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1. Základní údaje o škole 

 
1.1 škola 

 
název školy Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou 

okres Nový Jičín, příspěvková organizace 

adresa školy Školní 64, Jakubčovice nad Odrou 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 75027062 

IZO MŠ 107625962, ZŠ 102232601, ŠD 119800829, ŠJ 103068376 

identifikátor školy 600138038 

vedení školy ředitelka: Mgr. Jiřina Máčková 

zástupce statutárního orgánu: PhDr. Lenka Lukašíková, MBA 

zástupkyně ředitelky pro MŠ: Michaela Stančíková 

vedoucí školní jídelny: PhDr. Lenka Lukašíková, MBA 

kontakt tel.: 556 748 270, 607 925 649 

e-mail: zsjakubcovice.mackova@centrum.cz 

www: skolajakubcovice.cz 

 

 

 

1.2 zřizovatel 

 

název zřizovatele Obec Jakubčovice nad Odrou   

IČO: 60798483 

adresa zřizovatele Oderská 100, Jakubčovice nad Odrou 

 

 

 

1.3 součásti školy 

 

Název dětí/žáků Žáků v IV podle §41 ŠZ 

Základní škola 38 61 

Školní družina 38  

Mateřská škola 45  

Školní jídelna 129  

 

 

 

1.4 základní údaje o součástech školy 

 

Součást školy Počet tříd Počet dětí/ žáků Počet žáků na 

třídu 

Počet žáků na 

pedagoga 

Základní škola 3 38 12,67 9,5 

Školní družina 2 38 19 19 

Mateřská škola 2 45 22,5 11,25 

 

Specifickou zvláštností školy je velký počet dojíždějících dětí (celkem 17 žáků tj.45%  žáků školy). 

Do naší školy přijíždějí děti ze 4 přilehlých obcí, takže časové rozvržení vyučování, volnočasové 

aktivity, akce školy a zejména provoz školní družiny jsou koncipovány podle autobusových spojů. 
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1.5 materiálně-technické podmínky školy 

 

Učebny kmenové 3 

Odborné učebny Školní kuchyňka, učebna počítačů. 

Venkovní hřiště Travnaté hřiště s dřevěnými hracími prvky. 

Sportovní zařízení Učebna pohybové výchovy (svými malými 

rozměry nedostatečně nahrazuje tělocvičnu) 

Školní družina Dílna a herna. 

Žákovský nábytek Vyhovující. 

Vybavení učebními pomůckami, sportovním 

nářadím apod. 

Zastaralé, průběžně se obnovuje 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Opotřebené, postupně se obnovuje 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 

pomůckami 

Průběžně se doplňuje a obnovuje 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

Nově obnoveno vybavení v jedné kmenové 

třídě, v ostatních dvou je vybavení nové a 

vyhovující. Nutno obnovit vybavení učebny 

počítačů. 

 

Komentář: všechny kmenové učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí 

 

 

 

 

1.6 Údaje o školské radě 

 

Datum zřízení 12.5.2005 

Počet členů školské rady  3 

Kontakt pajuma@seznam.cz 

 

 

 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 

 
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

 

a) nová soustava 

 Obor vzdělání  Poznámky 

 

Zařazené třídy 

 Základní škola 79-01-C/01 ŠVP 1. – 5. 
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3. Přehled zaměstnanců školy 

 
3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 

Počet pracovníků celkem 19 

Počet učitelů ZŠ + MŠ 8 

Počet vychovatelů ŠD 2 

Počet správních zaměstnanců  6 

Počet asistentů pedagoga  3 

 

 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 
Funkce Úvazek. 

Roků ped. 

praxe 

Stupeň 

vzdělání 

1 ředitelka 1,00 nad 35 VŠ 

1 zást. řed. pro 

MŠ 

1,00 10-20 SŠ 

2 učitelky 2,00 nad 35 VŠ 

2 učitelky 2,00 10-20 VŠ 

1 učitelky 1,00 10-20 SŠ 

1 učitelka 0,90 do 10 SŠ 

2 vychovatelky 1,15 10-20 SŠ 

2 AP 1,55        10-20 SŠ 

1 AP 0,75        do 10 SŠ 

 

 

 

 

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

 

Odborná kvalifikace Aprobovanost ve výuce % 

Učitelky 1. stupně Učitelé 1. stupně 100 

Vychovatelky ŠD Vychovatelka ŠD  100 

Učitelky MŠ Učitelky MŠ 100 

 

 

 

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

21-30 let 31-40 let 41-50 let 51- důch. věk v důchod. 

věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 1 0 4 0 1 0 4 0 0  10 
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3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

2 školnice 2,0 vyučen 

1 vedoucí ŠJ  0,5 VŠ 

2 kuchařky 2,0 vyučena 

1 ekonomka 0,6 VŠ 

 

 

 

4. Zápis k předškolní a povinné školní docházce. 
 

 

4.1 Zápis k předškolnímu vzdělávání a povinné školní docházce 

 

K předškolnímu vzdělávání bylo přijato 11 dětí. 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů 

pro  školní rok 

2021/2022 

1 16 (z toho 8 v IV) 3 2 

 

 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu - II. pololetí 2011/2022 k 30. 6. 2022 

 

1. stupeň 

 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyznamenáním

. 

Neprospělo Průměrná známka 

1. 28 0 28 0 1,00 

2. 22 1 21 0 1,09 

3. 32 1 31 0 1,11 

4. 11 0 11 0 1,10 

5. 5 1 4 0 1,21 

Celkem 98 3 98 0 1,34 
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Přehled o chování: 

 

 Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

Celkem 98 27 2 0 0 0 0 0 
 

 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Celkem 5685 149,6 0 

 

 

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích MŠ i ZŠ: 

 

Druh postižení: Počet žáků 

S více vadami 2 

Zrakové postižení 1 

S vývojovými poruchami chování 6 

Lehké mentální postižení 1 

S vývojovými poruchami učení 1 

 

 

 

5.4 Přechod žáků na úplnou ZŠ a umístění žáků pátých ročníků do víceletých gymnázií 

 

Počet odcházejících 

žáků na úplnou 

základní školu 

Přechod do ZŠ 

Odry 

Přechod do 

jiné ZŠ 

Počet přihlášených 

žáků na 

gymnázium 

Počet přijatých 

žáků na 

gymnázium 

4 3 1 1 1 

 

 

 

5.5 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu 

 

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy 

 

rozvrh hodin (psychohygiena) dodržováno 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami plněno dle závěrů PPP a SPC 

vzdělávání mimořádně nadaných žáků akceptováno 

školní řád, klasifikační řád přístupný na webu a u vstupu do 

školní budovy 

informační systém vůči žákům a rodičům tel. kontakty, e-mail, DM- 

software 

činnost školního výchovného poradce spolupráce s PPP a 

SPC 

dobrá 

prevence sociálně-patologických jevů besedy, výuk. pořady,  
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klima školy dobré, kamarádské 

přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně-

vzdělávacího procesu 

dotazníkové šetření, práce ve 

skupinách, používání nové 

techniky, školení ped. sboru 

 

soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání dodržováno 

soulad výuky s cíli předškolního nebo základního 

vzdělávání  

akceptováno 

vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky 

k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních 

vzdělávacích potřeb žáků 

dodržováno 

konkretizace cílů ve sledované výuce vzdělávací výstupy ŠVP 

návaznost probíraného učiva na předcházející témata plněno 

  

 

Průběh a výsledky vzdělávání 
 

Materiální podpora výuky 

 

Vhodnost vybavení a uspořádání učeben 

vzhledem k cílům výuky a k činnostem: 

v blízké budoucnosti je potřeba modernizace 

školní kuchyně a učebny počítačů, místnost pro 

TV je nevyhovující, malá  

podnětnost učeben vzhledem k podpoře 

seberealizace a identity žáků 

vhodná 

účelnost využití pomůcek, učebnic, 

didaktické techniky 

nutné stále obnovovat, omezené finanční 

prostředky 

 

Vyučovací formy a metody 

 

řízení výuky, vnitřní členění hodin nutné dělení tříd na 

skupiny 

sledování a plnění stanovených cílů plněno 

podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, 

sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance 

podporováno 

možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do 

činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností 

projektové dny  

využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, 

manipulování, objevování, práce s chybou 

plněno, spolupráce se 

ZŠ v Odrách 

účelnost výuky frontální, skupinové a individuální plněno 

vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje 

informací 

plněno 

účelnost aplikovaných metod zpětná vazba, výsledky 

práce 

respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků akceptováno 

forma kladení otázek využíváno 

 

Motivace žáků 

 

aktivita a zájem žáků o výuku dobrá 

propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) plněno  

využívání zkušeností žáků akceptováno 
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vliv hodnocení na motivaci žáků akceptováno 

využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace plněno 

osobní příklad pedagoga využíváno 

  

Interakce a komunikace 

 

klima třídy dobré 

akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky 

i mezi žáky navzájem 

akceptováno 

vzájemné respektování, výchova k toleranci, diskuse plněno 

vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti 

k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních 

dovedností žáků 

plněno 

  

Hodnocení žáků 

 

věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení plněno 

respektování individuálních schopností žáků akceptováno 

využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků málo využíváno 

ocenění pokroku akceptováno 

zdůvodnění hodnocení žáků učitelem využíváno 

využití klasifikačního řádu plněno 

  

 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních 

pracovníků školy 

 
Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: 

  

Počet 

účastníků 

Název akce 

1 Projektová výuka 

1 Elektronická spisová služba 

2 Začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem 

1 Aktivizující metody v matematice 

1 Pedagogická diagnostika 

 

 

Samostudium 

práce s PC technikou, nové výukové programy, hledání nových metod 

výuky, vzájemná výměna zkušeností ve výuce on-line v Teams. 
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

 

7.1 Údaje o soutěžích a mimoškolních aktivitách 

 

Spolupráce školy a dalších 

subjektů 
Spolupráce se SPOZ Jakubčovice nad Odrou, dopravní hřiště 

Odry, Dělnický dům Odry, Flasharův důl, SVČ Odry, Divadlo 

loutek Ostrava,  SZIF-ovoce a mléko do škol, MAS 

Akce k prevenci sociálně 

patologických jevů 
Besedy, výukové programy, projekty, spolupráce s Policií ČR 

Akce k environmentální 

výchově 

Údržba okolí školy, třídění odpadů, besedy, výukový 

programy Skalní sklepy Odry 

Matematická soutěž Klokan  

Recitační soutěž  

 

 

7.2 Školní časopis 

Publikační činnost ve školním časopisu Pavouček je odrazem dětské tvorby, přání, prožitků i cesty 

poznání, značná oblíbenost časopisu i četnost příspěvků přispívá k zájmu o školu i k 

její prezentaci. Žákovské postřehy, názory a prožitky tvoří 70-80 % příspěvků časopisu, které 

jsou na velmi dobré žákovské publikační úrovni (próza, poezie, rébusy, doplňovačky, vyjádření 

se k akcím školy a publikační práce z výuky vyučovacích  předmětů …) 

 

 

7.3 Akce školy 

 

Září 2021 

Druh akce                                                                                                                zúčastněná třída      

Exkurze Flascharův důl                                   1. – 5. 

Ovoce a mléko do škol (1x za týden zdarma celoročně)                                              1. - 5.  

Focení dětí          1. - 5., MŠ 

 

Říjen 2021 

Průkaz cyklisty – trénink na dopravním hřišti                                                               2.- 5.               

Vítání občánků         pěvecký sbor 

 

Listopad 2021  

Výuka plavání Plovárna Hranice       1. - 5., MŠ  

 

Prosinec 2021 

Mikulášská nadílka         1. - 5., MŠ 

Výuka plavání Plovárna Hranice       1. - 5., MŠ  

 

Leden 2022 

Fond Sidus                                                                                                                 1. - 5., MŠ 

Výuka plavání Plovárna Hranice       1. - 5., MŠ  

 

 

Únor 2022  

Focení           1. - 5., MŠ 

Výuka plavání Plovárna Hranice       1. - 5., MŠ  
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Recitační soutěž školní kolo         1. - 5. 

 

Březen 2022 

Beseda o Sumatře          1. – 5. 

Dílny na ZŠ Komenského Odry        4. a 5. 

 

Duben 2022 

Zápis do 1. třídy 

Beseda s chovatelem exotických ptáků      1. – 5., MŠ 

Výuka informatiky na ZŠ Komenského v Odrách      3. – 5. 

Divadlo loutek Ostrava         1. – 5. 

Výstava hlavolamů          1. – 5. 

 

Květen 2022 

Společné focení tříd         1. – 5., MŠ 

Program s dravými ptáky        1. – 5., MŠ 

EVVO den Skalní sklepy         4. a 5. 

Den matek           1, - 5. 

Divadlo Letadlo ve škole        1. – 5., MŠ 

 

Červen 2022 

Škola v přírodě Palkovické Hůrky       1. – 5., MŠ 

Taneční představení v DD Odry        1. – 5. 

Testování ČŠI           5. 

Loučení páťáků          1. – 5. 

 

 

 

7.4 Údaje o aktivitách k prevenci sociálně patologických jevů 

  Škola každoročně zpracovává „Minimální preventivní program“, dále jsou v platnosti dvě školní 

směrnice. Jedna se zabývá primární prevencí rizikového chování u dětí a žáků ve škole, druhá pak je 

zaměřena proti šikanování na škole. Současně je této problematice věnovaná pozornost i ve školním 

řádu. Základem naší preventivní činnosti je zapojení žáků do mimoškolních aktivit (kroužky, školní 

soutěže, školní akce, kurzy a po. Ve školním roce 2021-22 nedošlo k žádnému porušení pravidel 

používání či distribuce návykových látek. 

Seznam kroužků, které škola žákům nabízí: 

Sportovní, dovedné ruce, angličtina pro 1. a 2. třídu, pěvecký sbor, vaření. 

 

 

 

 

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a řešení stížností 

 

Inspekční činnost ČŠI ve školním roce 2021/2022 v naší škole proběhla v prosinci. Inspekční zpráva 

je na webových stránkách školy. 

 
Škola v průběhu školního roku neřešila žádné stížnosti a nepracovala s žádnými informacemi 

podléhajícími utajení. 
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9. Závěr 

        Dílčí hodnotící závěry jsou rozpracovány v jednotlivých bodech výroční zprávy, které popisují 

obsah, průběh, vývoj a podmínky ve vzdělávání žáků školy.  

        Klima a celková atmosféra ve škole je velmi dobrá a vytváří instituci spolupracující, 

koordinačně řízenou s inovačními prvky ve svém dalším rozvoji. Materiální podmínky se 

každoročně zlepšují a dosahují velmi dobré úrovně vesnické školy.  

         

         

 

Zpracovala: Mgr. Jiřina Máčková, ředitelka školy 

V Jakubčovicích nad Odrou 5.10.2022 

 

 

Datum předložení školské radě:    6.10.2022 

Datum projednání a schválení školskou radou:  12.10.2022 

 

 

Rozdělovník:    zřizovatel Obec Jakubčovice nad Odrou 

                         Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou 2x (archiv, zveřejnění) 
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