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Základní škola má v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady
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1. Charakteristika školy
a) název školy
Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Příbor, okres Nový Jičín
IZO: 102 244 456
IČ: 47657707
kapacita 550 žáků
datum zařazení do sítě škol: 21. 3. 1996
zápis do rejstříků škol a školských zařízení: 1. 1. 2005
vedení školy: ředitelka, statutární zástupce
datová schránka: ntguxk7
adresa pro dálkový přístup: kancelar@zsjicinska.cz
webové stránky: www.zsjicinska.cz
V základní škole pracuje 41 zaměstnanců. Základní škola je součástí výchovně - vzdělávací
soustavy, v právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto
vztahů. Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu pro ZŠ „Škola – cesta
k poznání.“

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských
zařízení
Škola a školská zařízení
základní škola
školní družina

Kapacita

IZO 102 244 456
IZO 119 800 501

550
110

Audiovizuální a kancelářská technika
Druh
Tablet Apple iPad
PC stanice
Žákovské terminály
VOIP modem
Velkoformátové televizory
Dataprojektor
Přenosné reproduktory
Interaktivní tabule SmartBoard
WiFi router
Notebook
Multifunkční kopírka

Počet

Z toho pro řízení
a provoz

Z toho pro
výuku

60
38
24
1
18
10
7
2
13
46
4

0
8
0
1
0
0
0
0
1
6
4

58
30
24
0
18
10
6
2
12
39
0
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b) školská rada
Školská rada byla zřízena dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ke dni
1. 11. 2005. Školská rada má devět členů. V letošním školním roce proběhly 3 schůze školské
rady. Na podzim proběhly volby do školské rady.

c) vybavení školy učebními pomůckami, technikou apod.
V letošním školním roce byla škola vybavena routerem pro příjem internetu pomocí
optického kabelu, 2 notebooky, z toho jeden pro žáka se speciálně vzdělávacími potřebami,
8 pracovními stanicemi do kmenových tříd 2. stupně a dvě televize do školní družiny,
přenosným bezdrátovým reproduktorem. Pro podporu výuky informatiky byly pořízeny
2 programovatelné stavebnice Lego Mindstorms, 6 programovatelných robotů Ozobot a 3D
tiskárna. Ve škole byly obměněny ve větší míře mapy. V přízemí před vstupem do školní
jídelny byly pořízeny šatní skříňky s lavičkami. Ve škole došlo k obměně 6 tabulí.
Zrekonstruovaly se 4 schody uvnitř budovy. Školní družina byla vymalována.

d) tabulka počtu žáků a tříd
Celkem žáků
380

Počet tříd I. st./počet
žáků
10/221

Počet tříd II. st./počet
žáků
8/159

Počet odd. ŠD/počet žáků
3/76

Z dětského domova je vyučováno v naší škole 10 žáků.
1 žák, který je uveden ve stavu, plní povinnou školní docházku v zahraničí.

2. Přehled učebních plánů
ŠVP pro základní vzdělávání, Škola – cesta k poznání, č. j.: 420/2016 zspjic

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
a) údaje o zaměstnancích školy
Základní údaje o pracovnících školy
počet učitelů ZŠ
počet vychovatelů ŠD
počet správních zaměstnanců ZŠ
počet asistentů pedagoga
počet zaměstnankyň na MD a RD

26
3
7
6
3

počet pracovníků celkem

40*

* jedna zaměstnankyně je zároveň učitelkou ZŠ a asistentkou pedagoga; jedna zaměstnankyně
je zároveň vychovatelkou ŠD a správní zaměstnanec
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Věková struktura pedagogických pracovníků v roce 2018
21-29 let
30-39 let
40-49 let
50-59 let
60a více let

1 PP
11 PP
11 PP
10 PP
1 PP

Věková struktura pedagogických pracovníků v roce 2018
12

10
8
6
4
2

0
21-29 let

30 - 39 let

40-49 let

50-59 let

60 a více let

Věková struktura správních zaměstnanců v roce 2018
21-30 let
31-40 let
41-50 let
51-60 let
nad 60 let

0 SZ
2 SZ
0 SZ
4 SZ
1 SZ

Věková struktura správních zaměstnanců v roce 2018
4

21-30 let

3

31-40 let
2

41-50 let
51-60 let

1

nad 61 let
0
21-30 let

31-40 let

41-50 let

51-60 let

nad 61 let
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Struktura ostatních zaměstnanců:
 hospodářka – ekonomka
 školník, v topném období pracuje i jako topič
 čtyři uklízečky, z toho jedna na zkrácený úvazek ve ŠD
 sociální pedagog

b) údaje o pedagogických pracovnících
Funkce

Úvazek

Roků pedag.
praxe

Stupeň vzdělání

Aprobace

Ředitelka

100%

33

VŠ

1. – 5. r

Zástupkyně
Výchovná
poradkyně
Učitelka

100%

31

VŠ

PŘ - M

100%

29

VŠ

Ch - M

100%

15

VŠ

Aj - Čj - Tv

Metodik ICT

100%

15

VŠ

Inf.

Učitel

100%

20

VŠ

Z - OV

Učitelka
Metodik
prevence
Učitelka

45,45%

10

VŠ

Př - Tv

100%

21

VŠ

M-F

100%

28

VŠ

M-F

Učitelka

100%

23

VŠ

Z - TV

Učitelka

100%

3

VŠ

Čj - Nj

Učitelka

100%

12

VŠ

M - OV

Učitel

100%

22

VŠ

Aj – D - Tv

Učitelka

100%

36

VŠ

1. – 5. r

Učitelka

100%

38

VŠ

1. – 5. r

Učitelka

100%

30

VŠ

1. – 5. r

Učitelka

100%

26

VŠ

1. – 5. r

Učitelka

100%

21

VŠ

1. – 5. r

Učitelka

100%

25

VŠ

1. – 5. r

Učitel

100%

14

VŠ

1. – 5. r

Učitelka

100%

32

VŠ

1. – 5. r

Učitelka

100%

34

VŠ

1. – 5. r

Učitelka

100%

21

VŠ

1. – 5. r

Učitelka

100%

15

VŠ

1. – 5. r

Vychovatelka

100%

22

VŠ

Vychovatelství

Vychovatelka

100%

17

SŠ

Vychovatelství

Vychovatelka
Asistentka
pedagoga
Asistentka
pedagoga
Asistentka
pedagoga
Asistentka
pedagoga

50%

2

SŠ

Vychovatelství

75%

8

VŠ

M - Bi

75%

2

VŠ

Čj - Ov

75%

3

SŠ

asistentka pedagoga

100%

7

SŠ

asistentka pedagoga
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Roků pedag.
praxe

Úvazek

Funkce
Asistentka
pedagoga
Asistentka
pedagoga

Stupeň vzdělání

Aprobace

100%

2

SŠ

asistentka pedagoga

75%

42

VŠ

Čj - Nj

Průměrný věk pedagogického pracovníka v ZŠ činil 44,1 roků a správních zaměstnanců 53,0
roků.

Délka pedagogické praxe
0-5 let
6-10 let
11-15 let
16-20 let

6 PP
2 PP
5 PP
2 PP

21-25 let
26-30 let
31-35 let
35 a více let

7 PP
3 PP
5 PP
3 PP

Délka pedagogické praxe
7
6
5

4
3
2
1
0
0-5 let

6-10 let

11-15 let

16-20 let

21-25 let

26-30 let

31-35 let nad 35 let

c) aprobovanost výuky
na 1. stupni 97,5 %
na 2. stupni 83,9 %
Všichni pedagogičtí pracovníci jsou kvalifikováni. Aprobovaně se nevyučuje výtvarná
výchova (zaměstnankyně je na mateřské dovolené), člověk a svět práce, hudební výchova na
2. stupni.
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d) výuka cizích jazyků
Ve škole se vyučoval anglický jazyk a německý jazyk. Anglický jazyk je vyučován od
3. ročníku, druhý cizí jazyk je vyučován od 7. ročníku. Ve škole vyučovali 3 aprobovaní
pedagogové anglického jazyka a 1 aprobovaný pedagog německého jazyka. 6 vyučujících
prvního stupně školy absolvovalo rozšiřující studium anglického jazyka MEJA a Dialog bez
hranic. 8 pedagogů se celoročně vzdělávalo v anglickém jazyce v rámci projektu Šablony II.

e) nabídka povinně volitelných a nepovinných předmětů
Název
Volitelné předměty

Nepovinné předměty

Literárně jazykový seminář

Třídy
VIII.A,B, IX.A,B

Cvičení z matematiky

VIII.A,B, IX.A,B

Domácnost

VIII.A,B

Mediální výchova

VIII.A,B

Informatika

IX.A,B

Přírodovědná praktika

IX.A,B

Náboženství

I.A, II.A,B, IV,A, V.A,
VIII.B
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4. Údaje o přijímacím řízení a zařazování žáků
Zařazování žáků
ve školní družině
zapsaných do 1. tříd
odročena školní docházka

Počet žáků
76
51
6

Závěrečná zpráva výchovné poradkyně za školní rok 2017/2018
Práce výchovné poradkyně byla zaměřena především na tyto oblasti:
1) Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, zavádění nových postupů podle
vyhlášky č. 27/2016 Sb., konzultace se školskými poradenskými zařízeními
2) Profesní orientace žáků 8. a 9. ročníku po ukončení ZŠ, informace o možnosti studia
osmiletého a šestiletého gymnázia
3) Řešení výchovných problémů

1) Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, zavádění nových
postupů podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., konzultace se školskými poradenskými
zařízeními
Již druhým rokem platí nová vyhláška č. 27/2016 Sb., která zavedla tzv. inkluzivní
vzdělávání. Se zaváděním nových prvků proběhla řada jednání se školskými poradenskými
zařízeními z důvodu správného nastavení podpůrných opatření u jednotlivých žáků.
Výchovná poradkyně byla pověřena jako zodpovědná osoba pro tato jednání.
Telefonická, emailová i osobní jednání se zástupci pedagogicko psychologické poradny
a speciálních pedagogických center byla častější i z důvodu správného vykazování
podpůrných opatření vzhledem k novému způsobu financování prostřednictvím měsíčního
výkazu R44 – 99.
Na konci školního roku 2017/2018 vedeme v evidenci celkem 74 žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Většina těchto žáků má vystaveno již nové doporučení podle
vyhlášky č. 27/2016 Sb. Jde o žáky v péči Pedagogicko psychologické poradny v Novém
Jičíně, Speciálního pedagogického centra v Novém Jičíně, v Ostravě - Zábřehu a ve
Valašském Meziříčí – pracoviště Frýdek-Místek. Z tohoto počtu je 22 žáků zařazeno do
předmětu speciální pedagogická péče, která je vedena dle doporučení
příslušného
poradenského zařízení v počtu do 4 žáků. V tomto školním roce jsme měli 10 skupin.
Vyučovala jej speciální pedagožka. Vedla evidenci o práci s dětmi v jednotlivých hodinách.
V letošním školním roce navštěvovalo 9 žáků tzv. pedagogickou intervenci.
Jedna naše žákyně coby mimořádně nadaný žák byla v tomto školním roce přeřazena na Aj ze
4. ročníku do vyššího sedmého ročníku a zároveň 1 chlapec ze sedmého ročníku (PAS +
LMP) navštěvoval hodiny Aj ve čtvrté třídě.
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Během školního roku byly zavedeny některým žákům Plány pedagogické podpory. Šlo
především o žáky I. stupně, u kterých vyučující zvažovali žádost o vyšetření v některém
školském poradenském zařízení.
25 našim žákům byl letos vytvořen IVP, z toho 13 žákům pouze pro speciální pedagogickou
péči, 10 žáků mělo IVP pro více předmětů, 2 žákyně i pro PI a jedna žákyně měla IVP do Aj
z důvodu mimořádného nadání. Šlo o 20 žáků prvního stupně a 5 žáků druhého stupně.
Na škole se vzdělávali 4 žáci s LMP podle upravených očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření.
S prací se žáky pomáhalo v tomto školním roce vyučujícím ve třídách šest asistentek
pedagoga.
Kontroly plnění IVP byly prováděny při kontrolních přešetřeních žáků ve školských
poradenských zařízeních nebo při osobních návštěvách psychologů a speciálních pedagogů ve
škole. Nebyly shledány žádné nedostatky.
Na intervenci byla opakovaně ve škole speciální pedagožka na PAS z SPC Ostrava, Kpt.
Vajdy. Také z SPC a PPP v Novém Jičíně přijeli na kontrolu IVP, na konzultace k nastavení
podpůrných opatření nebo přímo k náslechu do hodin jejich klientů.
2) Profesní orientace žáků 8. a 9. ročníku po ukončení ZŠ, informace o možnosti
studia osmiletého a šestiletého gymnázia
V letošním školním roce žáci 8. ročníku v rámci profesní orientace společně navštívili
Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání při ÚP v Novém Jičíně, kde
proběhla beseda zaměřená na jejich budoucí profesní zaměření. Žáci se seznámili
s možnostmi, které jim nabízí IPS při ÚP.
Žákům 8. a 9. ročníku bylo doporučeno, aby se se svými rodiči zúčastnili přehlídky škol –
Gemma 2017 v Novém Jičíně a krajské přehlídky Středoškolák, vysokoškolák v Ostravě.
Rodiče i žáci 9. tříd byli průběžně informováni o středních školách, dnech otevřených dveří
a přijímacím řízení formou třídní schůzky, besed se zástupci SŠ, konzultací s výchovnou
poradkyní a průběžným předáváním důležitých informačních materiálů. Také v letošním
školním roce jsme využili kromě informací na nástěnkách tříd rozesílání informací
prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Elektronický způsob informování se opět
osvědčil. Některé vhodné informace byly zasílány i žákům 8. ročníku a jejich zákonným
zástupcům.
O možnosti studia osmiletého gymnázia byli informováni žáci pátých tříd. S rodiči zájemců
o studium osmiletého gymnázia proběhla informativní schůzka. Na gymnázium v Příboře
bylo přijato 5 žáků. Jedna žákyně využila možnosti pokračovat na ZŠ a MŠ v Ostravě na
Ostrčilově ulici v 6. bilingvní třídě, kde bude některé předměty studovat v anglickém jazyce.

3) Řešení výchovných problémů
Společně s metodikem prevence, sociálním pedagogem, vedením školy, třídními učiteli
a vychovatelkami školní družiny byly řešeny výchovné problémy. Týkaly se vzájemných
vztahů mezi žáky, chování ve třídě, záškoláctví nebo problémů v rodině. Dle potřeby jsme
spolupracovali s OSPOD v Kopřivnici a s Policií ČR. Většinou se nám podařilo najít řešení
daných problémů.
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Závěrečná zpráva o rozmístění žáků vycházejících ze ZŠ Příbor, Jičínská
486, okres Nový Jičín - školní rok 2017/2018
a) Osmileté gymnázium a bilingvní třída na ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova ulice
Ve školním roce 2017/2018 se hlásilo celkem 10 žáků (z toho 6 dívek) na osmiletá gymnázia
v Příboře, Frenštátě pod Radhoštěm a Bílovci. Přijaty byly 4 dívky a 1 chlapec, všichni
nastoupí na gymnázium v Příboře. 1 žákyně byla přijata v 6. bilingvní třídě ZŠ a MŠ Ostrava,
Ostrčilova ulice, kde bude některé předměty studovat v anglickém jazyce.

b) Ukončení povinné školní docházky v 8. ročníku
V tomto školním roce 1 chlapec ukončil povinnou školní docházku v 8. ročníku. Byl přijat na
tříletý učební obor, který je ukončen výučním listem.
c) Rozmístění absolventů 9. ročníku ZŠ Příbor, Jičínská 486, okr. Nový Jičín

Třída

Žáci celkem

Chlapci

Dívky

IX. A

21

11

10

IX. B

17

9

8

Celkem

38

20

18

d) Rozmístění žáků 9. ročníků podle úrovně dosaženého vzdělání
Obory podle úrovně
dosaženého vzdělání

Celkem
žáků

%

Chlapci

%

Dívky

%

Gymnázium
Studijní obor ukončený
maturitou
Učební obor ukončený maturitou
Učební obor ukončený výučním
listem

2

5,2

0

0

2

5,2

18

47,4

10

26,3

8

21,1

9

23,7

5

13,15

4

10.5

9

23,7

5

13,15

4

10,5

38

100

20

52,6

18

47,4

Součet
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e) Rozmístění žáků 9. ročníku podle typů škol a oborů

Střední škola

Studijní, učební obor

Chlapci

Dívky

Celkem

Masarykovo gymnázium, Příbor,
příspěvková organizace

Gymnázium

0

1

1

Gymnázium Mikuláše Koperníka,
Bílovec, příspěvková organizace

Gymnázium

0

1

1

Střední odborná škola waldorfská,
Ostrava, příspěvková organizace

Kombinované lyceum

0

1

1

Střední škola informačních
Obalová technika
technologií s.r.o., Frýdek – Místek (počítačová grafika)

1

0

1

Střední průmyslová škola,
Obchodní akademie a Jazyková
škola s právem státní jazykové
zkoušky, Frýdek-Místek,
příspěvková organizace

Obchodní akademie

0

1

1

Střední průmyslová škola
stavební, Ostrava, příspěvková
organizace

Technické lyceum

0

1

1

Stavebnictví

2

0

2

Gymnázium a Střední průmyslová
škola elektrotechniky a
informatiky, Frenštát pod
Radhoštěm, příspěvková
organizace

Elektrotechnika

2

0

2

Mendelova střední škola, Nový
Jičín, příspěvková organizace

Ekonomické lyceum

0

1

1

Obchodní akademie

1

0

1

Informační technologie

3

1

4

Mechanik seřizovač

2

0

2

Strojní mechanik

2

0

2

Mechanik opravář
motorových vozidel

1

0

1

VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice,
příspěvková organizace
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Střední škola technická a
zemědělská, Nový Jičín,
příspěvková organizace

Opravář zemědělských
strojů

1

0

1

Církevní konzervatoř Opava

Hudba (hra na housle)

0

1

1

Střední pedagogická škola a
Střední zdravotnická škola svaté
Anežky České

Předškolní a mimoškolní
pedagogika

0

1

1

Střední škola, Odry, příspěvková
organizace

Rekondiční a sportovní
masér

1

1

2

Kadeřník

0

1

1

Střední škola řemesel, FrýdekMístek, příspěvková organizace

Elektrotechnika

1

0

1

EDUCA - Střední odborná škola,
s.r.o.

Informační technologie

0

1

1

Reprodukční grafik

0

1

1

Střední škola gastronomie,
oděvnictví a služeb, FrýdekMístek, příspěvková organizace
Hotelová škola, Frenštát pod
Radhoštěm, příspěvková
organizace

Gastronomie

0

1

1

Kosmetické služby
Kuchař – číšník

0
0

1
1

1
1

Gastronomie

1

1

2

Střední škola technická a
dopravní, Ostrava-Vítkovice,
příspěvková organizace

Autotronik

1

0

1

Střední škola služeb a podnikání,
Ostrava-Poruba, příspěvková
organizace

Kosmetické služby

0

1

1

Vítkovická střední průmyslová
školy

Letecký mechanik

1

0

1
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5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků
a) tabulka docházky

Omluvené

Neomluvené

Omluvené
na žáka

Neomluvené
na žáka

2. stupeň z
chování

3. stupeň z
chování

1. stupeň

14487

4

65,55

0,02

0

0

2. stupeň

16452

35

104,79

0,22

3

0

CELKEM

30939

39

81,85

0,10

3

0

b) tabulka prospěchu

Ročník

Počet žáků

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Opravné
zkoušky

Nehodnoceno

1.

36

34

2

0

0

0

2.

54

51

3

0

0

0

3.
4.

41

35

6

0

0

0

50

34

16

0

0

0

5.

40

27

13

0

0

0

celkem 1. stupeň

221

181

40

0

0

0

6.

39

18

21

0

0

0

7.

43

23

20

0

0

0

8.

37

11

26

0

0

0

9.

38

7

31

0

0

0

celkem 2. stupeň

157

59

98

0

0

0

CELKEM

378

240

138

0

0

0

Počty žáků bez žáků pobývajících v zahraničí.
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Testování žáků
V letošním školním roce byli testováni žáci 9. ročníku v rámci národního testování SCIO.
Testy proběhly on-line v měsíci listopadu plošně v celé republice. Žáci tak získali objektivní
srovnání svých osobních výsledků se skupinou vrstevníků v rámci České republiky. Žáci
a jejich rodiče získali rozsáhlou zpětnou vazbu k výkonům konkrétních žáků. Škola dostala
zpětnou vazbu o schopnostech svých žáků v rámci ČR, ze které vyplynulo, že v naší škole je
i v českém jazyce i v matematice studijní potenciál využíván optimálně, výsledky žáků
v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.
Žáci 5. a 7. ročníku byli letos srovnáváni v rámci školy. K ověření zvládnutí očekávaných
výstupů byl využit systém Školy OnLine. Toto interní šetření slouží škole jako evaluační
nástroj. Testování sloužilo k ověření úrovně dosažených očekávaných výstupů. Ze srovnání
výsledků testů žáků pátých tříd v jednotlivých předmětech vyplynulo, že v českém jazyce
byly výsledky v obou třídách srovnatelné a v matematice se projevil rozdíl. Výrazně lépe
v matematice dopadla V. A třída. Někteří žáci sedmého ročníku testování podcenili a jejich
výsledky byly horší než schopnosti a dovednosti prokázané během školního roku.

16

6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
a) soutěže 2017/2018
Název soutěže

Školní kolo

VV soutěž s Ekonomem

200 žáků

Můj sen

20 žáků
III.A
21 žáků
III. B

Poštovní známka
(Vv soutěž – Luna Příbor)

45 žáků

Okrskové
Okresní
Krajské
Celostátní
kolo – počet kolo – počet kolo – počet kolo – počet
žáků/umíst žáků/umíst žáků/umíst žáků/umíst
ění
ění
ění
ění

10 žáků

5

1 žákyně
2. místo
4 žáci
účast,
z toho 2
žáci
2. místo

Šikovné ruce
(Soutěž SŠTZ - Nový Jičín)

Školní časopis roku 2017

15 žáků

Olympiáda z dějepisu

1 žák

Olympiáda z českého jazyka

11 žáků

Olympiáda z matematiky
(6. + 8. r.)

8 žáků

Pythagoriáda
(5. – 8. ročník)

150 žáků

Recitační soutěž

8 žáků

Konverzace v anglickém
jazyce

7. místo
(I. a II. st.)
2. místo
(obsah)

2 žákyně

4 žáci

1 žák
4 žáci

2 žáci
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Basketbal dívky IV.

9 žákyň

1. místo

1. místo

1. místo

Štafetový pohár

16 žáků

Helpíkův pohár

10 žáků,
1. a 3.
místo

ČEZ Street hockey

203

6/1

Minikopaná

12/2

Florbal chlapci IV.

10/3

Florbal chlapci III.

10/2

Turnaj v piškvorkách
(VI. A, VII. A, VII. B)

kvalif. na
celostátní
kolo:
2. místo

4 žáci 12.
místo

6/32

10/3
skupina
5 žáků
4. místo

50

b) účast na životě ve městě, kulturní vystoupení
Měsíc/rok

Název akce

Ročníky, třídy

říjen 2017

Vítání občánků

V. A

prosinec 2017

Vánoční jarmark

IV. B

listopad 2017

Výtvarný dárek a dárkové čtení pro seniory

VIII. A

listopad 2017

Výtvarný dárek a dárkové čtení pro předškolní děti
v MŠ Kamarád

VIII. A

Únor 2018

Výtvarné dárky pro předškoláky a k zápisu do 1. třídy IX. B

březen 2018

Školní ples

Školní kapela

březen 2018

Velikonoční jarmark

IV. B
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Měsíc/rok

Název akce

Ročníky, třídy

březen 2018

Vítání občánků

V. A

březen 2018

Výtvarný dárek k MDŽ pro seniory

IX. B

květen 2018

Výtvarný dárek a dárkové čtení ke dni matek pro
seniory

VIII. A, IX. B

V měsíci březnu byl uskutečněn pro veřejnost den otevřených dveří v ZŠ Jičínská.

c) prevence rizikového chování
Hodnocení Minimálně preventivního programu za rok 2017/18
Plnění Minimálně preventivního programu je začleněno do výstupů předmětů Osobnostně sociální
výchova na 1. stupni, Výchova k občanství, Člověk a zdraví na 2. stupni. Navíc každé tři týdny má
třídní učitel samostatnou hodinu, kde se věnuje doporučeným preventivním tématům nebo řeší krizové
situace z hlediska rizikového chování ve škole, ale i mimo ni.
Na prvních třídních schůzkách byli rodiče seznámeni s prací Školního poradenského pracoviště,
s náplní práce jednotlivých členů poradenského pracoviště i s akcemi, které čekají žáky školy
v průběhu roku. Rodičům byly nabídnuty publikace „Pozor, drogy“ odborného nakladatelství pro
bezpečnost a prevenci. Brožura obsahuje praktické informace, jak poznat, že by dítě mohlo mít potíže
s drogami a dále rady, jak v této krizové situaci postupovat.
Významným členem Školního poradenského pracoviště je sociální pedagog. Jeho činnost ve škole se
zaměřuje především na oblast podpory učitelů při řešení problémů žáků a při konzultacích s rodiči
těchto žáků. Dále se jedná o poskytování poradenství rodičům, navrhování výchovných postupů jak ve
škole, tak v rodinném prostředí a kontakt se spolupracujícími institucemi (OSPOD, PPP, externí
speciální pedagogové, psychiatři apod.) Proběhlo 90 terapeutických hodin se žáky, 58 schůzek
s rodiči, 71 konzultací s třídními učiteli, 35 náslechových hodin ve třídách, 6 intervencí ve třídách
a 4 třídnické hodiny. Jako nová a důležitá oblast působení sociálního pedagoga se projevila jeho
přítomnost ve vyučovacím procesu prvních tříd: sledování dynamiky kolektivu, tipování
problematických jedinců, vyhodnocování, konzultace a navrhování příslušných opatření v úzké
spolupráci s třídní učitelkou. Proběhlo 90 terapeutických hodin se žáky, 58 schůzek s rodiči.
Již pravidelně na besedy o rizikovém chování dochází psychologický poradce Bc. Dresler. Besedy
byly na téma bezpečí na internetu, rizika užívání návykových látek, sociální dopad užívání
návykových látek. Škola v rámci prevence spolupracuje s Policií ČR, Městskou policií v oblasti
dopravní výchovy, s organizací MP promotion v oblasti sexuální výchovy a Hasičským záchranným
sborem v oblasti požární ochrany s názvem HASÍK.
Dvě největší preventivní akce tohoto školního roku proběhly v září a v květnu. V září jeli žáci šestých
ročníků na adaptační pobyt, kde pod vedení zkušených lektorů pracovali na stmelení kolektivu,
zavedení pravidel třídy, spolupráci a eliminaci negativních projevů chování některých žáků. V květnu
jeli žáci 7. – 9. ročníků na dvoudenní akci „Pulčinské skály s preventivní tematikou“. Žáci

19

navštívili chráněnou přírodní lokalitu, společně čistili louku a les, večer besedovali se sociálním
pedagogem a současně strážcem přírody o rizicích pobytu ve skalách. Psychologický poradce přispěl
hodnotnou diskusí s žáky o rizicích internetových her, sebepoškozování, sexuální odpovědnosti.
Škola je zapojena do mnoha projektů, které propojují výstupy několika předmětů. Jedním z nich je
i projekt Global school, které byl v letošním roce zaměřen na identitu a respekt. Svým obsahem také
doplňuje prevenci rizikového chování o uvědomění si předností a jedinečnosti každého z nás. Žáci
předváděli ostatním své oblíbené volnočasové aktivity. I když si nikdo novou činnost nevybral,
alespoň ocenil mimoškolní dovednosti spolužáků. Nevhodné trávení volného času je příčinou
pozdějších problémů se závislostmi na drogách nebo na internetu.
V průběhu školního roku proběhlo 34 výchovných komisí a 19 jednání s rodiči. Předmětem rozhovorů
s rodiči bylo nejčastěji nevhodné chování žáků ve škole, užívání vulgarismů, škody na majetku školy,
nošení ostrých předmětů do školy a fotografování. Školní řád zakazuje pořizování fotografií bez
souhlasu fotografovaného, přesto se některé fotografie objevily na sociálních sítích. Tabákový
výrobek se ve škole objevil jen jednou, neomluvených hodin jsme evidovali v průběhu celého
školního roku 39.
Odbor sociální ochrany dětí jsme o pomoc požádali v šesti případech, z toho tři případy pocházejí
z první třídy. Z celé školní docházky je právě v první třídě nejdůležitější nastartovat pracovní návyky
u všech žáků. Bohužel spolupráce školy s rodiči se v těchto třech případech nezdařila, proto se škola
obrátila s žádostí o pomoc na sociální odbor a pedagogicko-psychologickou poradnu.

Besedy a akce s preventivní tématikou
Měsíc/rok

Název akce

Organizace

Třídy

září 2017

Adaptační pobyt

Odborní lektoři, školní
psychologický poradce

VI.A,B

říjen 2017

Dopravní výchova

Městská policie Příbor

IV.A,B
V.A,B

listopad
2017
leden 2018
březen
2018

Nebezpečí užívání návykových
látek
Kamarádky na internetu
Bezpečné chování v silničním
provozu
Beseda o bezpečném chování na
internetu

Školní psychologický
poradce
Školní metodik prevence
Městská policie Příbor

Školní psychologický
poradce
březen
Školní psychologický
Nebezpečí šikany
2018
poradce
březen
Školní psychologický
Beseda o rizicích kouření
2018
poradce
duben 2018 Dospívám aneb život plný změn... MP promotion, s.r.o.
duben 2018 Na startu mužnosti
MP promotion, s.r.o.
duben 2018 Než začneš…(prevence HIV)
MP promotion, s.r.o.
Pulčinské skály s preventivní
květen
tematikou – rizika chování na
Sociální pedagog
2018
horách, v přírodě
únor 2018

VII.A, B
dívky VII. B
I.A,B; III.A,B
IV.A,B
VI.A, B
V.A, B
Dívky V.A,B
Chlapci V.A,B
VIII. A, B
VII. A,B; VIII.
A,B; IX. A, B
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květen
2018
květen
2018
květen
2018
květen
2018
květen
2018
červen
2018
červen
2018
červen
2018
červen
2018
červen
2018

Rizika sociálních sítí
Nebezpečí sebepoškozování
Sexuální výchova

Školní psychologický
poradce
Školní psychologický
poradce
Školní psychologický
poradce

VII. A,B
VIII. A,B
IX.A,B

Právní odpovědnost dětí

Policie ČR

VIII. A, B

Preventivní výchovná činnost v
oblasti požární ochrany - Hasík
Dopravní výchova – praktická
část

Hasičský záchranný sbor
Nový Jičín

II.A,B; VI.A,B

Městská policie Příbor

IV.A, VI.B,
V.A, V.B

Beseda o sociálním dopadu
užívání návykových látek

Zástupce ředitele školy,
ZŠ Příbor Jičínská
Školní psychologický
poradce

Týdny mediálního vzdělávání

Jeden svět na školách

VIII. A,B

Zvyšování finanční gramotnosti

Občanská poradna Nový
Jičín

VIII. A,B

Zione – prevence HIV (film)

IX. A,B
IX. A,B

d) zájmové kroužky
V rámci zájmové činnosti byl vydáván školní časopis a připravována kulturní vystoupení se
Školní kapelou. Nově tento školní rok pracoval kroužek ICT. Ve škole pracoval školní
žákovský parlament.
Školní časopis
Osmým rokem vydává naše škola časopis Připínáček. V tomto školním roce tvořilo jeho
redakci 15 žáků ze 4. - 9. tříd. V časopise zveřejňujeme i zdařilé práce, které vznikly
v hodinách českého jazyka, mediální výchovy či jiných předmětů nebo příspěvky učitelů.
Naším cílem je především informovat o dění ve škole, přinášet zajímavé rozhovory,
publikovat názory, zážitky žáků, učitelů a lidí z našeho okolí. V časopise se opět objevovalo
několik pravidelných rubrik: Rozhovor, Novinky z naší školy, Z okolí, Kultura, Sport,
Recenze, Tvorba žáků a také Komiks.
V tomto školním roce vydala redakce pouze 3 čísla v rozsahu 16 - 28 stran. Časopis je
dostupný v tištěné podobě, ale také elektronicky, lze jej stáhnout na webových stránkách či
Facebooku školy. Všechna dosud vydaná čísla najdou žáci také ve školní knihovně. Časopis
je prodáván prostřednictvím Spolku rodičů žákům. Část výdělku je věnován Adopci na dálku.
O časopis projevili zájem také příborští senioři z Domova Příbor, kterým jej bezplatně
dodáváme.
Již pátým rokem se Připínáček účastní soutěže školních časopisů, kterou pořádá Asociace
středoškolských klubů České republiky. V listopadu se redaktoři zúčastnili celostátního finále
Školní časopis roku 2017 na Fakultě sociálních studií v Brně, do kterého postoupili z 1. místa
v kraji. Připínáček získal celkové 7. místo a velkým úspěchem bylo 2. místo v kategorii
„obsah“.
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V letošním roce redaktoři modernizovali grafickou stránku časopisu. Naučili se pracovat
v programu Swift Publisher, který je určen k tvorbě časopisů a propagačních materiálů.
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Školní kapela
V letošním školním roce vystoupila naše Školní kapela před publikem celkem čtyřikrát.
V prvním pololetí zahajovala projekt Edison, kdy vítala studenty z různých koutů světa a na
závěr jim také připravila hudební rozloučení, ke kterému se přidali svým zpěvem i ostatní
žáci. V březnu Školní kapela přispěla ke zpestření programu Školního plesu, kdy zahajovala
taneční večer blokem moderních populárních písní. Konečně naši zpěváci a hudebníci
pomohli vytvořit slavnostní atmosféru na závěr roku ve školní jídelně, kdy doprovázeli již
tradiční akci „Loučení s deváťáky“.
Žákovský parlament
I v tomto školním roce pracovala na naší škole žákovská samospráva. V průběhu roku
uspořádali její členové pro své spolužáky několik akcí. Hned v říjnu vyhlásili „Černé
pondělí“. Tento den všichni žáci přišli v černém oblečení a oslavili Halloween. V některých
třídách na prvním stupni probíhala výuka se strašidelnou tématikou. V listopadu se členové
žákovské samosprávy zúčastnili setkání zástupců žákovských samospráv Moravskoslezského
kraje v Ostravě. V prosinci navštívil děti na prvním stupni Mikuláš, anděl a čerti. Každá třída
měla pro Mikuláše připravenou básničku nebo písničku, za kterou dostala sladkou odměnu.
A všechny děti slíbily, že budou do příštího roku hodné, budou se učit a poslouchat rodiče
a paní učitelku. S Mikulášem předvedly vystoupení i děti ze čtvrté třídy. V březnu proběhl na
naší škole maškarní bál pro 1. až 3. třídy. Bylo připraveno šest stanovišť, na kterých děti
plnily úkoly a soutěže jako skládání puzzle, hod míčkem na pyramidu plechovek nebo
skládání kostek podle obrázku na čas a další. Po splnění všech úkolů se děti přesunuly do
vedlejší tělocvičny, kde byl pro ně přichystán rej masek, tancování a různé společenské hry.
Na konci května členové ve spolupráci se Spolkem rodičů naplánovali Dětský den. Dětský
den probíhal v areálu naší školy, kde byl pro děti přichystán bohatý program jako soutěže,
skákací hrad, vystoupení mažoretek, parkour a bohaté občerstvení. Dětský den se vyvedl
podle představ organizátorů i malých účastníků.

e) kulturní pořady, přednášky a besedy
Kulturní pořady jsme vybírali především z nabídky představení pro základní školy, kterou
připravil Kulturní dům Kopřivnice, Divadlo loutek Ostrava, Beskydské divadlo Nový Jičín
a Kulturní dům Příbor. Rovněž jsme reagovali na aktuální kulturní programy ve městě.

Divadlo loutek Ostrava
Měsíc/rok

Název akce

Ročníky, třídy

listopad 2017

Stříhali dohola Josefa Kainara

8. ročník

leden 2018

Kocourek Modroočko

2. ročník
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Měsíc/rok

Název akce

Ročníky, třídy

květen 2018

Láska s červeným nosem

4. ročník

červen 2018

Malá Mína zmlsaná

1. ročník

Beskydské divadlo Nový Jičín
Měsíc/rok
květen 2018

Název akce

Ročníky, třídy
6. ročník, VII.B

Kytice

Kulturní dům Kopřivnice
Měsíc/rok

Název akce

Ročníky, třídy

říjen 2017

Trapas nepřežiju!

5. ročník

únor 2018

Pověsti pro štěstí

4. ročník

březen 2018

Když chceš, tak to dokážeš!

5. a 7. ročník

Kino Kopřivnice
Měsíc/rok

Název akce

Ročníky, třídy

listopad 2017

Po strništi bos

6. ročník

listopad 2017

Valerian a město tisíce planet

VII.A, IX.B

leden 2018

Lajka

3., 4., 5. ročník

únor 2018

The Circle

IX.A
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Měsíc/rok

Název akce

Ročníky, třídy

červen 2018

Čertoviny

1. ročník

červen 2018

Paddington

2. ročník

Kulturní dům Příbor
Měsíc/rok

Název akce

Ročníky, třídy

únor 2018

Puss in Boots

3., 4., 5., 6. roč.

únor 2018

Peter Black 3

7., 8., 9. ročník

f) Environmentální výchova
Průřezové téma environmentální výchova je v naší škole realizováno formou projektů,
exkurzí, vycházek a besed. Je začleněno i do několika vyučovacích předmětů: prvouka,
přírodověda, přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika, výchova ke zdraví, člověk a svět práce.
Ve škole probíhají sběrové aktivity. Soutěžíme ve sběru papíru, elektrozařízení a baterií, dále
sbíráme tonery, cartridge a víčka od PET lahví, ktereá věnujeme do charitativní sbírky.
V tomto školním roce jsme nasbírali 7 t papíru, 183 kg baterií a 40 kg elktroodpadu.
V učebnách a na chodbách třídíme papír a plasty. Také letos jsme uspořádali soutěž mezi
třídami v třídění odpadu.
Den Země jsme oslavili soutěžní výstavou prací z odpadních materiálů před školou, která byla
přístupná i rodičům a širší veřejnosti.
V tomto roce jsme ukončili práci v tříletém mezinárodním projektu Global Schools, na kterém
jsme spolupracovali s organizací Člověk v tísni. Protože se globálnímu rozvojovému
vzdělávání věnujeme již tři roky, podařilo se nám získat prestižní titul Světová škola.
Globálním problémům jsme se věnovali i prostřednictvím výstav, které jsme si zapůjčili
od organizace Na Zemi. Jednalo se o výstavy Příběh banánu, Poznej své boty a Musím být
trpělivá, které se věnují především pracovním podmínkám a spravedlivému obchodu.
Proběhla také výměna zkušeností s výukou globálních témat s kolegy z České republiky
i ze zahraničí. Tři pedagogové naší školy se účastnili konferencí s problematikou GRV
v Ostravě, Olomouci, Praze a jeden pedagog konference v Itálii a týdenní stáže v Portugalsku.
Environmentální tematika se objevila i v týdenních projektech 9. ročníku - Svět kolem nás,
7. ročníku - Objevujeme svět a 6. ročníku - Starověké civilizace.
Již 11. rokem jsme zapojeni do projektu Recyklohraní. Pokračujeme také v mezinárodním
projektu Les ve škole, koordinovaný Sdružením Tereza. Letos se do něj zapojily 3 třídy
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I. stupně, získaly certifikát „Lesní třídy” a podpořily také vznikající prales na ještědském
hřebeni.
Nově jsme se připojili k mezinárodní kampani Měsíc školních zahrad, jejímž cílem je využít
venkovního prostředí školní zahrady a začlenit ho do života školy, využít jej k hrám, učení,
zkoumání a tvoření.
Environmentální aktivity byly začleněny i na Pulčinských skálach s preventivní tematikou.
Žáci zde pomáhali s úklidem a čištěním lesa.
Naši žáci se úspěšně zapojili do výtvarné soutěže s tematikou třídění odpadu vyhlášenou
městem Příborem.
Besedy, exkurze environmentální výchovy
Měsíc/rok

Název akce

Ročníky, třídy

září 2017

Výukový program Dravci

1. - 9.

říjen 2017

Výukový program Příběh jednoho odpadku,
Hájenka

1.

listopad 2017

Tonda Obal na cestách - třídění odpadu
1. - 5 ročník

1. - 5.

prosinec 2017

Vánoce v Podbeskydí

1., 2., 4.

únor 2018

Výukový program Energie hýbe světem, Hájenka 4.

březen 2018

Za původem velikonočního vajíčka, Muzeum
Příbor

1., 2., 4.

duben 2018

Výstava ke Dni Země před školou

1. - 9.

duben 2018

Vítání jara, venkovní program

1. - 2., předškoláci

duben 2018

Příběh knihy, Muzeum Příbor

1., 3., 4.

květen 2018

Výukový program Od vajíčka k mláděti,
Záchranná stanice Bartošovice

1.

květen 2018

Výukový program Ptáci na poli, na louce, v lese,
Záchranná stanice Bartošovice

2.

květen 2018

Výukový program Šelmy malé i velké, Záchranná
3.
stanice Bartošovice

květen 2018

Školní výlet s environmentální aktivitou - čištění
lesa v Pulčíně

7. - 9.
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Měsíc/rok

Název akce

Ročníky, třídy

květen 2018

Měsíc školních zahrad

1. - 9.

červen 2018

Terénní program Co se skrývá pod hladinou,
Hájenka

3. - 4.

červen 2018

Les ve škole

2. - 3.

červen 2018

Den dětí s EKOKOMEM

1. - 5.

červen 2018

Exkurze na farmě pana Michálka

1., 2., 7.

červen 2018

Výstava Brána recyklace - Kulturní dům Příbor

školní družina
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Projektové vyučování – dny, týdny

Název

Časový rozsah

Třídy

Les ve škole

1 týden

Já jsem OK, ty jsi OK

1 měsíc

Přistáli jsme na cizí planetě

6 hodin

II.A,B, III.B
II.A, III.B,VI.A,
VI.A,VII.A, VIII.B,
IX.B
VI.A

Starověké civilizace

1 týden

VI. A,B

Objevujeme svět

1 týden

VII. A,B

Kniha a já

1 týden

VIII. A,B

Svět kolem nás

1 týden

Global school

Celý školní rok

IX. A,B
II.A, III.B,VI.A,
VI.A,VII.A, VIII.B,
IX.B
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Hlavní cíle v letošním školním roce v oblasti dalšího vzdělávání:
 Proškolení sborovny na formativní hodnocení ve výuce zaměřené na rozvoj čtenářství
a strategie a metody pro výuku heterogenních skupin
 Studium pro asistenta pedagoga
 Účast pedagogů na kurzech k prohloubení odborné kvalifikace v různých oblastech
 Letní škola čtenářských škol
Pedagogové se zúčastnili různých kurzů, které přispěly k prohloubení jejich odborné
kvalifikace. Většina akcí byla hodnocena kladně a z hospitační činnosti vyplývá, že
zkušenosti, znalosti a dovednosti získané na kurzech pedagogové využili ve vyučovacím
procesu. Personální rozvoj pracovníků je na vysoké úrovni.
Pracovníci naší školy se zúčastnili následujících vzdělávacích akcí:
Název kurzu, semináře

Počet ped.
Vzdělávací instituce
pracovníků

Výstup

Efektivní řízení školy - řídící pracovníci
Reforma financování reg. školství
Metodická poradna
Hranice a jejich udržování
Valná hromada AŘZŠ ČR
Moderní trendy ve vedení lidí
Metodická poradna

1
1
1
1
1
1

Sdílení členů vedení čtenářských škol

1

Metodická poradna
Porada výchovných poradců
Prevence v resortech, jako součást jedné
skládačky
Aktuální změny v právních předpisech
Zákoník práce ve školské praxi

1
1
1
1
1

MŠMT
KVIC Nový Jičín
MAP Kopřivnice
AŘZŠ
KVIC Ostrava
KVIC Nový Jičín
Pomáháme školám
k úspěchu, dále PŠU
KVIC Nový Jičín
KVIC Nový Jičín
Česká asociace
adiktologů
AVDO
PARIS

osvědčení
osvědčení
osvědčení
osvědčení
osvědčení
osvědčení
osvědčení
osvědčení
osvědčení
osvědčení

Oblast cizích jazyků - jazyková komunikace
Lets´Eyplore Together

2

Kreativní metody ve výuce cizích jazyků

1

Inspiromat němčiny v obrazech
Kurz anglického jazyka

1
1

Oyford University Press
Spolek germanistů a
učitelů němčiny ČR
Descartes
KVIC Nový Jičín

osvědčení
osvědčení
osvědčení
osvědčení

Vzdělávání v oblasti informačních technologií
Na technologiích ve škole záleží

1

KVIC Nový Jičín

osvědčení

Rovnost příležitosti ke vzdělání - integrované dítě
Práce s dětmi s odlišnými projevy
chování
Otevřený kabinet pro příznivce
spec.pedagogiky 1
Práce s diferencovanou třídou v AJ
Dysortografie –porozumění gramatice

2

KVIC F-M

osvědčení

1

MAP Kopřivnice

osvědčení

2
1

KVIC Nový Jičín
Zřetel

osvědčení
osvědčení
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Logopedická konference
Možnosti a meze komunikace s rodinou
žáka s postižením
Vývojové poruchy učení a chování
Exkurze v ZŠ a MŠ Raškovice
Otevřený kabinet pro příznivce spec.
Pedagogiky 2
Sdílení - inkluze

1

INFRA

osvědčení

1

KVIC Frýdek-Místek

osvědčení

2
1

KVIC Ostrava
MAP Kopřivnice

osvědčení
osvědčení

2

MAP Kopřivnice

osvědčení

1

Ostravská univerzita

Klíčové kompetence a modernizace ve vzdělávání
Jak si poradit s nekázní dětí
Fungující a týmová pracovní skupina
Jak na šikanu ve škole
RWCT
Učíme o globálních souvislostech
Světové odpoledne
Diskuse ve výuce
Rétorika v praxi
Jak ověřovat osvojení čtenářských
dovedností žáků na 2.stupni ZŠ
Jak vybavit žáky pro život v 21. století
Festival pedagogické inspirace
Konfliktní situace v práci pedagoga
Seminář pro multiplikátory GRV
Semináře rozvojového vzdělávání 20152018
Prožitkové čtenářství pro pokročilé
Myslivna čtenářských specialistů
Metody k podpoře čtenářské gramotnosti
napříč vyučovacími předměty na I.stupni
ZŠ
Formativní hodnocení ve výuce
zaměřené na rozvoj čtenářské
gramotnosti
Strategie a metod pro výuku
heterogenních skupin

2
2
1
2
3
3
2
1

KVIC Frýdek-Místek
MAP Kopřivnice
MAP Kopřivnice
RWCT
ARPOK
Světová škola
ARPOK
Descartes

osvědčení
osvědčení
osvědčení

1

Descartes

osvědčení

1
1
1
2

Global Schools
PŠU
KVIC Nový Jičín
Člověk v tísni

osvědčení
osvědčení
osvědčení
osvědčení

3

Člověk v tísni

osvědčení

1
3

PŠU
PŠU

osvědčení
osvědčení

1

Jazyková škola Hello
Ostrava

osvědčení

osvědčení
osvědčení
osvědčení

sborovna

ZŠ Mendelova Karviná osvědčení
Hranice

sborovna

ITC International TEFL
Certificate s.r.o. Praha

osvědčení

Oborové činnosti
Myslivna čtenářských specialistů

1

Elixír do škol

1

Letní škola –rozvoj čtenářské
gramotnosti
Sdílení IŠT Háje ve Slezsku
Didacta Magna
Sdílení IŠT Karviná
Zeměpis v nové perspektivě
3. setkání IŠT čtenářských škol
Posouzení vývoje čtení a psaní na
I.stupni ZŠ
Rozvoj oborového čtení a myšlení
Sdílení IŠT Třinec

PŠU
Nadace Bonum
depositum

osvědčení

6

PŠU

osvědčení

4
4
2
1
6

PŠU
PŠU
PŠU
Ostravská univerzita
PŠU

osvědčení
osvědčení
osvědčení

2

KVIC Nový Jičín

osvědčení

1
5

PŠU
PŠU

osvědčení
-

osvědčení
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Rozvoj čtenářství v naučných
2
PŠU
předmětech
Geografický seminář
1
Ostravská univerzita
Instruktor základního snowboardingu
2
Sportovní kurzy.cz
Vánoční inspirace
2
KVIC Nový Jičín
Zdravý životní styl, udržitelný rozvoj
Jak překonat hlasovou krizi
1
Zřetel
Pracujte zdravě
1
MAP Kopřivnice

osvědčení
osvědčení
osvědčení
osvědčení
osvědčení
osvědčení
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8. Inspekční a kontrolní činnost
Ve školním roce 2017/2018 proběhly následující kontroly:
 Účastnili jsme se Inspekčního elektronického zjišťování ČŠI k problematice zaměřené
na sledování a hodnocení podpory úrovně mediální výchovy v základních a středních
školách
 Ve dnech 25. 9. 2017 až 26. 9. 2017 proběhla průběžná veřejnosprávní kontrola, jejímž
předmětem bylo prověření stanovených podmínek a postupů při uskutečňování schválených
operací a včasné, správné a přesné provádění zápisů o uskutečňovaných operacích
v zavedených evidencích a automatizovaných systémech za období od 1. 1. 2017 do
30. 6. 2017 – bez závad;

 Dne 20. 11. 2017 proběhla veřejnosprávní kontrola plánovaných a připravovaných operací na
rok 2018 ve smyslu § 11 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění – bez závad;

 Dne 5. 2. 2018 proběhla kontrola prověření podmínek vyplývajících ze Smlouvy
č. 126/2017/PK ze dne 20. 4. 2017 o poskytnutí veřejné finanční podpory na prevenci
kriminality z rozpočtu města Příbor v roce 2017 – bez závad,
 Dne 16. 2. 2018 proběhla veřejnosprávní kontrola projektu „Úprava učebny fyziky
a chemie pro 21. století“. Kontrolu provedla Regionální rada regionu soudružnosti
Moravskoslezsko – Úřad regionální rady – bez závad;
 Dne 20. 2. 2018 proběhla veřejnosprávní kontrola, jejímž předmětem bylo prověření
podmínek stanovených pro poskytnutí veřejné finanční podpory na prevenci
kriminality z rozpočtu města v roce 2018 („Pulčínské skály s preventivní tématikou“)
a prověření předložených podkladů pro připravované operace před jejich
uskutečněním – bez závad;
 Dne 20. 2. 2018 proběhla veřejnosprávní kontrola, jejímž předmětem bylo prověření
podmínek stanovených pro poskytnutí veřejné finanční podpory na prevenci
kriminality z rozpočtu města v roce 2018 („Adaptační pobyt žáků 6. ročníků“)
a prověření předložených podkladů pro připravované operace před jejich
uskutečněním – bez závad;
 Dne 23. 3. 2018 proběhla kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění
a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolu provedla Všeobecná
zdravotní pojišťovna České republiky za období od 1. 4. 2015 do 28. 2. 2018. Ke dni
kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.
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 Ve dnech 15. 5. 2018 – 16. 5. 2018 proběhla následná veřejnosprávní kontrola, jejímž
předmětem bylo prověření zdrojů, stavu a pohybu veřejných prostředků, jejich
návaznost na uskutečněné příjmy a výdaje, soulad přezkoumávaných operací
s právními

předpisy,

schválenými

rozpočty,

uzavřenými

smlouvami

nebo

rozhodnutími přijatými v rámci řízení, splnění kritéria hospodárnosti, účelnosti,
efektivnosti, včasné, správné a přesné provádění zápisů o uskutečňovaných operacích
v zavedených evidencích a automatizovaných systémech za období od 1. 1. 2017 do
31. 12. 2017 – bez závad
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9. Základní údaje o hospodaření v roce 2017
a) výnosy
Hospodářský rok:

2017

Celkové výnosy

21 951 616,18 Kč

z toho:
1.

od státu ÚZ 33 353

2.

od obce – příspěvek zřizovatele na provoz

3.

od zákonných zástupců žáků – školní družina

80 800,00 Kč

4.

z hospodářské činnosti

16 230,00 Kč

5.

ostatní

6.

Rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách
modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků
cizinců z třetích zemí na rok 2017 ÚZ 33 024

27 200,00 Kč

Rozvojový program Zvýšení platů nepedagogických
zaměstnanců regionálního školství ÚZ 33 073

49 627,00 Kč

7.

17 421 999,00 Kč
3 220 000,00 Kč

266 110,39 Kč

Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních
školách v roce 2017 ÚZ 33 070
9. Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků a
nepedagogických zaměstnanců regionálního
školství v roce 2017 ÚZ 33 052
10. Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Příbora v roce 2017
na prevenci kriminality na podporu projektu „Adaptační pobyt
pro žáky 6. ročníků“
11. Dotace OP VVV projekt „Personální podpora a profesní rozvoj
pedagogů v ZŠ Příbor, Jičínská“ ÚZ 33 063
8.

1 120,00 Kč
381 860,00 Kč
23 000,00 Kč
463 669,79 Kč

b) náklady
Hospodářský rok:
Celkové náklady

2017
21 943 607,39 Kč

z toho:
1. investiční výdaje
2. neinvestiční výdaje
z toho: na platy pracovníků školy
zdravotní a sociální pojištění

0,00 Kč
21 943 607,39 Kč
12 992 983,00 Kč
4 421 016,00 Kč

ostatní osobní náklady (OON)

47 665,00 Kč

náhrady mzdy za DPN

39 983,00 Kč

zákonné sociální náklady (příděl do FKSP)
učebnice, učební texty, pomůcky, ostatní školní potřeby
školení a vzdělávání
ostatní provozní výdaje

Hospodářský výsledek:

260 659,32 Kč
632 633,00
164 403,50 Kč
3 384 264,57 Kč

8 008,79 Kč
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Další mimorozpočtové finanční zdroje získané prostřednictvím projektů, do kterých se škola
zapojila:
Poskytovatel

Název projektu

Částka

Rozvojový program Podpora
vzdělávání cizinců ve školách
MŠMT prostřednictvím Krajského modul A) Bezplatná výuka
úřadu Moravskoslezského kraje
přizpůsobená potřebám dětí a žáků
cizinců z třetích zemí“ na rok 2017
ÚZ 33 024

27 200,00 Kč

Rozvojový program Podpora
MŠMT prostřednictvím Krajského
výuky plavání v základních
úřadu Moravskoslezského kraje
školách v roce 2017 ÚZ 33 070

Město Příbor

Veřejná finanční podpora
z rozpočtu města Příbora v roce
2017 na prevenci kriminality na
podporu projektu „Adaptační pobyt
pro žáky 6. ročníků“

MŠMT – dotace OP VVV

„Personální podpora a profesní
rozvoj pedagogů v ZŠ Příbor,
Jičínská“ ÚZ 33 063

1 120,00 Kč

23 000,00 Kč

1 025 813,00 Kč
(v roce 2016 jsme použili 61 268,15 Kč, v roce
2017 jsme použili 463 669,79 Kč, další čerpání
přidělené dotace bude v roce 2018)

1 077 133,00 Kč

CELKEM

Další mimorozpočtové finanční zdroje získané prostřednictvím sponzorských darů:
Poskytovatel
Pomáháme školám k úspěchu,
o.p.s.

Účel použití

Částka

účelově určený finanční dar

14 800,00 Kč

Mgr. Petr Grimm

účelově neurčený finanční dar

1 080,00 Kč

Skarab, s.r.o.

účelově neurčený finanční dar

3 000,00 Kč

účelově určený finanční dar

12 500,00 Kč

Continental Automotive Czech
Republic s.r.o.

CELKEM

31 380,00 Kč
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10. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při
plnění úkolů ve vzdělávání
Základní škola nemá odborovou organizaci. Mezi partnery, se kterými škola úzce
spolupracuje, patří: Rada školy, Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor
Jičínská, odbor rozvoje města, Dětský domov a ŠJ Příbor, Domov pro seniory v Příboře.
V rámci této spolupráce jsou konzultovány hlavní úkoly ve vzdělávání a rozvoji školy. Nadále
probíhala spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálními pedagogickými
centry, s občanským sdružením „Hájenka“ v Kopřivnici, Stanicí pro záchranu živočichů v
Bartošovicích, s DDM Luna Příbor, BAV klubem a ostatními organizacemi města Příbora. ZŠ
pravidelně spolupracuje s Policií ČR, s Městskou policií Příbor, jejíž zaměstnanci připravili
besedy pro žáky. Navázali jsme spolupráci s organizací Člověk v tísni o.p.s., Klubem Kryt,
s nízkoprahovým zařízením NaZemi, z.s., Tereza, vzdělávací centrum, z.ú.

11. Závěr
Tato zpráva je v souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 15/2005 Sb.,
kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení
školy. V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních
zpráv a vlastního hodnocení školy, musela být zpráva částečně omezena v oblasti osobních
informací.

V Příboře 28. 8. 2018

Mgr. Jarmila Bjačková
ředitelka školy
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Příloha vybraných článků a fotografií z akcí
Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Pulčinské skály s preventivní tematikou
Příloha č. 2 – Projektový týden 7. ročníků „Objevujeme svět“
Příloha č. 3 – Naše basketbalová jízda
Příloha č. 4 – Velikonoční jarmark
Příloha č. 5 – „Já jsem ok – Ty jsi ok“ aneb Projekt o tom, co je identita a respekt a proč jsou
důležité
Příloha č. 6 – Olympiáda ve školní družině
Příloha č. 7 – Vzdělávací exkurze do Vídně
Příloha č. 8 – 3D tiskárna na naší škole
Příloha č. 9 – Školní časopis v celostátním finále nezklamal
Příloha č. 10 – Setkání čtenářských škol projektu Pomáháme školám k úspěchu
Příloha č. 11 – Prestižní titul „Světová škola“ zamířil do Příbora
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