce 200Ř/200ř byla z vlastních prostUedk] zrekonstruována 
učebna fyziky. Pro další zkvalitnEní výuky se škola zapojila ve školním roce 
2010/2011 do operačního programu VzdElávání pro konkurenceschopnost, 
v prioritní ose Počáteční vzdElávání. Náš projekt dostal název Učíme se 
interaktivnE. V rámci tohoto projektu bylo vybudováno informační prostUedí 
umožOující učitel]m uplatnit elektronické výukové materiály v pr]bEhu výuky 
v deseti pUedmEtech. Tento projekt byl ukončen 31. ledna 2012 a ihned na nEj 
navázal ze stejného operačního programu projekt Modernizace výuky s obdobným 
zamEUením na vytváUení elektronických výukových materiál]. V rámci tohoto 
projektu se podaUilo dovybavit všechny tUídy 1. stupnE na pracovišti Jubilejní 3 
interaktivními tabulemi a další moderní didaktickou technikou. Tento projekt byl 
úspEšnE ukončen k 31. červenci 2014. V pr]bEhu roku 2014/2015 byla díky 
dotačním prostUedk]m z projektu „ModernEji v odborných učebnách“ zcela 
rekonstruována odborná pracovna chemie a chemická laboratoU, z vlastních 
prostUedk] se nám podaUilo novE vytvoUit odbornou učebnu humanitních pUedmEt]. 
Ke konci školního roku 2017/2018  tak pracovištE Jubilejní 3 mElo 1Ř 
zrekonstruovaných a novE vybavených učeben a odborných pracoven. V tomto 
školním roce jsme se zamEUili na rekonstrukci elektroinstalace a vybudování 
bezbariérového sociálního zaUízení. 
   

Celkový počet žák] 
k 30. 9. 2017 

333 

Počet tUíd 1. stupnE  10 

Počet tUíd 2. stupnE  6 

Počet oddElení školní 
družiny 

5 

 

PracovištE umožOuje žák]m smysluplnE trávit sv]j volný čas mimo vyučování 
návštEvou r]zných kroužk], což je nejúčinnEjší zp]sob pUedcházení negativním 
jev]m. Jsou to kroužky hudební (hra na flétnu), sportovní (vybíjená, florbal, 
sportovní hry, pohoda), výtvarné (keramika), anglického jazyka, matematické a 
všeobecnE zamEUené (kluci a holky v akci, šikovné ruce). Ve školním roce 
2017/2018 se do šestnácti kroužk] zapojilo celkem 230 žák]. Kroužky vedou 
pedagogové naší školy. 
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Škola poUádá a výraznE podporuje také mnoho dalších akcí mimo vyučování. 
Jsme si vEdomi, že tyto akce pUispívají k lepší komunikaci mezi učiteli a žáky, stejnE 
jako podnEcují vzájemné poznání a tím i pozitivnE ovlivOují školní klima. Výčet  
a charakteristika nejd]ležitEjších akcí je v bodE h. 

 
Nedílnou součástí našeho vzdElávacího programu je také účast ve 

sportovních a vEdomostních soutEžích, olympiádách a na pUehlídkách. 
Systematicky pracujeme s talentovanými žáky, v našem pUípadE zvláštE pohybovE 
nadanými, maximálnE je podporujeme v jejich schopnostech. PracovištE dosáhlo 
opakovanE významných úspEch] ve sportovních soutEžích. Jsme velmi rádi, že 
máme takové žáky, kteUí se významnE podílejí na reprezentaci školy i mEsta a jsou 
pUíkladným vzorem pro další dEti a kamarády. 
 
 
NejvýznamnEjší úspEchy žák] našeho pracovištE 

 
1. místo v okresním kole vybíjené (otevUená kategorie), 1. místo v krajském 

 kole a deváté místo v republikovém finále 
1. místo v okresním kole florbalu ČEPS CUP 
1. místo v okresním kole házené dEvčat, 3. místo v krajském finále 
2. místo v okresním finále házené chlapc] kategorie H4 
3. místo v okresním finále Poháru rozhlasu kategorie H3 
3. místo v okresním kole basketbalu kategorie H4 
3. místo v okresním kole florbalu kategorie H3 
4. místo v okresním finále vybíjené dívek 
4. místo v okresním kole dopravní soutEže mladých cyklist] 
 

Ve vEdomostních soutEžích žáci našeho pracovištE dosáhli vEtšinou 
pr]mErných výsledk].  

 
 

b) PUehled učebních plán] 
 

Výuka probíhala ve všech ročnících podle Školního vzdElávacího programu 
Základní školy Nový Jičín, Jubilejní 3, zpracovaného podle RVP ZV. 
 
 

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
Provozní zamEstnanci: 
ř pracovnic školní jídelny (1 vedoucí a Ř kuchaUek) 
6 provozních zamEstnanc] (1 školník a 5 uklízeček) 
2 THP (ekonomka, hospodáUka) 
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VEková struktura provozních zamEstnanc]: 
 

do 20 let 0 

21 – 30 let 0 

31 – 40 let 1 

41 – 50 let 6 

nad 50 let 10 

d]chodce 0 

 

Pedagogičtí pracovníci: 
23 učitel]  
  4 vychovatelky školní družiny 
  1 školní psycholog 
  3 asistentky pedagoga 
  1 speciální pedagog  
 
VEková struktura pedagogických pracovník] (počet) fyzicky 
 

do 20 let 0 

21 – 30 let 1 

31 – 40 let 5 

41 – 50 let 12 

nad 50 let 12 

d]chodce 2 

 
Odborná a pedagogická zp]sobilost 
 

Dosažené vzdElání PUepočtený počet pracovník] 

 na 1. stupni ZŠ na 2. stupni ZŠ 

Učitelství pro 1. stupeO ZŠ 9,91 0,09 

Učitelství pro 2. stupeO ZŠ 1,13 10,96 

Speciální pedagogika   

Vysokoškolské pedagogické pro 
jiný typ školy 

  

DPS Vysokoškolské nepedagog.   

bez DPS   

StUedoškolské pedagogické   

nepedagogické   

Celkem: 11,95 11,05 
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Výuka cizích jazyk] 
 
Od školního roku 2013/2014 se žáci novE povinnE učí dva cizí jazyky – v našem 
pUípadE anglický jazyk v 1. - ř. ročníku a nEmecký nebo ruský jazyk v 6. až ř. 
ročníku.  
 

Dosažené vzdElání PUepočtený počet úvazk] učitel] cizích 
jazyk] 

na 1. stupni ZŠ na 2. stupni ZŠ 

JA JN XX JA JN RJ 

vysokoškolské s aprobací cizího jazyka 0,54   0,68 0,36 0,36 

bakaláUské s aprobací cizího jazyka       

akreditovaný jazykový kurs 0,55   0,40  0,09 

bez cizojazyčného vzdElání 0,13   0,13   

vysokoškolské nepedagogické státní 
jazyková zkouška 

      

akreditovaný jazykový kurs       

bez cizojazyčného vzdElání       

stUedoškolské - státní jazyková zkouška       

akreditovaný jazykový kurs       

bez cizojazyčného vzdElání       

celkem: 1,22   1,22 0,36 0,45 

  
 
výchovné poradenství 
Počet výchovných poradc] na pracovišti: 1 
Získané vzdElání: výchovné poradenství – studium VŠ 
   vzdElávací kurz „Volba povolání“ 
   vzdElávací kurz ke specifickým poruchám 
 
metodik prevence 
Počet školních metodik] prevence na pracovišti: 1 
Získané vzdElání:  VŠ aprobace M - F 
Kurzy: kurzy poUádané KVIC a PPP, studium k výkonu specializačních činností 
v rozsahu 250 hodin     
 
ICT koordinátoUi 
Počet ICT koordinátor] na pracovišti: 1 
Získané vzdElání: VŠ aprobace M - F,  studium k výkonu specializačních činností 
v rozsahu 250 hodin – koordinace v oblasti informačních a komunikačních 
technologií. 
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Školní psycholog 

PUepočtený počet na pracovišti: 0,25 
Získané vzdElání: VŠ magisterské – obor psychologie 
 
Školní speciální pedagog  
PUepočtený počet na pracovišti: 0,23 
Získané vzdElání: VŠ magisterské – obor speciální pedagogika 
 
Koordinátor environmentální výchovy 

Počet koordinátor] environmentální výchovy na pracovišti: 1 
Získané vzdElání:  VŠ aprobace M - PU 
Kurzy: kurzy poUádané KVIC a PPP, studium k výkonu specializačních činností 
v rozsahu 250 hodin.     
    
 

d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
 

Naše pracovištE Jubilejní 3 se snaží získat dobrou povEst mezi rodiči 
aktivitami, které smEUují k rodič]m budoucích prvOáčk]. Vlastní zápis probíhá také 
formou soutEží dEtí. 

Dlouholetá je i spolupráce s mateUskými školami. DEti pUedškolního vEku se 
pUicházejí podívat na výuku do 1. tUíd a učitelé podávají informace rodič]m 
v mateUských školách. V roce 2017/2018 jsme na základE zájmu rodič] pokračovali 
v klubu „PUedškoláček“. V druhé polovinE dubna a kvEtnu se pravidelnE setkávali 
budoucí žáci prvních tUíd a jejich rodiče s učiteli a vychovatelkami školní družiny, 
plnili zábavné úkoly, vyzkoušeli si uvolOovací cviky atd.… Klub PUedškoláček pUispEl 
k lepší komunikaci mezi učiteli a rodiči, dEti se seznámily se školním prostUedím. 
Podle závErečné ankety byli rodiče s klubem velmi spokojeni.  

 
K 1. 9. 2018 do dvou prvních tUíd nastoupilo 45 dEtí, z nich mElo patnáct odloženou 
školní docházku. 
 
 
 

Počet zapsaných žák] pro rok 2017/ 201Ř: 
 

 

 

Ve srovnání se školním rokem  2016/2017 se počet zapsaných dEtí pro školní rok         
2017/201Ř výraznE zvýšil (o 11 žák]), počet žádostí o odklad školní docházky 
z]stal stejný.  Do začátku školního roku 2017/2018 se počet žák] v 1. ročníku snížil 
o dva žáky (plnEní povinné školní docházky v zahraničí). 

Zápis do 1. ročníku pro škol. rok 2017 / 2018 celkem 

Celkový počet dEtí, které se dostavily k zápisu 55 

Počet žádostí o odklad školní docházky 8 

Poprvé u zápisu 40 

Žáci pUicházející po odkladu 15 
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e) Údaje o výsledcích vzdElávání žák] 
 

Pro školu je nezbytná zpEtná vazba, i když mEUení výsledk] vzdElávání je 
značnE problematické, protože záleží nejen na práci učitele, ale samozUejmE i na 
úrovni žák] ve tUídE. Pro porovnání výsledk] vzdElávání v paralelních tUídách je na 
škole zaveden systém srovnávacích provErek z českého jazyka a matematiky.  

Ke zkvalitOování práce učitel] pUispívají také vzájemné hospitace  
a hospitační činnost vedení školy. 

V tomto školním roce ukončilo povinnou školní docházku 38 žák] ř. ročníku 
Podle nám dostupných informací nastoupilo 31 žák] na čtyUleté maturitní studium, 
(4 na gymnázia, 24 na státní odborné školy a 3 na soukromé odborné školy) a  
7 žák] na tUíleté studium učebních obor] ve státních odborných školách.  
StoprocentnE pUesné údaje o počtu pUijatých žák] na konkrétní školy, vzhledem ke 
zmEnám v právních pUedpisech, nejsou známy. DvE žákynE ze 7. ročníku odešly na 
víceleté gymnázium. 
 
 
PUehled o výsledcích vzdElávání žák]  

  

ročník počet žák]  prospEl neprospEl neklasifikován 

1. 34 34 0  

2. 39 38 1  

3. 41 41 
 

0  

4. 47 47 0  

5. 38 38 
 

0  

celkem 199 198 1  

6. 46 46 0  

7. 25 
 

25 0  

8. 28 28 0  

9. 38 
 

38 0  

celkem 137 137 
 

0  

celkem škola 336 335 1  

 

Z celkového počtu 336 žák] k 30. červnu 201Ř neprospEl jeden žák. Další tUi 
žáci nebyli klasifikováni pro jejich dlouhodobý pobyt v zahraničí. Nikdo z nich 
nekonal komisionální zkoušku. Opravné zkoušky v pUípravném týdnu nevykonal 
úspEšnE jeden žák.   

ZvláštE ve vyšších ročnících je vysoké procento žák] s dostatečnými 
známkami. V nEkterých tUídách se jedná až o polovinu žák]. Na slabší žáky, u nichž 
se často jedná o kombinaci negativního postoje ke škole, nepodnEtného domácího 
prostUedí a slabšího intelektu, je tUeba i v pUíštím školním roce zamEUit pozornost. 
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f) Údaje o prevenci sociálnE patologických jev] 
 
Negativní jevy na škole a jejich Uešení 

Tešeny byly problémy káznE, krádeže, šikany, agresivity, záškoláctví, ničení 
majetku a kouUení žák]. Tešilo se také rizikového chování žák] na prvním  
a druhém stupni, vztahy mezi žáky v osmých tUídách a deváté tUídE. S výsledky 
šetUení byli seznámeni rodiče. Pokud byly závažnEjší negativní jevy prokázány, 
žák]m byla udElena výchovná opatUení. V pr]bEhu školního roku bylo 
zaznamenáno nEkolik situací, které se týkaly výchovných problém] na škole. Byly 
podchyceny a Uešeny. Byla to zejména: 

 

 agresivita mezi spolužáky 

 kyberšikana mezi spolužáky  
 nevhodné chování žák] k vyučujícím 

 neomluvená absence 

 nekázeO ve výuce 

 nevhodné chování mezi spolužáky 

 vulgární vyjadUování 
 pozdní pUíchody do školy 

 
Společnou snahou všech zainteresovaných pedagogických pracovník] bylo 

vše ihned Uešit, nic neodkládat nebo zakrývat. Negativních jev] obecnE ve 
společnosti pUibývá, objevují se nové (kyberšikana). V Uešení tEchto problém] 
napomáhal také školní psycholog.  
 
Hodnocení prevence negativních jev] 
 

Primární prevence negativních jev] je v naší škole postavena pUedevším na 
práci s rizikovými faktory. Sem patUí hlavnE zdravé sebevEdomí, schopnost vytváUet 
zdravé vztahy, pUimEUenE komunikovat, mít vlastní zdravé hodnoty a jiné. Ve všech 
tEchto oblastech p]sobil na žáky celý pedagogický sbor ZŠ, a to jak v pr]bEhu 
vyučování, tak v rámci mimoškolních aktivit (viz bod h). 

Na začátku školního roku byl vypracován pro obE pracovištE Minimální 
preventivní program, který byl postupnE plnEn. V záUí byli žáci seznámeni s náplní 
práce školního metodika prevence (dále jen ŠMP) na sch]zce žákovské 
samosprávy, tUídní učitelé informovali žáky na tUídnických hodinách, s jakými 
problémy se mohou na ŠMP obracet. D]ležité informace pro žáky i rodiče byly 
umístEny i na nástEnce, aby je mohli sledovat také rodiče. BEhem školního roku 
žáci využívali jen výjimečnE konzultační hodiny, vEtšinou se obrátili na ŠMP 
okamžitE, když potUebovali pomoc. NEkteUí využili také e-mail. 

V rámci vyučování (pUírodovEda, výchova ke zdraví, chemie aj.) byli žáci 
informováni o zdravém životním stylu, o primární a sekundární protidrogové 
prevenci a o prevenci sociálnE patologických jev]. 

Formou dotazník] a sociometrického mEUení byly zmapovány nEkteré tUídy 
na prvním i druhém stupni (tUídy tUetí, páté, sedmé a osmá tUída). Bylo zjištEno 
ubližování mladším spolužák]m, pomluvy a hanlivé oslovování, ničení majetku, 
odmítání nEkterých žák], krádež, problémy s napadáním pUi cestE do školy a ze 
školy, záškoláctví a kouUení. Zlepšování vztah] mezi žáky se stalo základem práce 
tUídních učitel]. 
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Poradenský preventivní tým, jehož členy byli školní metodik prevence, 
výchovný poradce, školní psycholog a dva zástupci 1. stupnE ZŠ, se scházel jednou 
za tUi týdny. Ve školním roce 2017/201Ř byla práce v této oblasti komplikována 
dlouhodobou nepUítomností výchovného poradce. 

Byly Uešeny problémy vyjmenované v pUedcházejícím odstavci. Preventivní 
tým pUispEl ke zlepšení vzájemné komunikace mezi pedagogy a k pružnEjšímu 
Uešení negativních jev] na škole. 
 
 
NEkteré akce školy, které pUispívají k prevenci: 

* účast žák] s tUídními učiteli na Slavnostech mEsta Nového Jičína 
* protidrogový vlak 
* sportovní turnaje a soutEže 
* vEdomostní soutEže  
* Den ZemE 
* preventivní programy realizované PPP Nový Jičín (Bezpečné chování na internetu,    
  Pravda a omyly o kouUení, Pravda a omyly o drogách) 
* besedy s pUíslušníky mEstské policie s žáky 1. stupnE vEnované dopravní  
  výchovE a činnosti policie 
* školní výlety 
* sbErové akce (papír, elektro) 
* pomoc starších žák] pUi zajiš[ování akcí poUádaných školní družinou a zápisu do  
  prvních tUíd 
 
 PUehled o výsledcích chování žák]  
 

Chování: velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

1. stupeO 198 1 0 

2. stupeO 126 8 3 

Celkem: 336 9 3 

 

 
VýchovnE vzdElávací projekty realizované ve škole 
 
  

Vyhlašovatel 
(EU, MŠMT, jiné instituce* 
vlastní projekty), aktivity ** 

Číslo Název projektu Počet zapojených 
žák] 

vlastní 4 PUedškoláček 34 

vlastní 3 Den ZemE 322 

Sdružení Hájenka 3 Environmentální výchova 165 

 

 

* kraj. stUediska služeb, občanské sdružení (Tereza, VITA aj.), OSF, AISIS aj. 
** číslo dané oblasti (aktivity), do které je projekt tematicky zaUazen: 
 1 - Prevence patologických jev]  3 - Ekologie 
 2 - Sport, volný čas    4 – Jiné 
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Environmentální výchova 

 
Environmentální výchova byla v tomto školním roce realizována pr]bEžnE 

v rámci osnov na 1. i na 2. stupni. Vedle začleOování environmentální výchovy do 
vyučovacích hodin probíhala výchova žák] také formou dalších aktivit: 
* v Uíjnu a dubnu se uskutečnil sbEr starého papíru, celkem vybráno 11180 kg 
* ve výtvarné výchovE žáci malovali plakáty s tematikou ochrany životního prostUedí 
* u pUíležitosti oslav Dne ZemE žáci provedli úklid vycházkových tras na Skalkách,  
KojetínE a Lamberku 
* v pr]bEhu roku probíhaly v jednotlivých pUedmEtech na 1. i 2. stupni projekty 
  s ekologickou tématikou 
* ve spolupráci s občanským sdružením „Hájenka“, byly do výukových program]  

(listopad – červen) zapojeny všechny tUídy prvního stupnE, probEhly tyto 
ekologické programy – „Za lesními strašidýlky“, „Od ovečky ke svetru“, „Co se 
skrývá pod hladinou“, Expedice Modrá planeta“, Není zač, jsem rozkladač.“ 
  

 DaUilo se nám v projektu Recyklohraní. Projekt prohlubuje znalosti dEtí 
v oblasti recyklace a ochrany životního prostUedí, žáci sbErem pUispívají k ochranE 
životního prostUedí.) Z certifikátu enviromentálního vyúčtování společnosti 
ASKETOL vyplynulo, že naši žáci napU. odevzdali 1Ř3 kg baterií a 36Ř toner]. 
 Ve školním roce 2017/201Ř se škola zapojila do EkosoutEže poUádané SVČ 
Fokus. Naši žáci nasbírali 1361 nepoužitelných elektrospotUebič] 

Škola je vybavena boxy na sbEr papíru a plast]. Jsou dostupné na chodbách 
všem žák]m. Všechny boxy jsou dobUe využívány. 

 
 
Výuka volitelných pUedmEt] 

 
 Ve školním roce 2017/ 201Ř byla výuka volitelných pUedmEt] realizována v 6. až ř. 
ročníku následovnE: 
 

PUedmEt - ročník Počet skupin Počet žák] 
 

Informatika 6 1 13 

Práce s technickými materiály 6 1 17 

Sportovní hry 6 1 16 

Informatika 7 1 14 

Sportovní hry 7  1 11 

Práce s technickými matriály 8 1 10 

Informatika 8 1 18 

Práce s technickými materiály 9 1 11 

Sportovní hry ř 1 27 
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Nepovinné pUedmEty 
 

PUedmEt  Počty žák] 

1. pololetí 2. pololetí 
Vývojové poruchy učení 11 10 

 

Výuka náboženství je společná pro obE pracovištE ZŠ Jubilejní, v tomto školním 
roce ji navštEvovali tUi žáci z našeho pracovištE. 
 
Volba povolání 
  
 Garantem výchovy k volbE povolání je na naší škole výchovná poradkynE, 
která rovnEž absolvovala kurz sociálních dovedností k této problematice. Vzhledem 
k její dlouhodobé pracovní nepUítomnosti v tomto školním roce zajiš[ovali tyto 
činnosti tUídní učitelé devátých tUíd, vyučující suplující výuku a zástupce Ueditele.                                        
Ve školním roce 2017 / 2018 byla realizována výchova k volbE povolání v Ř. ročníku 
prostUednictvím pUedmEtu pracovní činnosti. Žáci deváté tUídy navštívili v mEsíci záUí 
ÚUad práce v Novém JičínE – integrované poradenské stUedisko pro volbu povolání. 
Dostali nové informace o pUijímacím Uízení a pUehledu SŠ v České republice. 
 Ve výuce pUedmEtu volba povolání je využito spolupráce s vyučujícími, ve 
zpracovaném plánu je zahrnut i zp]sob začlenEní vymezených obsahových okruh] 
do odpovídajících pUedmEt] i do dalších vzdElávacích aktivit jednotlivých ročník]. 
 PravidelnE jsou žák]m promítány videokazety s nahrávkami instruktáže 
jednotlivých profesí, které zap]jčuje ÚUad práce. Vycházející žáci dostali zdarma 
z ÚUadu práce publikaci Atlas školství – informaci o studiu na stUedních školách 
v celém Moravskoslezském kraji. Tím je dána i d]ležitost spolupráce s touto 
institucí.  
 Žáci Ř. ročníku se v Uíjnu v rámci výuky zúčastnili akce „Gemma“, kde se 
prezentují stUední školy našeho regionu. Žáci ř. tUídy tuto akci navštívili individuálnE. 
Žáci osmých tUíd absolvovali pUehlídku technických profesí (Temeslo má zlaté dno), 
konanou v KopUivnici.  Ve škole bylo žák]m obou devátých tUíd i jejich rodič]m 
prezentováno studium VOŠ, SOŠ a SOU KopUivnice a SŠ technické a zemEdElské 
v Novém JičínE. Navštívili také DOD SOŠ EDUCA, kde je čekal zajímavý program. 
 
D]ležitým bodem výuky je informovat žáky o: 
 - stavu nezamEstnanosti v regionu 
 - typech stUedních škol a jejich oborech 
 - možnostech studia v okrese i mimo okres Nový Jičín 
 - všech termínech spojených s podáváním pUihlášek ke studiu  
 - pUijímacích zkouškách i pUípadném odvolacím Uízení 
 
 V neposlední UadE je ve výuce využíván počítačový program „Pr]vodce 
svEtem práce“ a veškeré webové stránky stUedních škol. 
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Žáci s vývojovými poruchami učení 
  

Ke konci školního roku 2017/2018 bylo na naší škole 47 žák] 
s diagnostikovanou VPU, z toho na 1. stupni 32 žák] a na 2. stupni 15 žák].  

 
 
Žáci zohlednEni v oblasti chování: 

  

1. stupeO 14 

2. stupeO 4 

Celkem 18 

 

 

PUehled všech evidovaných žák] v PPP: 
 

 I. stupeO II. stupeO Celkem: 

Žáci hodnocení dle § 
16 odst. 6 Zákona 
561/2004 Sb. 

29 12 41 

Ostatní 0 0 0 

Celkem: 29 12 41 

 
 

Individuální speciální pedagogická péče u žák], kteUí mají podklad pro 
rozhodnutí o vzdElávání podle IVP: 
  

1. stupeO 22 

2. stupeO 2 

Celkem 24 

 

 

Ve školním roce 2017 / 2018 probíhala výuka SPP v osmi hodinách týdnE. 
NEkterým dEtem v pr]bEhu roku pedagogicko-psychologická poradna SPP zrušila, 
dalším dEtem ji naopak určila, takže počet žák] s výukou nápravy je pohyblivý.  

NEkterým žák]m s diagnostikovaným zdravotním postižením (celkem 21 
žák] s IVP) na základE doporučení PPP či SPC vypracovali pUíslušní učitelé 
individuální vzdElávací plány. Jejich kontrola povEUenými pracovníky PPP v Novém 
JičínE, SPC v Novém JičínE, v OstravE, v OpavE a ve Valašském MeziUíčí nezjistila 
žádné nedostatky, velmi se jim líbilo vypracování IVP a práce ve speciálnE 
pedagogické péči. Všichni vyučující na naší škole byli informováni o tom, kteUí žáci 
mají diagnostikovanou VPU či VPCH. 
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Hodnocení výchovnE vzdElávací práce ve školní družinE 
  

Do školní družiny na pracovišti Jubilejní 3 se ve školním roce 2017 / 201Ř 
pUihlásilo 118 dEtí. Od druhého pololetí klesl počet žák] na 104, což mElo za 
následek i snížení pracovních úvazk] vychovatelek. Ranní družinu navštEvovalo 
v pr]mEru 68 dEtí.  

Výchovná práce vycházela z celoročního plánu a zvláštE ze Školního 
vzdElávacího programu pro ŠD s názvem ČlovEk a jeho svEt, který je rozdElen do 
pEti celk]: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitosti pUírody  
a ČlovEk a jeho zdraví. ŠVP formuluje, jak co nejvhodnEji a nejefektivnEji 
pedagogicky p]sobit na žáky, aby co nejlépe využívali sv]j volný čas. Zájmové 
vzdElávání probíhalo v aktivitách, které byly rozpracovány v týdenních plánech 
školní družiny. NejvEtší pozornost byla vEnována činnosti odpočinkové, zájmové  
a rekreační. Zájmová činnost byla zamEUena na pobyt v pUírodE, procházky, 
pohybové aktivity a estetickou výchovu. KromE každodenních činností v hernách  
a celodružinových akcích bEhem školního roku dEti ze ŠD navštEvovaly zimní 
stadion, aby si zdokonalily své bruslaUské dovednosti. Každé poslední pondElí 
v mEsíci se celá družina tEšila na promítání populárních animovaných nebo 
filmových pohádek v kinE KvEten. Mezi stálou a významnou činnost m]žeme zaUadit 
spolupráci s mysliveckými sdruženími v okolí Nového Jičína, pro které dEti na 
podzim 2017 nasbíraly 1 220 kilogram] kaštan]. 

Školní družina využívala ke svým odpočinkovým, rekreačním a zájmovým 
činnostem sedm heren, dvE tElocvičny ŠD, keramickou dílnu, dvE tElocvičny školy  
a školní hUištE. Po celý školní rok probíhala úzká spolupráce s tUídními učitelkami 
prvního stupnE. Dále školní družina spolupracovala s vedením školy, školní jídelnou 
(pitný režim), SRPDŠ (finanční krytí akcí pro dEti), plaveckým klubem Lagunou  
a rodiči. 

O výsledcích práce s dEtmi a dalších provozních vEcech se všechny 
vychovatelky školy radily na pravidelných metodických sch]zkách.  PostupnE se 
v pr]bEhu roku dokupovaly hry, sportovní vybavení a materiál k výchovnE 
vzdElávací činnosti.  
 Školní družina umožnila dEtem pracovat s vychovatelkami ve dvou 
keramických kroužcích a jednom kroužku relaxačním a jednom kroužku sportovním. 
Ve všech kroužcích bylo pUihlášeno 67 dEtí školní družiny. 
      
K pravidelným akcím patUilo: 

* bruslení na zimním stadionu (5krát za zimní období) 
* filmová pUedstavení v kinE KvEten (1krát mEsíčnE) 
 
K vydaUeným akcím se počítají tyto: 

* KUída – malba kUídou na MasarykovE námEstí 
* pasování prvOáčk] do ŠD 
* Jablíčkohraní 
* sbEr kaštan], spolupráce s myslivci, vyhodnocení 
* účast ve výtvarné soutEži pro Fond ohrožených dEtí 
* Drakiáda s rodiči 
* Mikuláš na námEstí a ve školní družinE 

* den s handicapem – „Bu@me kamarádi“ 
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* skautské odpoledne 

* týden zdraví /jóga, dentální hygiena, zdravá strava, sport 
* podzimní tvoUení s výstavou 

* bubnování s panem Kubešou 

* super holka, super kluk – úkoly naopak 

* soutEže SvEtový den vody – projekt ŠD 

* vánoční jarmark 

* návštEva budoucích prvOáčk] ve ŠD 

* turnaje ve vybíjené 

* výroba dárk] k zápisu do 1. tUídy 

* poznávací hra v pUírodE - Kimova 

* maškarní karneval s Hopsalínem 

* návštEva mEstské knihovny 

* mandaly obrázkové i živé 

* atletický trojboj ve ŠD 

* florbalový turnaj ve ŠD 

* výroba dárk] pro PUedškoláčka  

* ukázka výcviku vodícího psa 

* „ČarodEjnické odpoledne“ 
* Den dEtí – Robinson]v ostrov 

* Den bez úrazu na MasarykovE námEstí 
* malování na asfaltu – Orbis Pictus 

* fotbalový turnaj MC Donald 

* PUedškoláček ve ŠD 

* divadlo KolobEžka 

 
Činnost školní družiny byla často prezentována veUejnosti a rodič]m formou 

webových stránek školy a místního tisku. 
 

g) Údaje o dalším vzdElávání pedagogických pracovník] 
 

Jak vést dospívající, aby umEli Uešit krizové stavy 

Tematické zamEUení: Uešení nenadálých krizové situace ve škole,  
 Počet školení  2 

Počet zúčastnEných 1 
     
 Agrese u dEtí a mládeže  

Tematické zamEUení: Uešení agresivity mezi žáky 
 Počet školení  1 

Počet zúčastnEných 1 
 

Oxford Professional 

Tematické zamEUení: výuka podle nových učebnic angličtiny 
Počet školení:  1 

 Počet zúčastnEných 1 
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Metodická poradna pro vedoucí zamEstnance MŠ a ZŠ 
Tematické zamEUení:  nové právní pUedpisy ve školství 
Počet školení:  2 

 Počet zúčastnEných 3 
 

Proškolení Uídících pracovník] v rámci DVPP 

Tematické zamEUení: nové poznatky v Uízení škol 
 Počet školení  1 

Počet zúčastnEných 1 
    

Logopedická kazuistika 
Tematické zamEUení: celostátní konference speciálních pedagog] 

 Počet školení  1 
 Počet zúčastnEných 1 

 
Povinnosti vedoucích pracovník] škol v oblasti BOZP a PO 

Tematické zamEUení: základní právní pUedpisy v oblasti bezpečnosti 
práce 

 Počet školení  1 
 Počet zúčastnEných 1 
 

Inspirace pro zkvalitOování výuky matematiky a pUírodovEdy 

Tematické zamEUení: nápady a podnEty pro výuku pUírodovEdných 
pUedmEt] 

 Počet školení  1 
 Počet zúčastnEných 1 

 
Zákoník práce ve školské praxi 
Tematické zamEUení: aktuální zmEny Zákoníku práce 

 Počet školení  1 
 Počet zúčastnEných 2 

 
GDPR ve školách a školských zaUízeních 
Tematické zamEUení: praktické dopady GDPR 

 Počet školení  1 
 Počet zúčastnEných 2 
 

Práce s dEtmi s poruchami chování 
Tematické zamEUení: nové poznatky v práci s dEtmi s poruchami 

chování 
 Počet školení  1 
 Počet zúčastnEných 1 
 

CLILL – komplexní pohled 

Tematické zamEUení: základní informace o metodE CLILL 
Počet školení:  2 

 Počet zúčastnEných 1 
 
 

Splývavé čtení (Sfumato)) 
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Tematické zamEUení: alternativní metoda ve výuce čtení 
 Počet školení  2 
 Počet zúčastnEných 1 
 

Koordinátor ŠVP 
Tematické zamEUení: dlouhodobý kurz koordinátor] ŠVP 
Počet školení:  6 

 Počet zúčastnEných 1 
 

Tízení ŠD 

 Tematické zamEUení: právní pUedpisy zamEUené na školní družinu 
Počet školení:  1 

 Počet zúčastnEných 1 
 
Didactica Magna 

 Tematické zamEUení: pedagogické inspirace  
Počet školení:  1 

 Počet zúčastnEných 1 
 
Rozvoj nadaného žáka v bEžné škole 

Tematické zamEUení: možnosti rozvoje nadaných dEtí 
Počet školení:  1 

 Počet zúčastnEných 1 
 

Vybrané problémy z aplikace právních pUedpis] v oblasti Uízení školství 
v roce 2018 

 Tematické zamEUení: nové právní pUedpisy  
Počet školení:  1 

 Počet zúčastnEných 1 
 

 
 

Hodnocení DVPP na škole: 
 

Další vzdElávání pedagogických pracovník] bylo v tomto roce zamEUeno 
pUedevším na nové právní pUedpisy, nové poznatky, metody a formy práce. 
Pedagogičtí pracovníci si své poznatky z oborového vzdElávání pUedávali v rámci 
PK a metodických sdružení.  
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h) Údaje o nEkterých aktivitách pracovištE Jubilejní 3  
    a prezentace školy na veUejnosti 
 
 MEstské slavnosti 
 V sobotu 9 záUí se žáci našeho pracovištE zúčastnili oslav mEsta Nového 
Jičína. Více jak sto dEtí bylo součástí krojovaného slavnostního pr]vodu, který byl 
zamEUen na život generála Laudona. 
  

Výuka na dopravním hUišti 
Ve stUedu 13. záUí a čtvrtek 14. záUí uskutečnila mEstská policie pro tUídy 4. A  

a 4. B výuku na dopravním hUišti na našem pracovišti Dlouhá. 
 
KUída 
V pátek 15. záUí uspoUádalo stUedisko volného času FOKUS malování dEtí 

mateUských a základních škol na MasarykovE námEstí. Za naši školu se zúčastnily 
dEti ze školní družiny. 

 
Besedy na ÚUadu práce k volbE povolání 

 V pondElí 2. Uíjna navštívili úUad práce žáci ř. B a ve stUedu 4. Uíjna žáci ř. A. 
Devá[áci se pUi ní dovEdEli potUebné informace k vhodnému výbEru svého 
budoucího povolání. 
 

Mosty 
SoutEž pro žáky Ř. a ř. tUíd poUádá v pUírodním prostUení na Skalkách 

Gymnázium v Novém JičínE. V letošním roce družstvo naší školy obsadilo tUetí 
místo. 
 

Bezpečné chování na internetu 

V úterý 10. Uíjna byli žáci 4. A a 4. B prostUednictvím výchovnE vzdElávacího 
poUadu seznámeni s nebezpečím, které na nE číhá pUi sledování a práci 
s počítačem. 

 
SbEr kaštan] 

 I v tomto školním roce se žáci se zájmem zapojili do sbírání kaštan]. Akci 
tradičnE zajistila školní družina, která spolupracuje s mysliveckým svazem. Úzce 
spolupracovaly i všechny učitelky 1. stupnE. 
 

SbEr starého papíru 

Dvakrát ročnE se na naší škole koná sbEr starého papíru. Na podzim žáci 
donesli 4880 kg starého papíru. 
 

Drakiáda 

Již tradičnE se na podzim konala pro dEti ze školní družiny a jejich rodiče 
soutEž v pouštEní drak]. Tentokrát se akce uskutečnila v pátek 13. Uíjna a dEti si  
o ní ještE dlouho vyprávEly. 
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Pravda a omyly o kouUení 
V úterý 17. Uíjna mEli žáci 5. A a 5. B pUednášku a besedu o škodlivosti 

kouUení.  
 
Není zač, jsem rozkladač 
Ve stUedu 1Ř. Uíjna pro tUídu 5. A a ve čtvrtek 1ř. Uíjna pro tUídu 5. B probEhl 

v areálu Skalek ekologický poUad sdružení Hájenka. 
 
Gemma 2017 
Ve čtvrtek 1ř. Uíjna zhlédli žáci Ř. A v sále firmy Varroc Automotive výstavu 

k volbE povolání, besedovali se zástupci firem. Žáci ř. tUídy navštívili tuto akci 
individuálnE. 

 
PUehlídka outdorových film] 

V pondElí 30. Uíjna probEhla v kinE KvEten pro žáky 5. – 9. ročníku pUehlídka 
outdoorových film]. Žák]m se velmi líbila. 

 
Puzzliáda 

Ve stUedu 1. listopadu uspoUádaly paní učitelky prvních tUíd pro své žáky 
soutEž ve skládání puzzle. 
 

Od ovečky ke svetru 

Ve čtvrtek 2. listopadu zhlédli žáci 2. A a 2. B vzdElávací poUad ekologického 
sdružení Hájenka. 

 
Podzimní nocování ve škole 

Ze čtvrtka 2. listopadu na pátek 3. listopadu nocovaly ve škole dEti ze 3. B. 
 
 Expedice Modrá planeta 
Další ze vzdElávacích poUad] ekologického sdružení Hájenka 

probEhl v pátek 3. listopadu pro dEti ze 4. A a 4. B. 
 
 Beseda se spisovatelkou P. Braunovou 
 Ve stejný den, v pátek 3. Listopadu, mEly dEti z 5. A a 5. B možnost se 
v mEstské knihovnE setkat a povyprávEt si s autorkou dEtských knížek 
spisovatelkou Petrou Braunovou. 
 

Protidrogový vlak 

Velmi zajímavá akce, zajištEná našim zUizovatelem, mEstem Nový Jičín pro 
vybrané žáky Ř. a ř. ročníku, konaná v kvEtnu 2017 mEla své pokračování v pondElí 
6. listopadu, kdy vybraní žáci zhlédli následný program.   

 
Den s handicapem 
V úterý 7. listopadu se uskutečnil vzdElávací poUad a beseda pro dEti ze 

školní družiny. 
 
Vodicí pes 
Na úterní akci školní družiny navázal ve čtvrtek ř. listopadu další vzdElávací 

poUad o tom, jak se žije lidem tElesnE postiženým lidem.  
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Beseda v mEstské knihovnE 
 V pondElí 13. listopadu si žáci 3. A pUipomnEli v rámci týdne knihoven 

možnosti výp]jček v mEstské knihovnE. 
 
Vánoční nocování ve škole 
Z pátku 1. prosince na sobotu 2. prosince nocovaly ve škole dEti z 5. B. 

V pátečních odpoledních hodinách si pUipravovaly vánoční dárky pro maminky i vEci 
na vánoční jarmark. 
 

Vánoční zvyky 

 Komponovaný naučný poUad pro žáky tUetích tUíd na zámku  Lešná v úterý  5. 
prosince se setkal s pUíznivým ohlasem. 
 

Den s Mikulášem pro dEti ze ŠD 

Tradiční akce pro všechny novojičínské dEti se v úterý 5. prosince zúčastnily 
dEti ze školní družiny 

 
Mikuláš ve škole 

Každoroční nadílka od Mikuláše pro všechny dEti 1. stupnE se konala ve 
stUedu 6. prosince. O tradiční kostýmy a stylové vystoupení u stromečku ve 
vestibulu školy a mikulášskou nadílku se opEt postarali žáci ř. ročníku.  

 
Mikuláš ve školní družinE 
Také v letošním roce se v tento den uskutečnila mikulášská nadílka i ve 

školní družinE. DEti byly obdarovány Mikulášem v doprovodu andEla a čert] 
drobnými dárky. 
. 

Vánoce ve mEstE 

Pracovníci okresního muzea seznámili dEti z 1. A a 1. B v pátek Ř. prosince 
v Žerotínském zámku s historií vánočních zvyk]. ObdobnE tomu bylo v pondElí 11. 
prosince, kdy poUad zhlédly dEti ze 2. B 

 
Vánoční jarmark  

 Vyvrcholením pUedvánočních aktivit žák] a pedagog] školy byl ve čtvrtek 14. 
prosince Vánoční jarmark. Zapojily se do nEho všechny tUídy prvního stupnE, mnozí 
žáci z  2. stupnE i mnoho maminek. Výrobky dEtí zaujaly nejen rodiče, ale také 
bývalé zamEstnance školy, kteUí mEli v tento den ve škole své setkání.   
 

Muzikál Mamma Mia 
Studenti z Gymnázia Nový Jičín pUipravili pro dEti novojičínských škol 

v pUedvánoční dobE známý muzikál. Za naši školu se v úterý 19. prosince zúčastnili 
žáci 5. a ř. tUíd, ve čtvrtek 21. prosince to byli žáci ze 7. A 

 
 Exkurze do SvEta techniky 

Ve stUedu 20. prosince probEhla exkurze žák] 5. A  a 5. B do SvEta techniky 
v Dolní oblasti Vítkovice. Žáci si prohlédli interaktivní expozice a sami si zkusili 
prakticky nEkteré poznatky, které se naučili v pUírodovEdE.  
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Den na zázračné planetE 
V pUedvánoční dobE ve stUedu 20. prosince navštívili žáci 6. -ř. ročníku 

filmové pUedstavení, které zaujalo svou bezprostUedností i poselstvím do 
budoucnosti. 

 
 
Vánoční la[ka 
V úterý 22. prosince se ve velké tElocvičnE školy uskutečnila již tradiční 

soutEž žák] 6. – ř. ročníku ve skoku vysokém. 
 
Exkurze žák] ř. tUíd 
Ve čtvrtek 4. ledna se uskutečnila pro žáky ř. A a ř. B exkurze do StUední 

školy technické a zemEdElské. 
 
Mauglí 
V pondElí 15. ledna zhlédli žáci tUetích a pátých tUíd v Beskydském divadle 

divadelní pUedstavení inspirované známým románem. 
 

Lyžáček 
Pro žáky 2. a 3. ročníku byl uspoUádán lyžaUský výcvik v týdnu od 22. do 26. 

ledna. Pro nedostatek snEhu v našem tradičním lyžaUském areálu na Svinci jezdili 
letos žáci do lyžaUského areálu Tošovice. Účast dEtí, zvláštE 2. ročníku, byla velmi 
vysoká. 
 

Maškarní karneval  
Ve stUedu 24. ledna se v odpoledních hodinách uskutečnil v tElocvičnách 

školy maškarní ples ŠD, kterého se zúčastnily dEti z obou našich pracoviš[.  
 

Pololetní turnaj ve vybíjené žák]  
Žáci čtvrtého a pátého ročníku si v pondElí 2ř. ledna zmEUili mezi sebou síly 

v tomto kolektivním sportu, který má na naší škole dlouhou tradici a dlouhodobE 
v nEm dosahujeme výborných výsledk]. 
 

Pololetní turnaj ve volejbalu 

 V úterý 30. ledna si žáci sedmého, osmého a devátého ročníku zmEUili své 
síly v tomto známém kolektivním sportu. Z nejlepších hráč] pak vyučující tElesné 
výchovy vybrali družstvo, které naši školu úspEšnE reprezentovalo v okresním kole. 
 

Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky 
Den pUed pololetními prázdninami, ve čtvrtek 1. února, zhlédli žáci 5. – 9. 

ročníku v kinE KvEten vzdElávací poUad z projektu Planeta ZemE 3000. 
 
Pravda a omyly o drogách 
V úterý 6. února se žáci 7. A a 8. A dovEdEli, jaká nebezpečí jim hrozí pUi 

požití drog. JeštE dlouho o problematice diskutovali.  
 

LyžaUský výcvikový kurz 
V týdnu od 26. února do 2. bUezna probEhl ve Velkých Karlovicích lyžaUský 

výcvik žák] sedmých tUíd. Pro nedostatečný zájem žák] 7. tUíd se kurzu zúčastnili 
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 i nEkteUí žáci Ř. ročníku. Dostatek snEhu i pUíznivé počasí umocnilo úspEch celé 
akce. 
 

Zdravé zoubky 

NávštEva stomatoložky ve škole, beseda s dEtmi, jak si čistit chrup  
a pUedcházet kaz]m, probEhla ve čtvrtek 1. bUezna.  

 
TvoUíme ze dUeva 

Praktické ukázky toho, co vše je možné jednoduchým zp]sobem ze dUeva 
vyrobit, zhlédli v pátek ř. bUezna žáci ze tUetích, čtvrtých a pátých tUíd. 

 
NávštEva mEstské knihovny 

V pondElí 12. bUezna navštívily dEti z prvního a druhého oddElení školní 
družiny mEstskou knihovnu. Ve stUedu 14. bUezna je následovaly dEti ze tUetího  
a čtvrtého oddElení. 

 
Den otevUených dveUí 
V úterý 13. bUezna od Ř do 17:30 hodin si mohli rodiče, bývalí žáci i další 

občané mEsta prohlédnout budovu školy a zúčastnit se výuky ve tUídách. Této 
možnosti využila více jak stovka spokojených návštEvník]. 

 
Právní odpovEdnost 
V úterý 13. bUezna probEhla pro žáky devátých tUíd pUednáška a beseda, ve 

kterém byli žáci seznámeni s právními zmEnami, které pro nE nastanou pUi dovršení 
patnácti let. 

 
Jak je d]ležité míti Filipa 
Klasické divadelní pUedstavení ve stUedu 21. bUezna v Beskydském divadle 

pro žáky osmého a devátého ročníku 
 
PUíhody včelích medvídk] 
Známé divadelní pUedstavení pro žáky prvních a druhých tUíd se uskutečnilo 

ve čtvrtek 22. bUezna. DEti pUišly z Beskydského divadla velmi spokojené 
 
Velikonoce na Valašsku 
DEti ze čtvrtých tUíd si zajely v pondElí 26. bUezna do skanzenu v RožnovE 

pod RadhoštEm podívat se, jak slavili naši pUedkové Velikonoce v našem regionu. 
 
 Den učitel] 
 V pUedvečer Dne učitel], v úterý 27. bUezna, si nEkteUí žáci z osmého 
a devátého ročníku v jedné vyučovací hodinE vyzkoušeli, jak náročné je vyučovat 
dEti na 1. stupni. 
 
 Dopravní výchova 

 Další z možností, jak vzdElávat dEti v dopravní výchovE je ODIS Bus. V úterý 
3. dubna si to vyzkoušeli žáci ze 3. tUíd. 
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Záhada hlavolamu 
Klasické divadelní pUedstavení pro žáky čtvrtého a pátého ročníku se 

uskutečnilo v úterý tUetího dubna.  Totéž pUedstavení zhlédli žáci šestého  
a sedmého ročníku ve stUedu 4. dubna.  
 

PUírodohraní 
Vybraní žáci 7. ročníku se zúčastnili na SŠTaZ v Novém JičínE vzdElávacího 

poUadu pUipraveného pro všechny novojičínské školy. 
 
 
Zápis žák] do 1. tUíd 
Ve čtvrtek 5. dubna probEhl pohádkovE motivovaný zápis. DEti provázely 

krojované postavičky, s nimiž plnily zajímavé úkoly  Za jejich splnEní získaly dárečky 
vyrobené našimi žáky.  
 

Protidrogový vlak 

 V pondElí ř. dubna se opakovanE uskutečnila zajímavá akce zajištEná naším 
zUizovatelem mEstem Nový Jičín pro vybrané žáky Ř. a ř. ročníku.  

 
Zvyšování právního vEdomí, závislosti 
Ve stejný den v pondElí ř. dubna pUíslušníci mEstské policie besedovali 

s žáky šestých a sedmých tUíd o právních d]sledcích nezákonného jednání.    
 

PUedškoláček aneb Hrajeme si na školu 

 Po tUi dubnové čtvrtky dEti docházely do školy, kde pro nE byla nachystána 
r]zná témata, napU. dramatická výchova, matematické pUedstavy, uvolOovací cviky, 
hudební cítEní aj. Do klubu se pUihlásilo 34 budoucích prvOáčk]. 
 

Výuka na dopravním hUišti 
Ve čtvrtek 1ř. dubna a pondElí 23. dubna uskutečnila mEstská policie pro 

tUídy 4. A a 4. B druhou část výuky na dopravním hUišti na našem pracovišti Dlouhá. 
 
Den ZemE 
V pátek 20. dubna pUipravilo stUedisko volného času FOCUS na MasarykovE 

námEstí a ve Smetanových sadech pro žáky 2. a 3. ročníku soutEže ke Dni ZemE. 
 
Turnaj v piškvorkách 
V úterý 24 dubna se konal pod patronací Žákovské samosprávy mezitUídní 

turnaj pro žáky pátých, šestých, sedmých, osmých a devátých tUíd. 
 
PUednáška o USA 
Učitelé anglického jazyka zajistili kvalitního lektora, který dlouhou dobu žil 

v USA a zajímavE o svém pobytu ve stUedu 25. dubna dEtem vykládal.    
 
Dubnová taneční scéna 
Základní umElecká škola pUipravila ve čtvrtek 26. dubna vystoupení 

tanečního oddElení pro dEti z novojičínských škol. Z naší školy pUedstavení zhlédli 
žáci 3. B, 4. A a 4. B.  
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Temeslo má zlaté dno 
VOŠ, SOŠ a SOU KopUivnice uspoUádala ve čtvrtém dubnovém týdnu pro 

žáky osmé tUídy ve sportovní hale v KopUivnici PUehlídku technických profesí. Naši 
žáci se této zajímavé akce zúčastnili ve čtvrtek 26. dubna. 
 

ČarodEjnické den ve ŠD 

V pátek 27. dubna v pUedvečer pohanského zvyku pálení čarodEjnic si tuto 
tradici pUipomnEly dEti ze školní družiny. 

 
 
 
Den ZemE  

Žáci školy v pondElí 30. dubna uskutečnili oslavu Dne ZemE. V pUírodE plnili 
r]zné ekologické úkoly.  Od čtvrtého do devátého ročníku prožili tento den v pUírodE. 

 
Kuba – dvE tváUe svobody 

Projekce z cyklu SvEt kolem nás se uskutečnila v pátek 4. kvEtna v kinE 
KvEten v Novém JičínE pro všechny žáky druhého stupnE naší školy. PoUad mEl 
pUíznivý ohlas, pUedpokládáme, že v dalším roce se opEt zúčastníme. 

 
Sportovní den školy 
V pondElí 7. kvEtna pUipravili učitelé tElesné výchovy ve spolupráci 

s Žákovskou samosprávou sportovní soutEže, jejichž cílem bylo najít nejvhodnEjší 
sportovce pro Pohár starosty, který se uskutečnil první pátek v červnu. 

 
Co se skrývá pod hladinou 

Ekologický poUad občanského sdružení Hájenka pro tUetí A probEhl 
v krásném pUírodním prostUedí na Lamberku v pondElí 7. kvEtna, pro tUídu 3. B 
v pondElí 2Ř. kvEtna. 

 
Velký svEt techniky 
Ve stUedu ř. kvEtna probEhla exkurze žák] Ř. A do SvEta techniky v Dolní 

oblasti Vítkovice. DEti se aktivnE účastnily tUí praktických dílen  
 

SbEr starého papíru. 
 Dvakrát ročnE se koná na naší škole sbEr starého papíru. V jarním období 
uklízíme po zimE. V letošním roce se sbEr uskutečnil ve čtvrtek 10. kvEtna. Žáci 
donesli 6 300 kg starého papíru. Celkem ve školním roce 2017/201Ř nasbírali naši 
žáci 11 180 kg této cenné druhotné suroviny.  
 
 Den otevUených dveUí Zdravotnické záchranné služby 
 V pondElí 14. kvEtna se uskutečnil pro školy i širokou veUejnost Den 
otevUených dveUí Zdravotnické záchranné služby. Z našeho pracovištE se zúčastnily 
tUídy 1. A, 1. B, 6. A a Ř. A. 
 

Jarní nocování ve škole 

Z pátku 1Ř. kvEtna na sobotu 1ř. kvEtna nocovaly ve škole dEti z 2. A.  
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Školní fórum 
V úterý 22. kvEtna se konalo pro vybrané žáky pod patronací MEÚ v Novém 

JičínE Školní fórum, na kterém žáci poukázali na problémy, které vnímají ve škole i 
ve svém mEstE. 

 
Cykloturistický kurz 

TUídenní cykloturistický kurz pro žáky 8. A se uskutečnil v krásné pUírodE 
Rožnova pod RadhoštEm a okolí od pondElí 2Ř. kvEtna do stUedy 30. kvEtna.  

 
Den v pUírodE 

Ve stUedu 30. kvEtna se uskutečnil na Skalkách a Svinci pro žáky 7. A 
tematický den zamEUený na pUírodovEdné pUedmEty. 

 
PUedškoláček ve ŠD 

V pUedcházejících týdnech byli budoucí žáci prvních tUíd na tUech sch]zkách 
PUedškoláčka seznámeni s tím, jak vypadá opravdová škola. Ve čtvrtek 31. kvEtna 
se seznámili také s prostUedím školní družiny a s  vychovatelkami. 

 
Pohár starosty mEsta  
V pátek 1. června probEhlo sportovní zápolení všech novojičínských škol. 

Družstva žák] naší školy podala výborné výkony a získala pro tento rok za 1. místo 
putovní pohár starosty. 

 
Den dEtí ve ŠD 

Pátek 1. června byla ve znamení akcí ke Dni dEtí. SportovnE kulturní akce 
pro dEti ze ŠD pUipravily paní vychovatelky za pomoci Žákovské samosprávy. 
Odpoledne bylo plné soutEží a pUekvapení. NejúspEšnEjší byly v parném odpoledni 
vodní hrátky. 

 
Ekologie nám není lhostejná 

Sdružení ASOMPO pUipravilo pro žáky škol z Nového Jičína a okolí v úterý  
5. června vzdElávací poUad, jehož se za naši školu zúčastnili žáci 5. A 

 
Den bez úrazu 

Akce stUediska volného času FOKUS pro žáky Ř. A, ř. A, ř. B a dEíi ze školní 
družiny Jak pUedcházet úraz]m, probEhla na MasarykovE námEstí ve stUedu             
6. června.  

 
Sto let české státnosti 
Jako pUíspEvek k oslavám sta let samostatného státu zorganizoval MEÚ Nový 

Jičín v pátek 15. června komponovaný poUad na MasarykovE námEstí pro všechny 
žáky novojičínských škol. 
 

Pobyt v pUírodE 

Pro dEti z tUetích a čtvrtých ročník] byl týden od 1Ř. do 22. června plný 
nezapomenutelných zážitk]. V pUekrásné pUírodE Moravskoslezských Beskyd na 
ProstUední BečvE strávili pohodové dny plné soutEží a pUekvapení. DEti se vrátily 
odpočinuté a spokojené. 
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Hry bez školních lavic 
V pátek 22. června poUádalo stUedisko volného času FOKUS pro žáky 

devátých tUíd novojičínských škol na bazénE netradiční sportovní zápolení. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Činnost Školní žákovské samosprávy 
 

 Školní samospráva se scházela po celý školní rok, uskutečnilo se sedm 
sch]zek. Velkým problémem byla dlouhodobá nepUítomnost výchovné poradkynE. 
Její práci pUevzala školní metodička prevence.  PUesto se Žákovská samospráva  
podílela na vEtšinE úspEšných akcí školy. K nejlepším akcím patUil Mikuláš pro dEti 
na 1. stupni, Maškarní karneval a Den dEtí ve školní družinE. 
 Žákovská samospráva spolupracovala se členy Regionálního dEtského 
parlamentu. Z pohledu činnosti  byl rok 2017/2018 zdaUilý. 
 
 
Prezentace akcí v tisku 
 

UskutečOované akce byly prezentovány v tisku: 
 
Moravskoslezský den 
Učitelské noviny 
Moderní vyučování 
Novojičínský zpravodaj 
Novojičínský deník 
 
Poznámka:  
Všechny významné akce školy mají svou fotodokumentaci, kterou si lze prohlédnout 
na webových stránkách školy: www.zsjubilejni.cz 
 
 

DEkujeme všem zamEstnanc]m školy za obEtavou práci, odpovEdný pUístup 
k plnEní úkol], nadšení, elán a výraznou prezentaci školy na veUejnosti. 
 
 
V Novém JičínE dne 30. 9. 2018 
 

Mgr. Tomáš Kauba, zástupce Ueditele   
 
Mgr. Milada Molinová, zástupkynE vedoucího pracovištE 
 

http://www.zsjubnj.edunet.cz/
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1) Charakteristika školy – pracovištE Dlouhá 56 

 

PracovištE na ulici Dlouhá 56 disponuje samostatnou budovou, jejíž součástí je školní jídelna, 

školní družina a také mateUská škola.  

Škola má k dispozici: 

 učebnu informatiky s 20 počítači, interaktivní tabulí a dataprojektorem 

 učebnu informatiky s 15 počítači a dataprojektorem 

 1 velmi dobUe vybavenou jazykovou učebnu s interaktivní tabulí, dataprojektorem, 

vizualizérem a pUipojením na internet 

 1 novE vybavenou jazykovou učebnu s interaktivní tabulí, dataprojektorem, 
vizualizérem, pUipojením na internet a tablety pro žáky  

 5 učeben na prvním stupni s interaktivní tabulí, dataprojektorem a pUipojením 

na internet 

 tElocvičnu a fitcentrum 

 školní hUištE a velký areál kolem školy 

 3 herny ŠD  

 učebnu fyziky a chemie s interaktivní tabulí a dataprojektorem  

 učebnu pUírodopisu s interaktivní tabulí, dataprojektorem, vizualizérem 

 v areálu školy se nachází dopravní hUištE 

 učebnu dopravní výchovy 

 školní kuchyOku 

 

Celkový počet žák] 
k 30. 6. 2018 

počet tUíd 1. stupnE počet tUíd 2. stupnE počet oddElení ŠD 

234 5 5 3 

 

Škola nabízí žák]m zajímavý program i mimo vyučování formou r]zných kroužk]. 
Snahou školy je pUedložit žák]m takovou nabídku činností pro volný čas, která uspokojí jejich 
zájmy a vyplní volný čas do pUíchodu rodič] ze zamEstnání, což je také nejúčinnEjší zp]sob 
pUedcházení negativním jev]m.  

Letos se do 9 kroužk] zapojilo celkem 141 žák]. Kroužky vedli učitelé naší školy. 
NEkteré nabízené kroužky se neotevUely pro nedostatečný počet pUihlášených dEtí. Jednou 
z možných pUíčin nezájmu o kroužky je pestrá a zábavná činnost školní družiny, kterou 
navštEvovalo 89 dEtí.   
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Škola poUádá a výraznE podporuje také mnoho akcí mimo vyučovaní, jsme si vEdomi, 
že tyto akce pUispívají k lepší komunikaci mezi učiteli a žáky, rovnEž pUispívají 
k vzájemnému poznání a tím i pozitivnE ovlivOují školní klima. Výčet a charakteristika akcí je 
v bodE 10). 

Nedílnou součástí našeho vzdElávacího programu je také účast na vEdomostních a 
sportovních soutEžích, olympiádách a pUehlídkách. Systematicky pracujeme s talentovanými 
žáky a maximálnE je podporujeme v jejich schopnostech. Jsme moc rádi, že máme takové 
žáky, kteUí se významnE podílejí na reprezentaci školy i mEsta a jsou pUíkladným vzorem pro 
další dEti a kamarády. 

NejvýznamnEjší úspEchy žák] ZŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, pracovištE Dlouhá 56 

 1. místo v okresním kole matematické olympiády, 5. ročník 

 1. - 2. místo v okresní pUehlídce dEtských recitátor], 5. ročník 

 2. místo v okresním kole konverzační soutEže v nEmeckém jazyce, 7. ročník 

 2. místo v okresním kole konverzační soutEže v anglickém jazyce, 7. ročník 

 2. - 3. místo v okresním kole Pythagoriády, 7. ročník  

 4. místo v okresním kole fyzikální olympiády, 9. ročník 

 2. místo v miniházené v Novojičínské školní lize, 5. ročník  

 1. místo v miniházené Pohár starosty mEsta, 5. ročník 

 3. místo v okresním kole SLZŠ Házená chlapc], kategorie starší žáci 

 1. místo v okrskovém kole dopravní soutEže, I. kategorie 

 2. místo v okrskovém kole dopravní soutEže, II. kategorie 

2) PUehled učebních plán] 

 

Výuka v 1. – ř. ročníku probíhala podle Školního vzdElávacího programu. Výuka anglického 
jazyka probíhá od 1. ročníku, v šestém ročníku si žáci pUibírají druhý jazyk - nEmecký nebo 
ruský. V 6. roč. si také vybírají z volitelných pUedmEt]. 

3) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 Celkový počet zamEstnanc] pracovištE Dlouhá 56 

Pracovní zaUazení Fyzický počet PUepočtený  
Učitelé 17 14,99 

Školní psycholog 1 0,25 

Vychovatelky ŠD 3 2,4 

Správní zamEstnanci 4 4 

HospodáUka 1 1 

Školní jídelna 11 9.9 
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Asistent pedagoga 6 5,5 

Celkem 42 36,18 

 Odborná a pedagogická zp]sobilost pedagogických pracovník] 

Dosažené vzdElání PUepočtený počet učitel] 

celkem bez kvalifikace 

1. stupeO 8,4 0 

2. stupeO   6,73 0 

Celkem: 15,13 0 

 

 Výchovné poradenství 

 Počet výchovných poradc] na pracovišti: 1 

Získané vzdElání: výchovné poradenství – studium VŠ 

 Metodik prevence 

Počet školních metodik] prevence na pracovišti: 1 

Získané vzdElání: VŠ aprobace TV – Z, studium prevence sociálnE 
patologických jev] podle § 1b vyhlášky č. 317/2005 

 ICT koordinátor 

 Počet ICT koordinátor] na pracovišti: 1 

Získané vzdElání: VŠ aprobace M - F – VT, studium k výkonu 
specializačních činnosti – koordinace v oblasti informačních a komunikačních 
technologií  

 Školní psycholog 

Počet psycholog] na pracovišti: 0,25 

Získané vzdElání: VŠ magisterské – obor psychologie  

 Vychovatelky 

Počet vychovatelek na pracovišti: 3 

Získané vzdElání: 2x stUedoškolské pedagogické – obor vychovatelství 
                                      1x bakaláUské speciální pedagogika 

 Koordinátor ŠVP 

Počet koordinátor] na škole: 1 

Získané vzdElání: VŠ aprobace Čj – Ov 

 Koordinátor environmentální výchovy 

Počet koordinátor] na pracovišti: 1 

Získané vzdElání: VŠ aprobace M – PU 

 Asistent pedagoga 
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Počet asistentek na pracovišti: 6 

VzdElání: 2x VŠ, 1x bakaláUské studium obor speciální pedagogika, 3x 

stUedoškolské + studium pro AP 

4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 

Naše pracovištE Dlouhá 56 se snaží získat dobrou povEst mezi rodiči také aktivitami, 
které smEUují k rodič]m budoucích prvOáčk].  

Dlouholetá je i spolupráce s mateUskými školami. DEti pUedškolního vEku pUicházejí do 
1. – 3. tUíd na zábavné dopoledne a učitelé podávají informace rodič]m v mateUských školách. 
Již devátým rokem funguje u nás klub „PUedškoláček“, který vznikl na základE zájmu rodič]. 
BEhem kvEtna a června se pravidelnE setkávají budoucí žáci prvních tUíd a jejich rodiče 
s učiteli, plní zábavné úkoly, provádEjí uvolOovací cviky atd. Klub PUedškoláček pUispívá 

k lepší komunikaci mezi učiteli a rodiči, dEti se seznamují se školním prostUedím. 

 Počet zapsaných žák] pro rok 2018 / 2019 podle stavu k 31. 5. 2018: 

Zápis do 1. ročník] pro škol. rok 2018/ 2019 celkem 

Celkový počet dEtí, které se dostavily k zápisu 37 

Počet žádostí o odklad školní docházky 12 

Poprvé u zápisu 25 

Žáci pUicházející po odkladu 7 

 

Po zápisu se mohou ještE počty pUihlášených dEtí zmEnit vzhledem ke stEhování. StejnE 
tak se mEní počty odklad] povinné školní docházky. 

Počty zapisovaných dEtí stále klesají. SídlištE, které je spádovou oblastí pro pracovištE 
Dlouhá, stárne a v obvodu je stále ménE dEtí, část rodič] pracuje v centru mEsta, a proto vozí 
dEti do jiných jičínských škol. 

Počet zapsaných dEtí pro školní rok 2018/2019 je k 30. 6. 2018 celkem 25.  

5) Údaje o výsledcích vzdElávání žák] podle cíl] stanovených 
školními vzdElávacími programy 

 

Pro školu je nezbytná zpEtná vazba, i když mEUení výsledk] vzdElávání je značnE 
problematické, protože záleží nejen na práci učitele, ale samozUejmE i na úrovni žák] ve tUídE. 
Pro porovnání výsledk] vzdElávání v paralelních tUídách je na škole zaveden systém 
srovnávacích provErek českého jazyka a matematiky. Dalším mEUítkem je i úspEšnost žák] 
9. ročníku na pUijímacích zkouškách na stUední školy, zapojení do soutEží a olympiád. Ke 
zkvalitOování práce učitel] pUispívají také vzájemné konzultace, hospitační činnost vedení 
školy, DVPP, aj. 

 PUehled o výsledcích vzdElávání žák] k 30. 6. 2018 

ročník počet žák] prospEli s 
vyznamenáním 

(k 30. 6. 2018) 

prospEli neprospEli 
(k 30. 6. 2018) 

nehodnoceni 

1. 27 24 3 0 0 

2. 32 29 3 0 0 

3. 28 21 7 0 0 

4. 28 19 9 0 0 
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5. 25 14 11 0 1 

celkem: 140 107 33 0 0 

      

6. 26 6 19 1 1 

7. 33 8 25 0 0 

8. 17 3 13 1 1 

9. 18 7 11 0 0 

celkem: 94 24 68 2 2 

 PUehled o výsledcích chování žák]  

Chování: Uspokojivé neuspokojivé 

1. stupeO 0 0 

2. stupeO 2 0 

Celkem: 2 0 

  

BEhem školního roku byly udEleny 2 d]tky Ueditele školy, 4ř napomenutí tUídního 
učitele a 12 d]tek tUídního učitele. Naopak pochvala tUídního učitele byla udElena 203krát.  

 PUehled o vycházejících žácích 

V tomto školním roce Ě2017/201Řě ukončilo povinnou školní docházku 1Ř žák] 
9. ročníku.  

PUijímacího Uízení se celkem účastnilo 26 žák] Ě1Ř žák] z  ř. ročníku, 1 žák  

z 8. ročníku, 5 žák] ze 7. ročníku, 2 žáci z 5. ročníku. Na SŠ bylo pUijato z ř. ročníku 15 
žák], z Ř. ročníku 1 žák, ze 7. ročníku 5 žák], z 5. ročníku 1 žák.  

Studijní obory: 15 žák], z toho 5 žák] na 6leté gymnázium a 1 žák na 8leté gymnázium 

Škola Počet žák] 

Gymnázium Nový Jičín, p. o. 4leté 3 

6leté 5 

Gymnázium a SPŠ elektrotechniky a informatiky  
Frenštát pod RadhoštEm, p. o. 1 

Masarykovo gymnázium, PUíbor, p. o. 8leté 1 

Mendelova SŠ Nový Jičín, p. o. 3 

SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České, Odry  1 

SŠTaZ Nový Jičín, p. o. 1 

Celkem: 15 

 Učební maturitní obory: 1 žák 

Škola Počet žák] 

StUední škola odEvní a služeb Vizovice 1 

Celkem: 1 
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 Učební obory: 6 žák] 

Škola 

Počet 
žák] 

Počet 
žák] 

Počet 
žák] 

ř. roč. Ř. roč. 7. roč. 
Hotelová škola Frenštát pod RadhoštEm, p. o. 3 0 0 

SŠTaZ Nový Jičín, p. o. 1 0 0 

SŠ, Odry, p. o. 1 1 0 

Celkem: 5 1 0 

Pozn.: Zákonní zástupci tUí žák] z ř. ročníku odmítli sdElit, zda byli žáci pUijati na 
stUední školu, nebo název stUední školy, na kterou byli žáci pUijati. 

 SpeciálnE pedagogická péče 

Ve školním roce 2017/201Ř probíhala výuka pUedmEtu speciálnE pedagogické péče v 
rozsahu 8 hodin týdnE Ěstav na konci školního rokuě. Počet žák] navštEvující pUedmEt SPP je 
bEhem školního roku pohyblivý. Na konci školního roku navštEvovalo výuku speciálnE 

pedagogické péče 12 dEtí. IVP byly s ŠPZ pr]bEžnE konzultovány a kontrola IVP probEhla 
bez pUipomínek. 

 

1. stupeO 10 žák] 

2. stupeO 2 žáci 

Celkem: 12 žák] 

 

 Žáci s podp]rnými opatUeními 

Ve školním roce 2017/2018 bylo podáno 13 žádostí o vyšetUení v PPP Nový Jičín, 
2 žádosti o vyšetUení v SPC Nový Jičín, 4 žádosti o vyšetUení v SPC Ostrava, 1 žádost 
o vyšetUení v SPC Valašské MeziUíčí Ěz celkového počtu 20 vyšetUení bylo 11 vyšetUení 
kontrolníchě.  

Ke konci školního roku bylo evidováno 34 žák] s pUiznaným podp]rným opatUením. 

 Volba povolání, profesní orientace žák] 

Poradenství v oblasti profesní orientace patUí mezi hlavní oblasti činnosti výchovného 

poradce.  

D]ležitými fakty pro žáky jsou informace: 

- o typech stUedních škol a jejich oborech 

- o možnostech studia v regionu i mimo region 

- o postupu pUi podávání pUihlášek ke studiu na SŠ 

- o pUijímacích zkouškách i pUípadném odvolacím Uízení 
 

Výuka zamEUená na volbu povolání probíhá v Ř. ročníku. Výuka je zaUazena do 
vyučovacího pUedmEtu pracovní činnosti.  

Na podzim roku 2017 se uskutečnily testy profesní orientace pro žáky ř. tUíd, které 
pUipravil, vyhodnotil a konzultoval s žáky a jejich zákonnými zástupci školní psycholog. 
Nabídku využila vEtšina žák] devátého ročníku. 
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 Žáci Ř. ročníku navštívili výstavy „Gemma“ v Novém JičínE a „PUehlídku 

technických profesí“ v KopUivnici, na obou výstavách se prezentovaly stUední školy.   

 Výuka volitelných pUedmEt] 

PUedmEt ročník počet skupin 

NEmecký jazyk VI. 2 

NEmecký jazyk VII. 1 

Ruský jazyk VII. 1 

NEmecký jazyk VIII. 1 

NEmecký jazyk IX. 1 

Ruský jazyk IX. 1 

Informatika VI. 2 

Sportovní hry VI. 1 

Informatika VII. 2 

Sportovní hry VII. 1 

Informatika VIII. 1 

Informatika IX. 1 

Sportovní hry IX. 1 

 Zájmové kroužky 

Název Počet žák] 

Šikula (4 skupiny) 47 

Pohybové hry 16 

Taneční (3 skupiny) 24 

Taneční s Mar[ou 14 

PEvecký sbor 9 

Kroužek psacího písma Ě2 skupinyě 18 

Dramatický  13 

Celkem: 141 

 SoutEže a olympiády 

Žáci naší školy se tradičnE zapojují do r]zných soutEží. Snahou pedagogických 
pracovník] je zapojení co nejvEtšího počtu žák] do školních kol.  

V následujících tabulkách nabízíme pUehled všech soutEží, kterých se žáci naší školy 
zúčastnili:  

 Matematické, fyzikální a chemické soutEže: 

 Název ročník 
počet 
žák]* 

počet 
postupujích 

**  

umístEní 
v*** 

umístEní 
v**** 

celostátní 
umístEní 

Pythagoriáda 5. 25 2 .   

Pythagoriáda 6. 24 1 1.   

Pythagoriáda 7. 35 3 2. - 3.   

Pythagoriáda 8. 16     

Mat. olympiáda 7. 2 2    
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Mat. olympiáda 6.  1 1    

Mat. olympiáda 5. 2 2 1.   

Fyzikální 
olympiáda 

9. 

7. 

1 

2 

1 

1 

4. 

8. 

účast 
 

 

ZemEpisná 
olympiáda 

6. 

7. 

9. 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

8. 

22. 

8. 

  

* ve školním kole; ** do dalšího kola; *** okresním kole; **** krajském kole 

 Sportovní soutEže 

 Název ročník 
počet 
žák]* 

umístEní 
v**  

umístEní 
v*** 

umístEní 
v**** 

celostátní 
umístEní 

Vánoční 
florbalový turnaj 6. – 9. 40     

Vybíjená – 

Preventan Cup 

otevUená kategorie 

4. – 5. 12 3.    

Pohár starosty 
miniházená 5. 10 1.    

Laudonova 

novojičínská liga 
základek 
v miniházené 

5. 10 1. 1.   

Házená chlapci   8. – 9. 10  2.  
 

 

* ve školním kole; ** v okreskovém kole; *** okresním kole; **** krajském kole 

 Jazykové soutEže 

 Název ročník 
počet 
žák]* 

počet 
postupujích**  

umístEní 
v*** 

umístEní 
v**** 

celostátní 
umístEní 

Recitační soutEž 5. 27 1 1.- 2. účast  

Anglická 
konverzace 

6. – 7. 5 1 2. 
  

NEmecká 

konverzace 
6. – 7. 5 1 2. 

  

* ve školním kole; ** do dalšího kola; *** okresním kole; **** krajském kole 

 Jiné soutEže 

 Název ročník 

počet 
žák]

* 

počet 
postupujích**  

umístEní 
v*** 

umístEní 
v**** 

celostátní 
umístEní 

EkosoutEž 1. - 9.  3 1   

Dopravní soutEž 5. – 6. 4 1 družstvo Ě4žě 2.   

Dopravní soutEž 7. – 8. 4 1 družstvo Ě4žě 4.   

* ve školním kole; ** do dalšího kola; *** okresním kole; **** krajském kole 
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 Projekty a akce realizované ve škole 

Číslo 

aktivity 

** 

Vyhlašovatel 
ĚEU, MŠMT, jiné instituce *, 

vlastní projektyě 
Název Projektu 

Počet 
zapojených 

žák] 

4 vlastní PUedškoláček 21 

4  Zdravá pEtka 1. a 6. 

1,4 vlastní NapUíč školou 1. - 9. r. 

4 vlastní Akademie  1. - ř. ročník 

3 Rozchodník Ostrava Ekologické programy 1. - 9. r. 

4  Zdravé zuby 1. – 9. r. 

1,2 vlastní Pobyt v pUírodE 3. - 5. r. 

3  EkosoutEž 1. – 9. r. 

2 vlastní Lyžáček 2. – 3. r. 

3 ORC group s. r. o. Zelený strom 1. - 9. r. 

4 
vlastní Den otevUených dveUí  

pro budoucí prvOáčky 

20 

* kraj. stUediska služeb, občanské sdružení ĚTereza, VITA aj.ě, OSF, AISIS aj. 
** číslo dané oblasti Ěaktivityě, do které je projekt tematicky zaUazen: 
 1 - Prevence patologických jev]  3 - Ekologie 

 2 - Sport, volný čas    4 – Jiné 

 

6) Environmentální výchova 

Lidé začínají ztrácet pUirozený kontakt s pUírodou, proto je d]ležité už v dEtském vEku 
budovat a posilovat povEdomí o prostUedí, ve kterém žijeme, učit se chovat šetrnE a 
pUedvídavE, snažit se zachovat životní prostUedí budoucím generacím v co nejménE 
pozmEnEné podobE. 
Environmentální výchova se prolíná všemi vyučovacími pUedmEty v každém ročníku. Naším 

cílem je, aby ekologické chování bylo pUirozeným chováním našich žák]. 
 

Výukové programy s environmentální tématikou 

 Ekologické programy Občanského sdružení Hájenka pro všechny tUídy ZŠ konané 

ve tUídE: Od ovečky ke svetru, Voda bez obalu, ZvíUe nerestartuješ 

v terénu: Co se skrývá pod hladinou, Voda a vodní organismy, Není zač, jsem 
rozkladač 

 NávštEva skládky v Životicích u Nového Jičína- „Ekologie nám není lhostejná“ pro 
vybrané tUídy  

 Exkurze žák] ř. ročníku do Geologického pavilonu prof. F. Pošepného v OstravE 

 Ovocentrum Valašské MeziUíčí- Ovoce a zelenina do škol- výchovnE vzdElávací 
program pro žáky 1. stupnE 

 Program Planeta ZemE 3000 

 

Akce s environmentální tématikou 

 Podzimní sbEr kaštan] a žalud] 

 FarmáUský týden ve školní družinE 

 TElo a zdraví - akce ke zdravému životnímu stylu 

 Den ZemE - Malá školní ZOO Ěvýstava domácích mazlíčk] v tElocvičnEě 
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 Den ZemE - účast na akcích poUádaných mEstem a Fokusem, Ekohraní 
 

Zapojení se do úklidových akcí 
 Účast žák] a rodič] na akci PodEkuj horám - čisté Beskydy 

 V rámci PČ pravidelný úklid okolí školy 

 

Realizace tUídEní odpad], … 

 Jarní sbEr papíru - témEU 7 000kg 

 SbEr baterií - účast v programu Recyklohraní 
 SbEr toner] 

 SbEr elektrospotUebič] 

 SbEr víček od PET lahví 
 

Nápad, vynález, … 

 Žáci v pracovních činnostech vyrobili „kleštE“ na sbEr odpadk] 

 Využívání víček od PET lahví v matematice, PČ, VV Ěnázornost, pUedstavivost, 
kreativita,…ě 
 

Zelené učebny, škola v pUírodE 

 Využívání atria školy a „amfiteátru“ k dílnám čtení, malování v pUírodE, o velkých 
pUestávkách a pUed odpoledním vyučováním k odpočinku nebo možnosti pohybu, 
výuka prvouky, využívání dEtského koutku družinou a MŠ 

 Plánované akce v pr]bEhu školy v pUírodE: Pozorujeme pUírodu a hledáme vztahy 
mezi organismy a človEkem Ěmyšlenkové mapyě, lesní pexeso, program Za 
tajemstvím louky 

 

Další aktivity 

 Kroužek Šikula - výrobky z pUírodních, ale i použitých materiál] Ěplast, papír, kov, 
textil) 

 Významné dny - SvEtový den vody, Den ZemE, Den bez aut - význam v hodinách 

pUírodovEdy a dEjepisu 

 ČJ, AJ- texty na podporu ekologického myšlení a chování, úvahy na téma ekologie 
ve slohových útvarech 

 Výrobky z odpad] Ěpapír, plasty,…ě v PČ a VV 

 Vycházky a pobyt v pUírodE 

 Výtvarné soutEže, napU. na téma myslivost 
 Péče o pokojové rostliny 

 ŠetUíme vodou, energiemi 
 

 

Výsledky soutEže ve sbEru vysloužilých elektrospotUebič]:  
SoutEže se účastníme už čtvrtým rokem a vždy byla nEkterá tUída naší školy absolutním 
vítEzem mezi všemi novojičínskými školami. 
Na naší škole obsadila 3. místo tUída 1. C., druhé místo tUída 4. C. VítEzem letošního ročníku, 
stejnE jako v loOském roce, se stala tUída 3. C. Tato tUída se zúčastní výletu za odmEnu za 
nejvíce odevzdaných elektrospotUebič]. 
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7) Činnost žákovské samosprávy 

Žákovská samospráva se letos scházela jednou za mEsíc. Členové žákovské samosprávy 
byli zvoleni tUídními kolektivy. Na svých sch]zkách nejen vznášejí pUipomínky k chodu 

školy, ale snaží se pUispEt svými podnEty k lepšímu školnímu prostUedí a sami organizují pod 
vedením pedagog] Uadu akcí:   

 NámoUní bitva a piškvorky 

 Závodivé hry pro prvOáčky 

 PUedvánoční korálkování – žáci si vyrobili lapač sn] 

 Starší baví mladší – žáci ř. ročníku si pUipravili program pro žáky nižších ročník] Ěna 

Den učitel]ě 
 Malá zoo Ěna Den ZemEě 
 Rozloučení se školkou – program pUipravili žáci Ř. ročníku 

 Den dEtí – žáci Ř. a ř. ročníku pUipravili program pro nižší ročníky, pEší výstup na 
místo určení 

 Celoroční sbEr baterií a elektroodpadu 

 Pomoc pUi jarním sbEru papíru 

8) Zpráva o činnosti školní družiny 

V tomto školním roce navštEvovalo ŠD Řř žák] a byli rozdElení do 3 oddElení. 
V jednom oddElení pracovala asistentka pedagoga s úvazkem 0,25.  
Výchovná práce vycházela z celoročního plánu a plnEní ŠVP ŠD. NejvEtší pozornost 

byla vEnována činnosti zájmové a rekreační. Zájmová činnost byla zamEUena na pobyt 
v pUírodE, procházky, sport a pohybové aktivity. Proto byla hlavnE využita tElocvična ZŠ, 
zahrada s vybavením pro ŠD, sportovní areál u ZŠ a dopravní hUištE. V zimních mEsících pak 
fitcentrum ZŠ a zimní stadion. 

Souvislou odbornou pedagogickou praxi ve ŠD absolvovala 1 studentka SPdgŠ a SZŠ 
sv. Anežky České, pUedškolní a mimoškolní pedagogika 2. ročník. 

Za spolupráce všech vychovatelek a oddElení se nám podaUily tyto společné akce: 
- Maškarní ples s Hopsalínem v tElocvičnE Jubilejní 3 

- Praktické jízdy na DH a plnEní úkol] dopravní výchovy ve spolupráci s mEstskou 
policií. 

- Pro zájemce bruslení pUipravila ŠD po dohodE s Hokejovým klubem v Novém JičínE 

bruslení s trenérem. V prosinci a lednu mohli žáci ŠD zdokonalovat své pohybové schopnosti 
na ledE každé úterý. 
 

K pravidelným akcím patUila návštEva: 
- kina Ě1x mEsíčnEě 
- keramiky (dle rozpisu) 

- bruslení Ě1x týdnE prosinec, ledeně 

 K vydaUeným akcím m]žeme počítat: 
- SbEr starého papíru jaro 201Ř Ě6 934 kg - ř3 žák]ě 
- Spolupráce s mysliveckým svazem v Loučce – sbEr kaštan] na podzim 4Ř4 kg 

Ě45 žák]ě 
- NávštEva Výstavy drobného zvíUectva v Loučce 

- Kouzlení s papírem pro starší žáky – program Muzea Novojičínska 

- Prázdninové desatero – dobrodružné úkoly dvojic 

- Výroba mozaiky z pUírodních materiál] 

- Podzimníčk]v týden -  zábavné tvoUení a hry 
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- Drakiáda – dračí pUelety a odpoledne s draky 

- Barvy semaforu – dopravní akce s mEstskou policií 
- Hry bez hranic – soutEže družstev v terénu 

- Jak se peče chleba – program Muzea Novojičínska st. žáci 
- Tajemství hlíny - program Muzea Novojičínska ml. žáci 
- Helloweenský týden ve ŠD 

- Podzimní návštEva knihovny s besedou  

- Opičí ostrov – soutEže a hry pro ml. žáky 

- Podzimní tvoUení z keramiky 

- Bruslení pro zájemce 

- Vánoční pohádkové promEny – pohybové hry pro ml. žáky 

- Setkání s Mikulášem na námEstí 
- Kouzelník ve ŠD – zábavné odpoledne 

- Zimní soutEže v tElocvičnE SnEhová stopa 

- Maškarní ples – tanec, soutEže a hry  
- Puzzliáda – ml. žáci 
- Turnaj ve vybíjené 

- Protidrogová prevence – starší žáci 
- M]j krasavec modelíOák – soutEž tvoUení 
- Turnaj v dominu 

- Andersenova noc – nocování ve ŠD – starší žáci 
- Talent ŠD – vystoupení talent]  
- Jarní tvoUení z keramiky 

- Florbalový zápas v tElocvičnE 

- TElo a zdraví – zdravovEda a praktické ukázky na stanovištích 

- Dopravní odpoledne - jízdy zručnosti na kolobEžkách 

- FarmáUský týden 

- Výlet do Galaxie Zlín – ml. žáci 
- ČarodEjné tvoUení a soutEžení 
- SbEr papíru – celoškolní akce 

- Bystré hlavičky – hlavolamy a hádanky na stanovištích 

- Cestou, necestou – hra v terénu  
- SoutEž o družinového kreslíUe – téma: Mar[ani 
- Den dEtí – soutEže a hry na stanovištích 

- Za pokladem hradního pána – úkoly s pokladem 

- Bublinové odpoledne – hry s bublinami 

- Laser aréna – pro zájemce 

- Rozloučení se školním rokem – soutEže a hry v oddEleních 

 

Všechny tyto činnosti byly pravidelnE prezentovány na webových stránkách školy.  
Vychovatelky školní družiny se zúčastOovaly sch]zek MS ŠD a pedagogických porad, 

účastnily se akcí poUádaných školou - napU. školních výlet], mEstských slavností, školy 

v pUírodE, lyžaUského kurzu aj., spolupracovaly s vedením ZŠ, tUídními učiteli, rodiči a 
veUejností. 

Do ŠD se bEhem roku postupnE dokupovaly metodické materiály, hry, sportovní 
pom]cky a potUeby. Taktéž dostatečnou pozornost vEnovaly vychovatelky vybavení a 
estetizaci heren Ě1 herna vybavena novým nábytkemě. 

Na akce finančnE pUispívá SRPDŠ. 
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9) Údaje o prevenci sociálnE patologických jev] 

Úkolem primární prevence negativních jev] je vést dEti ke zdravému životnímu stylu. 
V této oblasti p]sobil na žáky celý pedagogický sbor ZŠ, a to jak v pr]bEhu vyučování, tak 
v rámci mimoškolních aktivit. 

Minimální preventivní program ĚMPPě byl letos zpracován pro obE pracovištE. V záUí 
byli žáci a rodiče seznámeni s MPP, který je umístEn na webu školy. D]ležité informace pro 
žáky a rodiče byly umístEny na nástEnce. 

Celý školní rok učitelé p]sobili na žáky tak, aby se zlepšovaly vztahy ve tUídE, aby 
žáci byli schopni rozlišovat dobré a špatné, stanovili si správný žebUíček hodnot, umEli se 
ovládat a dodržovali zásady slušného chování. PreventivnE p]sobili v rámci jednotlivých 
pUedmEt], pUi návštEvách divadelních a filmových pUedstavení, na akcích poUádaných mEstem, 
policií, PPP Nový Jičín, na ekologickém programu Hájenka. V pUedmEtech ĚVO, VkZ, CH, 
PU, prvouka, pUírodovEda, ...ě se žáci zabývali problematikou zdravé výživy, komunikace, 
Uešení problém] a konflikt], výbEru partnera a problematikou návykových látek. 

BEhem školního roku se Uešily r]zné kázeOské pUestupky: agresivita mezi spolužáky, 
vulgární vyjadUování, pozdní pUíchody do školy, kyberšikana, nevhodné chování mezi 
spolužáky, používání mobilu ve vyučování, nevhodné chování k učitel]m. 

Akce školy, které pUispívají k prevenci: 

 slavnosti mEsta 

 den otevUených dveUí 
 preventivní programy realizované PPP Nový Jičín: 

o Bezpečné chování na internetu 

o Pravda a omyly o kouUení 
o Pravda a omyly o drogách 

o Šikana a jak jí zabránit 
o Rozhodování a Uešení problém] 

 sch]zky a akce Školní žákovské samosprávy: 
 schránka d]vEry 

 Den ZemE 

 sportovní turnaje a sportovní soutEže, sportovní den školy 

 protidrogový vlak 

 vEdomostní soutEže 

 besedy s pUíslušníky mEstské policie vEnované dopravní výchovE, činnosti policie a 

šikanE 

 dopravní výchova 

 sbErové akce Ěpapír, elektroě 
 pomoc starších žák] pUi zajiš[ování akcí poUádaných školní družinou 

 pomoc starších žák] pUi zajiš[ování zápisu do prvních tUíd 

 exkurze, školní výlety 

 hodiny s účastí školní psycholožky 

 návštEvy divadla, knihovny, úUadu práce… 

 ukončení školního roku 

 

Učitelé využívali pomoc PPP Nový Jičín, policie a odboru sociální péče. 
V červnu se uskutečnilo setkání ŠMP s okresním metodikem s nabídkou další 

spolupráce a aktivit pro žáky. 
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 Poradenský tým 

 

Školní poradenský tým tvoUí výchovný poradce, preventista rizikových forem chování, 
školní psycholog a školní speciální pedagog. Na sch]zkách, které se uskutečOovaly jednou za 

mEsíc nebo pUípadnE podle potUeby, se poradenský tým zamEUil na: 

- prevenci šikany 

- agresivní chování žák] 

- aktuální situaci v nEkterých tUídách, zp]soby práce s tUídními kolektivy a s problémovými 
žáky 

- pomoc žák]m, rodič]m i vyučujícím 

- profesní orientaci žák] 

- návrhy žák] k vyšetUení v ŠPZ 

10) Údaje o dalším vzdElávání pedagogických pracovník]  
 

DVPP v roce 2016 – Dlouhá 

 

Spolupráce učitele a asistenta pedagoga   1 účastník 

Rozvoj nadaného žáka v bEžné škole    1 účastníci  

Čtením a psaním ke kritickému myšlení   1 účastník 

Metody a formy práce rozvíjející čtenáUskou gramotnost a efektivní učení  1 účastník 

Didactica Magna      1 účastník 

Rozvoj oborového čtení a myšlení    1 účastník 

Myslivna čtenáUských specialist]    1 účastník 

Digitální technologie ve výuce nEmeckého  jazyka  1 účastník 

Jak vybavit žáky a studenty pro život v 21. st.  1 účastník 

projekt EU Cesta      1 účastník  

Porada výchovných poradc]      1 účastník 

Roadshow pro školy      1 účastník 

Komunikace pro vedoucí pracovníky    1 účastník 

Metodická poradna      1 účastník 

Konzultace pro pUíjemce k projekt]m EU   1 účastník 

Konference Na technologiích ve škole záleží   1 účastník 
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Tízení ŠD, ŠK       1 účastník 

Letní škola – rozvoj čtenáUské gramotnosti   1 účastník 

Festival pedagogické inspirace    1 účastník 

BOZ a právní problematika ZŠ a SŠ    1 účastník   

 Hodnocení DVPP na škole: 

Vzhledem k omezeným finančním prostUedk]m na DVPP využívali učitelé školení 
zdarma, která byla spolufinancována ESF. Poznatky ze školení si navzájem pUedávali.  

11) Údaje o aktivitách školy a prezentace školy na veUejnosti 

 Prezentace akcí v tisku a médiích 

NejvýznamnEjší akce školy byly prezentovány v tisku a v médiích: 
 Novojičínský deník 

 Regionální zpravodajství 
 Novojičínský Zpravodaj 

 Prezentace školy na vlastních webových stránkách a Facebooku 

Ěviz následující pUehledě: 

ZůČÍNÁME S ÚSMDVEM 

Letošní školní rok pUed budovou naší školy na ulici Dlouhá 56 slavnostnE zahájila zástupkynE 
Ueditele Mgr. Sylva BartoOová. 
Po odchodu starších žák] do tUíd začal den D pro naše nejmenší a jejich rodiče. Slova se 
nejprve ujal novE nastupující Ueditel školy Mgr. Ladislav Gróf a dEti také pUivítal starosta 
mEsta PhDr. Jaroslav DvoUák. Oba poté maxi pastelkou slavnostnE pasovali nedočkavé dEti na 
opravdové školáky a symbolickým klíčem otevUeli našim nejmladším školák]m dveUe školy. 
Nyní už prvOáčci hravE a beze strachu prošli obUí bublinou, která jim otevUela pomyslnou 
bránu ke vzdElání. 

NEBESA LAUDON! 

Také žáci naší školy byli díky účasti na slavnosti mEsta vtaženi do atmosféry dramatického 
1Ř. století mnoha válek, ale také obyčejných lidských život], a tak se ve svých roztomilých 
kostýmech šlechty i prostých Uemeslník] mohli alespoO trochu vžít do minulosti a možná si i 
uvEdomit sílu a krásu tradic pUedávaných z generace na generaci a také, jak mnoho znamená 
dobré jméno, které své rodinE m]že vytvoUit na celá staletí jediný človEk tím, že se snaží 
vydat ze sebe to nejlepší, i když se nenarodí do zlaté kolébky. 
Všem zúčastnEným žák]m, pedagog]m v čele s panem Ueditelem, ale i rodič]m, kteUí své dEti 
podpoUili, patUí zasloužené díky za cenný pUíspEvek k letošním slavnostem a pochvala za 
d]stojnou reprezentaci naší školy, a tím i mEsta, jehož dobré jméno se skládá ze všech 
dobrých jmen každého z nás. 
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KTÍDů 

I když počasí 15. záUí nEjak moc nepUálo, nakonec se prvOáci a druháci vydali na námEstí. 
PUivítali páteční ráno písničkou do mikrofonu a mohlo se začít. Na akci, kterou organizuje 
Fokus Nový Jičín, jsme tradičnE nechybEli. 
Plocha novojičínského námEstí, ale i ruce dEtí „hrály“ všemi barvami. Barevnými kUídami se 
nám podaUilo rozzáUit námEstí a krásné obrázky rozveselily i kolemjdoucí. 
 

PODZIMNÍ PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ „SKTÍTEK“ 

Tajuplné slovo „skUítek“ provázelo naše druháky po celé pondElní dopoledne 16. Uíjna. Vydali 
se totiž na Podzimní projektové vyučování a heslo SKTÍTEK bylo znamením pro plnEní 
úkol] s podzimní tematikou. Sluníčko krásnE svítilo cestou na Skalky a skupinky dEtí se tEšily 
na velkou kUížovku, naučení se básničky, poznávání dopravních značek i tUídEní strom] pUi 
Uešení slovní úlohy. NejvEtší úspEch sklidila hra na podzimního lovce a stavEní domečku pro 
skUítka. Za každý splnEný úkol dostala skupinka smajlíka a vyhodnocení pak probEhlo druhý 
den ve tUídE. A kdo vyhrálť Ten, kdo pracoval s chutí a nenechal za sebe pUemýšlet druhé. 

NÁMOTNÍ BITVů, PIŠKVORKY 

Volné čtvrteční odpoledne se nEkteUí žáci 3. až Ř. ročníku rozhodli strávit dobrovolnE ve 
škole. Ale ne nad učebnicemi. PUišli se mezi sebou utkat v piškvorkách a naučit se pro nEkteré 
novou hru lodE. 
Čas ubEhl jako voda a museli jsme se rozejít dom]. Ale určitE si najdeme pUíležitost novou 
hru si znovu zahrát s kamarádem nebo sourozencem. 

ARMWRESTLING NA DLOUHÉ 

SkvElý sportovní zážitek si zcela jistE odnesli žáci, kteUí se ve stUedu 25. 10. v tElocvičnE ZŠ 
Dlouhá utkali v páce - tzv. armwrestlingu. Velké podEkování patUí dvEma rozhodčím - panu 

Jaromíru BElunkovi a panu Romanu Dunkovi - kteUí se tomuto sportu vEnují a dEtem pUedali 
alespoO částečnE své zkušenosti. 

SBDR KůŠTůN¥ – PODZIM 2017 

V Uíjnu probEhl sbEr kaštan] ve spolupráci s Mysliveckým sdružením v Loučce. Mnoho 

snaživých žák] se s chutí pustilo do práce. NEkteré rodiny dovezly velké množství a vEnovaly 
této aktivitE sv]j čas i elán. Zúčastnilo se 45 žák], kteUí nasbírali 4Ř3,6 kg kaštan].  

HELLOWEENSKÉ VYUČOVÁNÍ 

Je úterý 31. Uíjna a v našich tUídách nejsou dEti, ale pUíšerky v r]zných maskách. 
Je totiž Helloween, svátek duch] a strašidel, a ten si dEti z 1. C, 2. C a 3. C užily 

 v projektovém vyučování. Po celé dopoledne se v tEchto tUídách učilo v helloweenském stylu. 
V matematice se počítaly čarodEjnice a jejich pUísady do lektvar], ve čtení se dEti dovEdEly, 
proč a jak se tento svátek slaví. Také ručičky si pUišly na své pUi tvoUení papírových 
helloweenských výrobk] nebo dlabání dýní. 
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AUTORSKÉ ČTENÍ 

V pátek 3. 11. pUedstavovala v knihovnE svoji novou knihu – D]m doktora Fišera - dEtská 
spisovatelka Petra Braunová a 4. C byla pUi tom. Autorka knihy dEti seznámila s hlavní 
postavou Petrem, pUečetla dEtem části dialog] a nastínila dEj své knihy. DEti se také 
dozvEdEly, co je rukopis, jak se dostanou do knihy ilustrace, kdo je to grafik, vydavatel. Ve 

svém povídání se nenásilnE snažila dEtem vysvEtlit, proč je d]ležité číst knihy. Celá beseda 
byla velmi pUíjemná a určitE dEti motivovala k zájmu o četbu. 

ŽÁKOVSKÁ SůMOSPRÁVů POMÁHÁ NEMOCNÝM DDTEM 

KaždoročnE se žákovská samospráva zapojuje do charitativní činnosti. V letošním školním 
roce se prodávali pro fond Sidus odznaky se zvíUecími motivy. Mohli tak pUispEt částkou 
2 766 Kč. Všechny vybrané finanční prostUedky jsou určeny nemocným dEtem. Fond Sidus 
získané prostUedky používá pro Pediatrickou kliniku UK 2. LF v Praze Motole, DEtskou 
kliniku FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacient]m. 

BESEDY SE SPISOVATELKOU ZUZANOU POSPÍŠILOVOU 

Druhý listopadový týden nás navštívila jedna z nejznámEjších českých spisovatelek dEtské 
literatury. Žáci 1., 2. a 3. tUídy mEli možnost vidEt na vlastní oči autorku, která napsala knížky 
plné hádanek, pohádek a básniček, s nimiž se ve škole seznámili. Zuzana Pospíšilová má na 
svém kontE pEknou Uádku dEtských titul]. Spoustu knih pUivezla s sebou a z okenního 
parapetu ve tUídE 1. C se stala rázem výstavka autorčiny tvorby. 
KromE autorského čtení žák]m vysvEtlovala, jaký je rozdíl mezi knihkupectvím a knihovnou, 
zahráli si literární hry a nevyhýbala se ani všetečným dEtským otázkám. 
Jelikož beseda byla ohlášena už dlouho pUedem, nEkteUí žáci si s sebou pUinesli autorčiny 
knihy. Paní Pospíšilová se do nich všem ráda a s úsmEvem podepsala. VEUíme, že napíše ještE 
spoustu dalších knih pro malé čtenáUe, které vykouzlí úsmEv na nejedné dEtské tváUi. 

DRÁČEK HůSÍK VE ŠKOLE 

Dráček Hasík navštívil naši školu s preventivnE výchovným programem, kterého se účastnili 
žáci druhých a šestých tUíd. NepUišel sám, ale v doprovodu mladého pana hasiče a jeho 
sympatické kolegynE. Ti si společnE s dEtmi zopakovali d]ležitá telefonní čísla, jak je 
používat a hlavnE jak pUedcházet nebezpečným situacím. 
SpolečnE zapUemýšleli, co taková práce hasiče obnáší, který oheO je dobrý a který zlý.  
Zážitkem pro dEti bylo pUedvedení a vyzkoušení si hasičského oblečení a dýchacího pUístroje. 
Do nebezpečného svEta ohnE je vtáhl pUíbEh O nalezené zápalce a poučné bylo následné 
povídání o tom, co nezapomenout pUi odchodu z bytu. 
A co dElat, kdyby hoUet začaloť To už druháci vEdí. 

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO PRVNÁČKY 

V pátek 24. listopadu uspoUádala žákovská samospráva sportovní odpoledne pro žáky prvního 
ročníku. PrvOáčci se rozdElili do 3 družstev a v čele každého byli 2 žáci z Uad žák] sedmého, 
osmého a devátého ročníku. ŽákynE šestého ročníku pomáhaly s organizací disciplín.  
V prvním - zahUívacím - kole se prvOáčci pUi bEhání a skákání rozhýbali. V následujícím kole 
si družstva vyzkoušela hod na koš, hod do švédské bedny, hod pEnovým míčkem na 
papírového mamuta, kop do branky a stUelbu florbalovým míčkem na branku. 
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Všichni si s radostí zasoutEžili a na závEr obdrželi malou sladkou odmEnu. 

VÁNOČNÍ DÍLNIČKů 

Zuk, [uk, kdo to [ukáť No pUeci Vánoce. 
A protože se nezadržitelnE blíží, je potUeba si d]m či byt ozdobit r]znými dekoracemi. Proto 
se v úterý odpoledne 2Ř. 11. sešli druháci a ve čtvrtek 30. 11. prvOáci. Ve školní jídelnE pro 
nE paní učitelky pUipravily „vánoční stanovištE“. DEti si společnE s rodiči vyrobily andElíčka 

z lékaUských špachtlí, zlacený vánoční svícen, pUáníčko z čajových sáčk] a skládanou vánoční 
hvEzdičku. NechybElo ani voOavé zdobení vánočních perníčk], které zmizely v pusách dUíve, 
než byly dozdobeny. K sváteční atmosféUe pUispElo i popíjení ovocného punče a pUátelské 
setkání rodič]. 
DEkujeme za upečené perníky a jiné dobroty pro mlsné jazýčky. 

TTEZÁCI OŽIVILI DÁVNOU TRADICI 

Pod názvem „Po stopách svaté Barbory“ se skrývala Uada zajímavých aktivit, které si pUišli 
zažít tUe[áci v pondElí 4. prosince, v den svátku všech Barborek. Cíl byl jasný. Oživit dávnou 
legendu a tradici a zjistit tak, proč se vlastnE v tento den Uežou vEtvičky tUešní i jiných 
ovocných strom], tzv. „barborky“. A protože program byl časovE náročný, spojili jsme jej s 
nocováním ve škole. 
Na programu, který byl hodnE pestrý, se podílely také Terezka a Katka z šesté tUídy.  DEvčata 
zároveO plnila roli asistentek, také Barborek a šlo jim to opravdu skvEle. 
TEžko Uíct, která aktivita byla nejlepší, každá byla nEčím zajímavá. Ovšem nezapomenutelná 
pro vEtšinu dEtí se stala „noční“ hra s kvízem, který se pojil k danému tématu. 
Už tedy všichni víme, jak tEžký život si prožila svatá Barbora a proč si zdobíme svá obydlí 
„barborkami“. Jsme rádi, že se doba zmEnila a my jsme si mohli zažít a také užít společné 
odpoledne, večer i ponEkud krátkou noc. 

ČERTÍ ŠKOLů U PRVNÁK¥ 

Je stUeda 6. prosince a svátek slaví Mikuláš. DEti z 1. C už od rána s velkým očekáváním, ale i 
troškou strachu, vyhlížely návštEvu z pekla. A aby jim čas rychleji ubíhal, bylo pro nE 
pUipraveno čertovské projektové vyučování. Všechny úkoly byly motivovány adventním 
časem. 
DEti nejprve hledaly mezi obrázky správné odpovEdi na otázky, hravE zvládly pUíklady 
čertovského počítání, a protože už znají skoro všechna tiskací písmena, vyzkoušely si vyluštit 
i osmismErku. 
Za bezchybné splnEní všech úkol] si každý zasloužil čertovský výuční list. Nakonec se dEti 
dočkaly i pUíchodu Mikuláše se svou družinou a za písničky a Uíkanky byly obdarovány 
sladkostmi. A zlobivciť Ti slíbili, že se určitE polepší. 

OD OVEČKY KE SVETRU 

Jak ovečka vypadáť Čím je pokryto její tEloť Jaká je vlnať Kdo patUí do její rodinyť Jak 

ovečky chováme a čím jsou užitečnéť A opravdu rostou svetry na louceť Zeptala se lektorka 
Pavla z ekologického sdružení Hájenka. 
BEhem dopoledního programu, který probEhl v 1. C a 2. C v pátek Ř. 12. si dEti odpovEdEly 
právE na tyto otázky. Vyzkoušely si cupování vlny, pUedení vlákna pomocí vUetánka a motání 
pUíze na motovidlo. 
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A aby si dEti vše zapamatovaly, namalovaly si ovečku a část oblečení, které se dá z vlny 
vyrobit, a kousek rouna na ni pUilepily. 

PUTOVÁNÍ Zů HVDZDOU 

Byla cesta, byla ušlapaná, zpívá se v jedné vánoční koledE. A ta do Betléma byla pUed více 
než dvEma tisící lety ušlapaná opravdu hodnE, všemi, kdo se pUi sčítání lidu na pUíkaz císaUe 
Augusta pUicházeli zapsat do mEsta svého rodu. A protože DítE, které se zde tehdy narodilo, 
stále hýbe kolem dEjin, i my, stejnE jako generace za generací po celá staletí, si jeho pUíchod 
každoročnE pUipomínáme. 
Také letos mEli naši žáci pUíležitost pochopit nEco více o souvislostech mezi touto historickou 
událostí a vánoční tradicí, na niž se vždy v závEru občanského roku tak tEšíme. Mladší dEti se 
navíc dozvEdEly, jak to bylo s prvními poutníky do mEsta Davidova a že každý z nás má mít 
odvahu vydat se za hvEzdou, aby našel štEstí své a dokázal ho též rozdávat potUebným. Tak se 
nebojme vykročit cestou našeho života za hvEzdou nadEje a ukázat smEr za ní i tEm, kdo 
tápou ve tmE. 
Naše podEkování patUí pUedevším lektor]m, kteUí nám události spjaté s vánoční tradicí 
poutavE pUiblížili, a nezbývá než popUát, aby nám všem vánoční hvEzda radosti, štEstí a 
pokoje nejen záUila, ale i hUála v srdci. 

VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ Nů MůSůRYKOVD NÁMDSTÍ 

V právE probíhajícím adventním čase vystoupili s kulturním programem sólisté ze 4. a 5. tUídy 
našeho školního pracovištE. V programu zaznEly zimní zpEvy, písnE z pohádek a celý 
program vyvrcholil českými koledami. Počasí nám pUálo – nebylo chladno a vítr nefoukal. 
Divák] bylo hodnE a pUi závErečném rozloučení jsme si slíbili, že se za rok opEt sejdeme. 

VÁNOČNÍ BESÍDKů 5. C 

V právE probíhajícím adventu pUipravily dEti 5. C Vánoční besídku pro rodiče. Besídce 
pUedcházel poctivý nácvik, protože se trénovaly koledy, zimní a pohádkové písnE, poezie a 
velká vánoční hra Cesta do Betléma. Celý nácvik byl smErován k datu 14. prosince, protože to 
byl ten velký den besídky. Všechno bylo pUipraveno, a tak 14. 12. 2017 se v prostorách školní 
jídelny mohlo začít. PUišli rodiče, sourozenci, babičky a dEdečkové. Účast byla veliká. Po 
úvodní písni Bílý slon a uvítání se začal odvíjet celý besídkový program, který vyvrcholil 
vánoční hrou Cesta do Betléma a vánočními koledami. Po této části následovalo tvoUeníčko. 
Každá rodina si vyrobila podle pUedlohy zlatou vánoční hvEzdu a barevný košíček, v kterém 
si dEti vesele odnášely sladkosti za odmEnu. PUedvedená besídka se všem líbila, papírové 
výrobky také. PUi loučení jsme si vzájemnE popUáli krásné Vánoce a š[astný nový rok plný 
zdraví, štEstí, síly a pohody. 

VÁNOČNÍ BESÍDKů V DOMOVD D¥CHODC¥ 

1ř. prosince se žáci 5. C tUídy vypravili na návštEvu Domova d]chodc] DUHA v Novém 
JičínE – Bezručova ulice s pUipraveným vánočním programem. Svým vystoupením chtEli 
seniory potEšit, udElat radost a zanotovat si nEkteré melodie. V programu zaznEly zimní písnE, 
klasické české koledy, poezie a nechybEla ani vánoční hra Cesta do Betléma, kterou žáci 
zpestUili vybranými kostýmy. Program se líbil. V závErečném pUání jsme popUáli senior]m 
krásné Vánoce a š[astný rok 201Ř naplnEný zdravím. Bylo to pUíjemné dopoledne a za rok 
určitE seniory navštívíme opEt, aby nebyla porušena již dlouholetá tradice. 
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PTEDVÁNOČNÍ KURZ 

I v tomto školním roce mEli nEkteUí žáci naší školy možnost zúčastnit se pUedvánočního kurzu 
a zhotovit si dárek pro své blízké či pUátele. Do kurzu se zapsali žáci 4. - ř. ročníku a vyrobili 

si lapač sn]. 

NOCOVÁNÍ POD STROMEČKEM 

I když v mnohých domácnostech stromeček ještE nemá své místo, ve 2. C ano. 
A tak název článku je pravdivý, opravdu se nocovalo pod stromečkem. 
Ale samotnému spaní pUedcházelo ještE mnoho aktivit. Po náročném „dopravení“ všeho 
potUebného do tUídy, bylo nutno se vyUádit v tElocvičnE. Po zahrání si nejr]znEjších her se 
druháci uklidnili pUi vyUazovací postUehové hUe DOBBLE. Všem pak určitE chutnala dovezená 
teplá večeUe - PIZZA. Než bUíško trošku splasklo a mohlo se jít na lampionový pr]vod, čekalo 
dEti ještE jedno pUekvapení - AZ kvíz s náročnými i lehčími úkoly. ČtyUi družstva si to rozdala 
mezi sebou, a protože to všechny opravdu bavilo, zahráli si pak vzájemný duel i vítEzové a 
poražení. Po procházce ještE pro nebojsy stezka odvahy a m]že se jít spát. 

VÁNOČNÍ BESÍDKů V TDLOCVIČND 

21. 12. 2017 pUipravila Vánoční besídku ve školní tElocvičnE pro všechny žáky a pedagogy 
tUída 5. C. Tomuto vystoupení pUedcházela tUídní besídka a vystoupení v DomovE d]chodc] 
na BezručovE ulici v Novém JičínE. TElocvičnou tak znEly zimní a pohádkové písnE, české 
koledy, poezie a vánoční hra P]jdem spolu do Betléma. PrávE vánoční hra pozorné publikum, 
které tvoUili žáci a učitelé pracovištE, velmi upoutala. Krásné slovo bylo totiž doplnEno 
pEknými kostýmy. V pr]bEhu besídky si všichni zazpívali známé písnE a koledy. Rozcházeli 
jsme se s pUáním krásných Vánoc a úspEšným rokem 201Ř. 

VÁNOČNÍ TVOTENÍ 

Poslední adventní týden je plný netrpElivého očekávání ŠtEdrého dne s nadílkou. 
V domácnostech vrcholí pUípravy na tento nejkrásnEjší den, peče se cukroví a dEti si zdobí 
pokojíčky. Aby jejich výzdoba byla perfektní, tak i poslední školní den starého roku pUiložily 
ruku k dílu a pustily se do tvoUení vánočních a zimních dekorací. Všichni žáci z 1. C, 2. C a 

3. C si bEhem prvních tUech vyučovacích hodin prošli tUídy, kde si postupnE vyrobili pUáníčko 
se snEhulákem, stromeček z lékaUských špachtlí a skládanou barevnou vločku. Jelikož nEkteré 
výrobky byly náročnEjší, pomáhali jim ochotní žáci z druhého stupnE, kterým dEkujeme. 

NDMECKÁ KONVERZůČNÍ SOUTDŽ 

Ve čtvrtek 11. ledna probEhlo školní kolo konverzační soutEže v nEmeckém jazyce. Na 
prvním místE se umístila Daniela Židková ze 7. C, 2. místo patUi VandE Benčákové ze 7. C a 
Petru Kašubovi ze 7. B, na 3. místE skončil Lukáš PohoUelský ze 7. C. BlahopUejeme a 
pUejeme hodnE štEstí do okresního kola, které se bude konat ve Fokusu 12. února. 

GEOLOGICKÁ EXKURZE 9. C 

Ve čtvrtek 1Ř. ledna jsme se vlakem vypravili do Ostravy na exkurzi o horninách a nerostech. 

Navštívili jsme Geologický pavilon prof. F. Pošepného. 
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Ujala se nás paní pr]vodkynE, která nám pUedstavila geologické sbírky. Po prohlídce sbírek 
jsme ve skupinkách vyplOovali pracovní list, zahráli si pexeso s kameny, skládali názvy 
nerost], hráli kamenné domino. 

ŠKOLNÍ KOLO V PIŠKVORKÁCH 

V pondElí 22. ledna probEhlo školní kolo v piškvorkách, kterého se zúčastnilo 14 žák] 6. – 9. 

ročník]. 
Každý účastník odehrál nEkolik pEtiminutových utkání, z kterých vzešlo pEt žák], kteUí budou 
reprezentovat naši školu v únorové soutEži v PUíboUe. 

1. MÍSTO V OKRESNÍM KOLE MůTEMůTICKÉ OLYMPIÁDY 

Dne 24. 1. 201Ř se ve StUedisku volného času Fokus v Novém JičínE uskutečnilo okresní kolo 
67. ročníku Matematické olympiády kategorie Z5, Zř. V kategorii Z5 Ěžáci 5. tUíd ZŠ a 
odpovídajících ročník] víceletých gymnáziíě obsadila Vanessa Irma Blažková Ě5. Cě 1. místo. 

KONVERZůČNÍ SOUTDŽ V ůNGLICKÉM JůZYCE 

BEhem minulého týdne probEhla dvE školní kola konverzační soutEže v anglickém jazyce.  
V kategorii 6. a 7. tUíd se na 1. místE umístil Petr Kašuba ze tUídy 7. B, v kategorii Ř. a ř. tUíd 
to byl Patrik Paszek ze tUídy ř. C 

UŽ ČTU 

Už znám všechna písmenka, jsou jich celé Uádky… Začátek školního roku je už dávno za 
námi. V úterý 30. ledna, den pUed pololetním vysvEdčením, pozvali prvOáčci své rodiče do 
tUídy, aby jim ukázali, co se vše od záUí naučili a jak vyučování v první tUídE probíhá. 
Všichni pUítomní si určitE zavzpomínali na své školní začátky a se zájmem sledovali celé 
„odpolední vyučování“ svých dEtí. 
Školáci pUedvedli, jak pomocí barevných víček pracují s písmenky, zahráli si na roboty, hravE 
pUečetli slova na gumE a poskládaná slova ve vEjíUích. Zapisovali naučená písmena na mazací 
tabulku a bez problém] sčítali a odčítali. Také čtení vEt z tabule zvládli a dokázali, že 
pUečtenému textu rozumí. 
Do výuky se nakonec zapojili i rodiče, kteUí společnE se svým prvOáčkem kreslili podle 
čteného textu. A že se jim to povedlo. 
Za splnEní nelehkých úkol] dEti obdržely učebnici čtení na druhé pololetí a drobné odmEny. 
SamozUejmE, že následoval zasloužený potlesk a pochvala od rodič]. 

SOUTDŽ VE SCRůBBLU 

V úterý 30. ledna 201Ř hostilo pUíborské gymnázium 26 žák] – vítEz] školních kol –  

v okresním kole deskové hry scrabble ve své anglické verzi.  Naši školu reprezentovali dva 
žáci z osmého ročníku. 
JiUí Černota se po tUetím kole umístil na 12. a Václav Holec na 1ř. místE. 

PRVNÁČCI ů JEJICH PRVNÍ VYSVDDČENÍ, ZDRůVÁ PDTKů 

Čas utekl doslova jako voda a nEkteUí ještE možná ani nestačili vstUebat dojmy z nástupu do 
školy a je tady konec ledna, který je pro všechny školou povinné spojen s pololetním 
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vysvEdčením. Pro naše nejmladší školáky je to vysvEdčení první a bylo spojeno i s malým 
pUekvapením. PrvOáčk]m pUijela zpUíjemnit tento slavnostní den lektorka Zdravé pEtky 
zábavným a poučným programem. Tato vzdElávací akce byla zamEUena na osvEtu v oblasti 
zdravé výživy a správného stravování. Dopolední část vyučování byla tedy ve znamení 
„pEtek“, které dEti získávaly za správné odpovEdi. Jejich sbírání bylo pro holky a kluky 
opravdovým zážitkem a šikovné dEti se snažily, aby jich získaly co nejvíce. BEhem plnEní 
úkol] všichni prokázali své znalosti o zdravé výživE a stravování. Každý žák prospEl s 
vyznamenáním, i když na vysvEdčení od Zdravé pEtky byly jen samé 5. A za pEkné známky 
následovala zasloužená odmEna a to v podobE zdravého pohoštEní, které si dEti pod vedením 
lektorky pUipravily. 
Než ale nedočkaví školáci dostali opravdové vysvEdčení, čekal je ještE nelehký úkol. PUipravit 
si sami své vysvEdčení plné usmEvavých sluníček. A už je to tady, konečnE se prvOáčci 
dočkali. Ve tUídE vládla dobrá nálada a dEti s úsmEvem pUevzaly první vysvEdčení, které 
vypadalo úplnE jinak. 

ŽBLUNK! UKONČENÍ PLůVECKÉHO VÝCVIKU ŽÁK¥ 1., 2. A 3. ROČNÍKU. 

Plavecký výcvik mEl celkem 10 lekcí. BEhem plavání pod vedením zkušených instruktorek 
používali žáci nejr]znEjší plavecké pom]cky a výuka byla prokládána zábavou, pUi níž dEti 
hrály vodní hry, lovily barevné geometrické tvary, sklouzly se na skluzavce v novE 
zbudovaném dEtském bazénku nebo lepily vodolepky. 
NEkteUí žáci se naučili odbourat strach z vody a naučili se základ]m plavání. Jiní zdokonalili 
své plavecké styly. ZpestUením na jedné z lekcí byla návštEva fotografa, který poUídil žák]m 
zajímavé snímky na památku. 
Každá výuka končí hodnocením. Také hodnocení plavecké výuky má svá pUesná kritéria. Je 
pUesnE dáno, co musí žák v kterém ročníku zvládnout. Výkon každého se objevil na 
závErečném „Mokrém vysvEdčení“. 

MÁME DRUHÉ MÍSTO V OKRESE 

Krásné druhé místo v okresním kole nEmecké konverzace vybojovala Daniela Židková ze 
sedmého ročníku. ÚspEšný byl i Petr Kašuba, rovnEž ze sedmé tUídy, který se umístil na 
čtvrtém místE. 

DůLŠÍ ÚSPDCH V JůZYKOVÉ SOUTDŽI 

Petr Kašuba Ě7. Bě, vítEz školního kola v anglické konverzaci, skončil v okresním kole na 
báječném druhém místE! SrdečnE blahopUejeme! ÚspEšný byl i žák devátého ročníku Patrik 
Paszek, který si ze stejné soutEže odnáší 6. místo. 

ŠKOLNÍ KOLO RECITůČNÍ SOUTDŽE 

V úterý 6. bUezna jsme po roce opEt soutEžili v recitaci. Recitovali žáci 3. – 5. tUídy a Ř. tUídy. 
V 1. kategorii zvítEzila Natálie Knopová, na 2. místE se umístil Matyáš Koš[ál, oba postupují 
do okrskového kola. 3. místo obsadila Kristýna PospEchová. Všichni žáci jsou z 3. C. 
V 2. kategorii – to je ve 4. – 5. tUídE vyhráli MatEj Šotola a Daniela Chalasová, oba postupují 
do okrskového kola, druhé skončily Eliška Flajšerová a Zuzka Podzemná. 3. pozici zaujali 
Kristián Hykš a Gabriela Lašáková. 
Ve 4. kategorii – v Ř. tUídE zvítEzili Tomáš Petráš a Šimon Škarpich. Oba chlapci postupují 
také do okrskového kola. 
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ŠKOLA HROU 

Tradiční Den otevUených dveUí probíhal letos na ZŠ a MŠ Jubilejní 3, pracovišti Dlouhá 56 
opEt podle osvEdčené Komenského metody, takže pUedevším pUedškoláci a jejich rodiče mohli 
vstoupit beze strachu a prožít zábavné odpoledne v prostorách, kde budou pUíští školáci po 
devEt let trávit spoustu času. 
DEtem se určitE líbilo, že se hned na začátku mohly protáhnout v tElocvičnE, pobavit se 
vystoupením tanečního kroužku a pak v krásnE vyzdobených moderních učebnách vyzkoušet 
psaní, hru se slovy v češtinE i angličtinE, veselé počítání a seznámit se též se zajímavými 
výukovými programy na interaktivních tabulích, tabletech i počítačích, nakouknout do 
mikroskopu, vytisknout obrázek na linorytu a pozorovat chemické pokusy bez obav z 
výbuchu. NejvEtším pUekvapením pro nE jistE byla 3D tiskárna, kde pan Ueditel pUedvedl, jak 
lze „vytisknout“ píš[alku a na ni zapískat, vyrobil praktickou záložku do knížky, kterou si dEti 
jako dárek mohly odnést dom], a vysvEtlil, jak takové moderní zaUízení pracuje, co všechno 
umí. 
Kdyby se Jan Amos Komenský vydal na prohlídku školy s námi, nestačil by se divit, jak jeho 
nadčasové myšleny zapustily koUeny a názorná výuka by ho jistE potEšila, stejnE jako dEti, 
které na závEr spolu s rodiči mohly ve školní jídelnE pohladit bUíško menším občerstvením a 
zaposlouchat se pUitom do oblíbených melodií z pohádek, které za doprovodu kytary znEly v 
podání milých zpEváčk] školního pEveckého sboru. 

ÓDA NA RADOST 

Tak bychom mohli nazvat výchovný koncert nEkdejších brnEnských filharmonik], manžel] 
Koc]rkových, kteUí opEt po roce zavítali na naši školu, aby nám pUedstavili netradiční hudební 
nástroje, tentokrát z období vlády Karla IV. v českém království, ale také pro nás neznámé 
nástroje i upomínkové pUedmEty orientální, které si Mgr. Karel Koc]rek pUivezl ze své 
návštEvy Nepálu. Mohli jsme žasnout nad lidskou vynalézavostí, s jakou byly z pUírodních 
materiál], vEtví i roh] zvíUat vyrobeny, a zejména naslouchat zvuk]m, které z nich pan 
Koc]rek vyluzoval. Náš obdiv si také zasloužila návštEva nejvýše položené školy svEta. V 
kontrastu s orientálními zvuky zaznEly v podání jeho manželky melodické tóny houslí ve 

čtyUech Smetanových tancích a temperamentním ChačaturjanovE Šavlovém tanci. PotEšením 
byla pak pro nás velká pochvala za strany účinkujících, že naši žáci umí krásnE naslouchat, do 
tUíd jsme se proto vraceli pUíjemnE naladEni a bohatší o nevšední hudební zážitek. 

LYŽÁČEK Nů DLOUHÉ 2018 

Týden od 5. do ř. bUezna vEtšina druhák] a tUe[ák] očekávala s nadšením. Školní aktovky 
totiž vymEnili za lyže a tUídu za krásnE upravený svah v Tošovicích. Tam ale také nastala 
škola - škola lyžování. RozdElení do družstev probEhlo rychle a za chvilku už svah brázdilo 
11 citronk] a 12 pomeranč], kteUí se zdokonalovali v lyžaUském umEní. Posledních 12 
bor]vek čekalo, co bude.  Bylo to jejich poprvé na lyžích. Ale po prvotním „osahání“ snEhu i 
ony začaly opatrnE brázdit malý svah. 
A nastal poslední den a očekávané závody. PUipravenou dráhu zvládli všichni a v cíli čekal na 
každého diplom a sladká odmEna. 

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY 

Na Velikonoce je tUeba UádnE se nachystat. To si Uekli prvOáci a druháci a pozvali své 
pUíbuzné do školy na společné jarní tvoUení. Ve školní jídelnE se v úterý 20. bUezna sešli 
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rodiče, prarodiče i sourozenci druhák] a ve čtvrtek 22. bUezna rodiče prvOák] pUi 
VELIKONOČNÍ DÍLNIČCE. Všichni si společnE nabarvili vajíčka technikou mramorování 
či barvení voskem. Na stEnu si te@ mohou povEsit látkové vajíčko ozdobené mašličkou a st]l 
velikonočnE ozdobí kvEtináč s vajíčky. Radost určitE udElala i veselá kávová ovečka na 
postavení, zavEšení nebo jako zápich. 

VESELÉ ZOUBKY V 1. C 

V rámci preventivního programu drogerie DM zamEUeného na správnou péči o zuby a 
prevenci vzniku zubního kazu prožili naši prvOáčci jednu poučnou a zajímavou hodinu. 
Žáci dostali kartáčky a na velkém modelu chrupu se naučili, jak si správnE čistit zuby. 
DozvEdEli se, kolik zoubk] má dítE a kolik dospElý človEk. Odpovídali na otázky, co 
zoubk]m škodí a jak je chránit pUed zubním kazem. 
Nakonec si vše zopakovali pUi zhlédnutí filmu „ Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“ na 
interaktivní tabuli. NejvEtší radost žák]m udElaly balíčky od DM drogerie plné užitečných 
pUedmEt] týkajících se zubní hygieny. Jako nejatraktivnEjší se jeví pUesýpací hodiny, které 
vEtšina žák] hned večer vyzkoušela. VEUíme, že od této chvíle už žádný žáček nebude čištEní 
zub] šidit! 
Cílem preventivního programu bylo, aby dEti vEdEly, jak o své zoubky správnE pečovat a aby 
mEly stále d]vod k úsmEvu, ve kterém jim nebude bránit bolavý zoubek nebo strach ze 
zubního lékaUe. 

NA SKOK DO AMERIKY 

Již podruhé v mEsíci bUeznu nás navštívil Mgr. Karel Koc]rek, aby pUedvedl žák]m své 
znalosti a dovednosti. Tentokráte jsme se na 45 minut vypravili do západní části Spojených 
stát] amerických. V poutavé prezentaci jsme navštívili nejen rušná velkomEsta, jako jsou Los 
Angeles či San Francisco, ale poznali jsme i pUenádhernou pUírodu Yosemitského parku nebo 
nedotčené zkamenElé lesy. KromE tEchto zajímavostí jsme mEli možnost nahlédnout do života 
tzv. native Americans, tedy indián] kmene Navajo. 

BUDOUCÍ ŠKOLÁCI U PRVNÁK¥ 

PUedškoláci POZOR! Pomalu a jistE se blíží den zápisu do první tUídy. A aby malí pUedškoláci 
vEdEli, jak to ve škole vypadá, navštívili letošní prvOáčky v jejich tUídE. 14. bUezna pUišly dEti 
z MŠ Loučka a 21. bUezna jsme pUivítali kamarády z MŠ Dlouhá 56. DEti společnE pUivolaly 
jaro básničkou, kterou je naučili už „otrkaní“ prvOáci. S malou obavou si budoucí školáci 
zkusili sednout do školní lavice a již beze strachu, za pomoci zkušených školák], plnili úkoly 
na pUipraveném pracovním listE. Za splnEní je čekala sladká odmEna. 

DO TEMNOTY SVDTLO 

Kouzlo Vánoc pominulo, nastaly všední dny se svými problémy, pUiblížily se Velikonoce, a 
tak jsme si opEt s dEtmi 1., 2. a 3. tUídy na velikonočním pUíbEhu pUipomnEli, že v životE 
radost často stUídá smutek, ale netUeba vEšet hlavu, i tEžkosti mohou být užitečné, když 
potkáme človEka ochotného je s námi nést, sdílet a ukázat, jak se k nim postavit, abychom 
pak i my umEli vidEt potUebné a dokázali jim rozsvítit sluníčko nadEje a pUivést ze tmy ke 

svEtlu. Velké podEkování patUí lektorce IvE Jasné, která nám to vše poutavE pUiblížila, a pUání 
slunečných Velikonoc nám všem. 
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TTEZÁCI SE CHYSTůJÍ NA VELIKONOCE 

Po delší pauze jsme v pátek 23. bUezna opEt navštívili Žerotínský zámek, abychom si v jeho 
prostorách pUipomnEli tradice a zvyky blížících se svátk] jara – Velikonoc. Vše se nám moc 
líbilo a neodešli jsme ani letos s prázdnou. 
DEti si bEhem hodinové návštEvy prošly tUi stanovištE. Holky, ba i kluci nabarvili vajíčka, 
vyrobili beránka z opravdového rouna, upletli mini jidáše ze samotvrdnoucí hmoty a zakousli 
se do skutečného jidáše z kynutého tEsta. Znovu jsme s obdivem sledovali zdobení kraslic 
voskovou technikou a tradiční pletení tatar] z vrbového proutí. 
Je dobUe, že tradice Velikonoc stále žije i se svou historií a zvyky, a doufám, že naši žáci v ní 
budou nadále pokračovat 

RECITůČNÍ OBHůJOBů SE POVEDLA 

26. 3. 201Ř probEhlo ve FOKUSU v Novém JičínE okresní kolo v recitaci. Zde byli 
nominováni z okrskového kola MatEj Šotola a jako náhradník Daniela Chalasová /oba z 5. C/. 
MatEj Šotola dosáhl skvElého výsledku, protože vyhrál. Zajistil si tak postup do krajského 
kola v OstravE, které bude 13. dubna. PotEšitelné je, že obhájil svou loOskou pozici. Daniela 
Chalasová recitovala taktéž, nebo[ jedna účastnice nebyla pUítomna. PEkné je i to, že oba 
recitátoUi, kteUí jsou z jedné tUídy, reprezentovali náš okrsek v okresním kole.  

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ 

Poslední tUi dny mEsíce bUezna se u druhák] nesly ve znamení Velikonoc. 
PUi projektovém vyučování si pUipomnEli jejich základní znaky a[ už z roviny kUes[anského 
svátku či svátku jara. Dny pašijového týdne již znají a pUi škaredé stUedE se opravdu nikdo 
nemračil. Slovní zásobu z angličtiny obohatila velikonoční slovíčka a hlava se zapotila pUi 
pUesmyčkách rostlin. Matematického motýla se podaUilo vybarvit všem a vyUešit závErečný 
kvíz bylo hračkou. I na výzdobu pokojíčku se našla chvilička, takže košíček na vajíčka nebo 
zápichy by byly. NejvEtší radostí bylo motání a pečení velikonočních jidášk]. A že chutnaly.  

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ VELIKONOCE V 1. C 

Počasí se sice netváUí, ale kalendáU ohlašuje blížící se jaro. A ve znamení svátk] jara se neslo i 
zábavné učení ve dnech 27. a 2Ř. bUezna, kdy se prvOáčci vEnovali tradicím jarních svátk]. PUi 
projektovém vyučování se dEti dozvEdEly mnoho zajímavostí o Pašijovém týdnu a každý 
prvOáček už ví, co který den znamená a co označují jednotlivé symboly. V jarní básničce 
školáci hledali rýmy, hravE také zvládli velikonoční počítání a ani luštEní kUížovky se 
nezalekli. Z papíru si vyrobili stojánek na vajíčko ve tvaru slepičky, kterým doma ozdobí 
slavnostnE prostUený st]l. No prostE – velikonoční tvoUení, povídání o tradicích a zvycích 
velikonočních svátk] a zajímavé učení - to je výčet aktivit, které si bEhem dvou dní užívali 
žáci 1. C. 

OSLůVY JůRů Nů NÁMDSTÍ 

Naše škola s radostí pUijala nabídku mEsta a ve stUedu 2Ř. bUezna vystoupila se svým krátkým 
programem na novojičínském námEstí, kde právE probíhal „Velikonoční jarmark“. 
MEstem se tak nesly pohádkové písničky v podání dEtských hlásk] našeho Zpívání s kytarou, 
které vykouzlily úsmEv na rtech právE procházejícím občan]m. Ti se s radostí zastavovali, 
aby zhlédli i vystoupení Tanečního kroužku s latinskými, indickými a irskými skladbami.  
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DEN UČITEL¥ 

Žáci Ř. B pUipravili pUi této pUíležitosti zábavnou hodinu pro žáky 1. až 5. ročníku a jejich 
tUídní učitelky. 

BESEDA S MDSTSKOU POLICIÍ 

Prevence není nikdy dost. Proto naši prvOáci 4. dubna pUivítali Mgr. Ilonu Majorošovou. 
Ta s dEtmi besedovala na téma Chodec – cyklista a také dEtem povEdEla o možném nebezpečí 
na silnici i mimo ni. PUipomnEla i d]ležitá pravidla osobní bezpečnosti. 
Správné chování v silničním provozu a také telefonní čísla tísOových linek si bEhem 
společného setkání dEti procvičily zábavnou formou. Po splnEní všech úkol] pUišla i 
zasloužená odmEna, ze které mEli šikovní prvOáčci velikou radost. DEkujeme za poučné 
setkání a tEšíme se na další. 

DOPRůVNÍ SOUTDŽ MLůDÝCH CYKLIST¥ 

26. dubna probEhlo na ZŠ Dlouhá 56 okrskové kolo dopravní soutEže. SoutEžilo se ve dvou 
kategoriích. Do 1. kategorie, což byli žáci do 12 let, se pUihlásila družstva ze šesti škol. Naši 
školu reprezentovali Patrik Riedel, Kristián Hykš, Nela Kachelová a Zuzana Horáková. Toto 
družstvo obsadilo skvElé 1. místo a postupuje do okresního kola. 
Ve 2. kategorii soutEžilo pEt škol a za naši školu vybojovali VojtEch ŠrubaU, Tomáš Chalas, 
Zdenka Žižková a Veronika Arnoštová velmi pEkné 2. místo. 

VÝSTůVů DOMÁCÍCH MůZLÍČK¥ 

V pátek 27. dubna probEhla v rámci oslav Dne ZemE výstava domácích mazlíčk] našich žák] 
pod názvem „Malá školní ZOO“. 
Své zvíUecí kamarády pUedstavilo 32 chovatel]. K vidEní byli zakrslí králíci, kUečci, morčata, 
potkani, rybičky, vodní šnek, andulky, osmáci degu, želvy, činčila, agamy i sklípkan.  

ČůRODDJNICKÉ UČENÍ U PRVNÁK¥ 

ZávEr mEsíce dubna si naši prvOáčci užili v duchu čarodEjnic a čarodEj]. 
KaždoročnE si 30. dubna pUipomínáme tradiční zvyk „pálení čarodEjnic“. Tento den a 
nastávající noc se nazývá Filipojakubská noc. O této tradici si dEti vyprávEly v projektovém 
vyučování. 
Do školy 27. a 30. 4. dorazili čarodEjové a čarodEjnice v zajímavých kostýmech a 
čarodEjnické netradiční vyučování mohlo začít. 
DEti s nadšením plnily nejr]znEjší úkoly, nechybElo čtení, počítání, míchání lektvar] a 
tvoUení. 
Ve skupinách dEti nejprve vyhledávaly slova opačného významu a společnE pracovaly 

s textem - pUiUazovaly správné vEty k obrázk]m. 
Do básničky doplOovaly vynechaná slova, vypočítaly čarodEjnické pUíklady a z nabídnutých 
slov dEti poté „uvaUily“ kouzelný lektvar. Byly použity napU. myší ocásky, tykadla, nohy 

pavouka, žáby a jiné dobroty. MOam. HodnE smíchu a legrace si všichni užili pUi vyplOování 
čarodEjnického kvízu. 
Své učení završily čarodEjnickým tvoUením. Všem se tento den líbil. 
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ČůRODDJNICE U DRUHÁK¥ 

Poslední tUi dny mEsíce bUezna se tUída u druhák] promEnila v čarodEjný rej. Do školy 
nepUišly dEti, ale strašidla všeho druhu, aby si užila Projektové vyučování na téma 
ČARODDJNICE. Vše začalo vyluštEním nEkolika šifer, které byly d]ležité k vytvoUení 
zaUíkadla ke vzlétnutí koštEte, jež si skupinky vyrobily z pUírodních materiál]. Po zvládnutí 
učiva o p]vodu čarodEjnic čekala na všechny další šifra - k výrobE čarodEjného lektvaru. Ten 
se míchal ve vlastnoručnE vyrobeném kotlíku. Matematické slovní úlohy nás pUipravily na 
poslední úkol v podobE odpovEdí na otázky Malé čarodEjnice. A nechybElo ani setí 
čarodEjného býlí. NaštEstí začal kvEten a do tUídy se zase vrátily dEti. 

SBDR PůPÍRU 

V dubnu probEhla soutEž ve sbEru papíru, které se zúčastnilo ř3 žák] a nasbíralo se celkem 
6ř33,5 kg papíru. Zapojily se všechny tUídy a podpoUily tak ekologický program naší školy. 
U kontejneru se vystUídalo 20 žák], kteUí ochotnE pomáhali urovnávat a vážit sbEr. TEmto 
pracovitým pomocník]m patUí velký dík za to, že naše sbErová akce dopadla tak úspEšnE. 

VÝŠLůP Nů VELKÝ JůVORNÍK 

Dne Ř. 5. 201Ř se sedmáci vydali, jako minulý rok, pokoUit vrchol Velkého Javorníku. Letos 
se nás sešlo mnohem víc, za což jsme velmi rádi. V 10:00 jsme mEli sraz pod kopcem. Navíc 
jsme se vydali v den, kdy probíhala ekologická akce zvaná „Čisté Beskydy - PodEkuj 
horám!“, tak jsme neváhali, a tuto myšlenku podpoUili. Vyzbrojeni rukavicemi, pytli, 
pláštEnkami a nákrčníky jsme vyrazili na cestu. 
NahoUe velmi foukalo, pozdEji začalo pršet, takže nám pláštEnky pUišly vhod. 
Po výstupu na rozhlednu, malém občerstvení (hranolky a kofolaě jsme se vydali na zpáteční 
cestu. 

Všem se výlet moc líbil. 

OSMÁCI VE SVDTD TECHNIKY 

Ve stUedu ř. 5. 201Ř mEli žáci osmých tUíd z obou pracoviš[ možnost navštívit ostravskou 
Dolní oblast Vítkovice – SvEt techniky. V témEU čtyUhodinovém programu jsme si nejdUíve 
prohlédli stálou expozici. Poté se žáci rozdElili do tUí skupin a vEnovali se konkrétnímu, 
pUedem vybranému programu, a to na fyzikální, matematické či biologické téma. V posledním 
jmenovaném se skupinka dvanácti žák] pod mikroskopem pUesvEdčila o složení lidské krve a 
na základE teoretických znalostí z hodin pUírodopisu mohli zjistit typ onemocnEní podle tvaru, 
zabarvení či velikosti jádra bílé krvinky. ProvádEli tedy realitE odpovídající hematologické 
vyšetUení krve. 

OVOCE DO ŠKOL 

Naše škola je zapojena do Školního projektu Evropské unie Ovoce a zelenina do škol a Mléko 
do škol. Jsou to dotované dodávky ovoce a zeleniny pro 1. a 2. stupeO ZŠ. 
V pátek 11. kvEtna 201Ř navštívily naši školu dvE pracovnice Ovocentra z Valašského 
MeziUíčí. Hravou formou si dEti zopakovaly r]zné druhy ovoce. DozvEdEly se, které vitamíny 
ovoce obsahují. Za své správné odpovEdi získávaly malé odmEny. NEkteré z dEtí vyprávEly, 
jak si doma pUipravují saláty z ovoce nebo zeleniny a byly odmEnEny čepicí „malého 
kuchaUe“. Na závEr jsme si pochutnali na ovocných salátech, které nám slečny pUipravily.  
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EKOHRůNÍ 

V pátek 12. kvEtna se vyučování prvOák] pUesunulo do Smetanových sad], kde se na čtrnácti 
stanovištích soutEžilo v ekologicky zamEUených disciplínách. Akci pro dEti novojičínských 
škol pUipravilo stUedisko volného času Fokus. K dobré náladE a sportování pUispElo krásné 
počasí. A kdo vyhrálť Každý, kdo se zúčastnil. 

DEN OTEVTENÝCH DVETÍ ZDRůVOTNICKÉ ZÁCHRůNNÉ SLUŽBY ů DEN 

LINKY 155 

V pondElí 14. kvEtna 2015 se žáci naší školy zúčastnili Dne otevUených dveUí ZZS Nový Jičín. 
Ten se konal společnE s akcí Den tísOové linky 155, který je symbolicky spojen s datem 15.5. 
MimoUádnE bylo pro veUejnost otevUeno i pracovištE v Novém JičínE a žáci si zde prohlédli 
záchranáUská vozidla i jejich vybavení. Zdravotníci dEtem pUipomnEli zásady pro správné 
volání na tísOovou linku a vysvEtlili, jak správnE poskytovat první pomoc v situaci ohrožení 
života. 

PRVNÁCI ů DRUHÁCI Nů VÝLETD 

Tááák a konečnE vyrážíme. Kamť No pUece na tolik očekávaný školní výlet. Ten se uskutečnil 
v pondElí 21. kvEtna a autobus nás dovezl do Ostravy. Dopoledne se dEti vyUádily v Zábavním 
parku Žirafa, kde na velké ploše bylo více jak ř0 atrakcí. Odpoledne jsme prožili v Dinoparku 
Orlová. Do života dinosaur] nás uvedlo 3D kino a vláček pak dEti provezl touto Uíší 
pravEkých zvíUat. 

PRVNÁČCI POPTÁLI SVÝM MůMINKÁM 

SvEt je nejhezčí, když má máma svátek… 

Touto písničkou zakončili prvOáčci v pondElí 2Ř. kvEtna slavnostní program pro své 
maminky. 

Na tento den se ale museli nejprve poUádnE pUipravit. S pUedstihem vyrobili pro maminku 
dárek, barevnou kytičku z papírových sáčk], poté pozvánku s puntíkatým srdíčkem a už 
nastal také čas na trénování programu. 
Čas rychle utíkal a nadešel den D. PondElní dopoledne pak bylo ve znamení velkých pUíprav. 
DEti podle receptu umíchaly pomazánky, namazaly je na jednohubky, které ozdobily 
zeleninou. Snad budou host]m chutnat! JeštE nachystat tUídu pro hosty a vše m]že začít. 
PUesnE v 16 hodin se první tUída zaplnila maminkami, ale dEti pUišli povzbudit i ostatní 
členové rodiny. 
BEhem pestrého programu dEti pUednesly naučené básničky, zazpívaly písničky a zatančily 
„kreace“, které nacvičily v tanečním kroužku. Každá maminka s úsmEvem a možná i se slzou 
v oku pUevzala s láskou vyrobený dáreček. 

2. MÍSTO V OKRESNÍM KOLE PYTHůGORIÁDY 

Dne 2Ř. 5. 201Ř se ve StUedisku volného času Fokus v Novém JičínE uskutečnilo okresní kolo 
matematické soutEže Pythagoriáda. 
V kategorii Z7 Ěžáci 7. tUíd ZŠ a odpovídajících ročník] víceletých gymnáziíě obsadila Hana 

KubáOová Ě7. Cě 2. místo. 
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MLůDÝ DEMOSTHENES 

Součástí výuky českého jazyka na druhém stupni je i nácvik mluveného projevu na zadané 
téma. Aby se žáci více pobavili, na začátku každého pololetí obdrží hodnotící tabulky a do 
nich bodují jednotlivé kategorie, kterých si u svých spolužák] musejí všímat, napU. výbEr 
tématu, gestikulace, použití jazykových prostUedk] apod. Na konci pololetí se výsledky 
vyhlašují a vítEzové dostanou diplom a drobnou odmEnu. 

ŠKOLNÍ ůKůDEMIE 

Ve čtvrtek 31. kvEtna se jevištE novojičínského divadla na zhruba dvE hodiny promEnilo  
v cirkusovou manéž. Ne že by byli k vidEní klauni či zkrocená zvíUata, podobnost  
s cirkusovým pUedstavením spočívala nejen v prostUedí pUipomínající interiér šapitó, ale také  
v pestrosti jednotlivých vystoupení a ve vysokém nasazení všech účinkujících. PUed 
vyprodaným hledištEm vystupovali žáci všech ročník] ĚvčetnE dEtí z mateUské školkyě – od 

prvOáčk], kteUí v písničce pUedvedli, jak se vypoUádali se základy angličtiny, až po devá[áky  
s hudební scénkou ze života tUídy. Program byl opravdu šitý na míru všem divák]m a každý si 
snad našel to své. K vidEní byla dále recitace či dramatizace báje v nEmeckém jazyce, 
pEvecká a taneční čísla, skákání pUes švihadla, poledance, parkour, mažoretky, zvonkohra či 
bublinová show. Na závEr se žáci společnou písní rozloučili se vstUícným a milým publikem. 
PodEkování patUí jak všem účinkujícím žák]m a pedagogickým pracovník]m, tak všem 
ostatním, kteUí se jakýmkoliv zp]sobem na pUípravE školní akademie podíleli. 

PRVNÁCI OSLůVILI DEN DDTÍ 

PUed námi je poslední mEsíc letošního školního roku a ten začal pEknE vesele. KaždoročnE 
prvního června slaví všechny dEti sv]j svátek a naši prvOáčci si jej pEknE užili. Na školní 
zahradE se „objevil“ skákací hrad, ve kterém si dEti bEhem slunečného dopoledne pEknE 
zaUádily. 
A že se školní oslava vydaUila, o tom svEdčí rozzáUené dEtské oči. Velké podEkování patUí 
JulinčinE mamince, která nám ochotnE barevný hrad zap]jčila. 

PTEDŠKOLÁČEK 

Je po zápise do první tUídy a naši budoucí prvOáčci se již v záUí posadí do školních lavic. Aby 
se lépe seznámili se školním prostUedím a poznali se mezi sebou, pUipravili pro nE paní 
učitelky z prvního stupnE tUi setkání s r]znými aktivitami. PUedškoláci zjistili, že již umí 
poznat první písmenko ve slovE i správnE držet tužku, angličtina s kocourem Otto byla 
zábavná, určování ročních období bylo hračkou a že hrozivá matematika je vlastnE 
jednoduchá. ZávEr setkání probíhal v tElocvičnE, kde se spíše zapotila paní učitelka s rodiči 
než dEti. Každou práci je tUeba odmEnit, a tak si dEti odnášely dom] diplom s názvem Školák 
či Školačka a sladké medaile našeho PUedškoláčka. 

VÝSLEDKY EKOLOGICKÝCH SOUTDŽÍ 

Pátý červen 201Ř byl nejen SvEtovým dnem životního prostUedí, ale také významným dnem 
pro všechny žáky, kteUí se aktivnE zapojili do soutEže ve sbEru vysloužilých elektrospotUebič].  
V sále novojičínského kina probEhlo slavnostní vyhlášení výsledk] ekosoutEže. Naše škola se 
soutEže účastní již čtvrtým rokem a vždy je velmi úspEšná. Letos jsme odevzdali celkem 3 

307 spotUebič]. 
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Mezi tUídami obsadila 3. místo tUída 1. C, druhé místo žáci ze 4. C a nejlepšími sbErači jsou 
žáci 3. C, kteUí se stali i absolutními vítEzi mezi tUídami všech základních škol ve mEstE. 
VítEzné tUídy obdržely finanční odmEnu a žáci 3. C se ještE zúčastní zaslouženého výletu. 
Zapojili jsme se i do soutEže o nejekologičtEjší školu a obsadili jsme 3. místo. Nejen účastí v 
tEchto soutEžích, ale i dalšími aktivitami se žáci snaží zlepšovat životní prostUedí a chovat se 
ekologicky. 

 „EKOLOGIE NÁM NENÍ LHOSTEJNÁ.“ 

Tak se jmenovala akce společnosti ASOMPO, a. s., která sídlí v Životicích u Nového Jičína. 
Zde se nachází skládka komunálního odpadu, kompostárna a zaUízení k úpravE biologicky 
rozložitelného odpadu. Zábavný program probEhl 5. června v celém areálu od ř hodin. DEti si 
mohly projít celou skládku odpadu, vidEly jak zrekultivovanou a zatravnEnou část, tak 
prostor, kam se odpad vyváží. Dopoledne bylo zpestUeno zábavným programem  
s vystoupením Hopsalína, ekologickými pexesy a skládankami, leteckými modely a nechybEl 
ani skákací hrad. 
Celá akce byla organizátory velmi dobUe pUipravena a žák]m dala zase hodnE nových 
informací z oblasti ekologie. 

SLůVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDK¥ OKRESNÍCH KOL SOUTDŽÍ MŠMT 

Dne 14. 6. míUilo 5 žák] naší školy do Fokusu, protože se konalo slavnostní vyhlášení soutEží 
okresních kol MŠMT. UmístEní si naše škola vybojovala v tEchto soutEžích: recitaci Ě1. 
místoě, Matematické olympiádE Ě1. místoě, PythagoriádE Ě2. místoě a konverzačních soutEžích 
v nEmeckém Ě2. místoě a anglickém Ě2. místoě jazyce. OdmEnou pro tyto šikuly byla penEžní 
poukázka do Knihcentra, kde si dEti mohly vybrat knihu dle svého gusta. 
Nutno poznamenat, že se jedná o skutečné talenty, jelikož byli jediní reprezentanti z obou 
dvou pracoviš[. 

POBYT V PTÍRODD - HORNÍ BEČVů 

11. června odjíždElo na pobyt v pUírodE 61 žák] společnE s pedagogickým doprovodem. 
Všichni se tEšili, zároveO byli trošku napjatí a nedočkaví. Po naložení všech zavazadel se 
rozjely dva autobusy a míUily do Rožnova pod RadhoštEm na exkurzi do Mlýnské doliny. 
Krátce po poledni jsme už dojeli k hotelu Labyrint, vyložili si všechna zavazadla a šli rovnou 
do jídelny k obEdu. Byl vynikající, jako od maminky. Po obEdE následovalo ubytování, 
vybalení si všech potUebných vEcí. Odpoledne jsme prožili v lese, kdy jsme si cestou sbírali 
bor]vky. A jak nám chutnaly! Pomalu pUišel večer a s ním první noc na pobytu v pUírodE. 
V úterý probEhla hra TOVOD s pohybovými sestavami, odpolední a večerní program 
pUipravilo SVČ FOKUS. StejnE tak stUedeční program až do podvečera probíhal pod vedením 
pedagog] SVČ FOKUS. Z bohaté nabídky uvádím napU. hry v komunitE, tvorba banner], 
reklamní spoty, diskotéka, skupinový desetiboj, sestavení létajícího balónu s vajíčkem, 
závErečné hledání pokladu. Program pedagog] ze SVČ FOKUS byl velmi zdaUilý, dEtem se 
líbil. 
Ve čtvrtek dopoledne jsme ve skupinách vytváUeli myšlenkové mapy pod názvem Pozorujeme 
pUírodu v Beskydech a odpoledne jsme se po skupinách vystUídali v hotelovém vnitUním 
bazénu. Tam se nám velmi líbilo. 
PUišel pátek 15. 6. a s ním balení a loučení s Labyrintem. Celý personál hotelu se o nás po 
dobu pEti dn] vzornE staral, jídlo bylo vynikající. Všichni byli úžasní, ochotní a my jsme jim 
naši spokojenost dávali hodnE najevo. ZávErečné rozloučení v jídelnE s panem vedoucím a 
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paní servírkou nemElo chybu. Všichni si vyslechli velký potlesk žák] a pUání, že se snad 
sejdeme nEkdy v budoucnu. 

V PRAZE BYLO BLAZE 

Školní výlet sedmák] a osmák] se vydaUil. PUálo nám počasí a sluncem zalitou Prahu jsme si 
náležitE vychutnali. Prošli jsme všechna známá místa od Václavského námEstí, pUes Karl]v 
most, Pražský hrad, Národní divadlo, až po StaromEstské námEstí. Komu zbyla trocha 
energie, „prošel“ se ještE v nákupním centru Palladium, kde mEly dEti rozchod. 

DOPOLEDNE S PING – PONGEM 

Oddíl stolního tenisu TJ Nový Jičín uspoUádal pro žáky dopoledne plné pohybu. Zúčastnili se 

ho ve dnech 1ř. a 20. června žáci 1., 2. a 3. tUídy. Hned po pUíchodu byli žáci rozdEleni do 
skupinek, v nichž se pohybovali po pEti stanovištích. Na každém z nich plnili pod vedením 
zkušených instruktor] tElovýchovné úkoly: skok do dálky, pinkání, skákání pUes švihadlo, 
kotoul a člunkový bEh s míčkem na čas. Na závEr probEhlo v suterénu budovy vyhodnocení 
tEch nejlepších, z nichž si ten absolutní vítEz odnesl pohár. Sladká odmEna čekala úplnE na 
každého. Pohybu není nikdy dost a tak chybí jen dodat: „Sportu zdar“. 

SLůVNOSTNÍ SETKÁNÍ ŽÁK¥ U PůNů STůROSTY 

25. 6. 201Ř se uskutečnilo slavnostní setkání pana starosty MEstského úUadu v Novém JičínE s 
nejúspEšnEjšími žáky právE končícího školního roku.  V aule mEstského úUadu byli pUítomni 
nejlepší žáci ze všech novojičínských škol, kteUí dosáhli vítEzství, nebo jiných výborných 
umístEní v okresních, oblastních a celostátních kolech v oblasti jazyk], pUírodních i 
humanitních vEd, sportu. OcenEni byli i žáci, kteUí trvale dosahují výborných výsledk].  
Za naše pracovištE se akce zúčastnili: 
MatEj Šotola, 5. C – vítEz okresního kola v recitaci 
Vanessa Irma Blažková, 5. C – vítEzka okresního kola Matematické olympiády 

Kristýna Babulíková, Patrik Paszek a VojtEch ŠrubaU – všichni z ř. C dostali čestné uznání za 
trvalé dosahování výborných studijních výsledk]. 
Jmenovaní žáci obdrželi z rukou starosty MEstského úUadu v Novém JičínE PhDr. Jaroslava 
DvoUáka osobní gratulaci s diplomem a drobným dárkem. Po oficiální části pozval pan 
starosta všechny pUítomné k pohoštEní, které bylo pUipraveno. Žáci si pochutnali na koláčcích 
a dalších sladkostech s minerálkou. Celá akce probíhala v pUátelské pUedprázdninové 
atmosféUe. 

TTEZÁCI SE RůDUJÍ 

Hurá, hurá! Máme opravdu velikou radost z našich úspEch] v ekologických soutEžích, a proto 
návštEva místní pizzerie Oscar byla naší plánovanou „slanou tečkou“ za tímto „hattrickem“. 
Pizza byla skutečnE skvElá. 
A co se nám tedy podaUiloť 

Náš první úspEch pUišel v dubnu. ZvítEzili jsme ve sbEru starého papíru a získali tak docela 
vysokou částku na nákup školních potUeb. 
Následoval sbEr vysloužilých elektrospotUebič], který byl dlouhodobEjší záležitostí. Jelikož se 
snažíme myslet ekologicky, šli jsme do toho. Velkou motivací pro nás byla i možnost získání 
finanční odmEny. A podaUilo se! Vyhráli jsme v rámci školy a získali slíbenou finanční 
částku. 
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No a tím nejkrásnEjším úspEchem je absolutní vítEzství mezi tUídami všech základních škol ve 
mEstE a za odmEnu výlet pro celou tUídu! Tak to je super. Výlet nás čeká v záUí a moc se 
tEšíme. 
Díky našim skvElým rodič]m jsme dokázali nemožné a máme radost, že slovo „ekologie“ už 
není pro nás a naše rodiny tak neznámé… 

DEN DDTÍ- ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU 

Na konci školního roku tradičnE slavíme Den dEtí. 
Letos nám po dlouhé dobE nepUálo počasí, a tak jsme místo procházek po okolí Nového Jičína 
z]stali v lavicích. Ovšem jen žáci prvních až sedmých tUíd. Ti starší si pro nE totiž pUipravili 
náhradní program, tzv. „Variantu Prší“ a rozhodnE nikdo se nenudil. 

ŠKOLNÍ ROK SKONČIL, ZůČůLY PRÁZDNINY 

Tradiční slavnostní rozlučka s devá[áky udElala pomyslnou tečku za školním rokem 
2017/201Ř. Ve fotogalerii se m]žete podívat na žáky, kteUí byli ocenEni za vEdomostní a 
sportovní soutEže a za reprezentaci školy. Také si každá tUída vybrala svého zástupce pro 
vyhlášení „Žáka roku“. Poté se všichni odebrali do svých učeben, kde tUídní učitelé pUedali 
žák]m vysvEdčení. Doufáme, že všichni vykročili do dvoumEsíčních bezstarostných prázdnin 

pravou nohou. 

 

DEkujeme všem zamEstnanc]m školy za obEtavou práci, odpovEdný pUístup k plnEní úkol], 
nadšení, elán a stále výraznEjší prezentaci školy na veUejnosti. 

 

V Novém JičínE dne 17. 9. 2018 

Mgr. Sylva BartoOová 


