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1. Úvod
Předkládaná „Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín“ analyzuje současný stav
školství z hlediska profilace jednotlivých zařízení, naplněnosti škol a školských zařízení,
technického stavu budov a finanční náročnosti provozu těchto zařízení. Zároveň tato zpráva
navazuje na předchozí zprávy o stavu školství v jednotlivých letech a pečlivě se zabývá
faktory, které negativně ovlivňují školství s cílem jejich eliminace nebo snížení negativních
dopadů na hospodaření města.
Faktory, které negativně ovlivňují vývoj školství:





mírně klesající demografický vývoj ve městě od roku 2012,
přísný normativní způsob financování přímých vzdělávacích nákladů,
růst cen energií, služeb a prací,
zrušení plateb za cizí žáky, kteří navštěvují novojičínské základní školy.

Pozitiva, kterých bylo dosaženo:





navýšení dostatečné kapacity MŠ a tím uspokojen plně zájem rodičů o umístění dětí
do MŠ,
snížení nákladů na vytápění vlivem zateplení některých školských budov,
optimální naplnění tříd přispělo k vyrovnanějšímu financování ze státního rozpočtu,
využití dotačních titulů přispělo k nadstandartnímu vybavení učeben a školních zahrad.

2. Přehled škol, předškolních a školských zařízení v Novém Jičíně
Mateřské školy
Na území města se nachází celkem 6 předškolních zařízení, z toho dvě mateřské školy jsou
soukromé (Mateřská škola novojičínská Beruška, spol. s r.o. a Mateřská škola Bludovice,
školská právnická osoba). Dále děti z Nového Jičína navštěvují Mateřskou školu Palováček,
s.r.o., která se nachází v katastru obce Šenov u Nového Jičína.
Přehled mateřských škol:
1. Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace,
odloučené pracoviště:




MŠ Jubilejní 1,
MŠ Vančurova 36,
MŠ Loučka 115.

2. Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace,
odloučené pracoviště:



MŠ Smetanovy sady 6,
MŠ Jiráskova 10.
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3. Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace,
odloučené pracoviště:



MŠ Komenského 78,
MŠ Beskydská 143.

4. ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace, odl. prac. MŠ Dlouhá 56
Základní školy
V Novém Jičíně se nachází v současné době 4 úplné základní školy, jejichž zřizovatelem je
Město Nový Jičín a 1 soukromá základní škola, která byla zřízena k 1.9.2014.
Přehled základních škol:
1. Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace,
(odloučené pracoviště: ZŠ Nový Jičín, Dlouhá 56),
2. Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace,
3. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace,
4. Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace,
5. Základní škola Galaxie, s. r. o. – zřizovatel soukromá osoba.
Středisko volného času
1. Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace – zřizovatelem je
Město Nový Jičín.
Ostatní školy a školská zařízení
1. Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace,
2. Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,
příspěvková organizace,
3. Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace,
4. Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace,
5. Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Nový Jičín, Divadelní 12.
Čtyři z těchto zařízení jsou zřizovaná Moravskoslezským krajem, pouze Výchovný ústav
je zřizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Střední školy
Na území města jsou 4 střední školy zřizované Moravskoslezským krajem a 1 střední škola
soukromá.
1.
2.
3.
4.
5.

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace,
Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace,
Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace,
Educa – Střední odborná škola, s r.o. – zřizovatel soukromá osoba.
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Školy, předškolní zařízení a školská zařízení spadající do obvodu rozšířené působnosti
města Nový Jičín, kde je odborem ŠKS vykonáván výkon státní správy:
1. ZŠ Bartošovice 147
2. ZŠ a MŠ Hodslavice 300
3. ZŠ a MŠ Kunín 346
4. ZŠ a MŠ Mořkov, Sportovní 258
5. ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3
6. ZŠ Nový Jičín, Komenského 66
7. ZŠ Nový Jičín, Komenského 68
8. ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1
9. ZŠ a MŠ Sedlnice 253
10. ZŠ Starý Jičín 126
11. ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou 323
12. ZŠ a MŠ Šenov u N. Jičína, Školní 20
13. ZŠ a MŠ Bernartice nad Odrou 80
14. ZŠ a MŠ Hladké Životice 188
15. ZŠ a MŠ Hostašovice 31
16. ZŠ a MŠ Libhošť 90

17. ZŠ Jeseník n/O 58
18. ZŠ Rybí 110
19. ZŠ a MŠ Životice u N. Jičína 149
20. MŠ Bartošovice 14
21. MŠ Jeseník nad Odrou 67
22. MŠ Máj Nový Jičín, K. Čapka 6
23. MŠ Trojlístek N. Jičín, Máchova 62
24. MŠ Sady Nový Jičín, Revoluční 52
25. MŠ Rybí 318
26. MŠ Starý Jičín 75
27. SVČ Fokus Nový Jičín

3. Profilace škol a školských zařízení
3.1. Profilace mateřských škol na území města Nového Jičína
Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace
Profilace školy:
Mateřská škola Máj je největší právní subjekt v Novém Jičíně, který slučuje 4 mateřské školy
– MŠ K. Čapka, MŠ Vančurova, MŠ Jubilejní a MŠ Loučka.
Všechna pracoviště MŠ Máj reagují na současné požadavky moderní předškolní pedagogiky a
ve svých vzdělávacích programech a praxi aplikují poznatky získané studiem a pobytem na
tuzemských i zahraničních stážích. Uplatňují také některé prvky alternativních pedagogických
směrů, jako jsou např. Začít spolu, Montessori, Zdravá MŠ, Daltonský plán aj.
 MŠ K. Čapka 6 je pětitřídní MŠ zaměřená na všestranný pohybový rozvoj dětí.
Využívá k tomu nově zrenovovanou školní zahradu a také časté vycházky a výlety do
okolí Nového Jičína a společné sportovní a zábavné akce pro rodiče s dětmi. Velký
důraz klade na ekologickou výchovu, zdravou stravu a otužování. Děti se seznamují se
zdravým životním stylem, jak dbát o bezpečnost svou i druhých, k čemuž přispívá
spolupráce s policií, s hasiči a s Mendelovou střední školou zdravotnickou. Děti se
účastní také akcí pořádaných Městem Nový Jičín, Žerotínským zámkem
a Návštěvnickým centrem NJ. V MŠ se děti seznamují také s výukou Hejného
matematiky pro MŠ a dále se mohou realizovat v kroužcích, jako např. zumba,
keramika, metoda dobrého startu, dramatický kroužek, lyžáček, předplavecký výcvik.
 MŠ Vančurova je čtyřtřídní MŠ, z toho má dvě třídy s logopedickou péčí, kde je
snížený počet dětí a souběžně s klasickým předškolním vzděláváním zde probíhá také
logopedická reedukace. Úzce spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními,
a to Pedagogicko-psychologickou poradnou (dále jen PPP) a Speciálně pedagogickým
centrem (dále jen SPC) a rodičům z MŠ Máj nabízí logopedické a speciálně
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pedagogické konzultace v MŠ spolu s možností zapůjčovat si různé pomůcky
a literaturu. MŠ podporuje v běžných třídách inkluzivní vzdělávání s respektováním
individuálních potřeb dětí mimořádně nadaných i dětí se zdravotním postižením.
Pracují zde speciální pedagogové a v každé třídě je přítomen asistent pedagoga.
Vzdělávání se zaměřuje na respektování individuálních potřeb dětí s důrazem na
vzájemnou sounáležitost, zprostředkovávání bohatých emočních prožitků a vlastních
praktických zkušeností s každodenním zažíváním úspěchu a rozvíjením zdravé
sebedůvěry dětí. Ve třídě předškoláků probíhá výuka anglického jazyka, předplavecký
výcvik a Metoda dobrého startu. MŠ má nově zrekonstruovanou zahradu a dále nabízí
bruslení, lyžáček, sporťáček v Abácii a zumbu.
 MŠ Jubilejní je dvoutřídní MŠ, která se zaměřuje na otužování, saunování a plavání
ve slané mořské vodě, ve spolupráci s klubem Keny. Dále MŠ nabízí dětem možnost
seznamovat se s polytechnickou a enviromentální výchovou. Úzce spolupracuje se ZŠ
Jubilejní a nabízí kroužek anglického jazyka a bruslení.
 MŠ Loučka je jednotřídní a díky vhodnému umístění na okraji města uprostřed zeleně
je zaměřena na enviromentální výchovu. Okolí využívá nejenom k vycházkám, ale
také k načerpání nových znalostí o přírodě. Děti využívají každé příležitosti, aby pro
přírodu vykonaly něco prospěšného. Nepracují na principu soutěživosti, ale
upřednostňují kolektivní kooperaci a učení se přirozenou nápodobou mladších dětí od
starších, hrou a prožitkovým učením, kdy si děti na řadu poznatků přicházejí sami
vlastní aktivitou. MŠ úzce spolupracuje s TJ Orel a osadním výborem místní části
v Loučce, při pořádání společných akcí. Děti mohou navštěvovat pěvecký a keramický
kroužek, nově také seznamuje děti s prvky religiozity, se snahou posilovat
sounáležitost, mravní hodnoty a přehled o dějinách křesťanství.
Technický stav budov:
Za období 2014-2016 prošly objekty MŠ Máj rozsáhlou údržbou a opravami. Každoročně se
provádí etapovitě oprava plotu kolem areálu MŠ Vančurova a K. Čapka. Byly zpracovány
projektové dokumentace na zateplení, opravu střechy a výměnu oken na pracovišti Jubilejní.
Postupně se provádí výměna PVC a koberců a každoročně se provádí malířské a natěračské
práce na všech objektech. Byly doplněny herní prvky na školní zahradě na odl. prac. Jubilejní.
Do školních jídelen a výdejen byla zakoupena myčka na nádobí, kuchyňský robot a plynový
varný kotel a pro potřeby školky byl pořízen i mandl. Největší údržbovou prací v roce 2016
byla oprava stávající střechy na odloučeném pracovišti na ulici Vančurova, kde došlo
k částečné výměně vyhnilých krovů a výměně střešní krytiny ze současného nevhodného
plechového pláště na keramickou dvoudrážkovou tašku typu černá engoba. Zároveň došlo
k celkové výměně oplechování a klempířských prvků tohoto historického objektu.
Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace
Profilace školy:
Snahou Mateřské školy Sady - jejich 3 odloučených pracovišť je nabídnout rodičům takový
výchovně vzdělávací přístup, který jim a jejím dětem nejvíce vyhovuje.


MŠ M. Montessori Revoluční 52 v N. Jičíně je čtyřtřídní MŠ, pracuje podle jednoho
z alternativních vzdělávacích programů schválených MŠMT a to „Mateřská a Základní
škola Montessori“. Vzdělávací systém Montessori je založen na „polarizaci
pozornosti“. Spočívá v tom, že dítě vlastní aktivitou rozvíjí svou osobnost a učitel
dítětem nemanipuluje, ale pomáhá udělat vše tak, aby dítě vlastními silami a svým
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tempem získávalo nové vědomosti a dovednosti. Všechny učitelky jsou proškoleny
v práci s tímto vzdělávacím systémem. Děti zde mohou pracovat v keramické dílně,
seznamovat se s hrou na flétnu a anglickým jazykem. Pohybové dovednosti získávají
v kroužku zumby. Přírodu a její zákonitosti mohou děti poznávat na nově
zrekonstruované zahradě Království lesa.
MŠ Jiráskova 10 je trojtřídní MŠ, která je zaměřena na všestranný rozvoj osobnosti
dítěte. Poloha MŠ umožňuje dětem poznávat své město a využívat všechny možnosti,
které střed města nabízí. Spolupracují se střediskem volného času Fokus, využívají
akcí Návštěvnického centra a Žerotínského zámku v Novém Jičíně. Pohybové
dovednosti získávají spoluprací se zimním stadionem. Děti se mohou učit základy
anglického jazyka, navštěvovat kroužek keramiky nebo se seznamují s hrou na flétnu.
MŠ ve Smetanových sadech 6 je dvoutřídní MŠ, která je zaměřena na environmentální
výchovu. Leží v blízkosti lesoparku Skalky. MŠ využívá svého okolí k poznávání
přírody a k vytváření pozitivního vztahu k životnímu prostředí. MŠ spolupracuje
s denním stacionářem Domovinka. Děti navštěvují klienty s kulturním programem
a společně tráví čas hraním her, tvořením nebo povídáním. MŠ tak přispívá k
vytváření pěkných mezigeneračních vztahů. Děti mohou navštěvovat kroužek
anglického jazyka, keramiky a zumby.

Všechna pracoviště po celý rok využívají ke hrám a vzdělávání zrenovovanou zahradu na MŠ
Revoluční „Království lesa“ a „Kouzelnou dílnu“ ke tvoření a práci.
Technický stav budov:
V období 2014-2016 byly provedeny významné údržbové a investiční akce. V roce 2014 byl
dokončen projekt s názvem „MŠ Montessori – šance pro vaše dítě“ financovaný z ROP
Moravskoslezsko. Předmětem projektu byly stavební úpravy pro nové dispoziční řešení
celého podkroví a 3. NP stávajícího objektu budovy školky a rekonstrukce střešního pláště
budovy mateřské školy. Těmito stavebními úpravami bylo dosaženo zvětšení plochy pro
možnost zvýšení kapacity mateřské školy o 15 dětí. V podkroví kompletní přestavbou vznikla
nová herna a ložnice pro děti s potřebným sanitárním zařízením. Dále byla projektem řešena
nevyhovující střecha objektu, který je s ohledem na svou historickou hodnotu památkově
chráněn a řešení nové střechy bylo potřebné pro zachování dobrého stavu kulturní památky.
Projekt se s ohledem na výměnu střechy na památkově chráněné budově taktéž dotýká
zachování kulturního dědictví města. Za způsob a provedení opravy této kulturní památky
Město Nový Jičín obdrželo krajskou cenu s názvem „Památka roku 2014“ za nejlépe
opravenou památku Moravskoslezského kraje. Zároveň proběhla v roce 2014 rozsáhlá
investiční akce na odloučeném pracovišti Jiráskova, která spočívala v celkové rekonstrukci
pláště budovy včetně oken a dveří. Zároveň byla v této budově provedena oprava stávající
kotelny, částečně opravena vodoinstalace a prádelna. K této mimořádně rozsáhlé akci město
přistoupilo na základě měření škodlivých minerálních a azbestových vláken, kde v roce 2012
zjistili hygienici překročení limitu azbestu. Došlo k odstranění závadných azbestových panelů
a v rámci Operačního programu Životního prostředí k zateplení obvodového pláště budovy
včetně výměny oken a opravy střechy. Zároveň byly na všech pracovištích provedeny
malířské a natěračské práce včetně opravy podlahových krytin. Do školní jídelny na odl. prac.
Revoluční byla pořízena škrabka brambor. Zároveň instalován herní prvek na zahradu odl.
pracoviště Jiráskova. V roce 2016 byla na odl. pracovišti Smetanovy Sady provedena celková
kanalizace a odvodnění objektu Smetanovy Sady včetně další etapy opravy rozvodů vody na
odl. pracovišti Jiráskova.
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Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace
Profilace školy:
Filosofií mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené
edukační činnosti, položit základy celoživotnímu vzdělávání všem dětem podle jejich
možností, zájmů a potřeb.
 MŠ Beskydská 143 je jednotřídní MŠ, která byla začleněna do subjektu MŠ Trojlístek
od 1.1.2015. Jde o MŠ rodinného typu s kapacitou 23 dětí. Edukační záměr MŠ
„Vyrůstáme s přírodou“ je přizpůsoben nové zahradě „Zahrada dobrodružství“
vybudované v přírodním stylu. Je plně využita téměř po celý školní rok nejen
k různým pohybovým aktivitám, pozorování přírody a rostlin, ale také v zimním
období ke sněhovým radovánkám a sáňkování. Mateřská škola je velmi aktivní,
účastní se řady akcí pořádaných městem, sama řadu akcí a zajímavých setkání
organizuje. Děti zpívají a hrají v hudebním kroužku „Notečky“, velký ohlas mezi
rodiči má také keramické tvoření.
 MŠ Komenského 78 je trojtřídní MŠ, která je jedním z nejstarších předškolních
zařízení na území města. Je obklopena rozlehlou zahradou. Jde o trojtřídní zařízení
s kapacitou 84 dětí. V MŠ jsou integrovány děti s ortoptickými vadami, které jsou
vzdělávány ve spolupráci s odbornou zdravotní sestrou a oční lékařkou. Součástí školy
je ortoptická cvičebna. Všem dětem je věnována stejná péče na vysoké odborné
úrovni. Prostředí MŠ je velmi podnětné a poskytuje dětem bezpečné zázemí. Mateřská
škola v letošním roce pracuje se záměrem „Rok s pohádkou“ v návaznosti na projekt
„Celé Česko čte dětem“. Rodiče mají možnost účastnit se všech akcí školy,
nadstandardní aktivitou v letošním školním roce je předplavecký výcvik.
 MŠ Máchova 62 je trojtřídní zařízení s kapacitou 75 dětí. Program školy je zaměřen na
environmentální výchovu. Je zpracována 5letá vize jako součást přílohy ŠVP MŠ
Trojlístek. V současné době se škola zabývá programem: „Tajemství vzduchu“.
K uskutečňování programu napomáhá podnětné prostředí zahrady s názvem: „Příroda
na dosah i na dotek“.
Pedagogové pro svou práci preferují výběr prvků
z alternativních programů (Montessori, Zdravá MŠ, Začít spolu). Škola nabízí
nadstandardní aktivity, které je možno navštěvovat i spolu s rodiči: předplavecký
výcvik, pěvecký sboreček, angličtina hrou, keramický kroužek, pískání na zobcovou
flétnu. Součástí budovy je školní kuchyň, ve které je připravována strava i pro obě
střediska MŠ Trojlístek.
Technický stav budov: Za sledované období 2014-2016 byly na pracovištích prováděny
záchovné údržbové práce jako např. oprava okapů, výměna ventilů u radiátorů, oprava
pískovišť a výměna a oprava podlahových krytin. Zároveň probíhá v postupných etapách
rekonstrukce sociálního zařízení na pracovišti MŠ Máchova a oprava oplocení. Byly pořízeny
herní prvky a altán včetně vydláždění na zahradu MŠ Komenského. Ve školní jídelně MŠ
Máchova proběhla oprava dlažby a byla pořízena smažící pánev. Zároveň byla provedena
celková rekonstrukce výdejny stravy na odloučeném pracovišti Komenského 62.
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3.2. Profilace základních škol na území města Nového Jičína
Základní škola Nový Jičín, Tyršova l, příspěvková organizace
Profilace školy:






















škola je otevřena všem dětem, rodičům a veřejnosti,
vyučuje se rozšířená výuka cizích jazyků od roku 1987, výuka anglického jazyka
probíhá od 1. ročníku,
rozšířená výuka tělesné výchovy o jednu hodinu pro žáky 1. – 3. ročníku v rámci
projektu MŠMT „Hodina pohybu navíc“,
v rámci ozdravného programu zajištění plavání pro děti 1. a 2. stupně, bruslení pro
žáky 1. stupně,
výuka Montessori probíhá od školního roku 2016/2017,
integrace žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, spolupráce s Pedagogickopsychologickou poradnou (PPP) a Speciálně pedagogickým centrem (SPC),
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťují pedagogickou péči ve
vyučování a v rámci speciálně pedagogické péče dle doporučení PPP dva speciální
pedagogové spolu s dyslektickou asistentkou a tři asistenti pedagoga,
individuálně se škola věnuje nadaným žákům (příprava na vědomostní soutěže,
mezinárodní jazykové zkoušky) a sportovním talentům (atletický kroužek). Žáci jsou
úspěšní především v cizích jazycích a přírodovědných předmětech, kde se umísťují na
předních místech v okrese, kraji i na republikové úrovni,
inkluzivní vzdělávání podpořeno, v rámci projektu OP VVV, působením dvou školních
asistentů, zařazením žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do
extrakurikulárních aktivit (čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her
a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem),
škola je zapojena do mezinárodního projektu Erasmus (výjezdy učitelů na stáže
a kurzy do zahraničí – Anglie, Německo, Island, Kypr, Malta, Francie, Belgie, USA),
stáže zahraničních lektorů a studentů učitelství probíhají pravidelně (lektoři z Belgie,
Francie),
exkurze žáků do zahraničí (Ukrajina, Německo, Anglie, Benelux, Dánsko),
je podporována výuka ICT, používá se ve výuce multimediální zařízení,
je podporována ekologická výchova (třídění odpadů, organizace sběru elektroodpadu
a papíru, ekologická měření v terénu s technikou PASCO),
škola spolupracuje s dětským domovem, mateřskými, základními a středními školami
v Novém Jičíně a okolí,
„Škola nanečisto“- adaptační lekce pro předškolní děti a jejich rodiče,
škola spolupracuje s policií a hasiči,
škola se pravidelně zapojuje do projektů financovaných z Evropských fondů (IROP,
OPVK, OP VVV),
výuka náboženství.

Technický stav budov:
V průběhu období 2014-2016 došlo k etapizaci výměny oken a zbudování klimatizace
v přístavbě školní budovy, byly upraveny průjezdové brány, opraveno osvětlení školy,
opraveny podlahy v učebnách a na chodbách školy. Zároveň proběhla oprava sociálního
zařízení, zabezpečení budovy školy, oprava stupaček teplé vody. Byla provedena částečná
výměna dveří a realizovaly se každoroční výmalby a nátěry interiéru školy. Do školní jídelny
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byly pořízeny 2 konvektomaty, mycí stroj a varný plynový kotel. Zároveň v tomto období
byla zhotovena projektová dokumentace na opravu střechy a fasády budovy školy.
V roce 2014 byl realizován projekt z dotace ROP Moravskoslezsko. Cílem projektu s názvem
„Moderní škola – člověk pro 21. století“ bylo zkvalitnění výuky žáků formou modernizace
vybraných učeben, tělocvičny a dalšího školního prostředí a vybavení těchto prostor
moderními učebními pomůckami. Projektem došlo k rekonstrukci tělocvičny, učebny fyziky
a přípravny fyziky, učebny zeměpisu, cvičné kuchyňky pro výuku vaření a chodby vedoucí k
rekonstruovaným učebnám. Dále byl realizován projekt z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurence OPVK „V rozmanitosti je krása – zlepšení vztahu žáků
k přírodovědnému vzdělávání.“ Přínosem pro školu je učebna chemie a přírodopisu,
výjezdy žáků, technické vybavení, proškolení učitelů přírodovědných předmětů.
Všechny učebny jsou vybaveny polohovatelným školním nábytkem. K výuce odborných
předmětů jsou využívány nové učebny chemie, přírodopisu, fyziky, zeměpisu a školní
kuchyňka.
Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace
Profilace školy:






















rozšířená výuka cizích jazyků, výuka anglického jazyka od 1. ročníku,
rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na volejbal,
výuka matematiky metodou Hejného,
bezbariérová škola pro děti tělesně postižené,
úzká spolupráce s Dětským centrem a PPP,
integrace dětí se speciálně vzdělávacími potřebami,
na škole pracují 4 asistentky pedagoga,
individuální péče pro integrované žáky a zajištění individuálních náprav čtení dle
doporučení PPP a SPC,
podpora nadaných žáků – zapojení do olympiád a soutěží vědomostních, technických,
sportovních a výtvarných,
v rámci ozdravného programu zajištění plavání pro děti 1. a 2. stupně,
škola propaguje spolupráci a otevřenou komunikaci s rodiči – získala certifikát „Rodiče
vítáni“,
„Školní poradenské pracoviště“ ve složení výchovný poradce, metodik prevence
a školní speciální pedagog,
„Individuální výchovný plán“ - forma spolupráce s rodiči problémových žáků,
spolupráce s MŠ, ZŠ, SŠ, Městským kulturním střediskem, policií a hasiči, SVČ
FOKUS, RENARKONEM, Domovem pro seniory,
„Předškoláček“- pro předškolní děti a jejich rodiče,
škola nabízí širokou nabídku zájmových útvarů,
školní cizojazyčná knihovna,
podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP),
zapojení školy do mezinárodních projektů – eTwining, Erasmus + KA2,
zapojení do projektu v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I,
výuka náboženství.

Technický stav budov:
V závěru roku 2012 doznala budova obrovské změny. Z prostředků města a z prostředků
Operačního programu Životního prostředí byla opravena střecha, zateplená fasáda školy
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a provedena výměna oken školy. V období 2014-2016, kdy byl již objekt školy zateplen, se
prováděly úpravy předávací stanice, která regulovala vytápění objektu a zároveň byly
instalovány termoventily ve všech učebnách školy. Prováděla se etapizace opravy sociálních
zařízení, bylo provedeno zabezpečení objektu školy a nezbytné malířské a natěračské práce
interiéru školy. Do školní jídelny byl pořízen varný plynový kotel, konvektomat a myčka na
nádobí.
V roce 2014 byl dokončen projekt s názvem „Zdravá škola“ financovaný z ROP
Moravskoslezsko, který řeší rekonstrukci a modernizaci dvou tělocvičen včetně nářaďoven
a kompletní vybavení učebny „Výchova ke zdraví“ nábytkem, interaktivní tabulí
s příslušenstvím a multimediální katedrou.
Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace
Profilace školy:













školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Brána do života“ vychází
z principu programu „Začít spolu“,
rozšířená výuka cizích jazyků (Aj, Nj, Rj), výuka Aj od 1. třídy metodou Jolly Phonics,
rozšířená výuka tělesné výchovy zaměřená na plavecké sporty ve spolupráci s KVS
Laguna,
výuka matematiky podle prof. Hejného,
podpora nadaných žáků - od září 2016 vznikl Klub nadaných dětí ve spolupráci
s Mensou,
zapojení do celostátních soutěží (Logická olympiáda, BRLOH, Kvarteto) a do soutěží
vyhlašovaných MŠMT (vědomostní, jazykové a sportovní),
mimoškolní aktivity: kroužek Debrujáři, Klub zábavné logiky a deskových her,
Čtenářské kluby, pestrá nabídka kroužků v rámci školní družiny (florbal, švihadla,
keramika, kuchtík, pískání, informatika,….),
pravidelné akce školy: lyžařský kurz, turistický kurz, jazykové pobyty s rodilými
mluvčími, pobyty v přírodě, exkurze, zapojení v soutěžích, projektové dny, školní
akademie, akce podporující Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO),
zavádění metody CLIL (výuka nejazykového předmětu v cizím jazyce) ve výuce,
realizace projektů v rámci eTwinningu,
spolupráce s MŠ (Předškoláček), se ZŠ ze spádových obcí,
spolupráce se SŠ v oblasti profesní orientace žáků, projekt NatTech (2013- 2015),
škola se pravidelně zapojuje do projektů financovaných z Evropských fondů (IROP,
OPVK, OP VVV).

Technický stav budov:
V roce 2014-2015 škola realizovala společně s Komenského 66 a se zřizovatelem školy
projekt Bezpečně do škol v Novém Jičíně, jehož výstupem je i změna dopravní situace na
ulici Komenského. V roce 2014 byl zaveden kamerový systém k hlavním vchodům a do
šaten, v roce 2015 byla realizována první etapa rozsáhlé opravy elektroinstalace a výměny
osvětlovacích těles s použitím LED technologií – 3.NP. V roce 2016 pokračovala 2.etapa
opravy elektroinstalace a výměny osvětlovacích těles s použitím LED technologií – 2.NP +
navazující práce (nátěry radiátorů, opravy podlah). Do školní kuchyně byl pořízen nový
konvektomat a mrazící box.
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Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín. Jubilejní 3, příspěvková organizace –
pracoviště ZŠ Jubilejní 3
Profilace školy:
















výuka anglického jazyka od 1. ročníku,
rozšířená nabídka informatiky a výpočetní techniky,
vytváření přátelského a bezpečného prostředí pro žáky,
výuka druhého cizího jazyka od 6. ročníku,
výuka matematiky na 1. stupni s využitím prvků metody prof. Hejného,
Olympijský víceboj v 1. – 4. ročníku – projekt podporovaný Sazkou,
nadstandardní nabídka volitelných předmětů a kroužků,
činnost pěveckého sboru Jitřenka podporovaná zřizovatelem,
pestrá činnost školní žákovské samosprávy,
na škole pracuje školní psycholog,
využití elektronických výukových materiálů z projektu „Učíme se interaktivně“
z operačního programu Vzděláváním pro konkurenceschopnost,
využití výukových materiálů z projektu „Modernizace výuky“ z operačního programu
Vzděláváním pro konkurenceschopnost,
každoroční příprava budoucích prvňáčků v rámci aktivity „Předškoláček“,
ekologický projekt „Recyklohraní“,
rozšířená nabídka praktických činností (technické práce, vaření, pěstitelské práce)
v odborných učebnách pro tyto obory.

Technický stav budov:
V roce 2015 doznala budova obrovské změny. Z prostředků města a z prostředků Operačního
programu Životního prostředí byla opravena střecha, zateplená fasáda školy a provedena
výměna oken školy. V období 2014-2016 byla z důvodu tepelných úspor budovy zregulována
otopná soustava včetně pořízení termoventilů. Zároveň byla provedena další etapa
elektroinstalace, byla provedena oprava školního rozhlasu a oprava podlahových krytin
a nezbytné nátěry a nátěry interiéru školy. Do školní jídelny byl zakoupen konvektomat.
V roce 2015 škola realizovala projekt „Moderněji v odborných učebnách“, kterým se
zmodernizovala učebna chemie a laboratoř (Jubilejní 3) a jazyková učebna (Dlouhá 56).
Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín. Jubilejní 3, příspěvková organizace –
pracoviště ZŠ Dlouhá 56
Profilace školy:
 výuka anglického jazyka od 1. ročníku a druhého cizího jazyka od 6. ročníku,
 vedení žáků ke spolupráci, kladení důrazu na vyhledávání informací z různých zdrojů,
učení žáků formulovat svůj vlastní názor,
 alternativní metody – důraz kladem na čtenářskou a informační gramotnost využívání
kooperativního učení a jiné prvky moderních metod,
 pěvecký sbor Dlouháčci,
 písmo Comenia Script – je nabízeno rodičům v 1. třídě, písmo se vyučuje až na
základě jejich souhlasu, genetická metoda čtení,
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 na prvním stupni se zařazuje metoda Hejného v matematice,
 akce školy: Akademie pro rodiče co 4 roky, nocování ve škole na 1. stupni, Lyžáček
na Svinci pro žáky 2. a 3. tříd, společné výrobky žáků a rodičů, Slavnost Slabikáře,
pětidenní pobyt v přírodě pro žáky 3. až 5. tříd, Jarmark, Ukaž co umíš, projekt Napříč
školou, školní turnaje ve florbalu, pexesu aj.,
 vytváření přátelského a bezpečného prostředí pro žáky,
 pestrá činnost školní žákovské samosprávy,
 kroužek Šikula podporován zřizovatelem,
 na škole pracuje školní psycholog,
 škola se pravidelně zapojuje do projektů financovaných z Evropských fondů (IROP,
OPVK, OP VVV),
 Ekologický projekt „Recyklohraní“,
 Sazka – olympijský víceboj pro žáky 1.- 4. ročníků.
Technický stav budov:
Dne 1.2.2014 bylo otevřeno nové pracoviště mateřské školy na ul. Dlouhá 56 s kapacitou 100
dětí. V roce 2015 doznala budova na ul. Dlouhá obrovské změny. Z prostředků města
a z prostředků Operačního programu Životního prostředí byla opravena střecha, zateplena
fasáda školy a provedena výměna oken školy. Dále v tomto roce z prostředků města a IPRM
Nový Jičín byla zrekonstruována příjezdová cesta a zpevněné plochy před i za školou
a provedeny terénní a sadové úpravy v okolí školy. Škola těmito celkovými úpravami získala
estetický a moderní vzhled. V období 2014-2016, kdy byl již objekt školy zateplen, byla
provedena regulace otopného systému a byly nainstalovány termoventily v učebnách školy.
Dále byla provedena oprava havarijního stavu kanalizace. Postupně jsou rekonstruována
sociální zařízení, podlahové krytiny a prováděny nátěry a malování interiéru školy. V roce
2016 bylo nově vybudováno v areálu školy dětské hřiště pro děti mateřské i základní školy.
Školní jídelna byla vybavena konvektomatem, stolním robotem a pro výdejnu MŠ byla
pořízena myčka, pračka a servírovací vozíky.
Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín. Jubilejní 3, příspěvková organizace pracoviště MŠ Dlouhá 56
Profilace mateřské školy:
Mateřská škola Dlouhá 56 je čtyřtřídní MŠ, jejíž filosofií je trend neustálého vývoje,
vzdělávání a poznávání, neustrnutí na vžitých metodách práce, hledání vlastních didaktických
cest ke zkvalitňování výchovy a vzdělávání svěřených dětí. Program mateřské školy je
zaměřen na environmentální výchovu. Pozorováním změn v přírodě poskytnout dětem
vysvětlení proč tomu tak je. Děti se seznamují se zdravým životním stylem, získávají nové
poznatky v projektech školy, které v budoucnu ovlivní jejich životní styl a duševní pohodu.
Mateřská škola preferuje výběr prvků z alternativních programů Zdravá MŠ, Začít spolu.
Škola pořádá pravidelně odpolední zábavné aktivity pro rodiče s dětmi.
Technický stav budovy:
Mateřská škola Dlouhá 56 vznikla po stavebních úpravách rekonstrukcí levého křídla
Základní školy Dlouhá 56. V prostorách vznikly čtyři třídy pro sto dětí. Provoz mateřské
školy byl zahájen v únoru 2014. Došlo zde ke zbudování samostatných heren, samostatných
ložnic a rozsáhlé revitalizaci zahrady s herními prvky.
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3.3. Profilace střediska volného času na území města Nového Jičína
Středisko volného času Fokus
Profilace školského zařízení:








zájmové vzdělávání dětí, žáků, studentů SŠ a VOŠ, veřejnosti,
pravidelná činnost kroužků a klubů (95 kroužků),
příležitostné aktivity pro veřejnost (326 akcí pro 21 300 osob),
organizace předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT (21 soutěží s účastí 6 113
žáků),
organizace táborů a pobytových aktivit pro děti, mládež a rodiny s dětmi (9 táborů),
komponované programy pro MŠ, ŠD a DC Nový Jičín,
bezbariérový přístup do celého objektu.

Technický stav budov:
Za sledované období došlo v objektu k částečné výměně oken, izolaci části budovy
a k částečné výměně rozvodů vody.
SVČ Fokus rovněž získalo finanční prostředky z ROP MS, a to na projekt s názvem
„FOKUS – Středisko volného času bez bariér“, jehož cílem bylo dosáhnout maximální možné
přístupnosti poskytovaných služeb ve Středisku volného času Fokus, a to prostřednictvím
vytvoření bezbariérového přístupu do stěžejních kluboven a sociálních zařízení. Došlo
k modernizaci vybavení 5 kluboven (výtvarná dílna, keramická dílna, keramické pece,
glazovna a počítačová klubovna), k vybudování bezbariérového přístupu do všech podlaží
prostřednictvím výtahu, stavební úpravy sociálních zařízení včetně bezbariérového přístupu,
potřebné elektro rozvody v modernizovaných klubovnách a v přízemí zlepšení zázemí
kuchyňky a klubu. Na vstupu do objektu střediska volného času došlo k revitalizaci plochy
a zbudování herního prvku.
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4. Provozní a investiční náklady mateřských škol, základních škol
a střediska volného času
Podrobný přehled o finanční náročnosti provozu jednotlivých mateřských škol, základních
škol a SVČ uvádějí následující tabulky a grafy:
Tabulka č. 1: Provozní výdaje bez energií
Provozní výdaje bez energií
škola

2012

2013

2014

2015

ZŠ a MŠ Jubilejní 3

2 836

2 443

2 887

3 864

ZŠ Komenského 66

2 274

1 965

1 854

2 148

ZŠ Komenského 68

1 555

1 322

1 353

1 656

ZŠ Tyršova 1

1 692

2 053

2 354

2 526

MŠ Máj

797

738

950

1 230

MŠ Sady

852

776

1161

1 378

MŠ Trojlístek

644

383

925

921

SVČ Fokus

520

515

466

604

11 170

10 195

11 950

14 328

Celkem

Obr. č. 1: Provozní výdaje bez energií
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Tabulka č. 2: Energie (voda, el.energie, plyn, teplo)
Energie (voda, el. energie, plyn, teplo)
škola

2012

2013

2014

2015

ZŠ a MŠ Jubilejní 3

4 520

4 810

4 011

3 639

ZŠ Komenského 66

1 951

2 050

1 633

1 619

ZŠ Komenského 68

1 473

1 514

1 294

1 389

ZŠ Tyršova 1

2 379

2 182

1 900

2 040

MŠ Máj

1 338

1 297

1 137

1 194

MŠ Sady

1 273

1 233

836

808

MŠ Trojlístek

1 332

1 475

1 027

861

670

750

607

619

14 936

15 311

12 445

12 169

SVČ Fokus
Celkem

Obr. č. 2: Energie (voda, el.energie, plyn, teplo)
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Tabulka č. 3: Údržba majetku
Údržba majetku
škola

2012

2013

2014

2015

ZŠ a MŠ Jubilejní 3

2 044

2 389

690

2 670

ZŠ Komenského 66

1 271

500

366

832

ZŠ Komenského 68

2 758

588

190

2 315

ZŠ Tyršova 1

2 084

750

689

1 354

MŠ Máj

2 313

2 727

329

704

MŠ Sady

787

287

1 212

949

MŠ Trojlístek

819

1 308

280

1 138

SVČ Fokus

549

396

51

701

12 625

8 945

3 807

10 663

Celkem

Tabulka č. 4: Investice bez zapojení fondů
Investice bez zapojení fondů
škola

2012

2013

2014

2015

ZŠ a MŠ Jubilejní 3

909

5 237

66

1 077

ZŠ Komenského 66

657

674

171

136

ZŠ Komenského 68

354

485

0

0

0

100

1 389

907

MŠ Máj

555

0

228

100

MŠ Sady

630

80

2575

0

91

76

183

80

0

0

0

170

3 196

6 652

4 612

2 470

ZŠ Tyršova 1

MŠ Trojlístek
SVČ Fokus
Celkem

17

Tabulka č. 5: Celkem příspěvek od zřizovatele
Celkem příspěvek (na provoz, údržbu, investice) od zřizovatele
škola

2012

2013

2014

2015

ZŠ a MŠ Jubilejní 3

10 309

14 879

7 654

11 250

ZŠ Komenského 66

6 153

5 189

4 024

4 735

ZŠ Komenského 68

6 140

3 909

2 837

5 360

ZŠ Tyršova 1

6 155

5 085

6 332

6 827

MŠ Máj

5 003

4 762

2 644

3 228

MŠ Sady

3 542

2 376

5 784

3 135

MŠ Trojlístek

2 886

3 242

2 415

3 000

SVČ Fokus

1 739

1 661

1 124

2 094

41 927

41 103

32 814

39 630

Celkem

Obr. č. 3: Celkem příspěvek od zřizovatele
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5. Financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje nový způsob financování přímých
vzdělávacích nákladů (tj. mzdových prostředků zaměstnanců škol a ostatních neinvestičních
výdajů) hrazených ze státního rozpočtu.
V současné době se ze státního rozpočtu za podmínek stanovených zákonem č. 561/2004 Sb.,
v platném znění, poskytují finanční prostředky školám a školským zařízením zřizovaných
obcemi (§ 160 odst.1 písm. c výše uvedeného zákona).
V souladu s vyhláškou č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, v platném znění a se
Směrnicí MŠMT čj. 28 768/2005-45 v platném znění, vydává každoročně odbor školství,
mládeže a sportu Krajského úřadu MSK v přenesené působnosti krajskou metodiku rozpisu
přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnosti škol a školských zařízení
zřizovaných obcemi a krajem, jejíž nedílnou součástí je soustava krajských finančních
normativů.
Pro stanovení rozpočtu přímých výdajů škol a školských zařízení je rozhodující počet dětí,
žáků a stravovaných uvedených v tzv. zahajovacích statistických výkazech na daný školní
rok. Pokud údaje uvedené ve statistických výkazech překračují povolené počty dětí, žáků,
stravovaných, jsou základem pro rozpis rozpočtu údaje uvedené ve školském rejstříku.
Prioritou při zabezpečení vyrovnanosti potřeb a disponibilních zdrojů je zajištění výchovy
a vzdělávání ve školách zařazených v rejstříku škol a školských zařízení při dodržení
závazných ukazatelů v oblasti odměňování s ohledem na oprávněné potřeby škol
s přihlédnutím k plnění požadavků na efektivnost a hospodárné vynakládání veřejných
prostředků.
Tabulka č. 6: Přímé náklady na vzdělávání hrazené ze státního rozpočtu
Přímé náklady na vzdělávání
škola

2012

2013

2014

2015

ZŠ a MŠ Jubilejní 3

26 979

26 974

28 595

30 977

ZŠ Komenského 66

21 233

21 655

22 967

24 908

ZŠ Komenského 68

17 418

18 725

20 499

21 538

ZŠ Tyršova 1

22 194

22 490

23 376

24 116

MŠ Máj

12 790

13 545

13 535

13 609

MŠ Sady

8 714

8 833

9 087

8 680

MŠ Trojlístek

9 319

9 725

8 854

7 976

SVČ Fokus

4 412

4 442

4 328

4 665

123 059

126 389

131 241

136 469

Celkem
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Tabulka č. 7: Přepočtený počet zaměstnanců
Přepočtený počet zaměstnanců
škola

2012

2013

2014

2015

ZŠ a MŠ Jubilejní 3

78,75

77,23

77,71

84,16

ZŠ Komenského 66

59,44

57,38

56,94

60,89

ZŠ Komenského 68

46,59

48,23

52,06

53,85

ZŠ Tyršova 1

62,74

59,49

59,83

59,92

MŠ Máj

42,82

43,66

44,16

43,31

MŠ Sady

28,60

29,12

28,15

26,44

MŠ Trojlístek

30,24

30,18

30,23

24,26

SVČ Fokus

13,20

9,82

10,10

10,62

362,38

355,10

359,17

363,45

Celkem

6.

Cizí žáci plnící povinnou školní docházku v novojičínských
základních školách

Novojičínské základní školy navštěvuje celkem 485 cizích žáků. Novelou školského zákona
k 1. 1. 2013 došlo ke zrušení úhrady plateb za cizí žáky. Město Nový Jičín si již nemůže
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fakturovat úhrady za cizí žáky, kteří plní povinnou školní docházku v novojičínských
základních školách.
V tabulce č. 8 a č. 9 je uveden přehled počtu cizích žáků v novojičínských základních školách.
Tabulka č. 8: Cizí žáci z obcí, které
mají zřízenou úplnou ZŠ - šk.r. 2016/17

Obec
Bartošovice
Bílovec
Frýdek Místek
Fulnek
Havířov
Hodslavice
Hustopeče n/B
Kopřivnice
Kunín
Lešná
Mořkov
Odry
Ostrava
Praha
Příbor
Sedlnice
Starý Jičín
Studénka
Suchdol n/O
Šenov u NJ
Štramberk
Valašské Meziříčí
Orlová - Lutyně
Frýdlant n/O
Karlovice
Vítkov
Smižany (SK)
Veřovice
Brno
Lichnov
Přerov
Sedlnice
Velké Meziříčí
Veřovice
Petřvald
Celkem

I. st.
2
0
2
3
0
2
1
2
11
3
4
2
3
2
0
1
20
1
9
34
1
1
1
1
2
0
0
0
2
0
2
3
1
4
1
121

II. st.
8
1
0
3
1
6
1
4
11
0
6
2
1
0
2
1
11
1
11
29
3
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
4
0
0
0
110

Tabulka č. 9: Cizí žáci z obcí, které
mají zřízenou neúplnou ZŠ - šk.r. 2016/2017

Obec
Bernartice n/O
Bordovice
Hl.Životice
Hostašovice
Jeseník n/O
Libhošť
Pustějov
Rybí
Zašová
Závišice
Ženklava
Životice u NJ
Letonice
Mankovice
Chlebovice
Celkem

I. st.
11
0
0
6
4
14
0
11
1
0
1
4
0
1
1
54

II. st.
35
1
21
17
34
47
2
30
0
2
2
8
1
0
0
200

V tabulce č. 10 je uveden celkový přehled počtu cizích žáků v novojičínských základních
školách od školního roku 2012/2013 až 2016/2017.
Tabulka č. 10

21

Školní rok

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

493

489

504

495

485

Celkem

Obr. č. 4. – Cizí žáci

7. Současné využití kapacit mateřských a základních škol
7.1. Mateřské školy
Kapacita a naplněnost mateřských škol v Novém Jičíně je zřejmá z následující tabulky.
Tabulka č. 11: Kapacita a naplněnost mateřských škol v jednotlivých letech
Zařízení

Kapacita
k 1.9.2016

Školní rok

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

MŠ Máj

298

298

298

293

284

271

MŠ Sady

209

219

217

209

209

209

MŠ Trojlístek

182

234

234

182

182

182

MŠ Dlouhá

100

0

25

100

100

100

Celkem

789

751

774

784

775

762

Kapacita všech MŠ je stanovena na 789 dětí a v současné době je dostačující. Vzhledem
k zvýšenému zájmu rodičů o umístění dětí do MŠ přistoupilo město ve školním roce
2013/2014 k rozšíření kapacity mateřských škol o dalších 40 míst, a to vybudováním nové
MŠ na odloučeném pracovišti Dlouhá 56 (kapacita této MŠ je 100 míst, ale 75 míst bylo
využito jako náhrada za zrušenou MŠ Trlicova) a na MŠ Sady Nový Jičín, Revoluční
o 15 míst.
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V současné době jsou třídy ve většině mateřských škol na základě výjimky z nejvyššího počtu
dětí naplněny na nejvyšší možnou hranici 28 dětí, tj. počet dětí ve třídách se navýšil o 4 děti.
Dle vyhlášky č. 148/2005 Sb. o předškolním vzdělávání se třída mateřské školy naplňuje do
počtu 24 dětí.
Na základě zvyšujícího se počtu dětí s logopedickými vadami Město Nový Jičín a MŠ Máj
Nový Jičín, K. Čapka přistoupili ke zřízení 2. logopedické třídy na této MŠ na úkor běžné
třídy. Počet míst v jedné logopedické třídě je omezen vyhláškou MŠMT na 14 dětí, čímž se
snížila možnost umístění dětí do MŠ celkem o 10 míst. Přesto je aktuálně ještě volná kapacita
v běžných třídách na MŠ Nový Jičín Máj.
Výhledově se problémem pro mateřské školy může stát přijímání dvouletých dětí, protože se
bude muset uměle snížit počet dětí ve třídách, kde budou zařazeny právě tyto malé děti. Jak
uvádí novela školského zákona: „Za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří let se do doby
dovršení tří let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti.“
Město Nový Jičín neustále monitoruje demografický vývoj v Novém Jičíně a s tím související
nastavení kapacit v novojičínských mateřských školách viz. bod 8 této zprávy.

7.2. Základní školy
Kapacita a naplněnost základních škol v Novém Jičíně je zřejmá z následující tabulky.
Tabulka č. 12: Kapacita a naplněnost základních škol v jednotlivých letech

Zařízení
ZŠ a MŠ
Jubilejní 3
celkem
pracoviště
Jubilejní 3
odl. prac.
Dlouhá 56
ZŠ
Komenského
66
ZŠ
Komenského
68
ZŠ Tyršova 1
Celkem

Školní rok

Kapacita
k 1. 9. 2016

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

1220

615

586

579

568

563

720

335

330

340

328

324

500

280

256

239

240

239

750

549

560

598

626

650

570

458

480

501

526

561

800

591

602

605

576

594

3 340

2 213

2 228

2 283

2 296

2 368
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Kapacita základních škol byla stanovena na maximální počet tříd a žáků ve třídě. Nejvyšší
počet žáků ve třídě je 30 dle vyhl. č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.
Uváděná kapacita novojičínských ZŠ v rejstříku škol v žádném případě neodpovídá
skutečnému naplnění škol žáky, a to vzhledem k tomu, že v současné době jsou z kmenových
tříd zřizovány odborné učebny (výpočetní technika, jazykové, fyzikální, chemické,
přírodovědné aj.).

8. Očekávaný demografický vývoj
Počet narozených dětí v Novém Jičíně
Pro přehled uvádíme počet narozených dětí s trvalým pobytem v Novém Jičíně v letech 2004
až 2015.
Tabulka č. 13: Narozené děti s trvalým bydlištěm v Novém Jičíně v jednotlivých letech
rok
narozené
děti

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
219

252

256

284

279

292

262

Obr. č. 5 – Počet narozených dětí v letech 2004-2015
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246

257

221

236

242

9. Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska
V září 2015 začalo Město Nový Jičín pracovat na přípravě nového projektu Místní akční plán
rozvoje vzdělávání Novojičínska (CZ.02.3.68/0.0/0.0/015_005/0000030), který je financován
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání (OP VVV) ve výši 95 %, zbylých 5 % financuje Město Nový Jičín.
Místní akční plán (MAP) bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků
do věku 15 let. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních
školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání,
tj. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místních
specifických problémů a potřeb. Smyslem celého projektu je možnost ulehčit přenos
informací, sdílet příklady dobré praxe, učení se novým věcem apod. Pomocí projektu se také
hledají cesty pro budoucí realizace podnětů při akčním plánování.
Spolupráce povede k:
 systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím
začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení,
 sdílenému porozumění stanovenému cíli - orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání
 podpoře škol se slabšími výsledky,
 rozvoji potenciálu každého žáka,
 dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte či žáka v inkluzivní škole,
 zlepšení spolupráce na území ORP Nový Jičín a využívání místních mimoškolních
zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.
Dalšími očekávanými přínosy pro uvedenou lokalitu MAP je zrovnoměrnění investic do
rozvoje škol a zpřehlednění plánování, uspokojení potřeb jednotlivých škol, lepší zapojení
dětí ohrožených školním neúspěchem, zvýšení čtenářské a matematické gramotnosti, dosažení
inkluze ve vzdělávání, celkový rozvoj kompetencí dětí a žáků, jejich podnikavosti a
iniciativy.
Na přípravě nového projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska se podílí
těchto 5 pracovních skupin:
Skupina č. 1 – Speciální vzdělávací potřeby 1 (MŠ)
Skupina č. 2 – Speciální vzdělávací potřeby 2 (ZŠ)
Skupina č. 3 – Opatření čtenářské gramotnosti + jazyky
Skupina č. 4 – Opatření matematické a finanční gramotnosti + polytechnika
Skupina č. 5 – Neformální vzdělávání
Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je nutnou podmínkou pro využití
finančních prostředků z Integrovaného regionální operačního programu (IROP). MAP musí
navazovat na KAP (krajský akční plán), jež je zpracován Moravskoslezským krajem pro
střední školství.
Výzva na tento projekt byla vyhlášena 8. 9. 2015. Žadatelem v této výzvě je Město Nový
Jičín. Projekt „MAP rozvoje vzdělávání Novojičínska“ bude realizován na celém území obce
s rozšířenou působností (ORP) Nový Jičín s výjimkou obce Šenov u Nového Jičína. Projekt
byl zahájen 1. 1. 2016 a bude realizován 2 roky, tedy do konce 31.12.2017.
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10. Výhled rozvoje školství ve městě Nový Jičín
10.1. Mateřské školy
V současné době je kapacita na mateřských školách v Novém Jičíně téměř vytížena viz. bod
7.1. této zprávy.
Město Nový Jičín na základě podrobných analýz demografického vývoje a sledování zájmu
rodičů o umístnění dětí do mateřských škol přistoupilo k postupnému navyšování kapacit
předškolních zařízení, čímž byl plně naplněn záměr ze zprávy na úseku školství zpracované
odborem školství, kultury a sportu za rok 2013.
Mateřské školy využívají prvky různých alternativních programů jako jsou metoda Marie
Montessori, Začít spolu, Zdravá MŠ, Dalton, výuka matematických kompetencí metodou
Hejného, environmentální výchova. Zároveň na všech mateřských školách jsou organizovány
různorodé kroužky se zaměřením na sport, jazyky a volný čas. Snahou mateřských škol i
zřizovatele je rozvíjet kvalitu vzdělávání.
Do budoucna se jeví jako finančně nejnáročnější:





z pohledu zřizovatele se kvalitně připravit na zájem rodičů o umístění dvouletých dětí
(dle § 34 školského zákona odst. 1 „Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve
věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.“) do MŠ je obtížné,
protože nelze přesně stanovit počet těchto dětí a s tím související vybavení
a dispozičního uspořádání oddělení tak, aby provoz byl v souladu s hygienickými
přepisy,
dobudovat nevyhovující zahrady u MŠ Trojlístek (odl. pracoviště Komenského 78),
MŠ Sady (odl. prac. Smetanovy Sady 6 a Jiráskova 10) a MŠ Máj (odl. prac. Jubilejní
1 a Císařská 115),
každoroční provádění záchovných údržeb budov při dodržování všech hygienických
a bezpečnostních předpisů.

Na přelomu roku 2016-2017 se mateřské školy v Novém Jičíně se souhlasem města zapojí
se svými projekty do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

10.2. Základní školy
Za sledované období 2013-2016 došlo k nárůstu na novojičínských základních školách o 140
žáků (rok 2013/2014 – 2 228 žáků, rok 2016/2017 – 2 368 žáků) a nárůstu počtu tříd z 93 na
101 tříd. Zároveň došlo k mírnému snížení průměrné naplněnosti tříd z 23,85 na 23,45 žáků.
Jak je uvedeno v bodě 3.2 je profilace základních škol velmi rozmanitá a školy využívají
prvky různých vzdělávacích programů (výuka matematiky podle prof. Hejného, vzdělávací
program „Začít spolu“, vzdělávací program „Brána do života“). Výuka angličtiny metodou
„Jolly Phonics“. Od školního roku 2016/2017 začala Základní škola Nový Jičín Tyršova 1
vyučovat i podle metody Marie Montessori. Výuka v této třídě je finančně náročná a město
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Nový Jičín se zavázalo po dobu pěti let přispívat každoročně 120 tis. Kč na zvýšené náklady
na vybavení učeben.
Významným problémem kvality vzdělávání v základních školách bude uplatnění novely
školského zákona § 16 – Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami týkající a aplikaci § 19 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných. Jedná se o začleňování
většího počtu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné třídy základní školy při
absenci speciálních pedagogů. Snahou zřizovatele je rozvíjet kvalitu vzdělávání v základních
školách i za pomoci různorodých aktivit Místního akčního rozvoje vzdělávání Novojičínska.
Optimální naplněnost z pohledu dostatečného zabezpečení finančních prostředků na mzdy
pedagogů i nepedagogů je 25 žáků na třídu. Přímé vzdělávací náklady jsou stanoveny
Krajským úřadem MSK přísně normativně a jsou odvislé od počtu žáků dané školy (je
stanoven normativ na jednoho žáka). Dle informací z Krajského úřadu MSK se chystá změna
způsobu financování prostředků na mzdy ve školství.
Do budoucna se jeví jako finančně nejnáročnější:



rekonstrukce špatného stavu střechy ZŠ Tyršova a oprava fasády a výměna oken ze
dvora školy,
rekonstrukce stávajících školních hřišť, rekonstrukce tělocvičen na ZŠ Jubilejní včetně
odl. pracoviště Dlouhá.

Technický stav budov základních škol je podrobně vyhodnocován a dle finančních možností
města Nový Jičín jsou prováděny záchovné údržby.
Na přelomu roku 2016-2017 se základní školy v Novém Jičíně se souhlasem města zapojí
s projekty do Integrovaného regionálního operačního programu do výzvy č. 47 „Infrastruktura
základních škol SVL (sociálně vyloučená lokalita)“ a Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání.
10.3. Středisko volného času
Přesto, že nabídka využití volného času dětí a žáků v SVČ Fokus je velmi rozmanitá, je nutno
reagovat na potřeby a požadavky rodičů a dětí. Do budoucna bude vhodné se zabývat i
využitím SVČ Fokus pro matky s dětmi, které jsou na mateřské dovolené a monitorovat a
reagovat na zájem o tyto programy.
Do budoucna se jeví jako finančně nejnáročnější:




využití tělocvičny „Tatami“, učebny, klubovny, chodby a vybudování nové šatny
v přízemí budovy,
zateplení objektu,
možnost nástavby budovy s využitím nově zbudovaného prostoru pro klubové
a zájmové využití.

I v budoucnu je pro SVČ Fokus prioritní lákavá nabídka zájmových kroužků a využití
volného času dětí a mládeže s cílem minimalizace finančních nákladů pro rodiče dětí.
Odbor školství, kultury a sportu se spolu s vedením mateřských škol, základních škol
a střediska volného času intenzivně zapojuje do získávání finančních prostředků z fondů
27

Evropské unie, a to zejména z Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního
programu Životního prostředí a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
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11. Závěr
Systematickou prací s ekonomickými a demografickými údaji, které jsou pro znalost školství
důležité se v jednotlivých koncepcích pracuje tak, aby byly postupně řešeny negativní faktory,
které ovlivňují vývoj školství v Novém Jičíně. Jedná se zejména o demografický vývoj,
průměrnou naplněnost ve třídách, sledování klimatu na školách, vyhodnocování technického
stavu budov, uplatňování veškerých dotačních titulů určených školství aj. Nadstandardně
přispívá město svým žákům na náklady spojené s výukou v záchranářském kurzu, nově od
roku 2015 také přispívá na vzdělávání žáků z 8. tříd návštěvou technických parků. Do
budoucna bude nutno se zabývat i finanční pomocí školám v protidrogové problematice.
Díky komplexní práci na všech úrovních se daří plnit vytýčené úkoly stanovené v předchozí
koncepci z roku 2013. Zároveň kvalitní přípravou projektových dokumentací na modernizaci,
investice, údržbu objektů všech školských zařízení je město připraveno reagovat na dotační
tituly a šetřit tak zdroje města. Zároveň vybavení škol a školských zařízení je na vysoké
úrovni a dovoluje našim učitelům používat nejnovější výukové metody.
Prioritní úkol z minulé koncepce, a to zajištění dostatečné kapacity v mateřských školách, se
podařil zcela realizovat. Podařilo se využít volné kapacity na odl. prac. ZŠ Dlouhá, kde se
zkonstruovalo jedno křídlo budovy a vybudovala se nová mateřská škola. Také na MŠ Sady
Revoluční se při opravě střechy za pomocí dotačních prostředků v podkrovních prostorech
vybudovalo nové oddělení. V současné době město uspokojuje zájem rodičů o umístění
i 2letých dětí.
Vybudováním nových kapacit město dosáhlo i významné finanční úspory ve spotřebě energie,
protože nová oddělení vznikla ve stávajících budovách. Zároveň významné úspory
v energiích se dosáhlo zateplením školských budov na území města. Odbor školství, kultury a
sportu se snaží plnit požadavky koncepčně, aby se problémy neřešily „skokově“ s vysokou
mírou chybovosti a se zbytečně vysokými náklady.
Pro zajištění úspěšného procesu je důležitá vzájemná spolupráce hlavních aktérů, a to
zřizovatele, ředitelů jednotlivých škol a rodičů.
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Tabulka č. 14: Naplněnost novojičínských základních škol ve školním roce 2016/2017
školní
rok
2016/17

ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p. o.
pracoviště Jubilejní 3
třídy

žáci

Ø

pracoviště Dlouhá 56
třídy

žáci

Ø

ZŠ Nový Jičín,
Komenského 66, p.o.
třídy

Ø

žáci

ZŠ Nový Jičín,
Komenského 68, p.o.
třídy

žáci

Ø

ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1,
p.o.
třídy

žáci

Ø

Celkem
třídy

žáci

Ø

1. ročník

2

38

19,00

2

34

17,00

3

65

21,67

3

66

22,00

3

68

22,67

13

271

20,85

2. ročník

2

39

19,50

1

27

27,00

3

66

22,00

3

67

22,33

3

68

22,67

12

267

22,25

3. ročník

2

44

22,00

1

31

31,00

3

72

24,00

2

59

29,50

3

72

24,00

11

278

25,27

4. ročník

2

36

18,00

1

25

25,00

2

54

27,00

3

63

21,00

3

71

23,67

11

249

22,64

5. ročník

2

47

23,50

1

28

28,00

3

69

23,00

2

58

29,00

2

53

26,50

10

255

25,50

I. stupeň

10

204

20,40

6

145

24,17

14

326

23,29

13

313

24,08

14

332

23,71

57

1320

23,16

6. ročník

1

26

26,00

2

35

17,5

3

80

26,67

3

81

27,00

3

66

22,00

12

288

24,00

7. ročník

1

31

31,00

1

14

14,00

3

90

30,00

3

77

25,67

3

57

19,00

11

269

24,45

8. ročník

2

41

20,50

1

22

22,00

3

86

28,67

2

53

26,50

3

67

22,33

11

269

24,45

9. ročník

1

22

22,00

1

23

23,00

3

68

22,67

2

37

18,50

3

72

24,00

10

222

22,20

II. stupeň

5

120

24,00

5

94

18,80

12

324

27,00

10

248

24,80

12

262

21,83

44

1048

23,82

Celkem

15

324

21,60

11

239

21,73

26

650

25,00

23

561

24,39

26

594

22,85

101

2 368

23,45

Kapacita

720

500

750

30

570

800

3 340

Příloha č. 1: Přehled získaných dotací pro školské organizace z ROP Moravskoslezsko a OPŽP

Schválené dotace 2009 (Regionální operační program Moravskoslezsko)
Název organizace

1. ZŠ a MŠ Jubilejní 3

2. ZŠ Komenského 66
Celkem

projekt v Kč
(92,5 %)
ROP

9 185 020,64

5 386 252,75

spoluúčast
města v Kč
(7,5 %)

744 732,36

436 723,20

14 571 273,39 1 181 455,56

celkem v Kč
(100 %)

stručná charakteristika prací

modernizace 14 odborných učeben učebna hudební výchovy s nahrávacím
studiem, 3 počítačové učebny, 2 učebny
9 929 753,00
přírodopisu, 3 jazykové učebny, učebna
fyziky a 4 kmenové učebny pro žáky 1.
stupně
modernizace 7 odborných učeben - 2
počítačové učebny, dovybavení 2
5 822 975,95 jazykových učeben, odborná učebna
digitálních technologií a 2 kmenové
učebny pro žáky 1. stupně

15 752 728,95
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název projektu
Škola 21. století – modernizace
vybavení, zavádění informačních a
komunikačních technologií do výuky

Novými technologiemi k novým
poznatkům – ZŠ Komenského 66, Nový
Jičín

Schválené dotace 2011 (Regionální operační program Moravskoslezsko)
Název organizace

projekt v Kč
(92,5 %)
ROP

spoluúčast
města v Kč
(7,5 %)

celkem v Kč
(100 %)

3. ZŠ Komenského 68

9 069 141,00

735 335,76

9 804 476,76

4. ZŠ Tyršova 1

3 608 072,09

292 546,39

3 900 618,48

5. MŠ Máj

9 243 931,19

749 507,93

9 993 439,12

6. MŠ Sady

9 241 802,31

749 335,32

9 991 137,63

7. SVČ Fokus

8 297 761,00

672 791,43

8 970 552,43

39 460 707,59 3 199 516,83

42 660 224,42

Celkem
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stručná charakteristika prací
modernizace 2 odborných učeben (chemie
a fyziky a odborné PC učebny) potřebným
nábytkem, interaktivními tabulemi
s příslušenstvím a multimediální katedrou
a rekonstrukce 1 tělocvičny s nářaďovnou,
vybudování sportovního hřiště s
tartanovou plochou a dětského hřiště s
herními prvky a altánem pro školní
družinu
vybudování multimediální počítačové
učebny, obnovy PC jednotky a monitorů,
multifunkčních tiskáren, 2 kmenové třídy
vybaveny základní výpočetní, informační
a komunikační technikou
revitalizace zahrady na odl. prac. MŠ
K.Čapka a MŠ Vančurova
revitalizace zahrady na odl. prac. MŠ
Revoluční, bezbariérový přístup na terasu,
rekonstrukce schodiště v zahradě
modernizaci vybavení 5 kluboven
(výtvarná dílna, keramická dílna,
keramické pece, glazovna a počítačová
klubovna), vybudování bezbariérového
přístupu do všech podlaží prostřednictvím
výtahu, revitalizace plochy před vstupem
do budovy

název projektu

Komplexní modernizací podmínek
vzdělávání k všestrannému rozvoji
osobnosti žáka základní školy (STO sport, technika, odbornost)

Vybudování multimediální počítačové
učebny a zkvalitnění výuky větším
nasazením ICT
Zahrada zdraví a radosti
Lesní království - po chodníčcích poznání

FOKUS - Středisko volného času bez
bariér

Schválené dotace 2012 (Regionální operační program Moravskoslezsko)
Název organizace
8. ZŠ Komenského 66

projekt v Kč
(85 %)
ROP

Spoluúčast
města v Kč
(15 %)

stručná charakteristika prací
modernizace 2 tělocvičen vč.nářaďoven a

8 373 567,00 1 477 688,29

9. ZŠ Tyršova 1
8 318 090,84 1 467 898,38
10. MŠ Sady
Celkem

celkem v Kč
(100 %)

7 418 870,00 1 309 212,35
24 110 527,84 4 254 799,03

9 851 255,29 modernizace učebny - výchova ke zdraví
modernizace tělocvičny + sociálního
zařízení, učebny fyziky, zeměpisu a
9 785 989,22 žákovské kuchyňky
vybudování nového oddělení na MŠ
Revoluční, sociálního zařízení,
rekonstrukce střechy, neuznatelný náklad
8 728 082,35 - rekonstrukce bytu

název projektu
Zdravá škola
Moderní škola - člověk pro 21. století

MŠ Montessori - šance pro vaše dítě

28 365 326,87

Schválené dotace 2014 (Regionální operační program Moravskoslezsko)
Název organizace

projekt v Kč
(85 %)
ROP

spoluúčast
města v Kč
(15 %)

celkem v Kč
(100 %)

stručná charakteristika prací

11. ZŠ a MŠ Jubilejní 3

1 951 211,78

535 553,76

modernizace 3 učeben: 1 odborné učebny
chemie a 1 chemické laboratoře na
2 486 765,54
pracovišti Jubilejní 3 a 1 odborné
jazykové učebny na pracovišti Dlouhá 56

Celkem

1 951 211,78

535 553,76

2 486 765,54

80 093 720,60 9 171 325,18

89 265 045,78

Celkem ROP
(2009+2011+2012+2014)
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název projektu

Moderněji v odborných učebnách

Schválené dotace 2012 + 2013 (Operační program Životního
prostředí)

Název organizace

projekt v Kč
(85%+5%)
ERDF + SR

spoluúčast města
v Kč (10 %)

celkem v Kč
(100 %)

12. ZŠ Komenského 66 + 68
13. Mateřská škola Sady
Celkem OPŽP

+
neuznatelné
náklady

stručná charakteristika
prací

název projektu

zateplení budovy zš
Energetické úspory budov
Komenského 66 a ZŠ
občanské vybavenosti města
9 490 808,00 Komenského 68
Nového Jičína
zateplení budovy odl.prac. Energetické úspory Nového
3 193 905,00 MŠ Jiráskova 6
Jičína - MŠ Jiráskova

12 747 628,80

1 416 403,20

14 164 032,00

2 090 552,40
14 838 181,20

232 283,60
1 648 686,80

2 322 836,00
16 486 868,00 12 684 713,00

Schválené dotace 2013 (Operační program Životního prostředí)
Název organizace

projekt v Kč
(85 %+5%)
ERDF + SR

Spoluúčast města
v Kč (10 %)

celkem v Kč
(100 %)

1 296 922

144 102,44

1 441 024,44

2 640 227

293 358,56

2 933 585,56
3 422 247,00

zateplení budovy odl.
9 725 055,05 prac. Dlouhá 56

9 849 846,00

zateplení budovy prac.
13 295 918,00 Jubilejní 3

15. Mateřská škola Trojlístek

17. ZŠ a MŠ Jubilejní 3 (prac.
Jubilejní)

3 080 022,30

342 224,70

8 864 861,00

984 985,00

Celkem OPŽP

15 882 032,30

1 764 670,70

17 646 703,00 24 597 916,05

Celkem OPŽP (2012 + 2013)

30 720 213,50

3 413 357,50

34 133 571,00 37 282 629,05

Celkem dotace z ROP +
OPŽP

stručná charakteristika
prací

vybudování zahrady v
přírodním stylu - MŠ
89 956 Beskydská
vybudování zahrady v
přírodním stylu - MŠ
1 486 987 Máchova

14. Mateřská škola Sady

16. ZŠ a MŠ Jubilejní 3
(odl.prac.Dlouhá)

+
neuznatelné
náklady

110 813 934,10

12 584 682,68 123 398 616,78 37 282 629,05
34

název projektu

Zahrada dobrodružství
Příroda na dosah i na dotek
Energetická úspora NJ - ZŠ
Jubilejní 3, pracoviště
Dlouhá 56
Energetické úspory Nového
Jičína - Základní škola
Jubilejní 3

Příloha č. 2: Přehled získaných dotací školskými organizacemi z „Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost" (OP VK)
Celková výše
projektu finanční krytí

Termín
ukončení

Škola

Název projektu

ZŠ a MŠ
Jubilejní 3

Učíme se interaktivně

2 643 623,20

Zapojení moderních informačních a komunikačních technologií spolu s
31.1.2012 novými elektronickými výukovými materiály do vzdělávacího procesu na
škole k propojení klasických metod výuky s moderními trendy.

Modernizace výuky

3 113 768,00

31.7.2014 Projekt, ve kterém jsou pedagogy tvořeny výukové materiály a pomocí
komunikačních a informačních technologií jsou využívány ve výuce.

Zahraniční jazykově-vzdělávací
kurzy

934 834,00

Mentoring a individuální rozvoj
pedagogických pracovníků ve
využívání digitálních dotykových
zařízení ve výuce

463 043,00

Novými technologiemi k novým
ZŠ Komenského poznatkům II
66
Čtenářství a my

Modernizované dílny

2 615 137,00

971 652,00

390 062,00

13.11.2015

Použití - účel

Z prostředků projektu byly financovány jazykové kurzy pedagogických
pracovníků na Maltě a jazykový kurz pro žáky v Londýně.

Z těchto prostředků byly zakoupeny tablety včetmě sw vybavení a vypláceny
31.8.2015 mzdové náklady ICT koordinátorů na každém pracovišti školy. Projekt byl
zahájen v říjnu 2014 a byl ukkončen 31.8.2015.
Prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního
vydělávání na ZŠ, zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosažení tvorbou a
28.2.2014
následným využíváním nových metodických materiálů a pomůcek ve výuce,
zkvalitnění výuky ICT a digitálních technologií.
Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské
gramotnosti, profesni rozvoj pedagoga v oblasti výuky anglického jazyka na
31.12.2015 I. stupni v podobě stínování (shadowingu) na partnerské škole ve Španělsku,
zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky s cílem zdokonalení se v
jazyce dané země a seznámení se s významnými reáliemi.
Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni ZŠ, rozvoj profesních
dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických
31.12.2015
dovedností žáků ZŠ, rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností
učitelů a žáků v anglickém a německém jazyce formou blended learningu.
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Poznáním k udržitelnému rozvoji
regionu

3 579 303,11

30.6.2012

Obsahem projektu byla inovace a modernizace výukových forem tvorbou
interaktivních materiálů a prezentací zaměřených na vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět na I.stupni. Nákup učebních pomůcek,exkurze, ekologické
programy a pobyty v přírodě žáků I. stupně, odměny pro pedagogy apod.

ZŠ Komenského
68
Inovativně ke
konkurenceschopnosti. Zlepšení
podmínek pro vzdělávání na
základních školách

1 970 305,00

28.2.2013

Zkvalitnění a zefektivnění výuky metodickým vzděláváním a podpůrnými
kurzy pedag. pracovníků, tvorbou a následným využíváním nových
metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce jazyků, matematiky,
přírodních věd, ICT

Jazykovou gramotností ke
konkurenceschopností

967 678,00

31.12.2015

Rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti : realizace čtenářských dílen na
škole, nákup literatury, jazykové kurzy pro žáky a učitelé v zahraničí,
stínování učitelů přírodovědných předmětů v zahraniční škole

Restart (partner Krajské vzdělávací
355 075,00
a informační centrum)

21.9.2015

Rozvoj technických dovedností
žáků a učitelů

212 481,00

31.12.2015

Moderní škola 2010

3 051 266,00

30.6.2013

2 174 335,20

30.6.2012

4 108 503,19

30.6.2014

Zvýšení kvality výuky v oblasti počátečního přírodovědného vzdělávání a tím
zvýšit zájem o tyto obory v budoucím zaměstnání.

969 010,00

31.12.2015

Rozvoj komunikativních schopností žáků v cizích jazycích formou účasti na
zahraničním jazykově-poznávacím pobytu pro žáky

ZŠ Tyršova 1
Podpora rovných příležitostí žáků
se speciálními vzdělávacími
potřebami ve vzdělávání
V rozmanitosti je krása - zlepšení
vztahu žáků k přírodovědnému
vzdělávání
Do Evropy za učením a poznáním!
Celkem

Zvýšení kompetencí v efektivní využívání ICT ve výuce u vedoucích a
pedagogických pracovníků napříč školou, integrace ICT do výuky a do
života školy: vzdělávání učitelů v ICT, mentoring ICT, nákup notebooků,
mzda koordinátora
Rozvoj technického vzdělávání formou vytváření žákovských výrobků,
vybavení školní dílny
Individualizace výuky v oblasti cizích jazyků, čtenářské a informační
gramotnosti matematiky a přírodních věd, včetně vybavení kmenových
učeben.
Vytvoření vhodných podmínek pro výuku žáků se speciálně vzdělávacími
potřebami ve vzdělávání, s využitím speciálních postupů, metod a
kvalifikovaného personálu.

28 520 075,70
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Příloha č. 3: Přehled žádostí školských organizací o dotace z „Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“ (OP VVV)
Škola

Název projektu

Celková výše
Termín
projektu - finanční
realizace
krytí v Kč

ZŠ a MŠ Jubilejní 3

Zkvalitňování vzdělávání v ZŠ a MŠ

1 849 800,00

1.1.201731.12.2018

ZŠ Komenského 66

Společně dokážeme více

1 577 200,00

1.1.201731.12.2018

ZŠ Komenského 68

Společným vzděláváním ke
konkurenceschopnosti

1 357 200,00

1.9.201631.8.2018

ZŠ Tyršova 1

Aktivní škola 2016

1 462 176,00

1.9.201631.8.2018

MŠ Máj

Mozaika radosti a poznání

824 800,00

1.9.201631.8.2018

MŠ Sady

Podej mi ruku

659 800,00

1.9.201631.8.2018

MŠ Trojlístek

Pojď poznávat svět

600 400,00

1.9.201631.8.2018

Celkem

8 331 376,00
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Použití - účel - cíl
Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností
pedagogů, pomoc škole při společném vzdělávání žáků,
personální posílení o školního speciálního pedagoga.
Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností
pedagogů, pomoc škole při společném vzdělávání žáků,
personální posílení o školního speciálního pedagoga
Podpora čtenářské a matematické gramotnosti, jazykové
gramotnosti a podpora inkluzivního vzdělávání.
Cílem projektu je podpora zavádění inkluze, zřízení funkce
školního asistenta, podpora žáků ohrožených školním
neúspěchem, další vzdělávání pedagogických pracovníků,
rozvoj čtenářské gramotnosti, vznik čtenářského klubu a klubu
zábavné logiky.
Cílem projektu je další vzdělávání pedagogických pracovníků,
zřízení chůvy, nákup učebních pomůcek pro předškolní
vzdělávání.
Podpora dětí ohrožených školním neúspěchem při pobytu v
předškolním zařízení - školní asistent, podpora profesního
růstu PP a získávání dovedností pro nové metody práce
pomocí vzdělávání v oblasti inkluze, specifika práce s
dvouletými dětmi, prevence logopedických vad u dětí v
předškol.věku.
Cílem projektu je vytvoření pracovní pozice školní asistent a
další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Příloha č. 4: Přehled ostatních získaných dotací školskými organizacemi

Škola

Název projektu

Název programu

Celková výše
projektu finanční krytí

ZŠ Komen. 66 Mobilita ve školním vzdělávání

Erasmus+ Comenius
KA1

595 821,00

Mobilita ve školním vzdělávání

Erasmus+ Comenius
KA2

1 154 107,00

Bezpečné cesty do škol v
ZŠ Komen. 68 Novém Jičíně - fin. Nadace
Partnerství

ZŠ Tyršova 1

Nadace partnerství

46 500,00

Evropská inspirace k inovacím
ve vyučování

Erasmus+ Comenius
KA1

683 232,26

Revitalizace školní zahrady

Dotace
Moravskoslezský kraj

69 700,00

Celkem

2 549 360,26
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Termín
ukončení

Použití - účel

Projekt na podporu metody při výuce cizích jazyků,
účast vyučujících cizích jazyků (anglický, německý,
ruský a španělský) na metodických stážích ve Velké
30.6.2016
Británii, na Maltě, v Rakousku, ve Španělsku a
Lotyšsku.Realizace "stínování učitele" s parnerskou
školou ve Strovolos-Kypr.
Podpora mezinárodní spolupráce žáků, motivace žáků
k používání cizího jazyka, setkávání se s vrstevníky
31.8.2017 Evropy. Projekt je zaměřen na ochranu životního
prostředí, biodiverzitu, recyklaci a další
environmentální témata.
Cíl: odstranit riziková místa v dopravní infrastruktuře
na frekventovaném úseku v centru města, nalézt
30.11.2014 vhodná doplňující opatření organizačního charakteru
vedoucí ke zklidnění dopravy a zároveň podpořit
zájem dětí i jejich rodičů o bezpečné cestování do
školy.
Cílem projektu, týkajícího se jazykových a odborných
kurzů, je zlepšení jazykové vybavenosti učitelů (a tím i
31.5.2016 žáků) školy, pomoc při překonávání jazykové i kulturní
bariéry, posílení profesionílního profilu a rozšíření
profesionálních dovedností učitelů
Revitalizací školní zahrady v duchu konceptu přírodní
učebny dojde k vytvoření pomůcky pro rozvoj a
42916 podporu EVVO žáků zejména 1.stupně ZŠ. Budou
vybudovány vyúkové záhony pro pěstování zeleniny,
jahod a léčivých bylin.

