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1. Základní údaje o škole 

Název školy: Základní škola GALAXIE, s.r.o. 

Sídlo školy: K Nemocnici 1/211, 741 01 Nový Jičín, provozovna na ul. 
B. Martinů 1994/4, Nový Jičín 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Právnická osoba zapsaná do rejstříku Krajského 
obchodního soudu 6. 11. 2012 

Právní 
subjektivita: 

Od 6. 11. 2012 

Zařazení do sítě 
škol: 

1. 9. 2014, na základě rozhodnutí MŠMT ČR č. j. MSMT-
48291/2013-3 

IČO:  29454956 

Identifikátor školy: 691 006 547 

 181 055 759  - Základní škola 
181 056 585 – Školní družina 
181 056 593 - Výdejna 

Vedení školy: Mgr. Daniel Přáda, ředitel školy, statutární orgán školy, 
datum jmenování: 1. 8. 2017 

Kontakt: Tel.: 778 529 742 
e-mail: skola@skolagalaxie.cz 

 

2. Zřizovatel 

Název zřizovatele: Bc. Hana Skočková, Daniel Fojtík 

Sídlo zřizovatele: K Nemocnici 1 /211, Nový Jičín 744 01 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Právnická osoba zapsaná do rejstříku Krajského 
obchodního soudu 6. 11. 2012 

 

3.  Přehled oborů vzdělávání (podle zápisu ve školském rejstříku) 

Obor vzdělávání: 79-01-C/01 Základní škola 

Účinnost: od 1. 9. 2014 

Studium: denní 

Délka studia: 9 r. 0 měs. 

Nejvyšší povolený počet žáků v 
oboru: 

100 

Název zvoleného vzdělávacího 
programu: 

Školní vzdělávací program Galaxií krok 
za krokem, č.j. ŠVP 28/2014 
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4. Charakteristika školy 

 
Základní škola Galaxie v Novém Jičíně je zapsána v rejstříku škol jako základní 
škola plně organizovaná (tedy od 1. do 9. ročníku). Sídlí v budově vzdělávacího 
centra EDUCA v Novém Jičíně. Maximální kapacita školy je stanovena na 100 
žáků (od 1.9.2018 je kapacita školy zvýšena na 145 žáků). Svou výchovně 
vzdělávací činnost škola zahájila 1. 9. 2014, kdy otevřela jednu první třídu 
s počtem žáků 13. V každém školním roce škola navyšuje svou kapacitu a jednu 
třídu.  Školní rok 2017/2018 začala škola s celkovým počtem 63 žáků ve čtyřech 
třídách, tento školní rok ukončila s počtem 65 žáků. V každé třídě se vzdělávalo 
v průběhu šk. roku 15 - 17 žáků. Součástí školy je školní družina a školní 
výdejna. 
 
Změny v počtu žáků v průběhu šk. roku 2017/2018 

Žák Příchod Odchod Třída Celkový počet 
žáků 

Kaňová Světlana 30.10.2017  1A 64 

Kučerová Laura 10.5.2018  2A 65 

Suchánková Markéta 6.6.2018  3A 66 

Polehla Jan  31.8.2018 3A 65 

 

Škola je vybavena potřebnými učebnicemi a učebními pomůckami. Ve všech 
třídách je nainstalována interaktivní tabule, počítačové centrum pro učitele s 
výukovými programy a s přístupem na internet. Celá škola má vlastní připojení 
na internet.  
 
Prostorové a hygienické podmínky pro výuku odpovídají počtu žáků. Ve škole 
jsou čtyři třídy, tři oddělení školní družiny, kabinet, školní jídelna a výdejna. Ve 
školní budově jsou dále šatny pro děti a sociální zařízení. Škola má vlastní 
sportovní areál a školní zahradu, která poskytuje dostatečné možnosti pro 
odpočinek dětí během přestávek, v odpoledních hodinách je využívána školní 
družinou. 
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5. Základní údaje o součástech školy 

 

Součást 
školy 

Kapacita 
Počet 
tříd/oddělení 

Počet 
dětí/žáků  
k 30. 9. 2017 

Počet 
dětí/žáků  
na 
oddělení/třídu 

Základní 
škola 

100 4 63 15 - 16 

Školní 
družina 

64 3 63 20 - 22 

Školní 
výdejna 

80  62  

 

6. Školská rada 

Školská rada byla ustanovena v listopadu 2014. Školská rada je zřízena podle § 
167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a má 3 členy, kteří jsou voleni na 3 
roky. Od roku 2014 do roku 2017 působili ve školské radě M. Rajmanová – 
zástupce rodičů, Bc. Zdeňka Černochová – zástupce ped. sboru a Bc. Hana 
Skočková – zástupce zřizovatele. Vzhledem ke konci jejich mandátu proběhly 
dne 12.9.2017 volby do školské rady. Většinovým počtem hlasů byli zvoleni tito: 
Bohumír Pollak, Mgr. Jitka Žáková. 

Členové  Datum jmenování 

Za zákonné 
zástupce: 

Bohumír Pollak – předseda 
školské rady 

12.9.2017 

   

Za zřizovatele: Bc. Hana Skočková 12.9.2017 

   

Za pedagogický 
sbor: 

Mgr. Jitka Žáková 12.9.2017 

   

 

Školská rada se v uplynulém školním roce sešla dvakrát.  
Na svém prvním jednání 26. 9. 2017 projednala a schválila:  

• úpravy školní řádu, řádu školní družiny a řádu výdejny 
• výroční zprávu za rok 2016/17 
• investiční projekty a vybavení školy. 
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Dále projednala a vzala na vědomí tato témata: 

• personální změny v ped. sboru ve školním roce 2017/18 
• změny v učebním plánu od školního roku 2017/18 
• informace o organizaci školního roku  2017/2018 a plánovaných akcích 
• zprávu o připravovaných projektech pro školní rok 2017/2018 
• plánované stavební úpravy v budově školy - příprava nové učebny, 

materiální vybavení budoucí 5. třídy, dovybavení ŠD a jídelny, prostor pro 
šatnové boxy a botník pro žáky školy - dovybavení 

Na svém druhém jednání 28.6. 2018 schválila: 
• úpravu školní řádu s platností od 1.9.2018 

 
Dále projednala a vzala na vědomí tato témata: 

• chystané personální změny v ped. sboru ve školním roce 2018/19 
• výsledky chování a vzdělávání žáků za šk. rok 2017/2018 
• informace o chystaných úpravách v budově školy a šk. zahrady 
• informace o organizaci školního roku  2018/2019 a plánovaných akcích 
• zprávu o připravovaných projektech pro školní rok 2018/2019  

 

7. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

7.1. Základní údaje o pedagogických pracovnících školy 

Součásti školy Fyzický počet Přepočtený 

Základní škola 7 4,2 

Školní družina 3 2,25 

 

7.2. Pedagogičtí pracovníci 

Pedagogický pracovník Zařazení Úvazek Aprobace 

Mgr. Daniel Přáda ředitel školy 1,00 TV - Z 

Mgr. Tatiana Patková učitelka 1. tř. 1,00 1. stupeň 

Mgr. Jitka Žáková učitelka 2. tř. 1,00 1. stupeň 

Mgr. Pavla Besedová učitelka 3. tř. 1,00 ČJ – OV, 1. stupeň 

Mgr. Pavlína Bittnerová učitelka 4. tř. 1,00 1. stupeň 

Bc. Viktorie Šrámková asistent pedagoga, 
vychovatelka ŠD 

0,75+0,25 Pedagogika VV 

Bc. Adéla Šimíčková vychovatelka ŠD   

Šárka Kantorová vychovatelka ŠD 1,00 vychovatelství 

Mgr. Renáta Strouhalová Speciální pedagog 0,1 Předmět SPP 
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7.3. Věkové složení pedagogických pracovníků 

Věk Muži Ženy Celkem 

do 30 let 0 2 2 

od 31 do 40 let 1 1 2 

od 41 do 50 let 0 2 2 

od 51 do 60 let 0 2 2 

Od 61 do 70 let 0 1 1 

Celkem 1 8 9 

 

7.4. Základní údaje o nepedagogických pracovnících školy 

Součásti školy Fyzický počet Přepočtený 

Základní škola 0 0 

Školní výdejna 1 1,0 

 

7.5. Nepedagogičtí pracovníci 

Nepedagogický 
pracovník 

Zařazení Úvazek 

Iveta Šenková výdejčí stravy 1,0 

 
7.6. Věkové složení nepedagogických pracovníků 

Věk Muži Ženy Celkem 

od 51 do 60 let 0 1 1 

Celkem 0 1 1 

  
 

8. Metodické orgány na škole 

Metodické sdružení 1. stupně (pod vedením p. uč. Patkové) 
 
Metodické sdružení 1. stupně pracovalo podle schváleného plánu a většina 
plánovaných úkolů byla splněna. Byly uskutečněny 3 schůzky, na kterých byly 
projednávány metodické otázky, plánovány školní akce, konzultovány 
informace z DVPP. Součástí byla také příprava tematických plánů a týdenních 
plánů, úpravy učebního plánu a školního vzdělávacího programu.  
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V náplni metodického sdružení byla příprava na tyto akce: 
 

• spaní ve škole 
• den otevřených dveří (2x) 
• ukázková hodina čtení, psaní a matematiky 
• návštěva Technického muzea v Ostravě 
• plavecký výcvik 
• návštěva Mobilního planetária na škole 
• Vánoční čtení rodičů a dětí 
• bruslení 
• Lyžáček 
• plavecký výcvik 
• zápis do první třídy 
• projekt Raketa - předškoláček 
• Velikonoce v muzeu 
• preventivní programy sdružení RENARKON 
• preventivní ekologické programy sdružení Hájenka 
• ZOO Lešná 
• výlet na Starý Jičín 
• Zahradní slavnost 

 
 

9. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následnému přijetí 
k základnímu vzdělávání 

Zápis k povinné školní docházce proběhl 3. dubna 2018. 

Počet žáků u zápisu 30 

Počet žádostí o odklad školní docházky 8 

Počet vydaných rozhodnutí o odkladu školní docházky 8 

Počet vydaných rozhodnutí o nepřijetí ke školní docházce 3 

Počet žáků přijatých do 1. třídy 17 

Kritéria k zápisu byla zveřejněna 90 dnů před vlastním zápisem na webových 
stránkách školy. Následně byly na webových stránkách školy zveřejněny také 
výsledky zápisu pro šk. rok 2018/19.  

 

10. Vzdělávací program, učební plán 
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Žáci Základní školy Galaxie s.r.o. jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího 
programu Galaxií krok za krokem, č.j. ŠVP28/2014 , v tomto školním roce 
v prvním až čtvrtém ročníku.  

Učební plán pro první stupeň 

 

VZDĚLÁVACÍ 
OBLAST 

VYUČOVACÍ 
PŘEDMĚT 

ROČNÍK 

CELKEM 

Z 
TOHO 
DČD 

1. 2. 3. 4. 5. 

jazyk a 
jazyková 
komunikace 

český jazyk 7+1 7+1 7+1 6 6 36 3 

anglický 
jazyk 

0+2 0+2 3 3+1 3+1 15 6 

matematika 
a její 
aplikace 

matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 25 5 

informační a 
komunikační 
technologie 

informatika 0 0 0 0 1 1 0 

člověk a jeho 
svět 

prvouka 2 2 2 0 0 

14 2 vlastivěda 0 0 0 1+1 1+1 

přírodověda 0 0 0 2 2 

umění a 
kultura 

výtvarná 
výchova 

1 1 1 2 2 

12 0 
hudební 
výchova 

1 1 1 1 1 

člověk a svět 
práce 

pracovní 
činnosti 

1 1 1 1 1 5 0 

člověk a 
zdraví 

tělesná 
výchova 

2 2 2 2 2 10 0 

celková povinná časová 
dotace 

22 22 23 25 26 

118 16 
z toho disponibilní časová 
dotace 

4 4 2 3 3 
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11. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

11.1. Prospěch 

Třída Počet 
žáků 

Z toho 
prospělo 

Prospělo s  
vyznamenáním 

neprospělo nehodnoceno Ø 
třídy 

1. 16 0 16 0 0 1,02 

2. 17 0 17 0 0 1,00 

3. 17 1 16 0 0 1,15 

4. 16 1 15 0 0 1,13 

celkem 66 2 64 0 0 1,08 

 

11.2. Zameškané hodiny 

Třída Počet 
omluvených 

hodin 

Počet 
neomluvených 

hodin 

Průměr zameškaných 
hodin na žáka 

1. 1040 0 65,00 

2. 1152 0 67,76 

3. 1699 0 99,94 

4. 1656 0 103,50 

Celkem 5547 0 84,05 

 
Ze strany zákonných zástupců nebyly ke klasifikaci žádné připomínky ani 
stížnosti, či žádosti o přezkoušení. 
 
11.3. Hodnocení chování žáků 
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1. 15 0 0 0 0 0 0 

2. 16 0 0 0 0 0 0 

3. 7 0 0 0 0 0 0 

4. 6 0 0 0 0 0 0 

celkem 44 0 0 0 0 0 0 
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11.4. Integrovaní žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Na 1. stupni Na 2. stupni Celkem 

Počet žáků 7 0 7 

 
Jednomu žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami (těžké sluchové 
postižení) byla poskytována reedukační péče mimo výuku, 1x týdně 45 minut. 
V rámci reedukace tohoto žáka naše škola úzce spolupracuje s SPC ve 
Valašském Meziříčí. 
 
Pěti žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (poruchy řeči, poruchy učení) 
byla poskytována reedukační péče mimo výuku, 1x týdně 45 minut.  
 
Jednomu žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami (Aspergerův syndrom) 
byla poskytována reedukační péče přímo v rámci výuky, žák má individuální 
vzdělávací plán pro všechny předměty, ve třídě pracuje s asistentem. V rámci 
reedukace tohoto žáka naše škola úzce spolupracuje s SPC Kpt. Vajdy v Ostravě. 
 

12. Školní družina - vyhodnocení práce za školní rok 2017/2018 

V tomto školním roce byla otevřena tři oddělení školní družiny o celkovém 
počtu 64 dětí.  
Herny pro školní družinu jsou vhodně stavebně upraveny a vybaveny 
odpovídajícím nábytkem policového charakteru a základními herními prvky 
(polštáře, hračky, stavebnice a hry). Ve školní družině pracují tři vychovatelky, 
činnost školní družiny se řídí podle zpracovaného ŠVP a vhodně jej doplňuje 
svou vlastní činností a aktivitami. Mezi školou a školní družinou funguje velmi 
úzká spolupráce. V rámci školní družiny fungovaly zájmové kroužky Tenisová 
školička, Basketbalový kroužek a Robot games. Kroužek Basketbalu byl veden 
rodiči žáků, Tenisová školička pod vedením odborného trenéra, Robot games 
odborným lektorem výuky ICT.  
 

13. Prevence sociálně patologických jevů 

Naše škola připravuje a realizuje Minimální preventivní program, jehož součástí 
je i program proti šikaně. 

Preventivní aktivity byly v letošním školním roce zaměřeny na všechny žáky naší 
školy. Na prvním stupni se žáci s jednotlivými tématy primární prevence 
seznamovali především v předmětu prvouka. S žáky byly tvořeny projekty, 
vedeny aktivity k utužení kolektivu a aktivity zaměřené na prevenci rizikového 
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chování (drogy, šikana). Součástí preventivních opatření jsou také vzdělávací 
programy sdružení RENARKON zaměřené na vztahy a komunikaci dětí 
v kolektivu, prevenci šikany atd. 

Dále v  rámci prevence probíhají ranní setkávání dětí a učitele v komunitním 
kruhu, programy ekologické a dopravní výchovy, projekty zaměřující se na 
zdravý životní styl a společné čtení Slabikáře dětských práv.  

 

14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Název kurzu Délka kurzu 
(hodiny) 

Počet 
osvědčení 

Matematika 3. – 5. ročníku ZŠ Hejného metodou 32 1 

Začít spolu – letní škola 40 3 

Celkem 72 4 

 

15. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Škola se prezentovala vystoupením žáků na společných akcích – Vánoční a 
Velikonoční tvoření, na tradiční Zahradní slavnosti a pořádáním dvou Dnů 
otevřených dveří. Dále se škola prezentuje svými webovými stránkami a 
pravidelnými akcemi pro rodiče.  
 

16. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 

Ve školním roce 2017/2018 proběhla následující inspekční činnost ČŠI: 
a. 26.9.2018 - Šetření stížnosti k zápisu do prvního ročníku a přestupu do 

prvního ročníku 
Závěr: Stížnost byla vyřízena jako nedůvodná, neprokazatelná. 
 
b. 3.4.2018 – Kontrola se zaměřením na organizaci zápisu do prvního 

ročníku základního vzdělávání 
Závěr: Nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 
 

Ve školním roce 2017/2018 proběhla následující inspekční činnost MSK:  
a. 20.6.2018 – Kontrola správného určení dotace, vyúčtování dotace 
Závěr: Nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 
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17. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

projektů 

Škola v tomto školním roce byla zapojena do projektu Operační program  
Výzkum, vývoj a vzdělávání - Programové období 2014–2020. V rámci tohoto 
projektu jsme zrealizovali tyto šablony: 
 

číslo název 
 

dotace 

II/2.2 Mat. gramotnost 32h kurz 

II/3.2 Klub záb. logiky 16 setkání 

II/3.1 Čtenářský klub 16 setkání 

II/1.1 Školní asistent 1 měsíc 

II/2.1 Čten. gramotnost 16h kurz 

 
 

18. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
 

19. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů. 

Škola byla v tomto školním roce zapojena do projektu financovaného ze zdrojů 
EU – projekt MAP ve spolupráci s Městským úřadem města NJ. 
 

20. Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Škola spolupracuje s mateřskou školou Beruška v Novém Jičíně a jinými MŠ 
v Novém Jičíně - vzájemné návštěvy dětí i učitelek.  
Všichni žáci 1. až 4. ročníku absolvovali výuku plavání na bazéně v Novém 
Jičíně. Plavecký výcvik proběhl od března do května 2018 v 10 lekcích.  
 
Ve spolupráci s vedením zimního stadionu v Novém Jičíně všechny děti školy 
absolvovaly bruslařskou školičku pod vedením trenérů. 
 
Škola spolupracovala také se SOŠ Educa v Novém Jičíně, v jejíchž prostorách 
sídlí. Studenti SOŠ pro žáky školy pořádali animační programy pod vedením p. 
učitelky Ševčíkové. 
 
Dále škola spolupracovala s občanským sdružením RC Provázek na úpravě 
školní zahrady, která je ve společném užívání. 
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V rámci EVVO škola využívala nabídky ekologických programů občanského 
sdružení Hájenka v Kopřivnici a preventivních programů sdružení RENARKON 
Ostrava. 
 
V tomto školním roce škola organizovala ve spolupráci s rodiči budoucích 
prvňáčků 8 setkání „Předškoláčku Raketa“. Cílem je podpořit spolupráci rodiny 
a školy, usnadnit dětem nástup do školy a seznámit se s budoucími spolužáky.  
Rodiče pro naše žáky pořádali také různé dílničky, např. Velikonoční dílničku, 
šperkování, výtvarnou dílničku. 
 

 

 
 
 
V Novém Jičíně 5. října 2018    Mgr. Daniel Přáda 

Ředitel školy 
 
 
Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne 27. 9. 2018. 
 
 

Za školskou radu:  Bohumír Pollak 
        předseda školské rady 
 


