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1 Základní údaje o škole 

1.1 Základní údaje  
 

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, datum jmenování: 1. 8. 2017 

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

Webová adresa: www.skolagalaxie.cz 

Datová schránka: xkxmyn8 

Zřizovatel Bc. Hana Skočková, Daniel Fojtík 

 

1.2 Charakteristika školy 
 

Jsme soukromá základní škola, založená v roce 2014 zřizovateli Hankou Skočkovou a 

Danielem Fojtíkem. Motivací k jejímu založení byla chybějící návaznost státních škol na 

vzdělávací program Začít spolu, snaha o vytvoření malé, komunitní školy a nabídka alternativy 

pro rodiče, kteří se aktivně zajímají o vzdělávání svých dětí. 

Snažíme se vytvořit dětem takové prostředí, které jim umožní rozvíjet jejich přirozenou 

tvořivost a uspokojovat jejich zvídavost. Naším cílem je, aby si děti osvojily pozitivní vztah 

k učení, a tím i motivaci k celoživotnímu vzdělávání. 

Sídlíme v budově vzdělávacího centra EDUCA v Novém Jičíně. Maximální kapacita školy 
je stanovena rozhodnutím MŠMT ze dne 24. 11. 2020 s účinností od 1. 9. 2021 na 162 žáků. 
Svou výchovně-vzdělávací činnost jsme zahájili 1. 9. 2014, kdy byla otevřena jedna první třídu 
se 13 žáky. V každém školním roce navyšujeme počet žáků o jednu třídu (18 žáků). V ostatních 
třídách případně doplňujeme počet žáků do 18. Ve školním roce 2022/2023 otevřeme i 9. třídu 
a naplníme tak ideu úplné základní školy. 

Škola má 8 kmenových tříd, 4 oddělení školní družiny, školní výdejnu a jídelnu (kapacita 
navýšena rozhodnutím MŠMT ze dne 18. 12. 2020 na 162), sborovnu, sklad, kabinet školní 
družiny. Mimo hlavní budovu školy se nachází 2 odborné učebny – science laboratoř a jazyková 
učebna + robotika. Tělocvičnu sdílíme se SOŠ Educa. Škola má vlastní venkovní areál, který 
poskytuje dostatečné možnosti pro vyžití a odpočinek dětí během přestávek, ale slouží i jako 
venkovní učebna a v odpoledních hodinách je využíván školní družinou a kroužky. 
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Součásti školy Kapacita 
Počet 
tříd/oddělení 

Počet dětí/žáků  
k 30. 9. 2021 

Počet dětí/žáků  
k 30. 6. 2022 

Základní škola 162 8 140 141 

Školní družina 100 4 100 100 

Školní výdejna 162 - 139 140 

 

1.3 Školská rada  
 

Poslední volby do školské rady proběhly 6. 10. 2020, tento den je i dnem jmenování jejich 

členů do funkce.  

 

Členové  Datum jmenování 

Za zákonné zástupce: Bohumír Pollak – předseda školské rady 6. 10. 2020 

Za zřizovatele: Bc. Hana Skočková 6. 10. 2020 

Za pedagogický sbor: Mgr. Jitka Žáková 6. 10. 2020 

 

2 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: 162  

Název zvoleného vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Galaxií krok za 
krokem 

 

3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

3.1 Pedagogičtí pracovníci 
 

Pedagogický pracovník Zařazení Aprobace Na škole od Úvazek 

učitel ŘŠ TV, Z 2017 1,0 

učitelka interní 1. stupeň 2016 1,0 

učitelka interní ČJ, OV, 1. stupeň 2015 1,0 

učitelka interní 1. stupeň 2014 1,0 

učitelka interní 1. stupeň 2017 1,0 

učitelka interní 1. stupeň 2018 1,0 

učitelka interní ČJ, VkO, TV 2019 1,0 

učitelka externí F 2019 1,0 

učitelka interní M, Tv 2020 1,0 
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učitelka interní Aj, Nj 2020 1,0 

učitel interní D, VkO 2021 0,727 

učitel interní Ch, Př 2021 0,45 

vychovatelka ve ŠD interní speciální pedagog 2018 1,0 

vychovatelka ve ŠD interní vychovatelství 2019 1,0 

vychovatelka ve ŠD VŠD vychovatelství 2014 1,0 

vychovatel ve ŠD interní sociální pedagog 2021 0,6 

asistentka pedagoga interní asistent pedagoga 2019 0,64 

asistentka pedagoga interní asistent pedagoga 2022 0,75 

 

 

3.2 Nepedagogičtí pracovníci 
 

Nepedagogický 
pracovník 

Zařazení Na škole od  Úvazek 

provoz vedoucí výdejny stravy, 
úklid 

2017 1,0 

asistentka administrativa 2016 0,63 

uklízečka úklid  2020 0,94 

 
 

4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následnému přijetí 

k základnímu vzdělávání 
 

Zápis k povinné školní docházce proběhl 7. a 8. dubna 2021. 

Počet žáků u zápisu 30 

Počet žádostí o odklad školní docházky 4 

Počet vydaných rozhodnutí o odkladu školní docházky 4 

Počet vydaných rozhodnutí o nepřijetí ke školní docházce 8 

Počet žáků přijatých do 1. třídy 18 

 

Přijati byli žáci s nejvyšším počtem bodů podle konečného pořadí, do naplnění stanovené 
kapacity 1. třídy. Kritéria k zápisu byla zveřejněna 90 dnů před vlastním zápisem na webových 
stránkách školy a na úřední desce školy. Jejich naplňování je procvičováno v předškoláčku 
Raketa a je sledováno při zápisu. Počet přijatých žáků do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 byl 
18 dětí. 
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5 Naplňování ŠVP 
 

Naše ŠVP naplňujeme v souladu s citátem P. Coelha: „Když něco opravdu chceš, celý 
vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.“ V praxi to znamená, že každodenně vzděláváme 
naše děti zodpovědně, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a s láskou. 

Děláme vše pro to, abychom děti vybavili takovými znalostmi a dovednostmi, které jsou 
pro ně životně důležité a které jim otevírají co nejširší možnosti seberealizace a uplatnění v 
životě. Klademe přitom důraz na to, aby děti učení bavilo, vzbuzujeme v nich radost z 
poznávání, a tím i potřebu celoživotního učení. Vedeme děti k tvořivosti, samostatnosti, ale 
také ke vzájemné spolupráci, k pochopení vlastní zodpovědnosti za svou práci a své jednání. I 
vlastním příkladem i zaměřením školy motivujeme děti ke zdravému životnímu stylu, k vnímání 
kvality životního prostředí, ve kterém žijí, a k potřebě pozitivně jej ovlivňovat. Nejen znalosti 
a dovednosti, ale na jejich základě zejména tvořivost, myšlení a přiměřené jednání formují 
osobnost a budují základy pro životní postoje dětí. 
 

 

6 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

6.1 Prospěch 1. pololetí 
 

Třída Počet 
žáků 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo 
 

Neprospělo Nehodnoceno Ø 
třídy 

1. 18 18 0 0 0 1,0 

2. 18 18 0 0 0 1,02 

3. 18 17 1 0 0 1,02 

4. 18 17 1 0 0 1,09 

5. 18 18 0 0 0 1,08 

6. 18 17 1 0 0 1,19 

7. 17 13 4 0 0 1,3 

8. 17 12 5 0 0 1,29 
celkem 142 130 12 0 0 1,12 

 

6.2 Prospěch 2. pololetí 
 

Třída Počet 
žáků 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo 
 

Neprospělo Nehodnoceno Ø 
třídy 

1. 18 18 0 0 0 1 

2. 18 18 0 0 0 1,04 

3. 18 17 1 0 0 1,08 

4. 18 16 2 0 0 1,09 

5. 18 15 3 0 0 1,15 

6. 18 18 0 0 0 1,11 

7. 16 12 4 0 0 1,33 

8. 17 12 4 0 0 1,28 
celkem 141 127 14 0 0 1,14 
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Ze strany zákonných zástupců nebyly ke klasifikaci v 1. ani 2. pololetí žádné připomínky, 

stížnosti, či žádosti o přezkoušení. Ve školním roce 2021/2022 přestoupily do ZŠ Galaxie 3 žáci 
z jiných škol, 2 žákyně přestoupily na jinou základní školu a jeden žák po úspěšném ukončení 
7. ročníku přešel na víceleté gymnázium. 

 

6.3 Integrovaní žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

 Na 1. stupni Na 2. stupni Celkem 

Počet žáků s SVP k 1. 9. 2021 4 6 10 

Počet žáků s SVP k 30. 6. 2022 13 3 16 

 
O žáky s SVP se ve školním roce 2021/2022 staral tým složený ze dvou asistentek 

pedagoga (od 09/2021 a 03/2022) a speciálního pedagoga, který poskytuje podporu žákům 
prostřednictvím předmětu speciální pedagogické péče (3h týdně). Při vzdělávacích i 
výchovných problémech spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou a 
Střediskem výchovné péče, obé v NJ. 

7 Školní družina  
 

I v tomto školním roce fungovala 4 oddělení školní družiny, které navštěvovalo 100 dětí. 

Provoz zajišťovali 4 vychovatelé – ranní družinou od 6:30 do 7: 40 a odpolední družinou do 

16:30 (v pátek do 16:00). Činnost ŠD se řídí podle ŠVP ŠD. Mezi školou a školní družinou je 

velmi úzká spolupráce. 

 

8 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Naše škola pro školní rok 2021/2022 aktualizovala Preventivní program, jehož součástí 

je i Akční plán a Program proti šikaně. Preventivní aktivity měly být jako obvykle zaměřeny na 

všechny žáky školy a to především v rámci pravidelných ranních setkání dětí a učitelů 

v komunitním kruhu. Dále dle Akčního plánu mělo jít o programy ekologické a dopravní 

výchovy, projekty zaměřující se na zdravý životní styl, jazykový pobyt, lyžařský výcvik, plavecký 

a bruslařský výcvik, adaptační pobyty, praktické dny, aj. Zahájili jsme spolupráci s organizací 

AZ help, která nám měla udělat pro každou třídu 3 dvouhodinové bloky preventivních aktivit. 

Po prvním bloku jsme však spolupráci ukončili (důvodem byla nespokojenost s průběhem a 

náplní programu). Nastavili jsme si nový předmět – výchova pro život – kterým se zahajuje 

týden na 2. stupni. Je to hodina pro posilování třídních potažmo školních vztahů a vazeb, pro 

posilování komunity, měkkých dovedností.  

Již samozřejmostí jsou v naší škole venkovní velké přestávky, které probíhají po 2. 

vyučovací hodině, tedy od cca 9:35 do 10:10 hod. Jsme přesvědčeni o tom, že neorganizovaný 

volný pohyb na čerstvém vzduchu s využitím veškerých možností našeho areálu (asfaltové 

hřiště, travnatá plocha, vzrostlé stromy, travnaté hřiště, „džungle“…, je dětem (ale i nám 

dospělým) ku prospěchu. 
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V neposlední řadě je součástí prevence naší školy i vztah s rodiči – jsme škola rodičům 

otevřená, tito mohou kdykoliv přijít do školy, být součástí výuky. Spolupráci s rodinou a 

otevřenou komunikaci ostatně chápeme jako jeden ze základních stavebních kamenů 

prevence sociálně patologických jevů ve všech oblastech. 

Jako škola nabízíme pro naše žáky i kroužky. Ve školním roce 2021/2022 probíhaly tyto: 

o sportovky (2.–5. třída) 

o badatel (1.–5. třída) 

o angličtina hrou (3.–5. třída) 

o angličtina příprava na certifikát (6.–8. třída) 

o hra na djembe (2.–5. třída) 

o comp (1.–5. třída) 

o náboženství 

Kvůli pandemické situaci však některé plánované aktivity nemohly být uskutečněny. Po 
dobu, kdy bylo možné chodit prezenčně do školy, probíhaly pravidelné ranní kruhy. Čas pro 
hodnocení, zastavení a zpětnou vazbu byl však zachováván i po období distanční výuky. 
Rámcový přehled aktivit, které se stihly uskutečnit: 

o pravidelná centra aktivit (každý týden) – 1. stupeň 
o pravidelné vycházky – družina 
o slavnostní zahájení školního roku – celá škola 
o expedice Praděd – 7., 8. A 
o moštování – družina 
o Paridův soud (divadlo) – 7. A 
o vykopávky – 6. A 
o lekce plavání – 2., 3. a 4. A 
o záchranně-branné plavání – 6. a 7. A 
o galaktické volby – 2. stupeň  
o lekce bruslení – 1. stupeň 
o jazykový pobyt – 3., 4, 5., 6., 7. a 8. A  
o Karneval – družina  
o Lyžařský kurz – 2.–8. A 
o eduScrum Cestuj – 8. A 
o Mc´Donald cup – 1. stupeň (vybraní žáci) 
o Štafetový závod – celá škola (vybraní žáci) 
o Čarodějnický turnaj – celá škola 
o Food fest – celá škola  
o Pohár starosty – celá škola 
o třídní výlety 
o Pes – přítel člověka – 2. A 
o ptačí budky – 5. A 
o program včelařství – 2. A 
o tradiční cyklovýlet – celá škola 

Ve škole máme Školní poradenské pracoviště ve složení – metodik prevence, speciální 
pedagog, metodik výuky.  
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9 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Název kurzu (datum konání) 
Délka 
kurzu 
(hodiny) 

Počet 
osvědčení 

Nový žák cizinec v mé třídě (13. 9. 2021) 2 1 

Vykročte do 1. ročníku s vydavatelstvím Taktik (17. 2. 2022) 2 1 

Výtvarný projev jako možnost poznávání dítěte v pedagogické praxi II (1. 4. 2022) 5 1 

Líný učitel (14. 12.–15. 12. 2021) 8 1 

Jak na nový RVP ZV ve škole (10. 1. 2022) 2 2 

Letní škola Hejného na 1. stupni (16.–20. 8. 2021) 30 1 

Letní škola Hejného na 2. stupni (16.–20. 8. 2021) 30 1 

Jak začít výuku programování na ZŠ (25. 1.–8. 2. 2022) 16 1 

Studium metodika prevence (zahájeno 19. 3. 2021, ukončeno 29. 5. 2022) 250 1 

Studium pedagogiky – asistent pedagoga (zahájeno 20. 10. 21, ukončeno 26. 1. 22) 100 1 

Únikové hry a další schovávačky aneb i čeština na 2. stupni může být skvělá (2. 12. 
21) 

2 1 

Recept na radost a lásku k češtině (7. 10. 2021) 2 1 

Rizika virtuální komunikace (24. 8. 2022) 3 1 

Kurz toxikologie (20. 9. 2021) 6 1 

Revize RVP ZV – startovací balíček (7. 4. 2022) 2 1 

Kybernetické bezpečnost a prevence (11. 4. 2022) 2 1 

Studium koordinace ICT_2021–2023 (září 2021) 250  

 

10 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Škola se prezentuje svými webovými stránkami, facebookovým a instagramovým  
profilem, youtube kanálem a články do Městského zpravodaje. Ve školním roce 2021/2022 
byly aktivity a prezentace školy směrem k veřejnosti částečně okleštěny již několikrát 
zmíněnou pandemickou situací (Slavnosti města NJ). Přes všechna tato úskalí jsme zrealizovali 
2 dny otevřených dveří (listopad, březen), hudební představení pro seniory v NJ a 1. ročník 
Food festivalu. 

 



Výroční zpráva o činnosti školy  školní rok 2021/2022 
 

 
 stránka 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva o činnosti školy  školní rok 2021/2022 
 

 
 stránka 13 

 

11 Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI 
 

Ve školním roce 2021/2022 byla na ZŠ Galaxie s.r.o. provedena v termínu 1. - 3. 6. 

2022 inspekční činnost, jejímž výsledkem jsou následující závěry: 
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12 Základní údaje o hospodaření školy 
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13 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 
 

Ve školním roce 2021/2022 byla ukončena spolupráce s partnerskou školou Osnovna 
šola Tržiščě ve Slovinsku ze strany partnera. Probíhá příprava pro zapojení školy do 
mezinárodních programů (etwinning, Erasmus).  

 

14 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 
 

 Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
 

15 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů. 
 

Škola v tomto školním roce byla zapojena do projektu Šablony III: 

číslo název 

3.II/1 Školní asistent personální podpora ZŠ 

3.II/12 Projektový den ve výuce 

3.II/5 Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ 

3.II/7 Tandemová výuka v ZŠ 

 
 

16 Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Mezi spolupracující subjekty lze mj. počítat: 

o rodiče 

o pedagogickou radu 

o školskou radu 

o zřizovatele 

o MŠ Beruška 

o plavecký bazén Nový Jičín 

o SOŠ Educa 

o pedagogická poradna NJ 

o SPC při MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Val. Meziříčí 

o Wellness hotel Abácie 

o O. s. Bludička  

o Vyki tools group s. r. o. 

o MUDr. Bužga Radim 
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V Novém Jičíně 29. září 2022       Mgr. Daniel Přáda 

ředitel školy 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne 3. 10. 2022. 
 
 
Za školskou radu:  Bohumír Pollak 
   předseda školské rady 
 


