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ÚVOD: 
Nový školní rok 2008 – 2009 začal dokončovacími  prácemi na rozsáhlé opravě elektrické 

instalace v hlavní budově, instalací datové sítě a stěhováním nábytku zpět do tříd. Při této práci 

významně pomohli všichni pracovníci školy, bez zapojení všech pracovníků by školní rok nebyl 

zahájen v termínu 1.9. 

Průběh školního roku, kdy jsme zaváděli školní vzdělávací program do dalších dvou ročníků a 

zároveň objevovali nové možnosti datových sítí, proběhl bez významných změn a problémů. 

Vyvrcholením celého roku byla závěrečná akademie v městském divadle. Přesto byl rok 2008-

2009 něčím zvláštní, byl to poslední rok, kdy nám ubývali žáci. Bylo ukončeno směrování žáků 

do dvou paralelních tříd, významný počet je nastupujících žáků (52) i žáků s odkladem školní 

docházky (14). Další zvláštností roku byly úspěchy, kterých naši žáci dosáhli v téměř všech 

oblastech, které si dáváme v našem školním programu jako priority, ale to je již součástí naší 

výroční zprávy. 

 

 

 

 

 

 
1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: 
Název školy                   :Základní škola Děčín II, Kamenická 1145 

Právní forma                 :příspěvková organizace 

IČO školy                      :72743735 

Zřizovatel                      :Město Děčín, Magistrát města Děčína, Mírové nám. 5,  

 Děčín IV , 405 02 

Ředitel školy               :Mgr. Jaroslav  Skála 

Zást. ředitele                :Mgr. Marie Hammerlová 

Vých. poradce               :Mgr. Šárka Kilianová 

Školní koordinátor ŠVP :Mgr. Šárka Kilianová, Mgr. Jitka Kapitančíková  

ICT pracovník   : Ing. Jiří Andrlík 

Environmentální koordinátor : Ing. Jiří Andrlík 

Správce sítě    : Mgr. Krejčí (externí pracovník) 

Vedoucí vychovatelka     : Eva Nepomucká 

Vedoucí školního klubu  : Renata Durdincová 

Zaměření školy               : úplné základní vzdělání bez zaměření  

Typ školy                        : úplná ZŠ 

Součásti školy                : školní družina, školní klub, školní jídelna 

Územní obvod - spádový obvod ZŠ  : Děčín II, obce- Ludvíkovice, Nová Oleška,  

Stará Oleška, Bynovec, Arnoltice, Růžová, 

Janov, Huntířov, Labská Stráň, Kámen 
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Celkový počet žáků k 30.6.2009   byl 398, dále pak 1 žák v kurzu pro doplnění základního 

vzdělání.  Další dva  žáci byli vyloučeni pro neúčast na seminářích. Na začátku škol.roku byl 

počet žáků 395. 

2 žáci se během roku odstěhovali a 6 přistěhovalo. 

91 žáků dojíždí z okolních obcí.  

Počet žáků a počet tříd ve školním roce 2008/2009  

 

Třída Chlapci Dívky Celkem žáci se spec.vých.potř. 

 

    integr. ostat. celkem 

1.A 8 15 23  23 23 

1.B 9 14 23  23 23 

2.A 12 12 24  24 24 

2.B 14 8 22  22 22 

3.A 10 7 17 1 16 17 

3.B 12 6 18  18 18 

4.A 12 11 23 1 22 23 

4.B 11 12 23 2 21 23 

5.A 11 8 19 1 18 19 

5.B 8 8 16 1 15 16 

6.A 9 13 22 3 19 22 

6.B 9 12 21 1 20 21 

7.A 10 11 21  21 21 

7.B 13 8 21  21 21 

8.A 11 12 23  23 23 

8.B 10 12 22  22 22 

9.A 15 15 30 2 18 30 

9.B 21 9 30 1 29 30 

18 205 193 398 13 385 398 

 

 

 

 

 

 

 

Počet žáků Prům.počet žáků 

na třídu 

Počet pracovníků 

celkem ZŠ+ŠD+ŠJ 

Počet pedag.prac. 

        ZŠ+ŠD 

  fyzic. přepočet fyzic. přepočet 

398 22,1 48 45,3635 31 30,3635 

 

2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: 
Učební plány 
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1.,2.  a 6.,7.  ročník – vzdělávací program Cesta ke vzdělání - Základní škola Děčín II, 

Kamenická 1145 

3. - 5., 8. – 9.ročník       - vzdělávací program Základní škola č.j.16847/96-2 ze dne  30.4.1996 

 

Školní vzdělávací program  „Cesta ke vzdělání – Základní škola Děčín II, Kamenická 1145“  

 Školní vzdělávací program  vychází z našich zásad vyučovat všeobecné vzdělání bez 

předmětového zaměření. Přesto jsou v programu vytyčeny priority, na které klademe důraz a jež 

chceme dále prosazovat.  

Všeobecné vzdělávání žáků s důrazem na informační a komunikační technologie a jazykové 

schopnosti 

Nabízíme: 
> výuku předmětu informatika v pátém ročníku a v každém ročníku druhého stupně formou 

volitelných a povinných předmětů, s cílem osvojit si a rozšiřovat dovednosti žáků v ovládání a 

využití výpočetní techniky a moderních informačních technologií jako důležitý předpoklad k 

uplatnění na trhu práce a podmínku k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti 

> volný přístup žáků na internet v odpoledních hodinách, zájmové kroužky na prvním i druhém 

stupni se zaměřením na využití počítačů a digitální techniky v praxi 

> dvě moderní učebny určené pro výuku informatiky, vybavené dataprojektory, interaktivními  

tabulemi, PC připojenými na internet 

> připojení žáků druhého stupně na výukový portál „Škola za školou“ s možností samostudia 

v domácím prostředí  

> využití digitální techniky školy (4 digitální fotoaparáty, kamera, scanner, fototiskárna…) pro 

školní i mimoškolní činnost žáků 

 

Podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do výuky všech předmětů 

Nabízíme: 

> dvě učebny PC (14 a 28 míst) s počítači připojenými k internetu, určené pro výuku s využitím 

výukových multimediálních programů (jedna pro první a jedna pro druhý stupeň), více než 100 

výukových programů pro oba stupně základní školy 

> v každé učebně prvního stupně počítač s připojením k internetu jako doplněk výuky a pro 

výuku integrovaných a mimořádně nadaných žáků 

> rozšiřování digitální výukové techniky do ostatních odborných učeben druhého stupně 

 

Rozvíjet komunikační dovednosti v cizích jazycích 

Nabízíme: 

>  speciální učebnu cizích jazyků, vybavenou audiovizuální a digitální technikou 

> výuku volitelných předmětů zaměřených na základy cizích jazyků 

> zájmové kroužky anglického a německého jazyka na  1. stupni 

> výuku anglického jazyka od druhého ročníku 

> volitelný druhý cizí jazyk od 8. ročníku 

> volbu ze tří jazyků (NJ, AJ, RJ) 

 

Podporovat rozvoj pohybových dovedností, sportovní výchovu a vést žáky ke zdravému 

životnímu stylu 

Nabízíme: 

> výuku plavání v 1. – 4. ročníku  

> výuku bruslení v 5. ročníku 
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> bruslení v rámci TV na druhém stupně 

> lyžařský a cyklistický kurz pro žáky druhého stupně 

> výuku volitelných předmětů zaměřených na sportovní hry 

> zájmové kroužky na prvním i druhém stupni (všesportovní, florbal, badminton, odbíjená, 

gymnastika, taneční, aerobik) 

> účast na  sportovních  turnajích městského, krajského i celostátního významu  

 

 

Rozvíjet estetické cítění žáků a aktivně je zapojovat do dění ve svém městě, rozvíjet 

poznávání svého okolí a města 

Nabízíme: 

> zájmové kroužky ručních prací, výtvarné kroužky 

> výhledové zlepšování podmínek pro výtvarnou tvorbu a vybavenou speciální učebnu 

(keramická pec, hrnčířský kruh) 

> zájmové kroužky a volitelné předměty praktika z přírodopisu a dějepisu 

> pořádání městské soutěže „Historie Děčína“  a účast na ní 

> zájmové kroužky zaměřené na zpracování historických a současných fotografií digitální 

technikou na portálu „Krajina za školou“ 

 

Rozvíjet poznání  o životním prostředí, ochraně krajiny a zapojovat žáky do ekologických 

aktivit   

Nabízíme: 
> využívání možností školy (skleník, pozemek, okolí školy, školní zeleň) ve výuce pracovních 

činností a volitelných předmětů s cílem rozvíjet u žáků poznatky o krajině, životním prostředí a 

ekologii 

> účastnit se soutěží vedoucích k ekologickému chování 

> v rámci výuky a volnočasových aktivit využívat nabídek ekologických organizací, CHKO, 

národního parku k poznávání problémů kraje a přírody v současnosti 

 
Povinně volitelné předměty pro 6. -  9. ročník vycházejí z ŠVP a možností školy 

6. ročník: 

Praktikum z dějepisu, sportovní výchova, základy ruského jazyka. 

 

7. ročník: 

Praktikum z přírodopisu, sportovní výchova. 

 

8. ročník: 

Praktikum z přírodopisu, informatika, sportovní výchova, druhý cizí jazyk – ruský jazyk. 

 

9. ročník: 

Sportovní výchova, praktikum z chemie, pěstitelství, druhý cizí jazyk – ruský jazyk. 

 

Zájmové kroužky 

1. stupeň: 

- výtvarný kroužek 

- šikovné ručičky 

- hra na flétnu 
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- německý jazyk hrou  

- hra na kytaru 

- dramatický 

- zábavné čtení 

- pěvecký sbor 

- badminton 

- keramika 

2. stupeň: 
- florbal pro chlapce 

- gymnastika 

- historik Děčína 

- zábavná angličtina 

- kopaná 

- keramický 

- zábavné čtení 

- pěvecký sbor 

- kroužek ekologie 

- kroužek „Separační komando“ 

- v rámci jednotlivých předmětů kroužky zaměřené na přípravu olympiád a 

 vědomostních soutěží 

- pravidelné doučování hlavních předmětů ve všech ročnících  

 

3. družina: 

- kroužek sportovních a pohybových her 

- tematické dny na každý měsíc školního roku 

4. školní klub: 

- výtvarný kroužek 

- keramický kroužek 

- dívčí klub 

- sportovních her a soutěží 

- volně přístupný internet pro zábavu i práci 

Činnost školního  klubu byla zahájena 15.09. 2008 a hned v počátcích si získal velkou oblibu u 

žáků. Pro školní rok se přihlásilo do klubu 141 žáků z 5.-9. ročníku. Díky výborné práci vedoucí 

školního klubu byla průměrná denní návštěva v klubu přibližně 40 žáků.  

 

3. ÚDAJE  O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY , JEJICH KVALIFIKACI, 

PRAXI, ZPŮSOBILOSTI.:   
Pedagogičtí pracovníci, jejich odborná a pedagogická způsobilost 

 

Příjmení, jméno, titul Vzdělání, aprobace prac. zařazení pedag. 

praxe - 

délka 

Na této 

škole 

Skála Jaroslav, Mgr. PF – M-Z ředitel 18 5 

Hammerlová Marie, Mgr. PF-1.st., Rj-OV, postgr. 

stud. OV-RJ 

zástupce ředitele 44 15 

Kilianová Šárka,Mgr. PF-M-F, kvalifikov. výchovná  18 13 
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vých.poradce poradkyně 

Kučerová Ivana, Mgr. PF - 1.st. uč. 5.tř. 26 17 

Špačková Veronika, Mgr. PF – 1.st. uč. 5.tř. 18 1 

Střelková Iva, Mgr. PF-1.st. uč. 1.tř. 21 18 

Fialová Terezie, Mgr. PF - 1.st. uč. 1.tř 18 18 

Lazorová Radka, Mgr. PF - 1.st. uč. 3.tř.  5 5 

Kapitančíková Jitka, Mgr. PF – 1.st. uč.3.tř.  18 11 

Vlčková Jana, Mgr. PF - 1.st. uč.4.tř. 19 14 

Hájková Hana, Mgr. PF – 1.st. uč.2.tř. 13 13 

Cafourková Martina, Mgr. PF – 1.st. uč.2.tř. 19 12 

Hospůdková Radka, Mgr. PF –1.st. uč.4.tř. 20 9 

Skálová Martina, Mgr. PF – Čj-HV  uč. 2. st.  

tř.uč.6.tř. 

21 4 

Chovanec Petr, Ing Vys.škola zemědělská 

dopl.stud.PF Př- pěst. 

uč.2.st. 

tř.uč.7.tř. 

17 13 

Nováková Petra, Mgr PF – M - TV uč. 2.st. 2 2 

Novák Martin, Mgr. PF-1.st uč.2.st. 

tř.uč.7.tř 

14 7 

Kotrch Petr, Mgr. PF-M-Zákl. techniky uč.2.st. 

tř.uč.8.tř. 

17 15 

Trčka Vladimír,Mgr. PF – Z-Tv 

 

uč.2.st. 

tř.uč.8.tř. 

9 9 

Šparlinková Helena, Mgr. PF -RJ-ČJ post.stud. 

jaz.škola NJ 

uč.2.st.  43 13 

Pokorná Markéta,Mgr. PF –Čj-Aj uč.2.st. tř. uč. 

9.tř. 

14 14 

Miroslava Krňáková, Mgr. PF – 1.st., AJ uč. 2. st. 4 2 

Sládečková Kateřina, Bc. FSP-UJEP Ústí nad 

Labem 

uč. 2.st.  11 4 

Tomsa Michal, Mgr. PF Liberec NJ-D uč.2.st. 3 3 

Andrlík Jiří, Ing. CH uč. 2.st. tř. uč. 

9.tř. ICT prac., 

ENV koord. 

7 4 

Stejskal Radim, Mgr. PF – historické vědy      

 

uč.2.st. 

tř.uč.6.tř. 

5 4 

Nepomucká Eva SPgŠ ved.vych. 

ŠD 

30 30 

Špůrová Věra SPgŠ vych.ŠD 26 15 

Malíková Petra SPgŠ vych.ŠD 23 14 

Žaneta Fišerová SPgŠ vych.ŠD 7 2 

Renata Durdincová SPgŠ, PF-UK Praha – 

učitel VV ZUŠ,SŠ 

Vedoucí 

školního klubu 

15 1 
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4. ŠKOLSKÁ RADA  
 

Do školské rady základní školy byli zvoleni v listopadu 2008: 

Za rodičovskou veřejnost: Martina Břeštovská, Blanka Tesařová 

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Radim Stejskal, Mgr. Miroslava Havlíčková 

Za zřizovatele: p. Irena Michálková, p. Lucie Prokopcová 

Školská rada zasedala ve školním roce 2008-2009 celkem třikrát. Kromě informací ředitele 

školy, který byl vždy pozván na jednání jako host, projednala rada výroční zprávy školy, 

hospodaření školy a návrh rozpočtu na rok 2009, vzala na vědomí slovní hodnocení vybraných 

žáků školy. 

 

5. AKCE ŠKOLY  2008 - 2009: 
 

ZÁŘÍ 

- otvírání školního klubu – úvodní turnaje 

- Padíky pro alíky – zapojení do celorepublikové sběrové akce 

- přespolní běh, městské a okresní kolo 

- Evropský den jazyků – městská soutěž 

ŘÍJEN 

- Den zvířat – sbírka krmení pro zvířata v útulku, 1.stupeň + ŠD individuální oslavu dne 

- projekt GLOBE – environmentální výchova – vstupní školení – zahájení činnosti 

- 6.-10.10.  pobytový kurz „Učíme se spolu žít“ - 6.třídy – osada Jedlová u Jiřetína pod Jedlovou  

- vyhlášení voleb do školní rady –  část pedagogů – 10.11. 2008 – 16.00 

     část rodičů – 11.11. 2008 – 16.00 – 17.00 

 

- 1. kolo sběrové soutěže Vlaštovka - papír,noviny, časopisy,směsný,lepenka                                                     

- projektový den – DEN MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI VE ŠKOLE 

- měst.divadlo – 4.třídy- „Přísloví“  

- filmové představení „Máj“ od 9 hod. 7.-9. r. 

- divadlo – 3. r. 

- přespolní běh – 2. st. 

 

LISTOPAD 

- beseda v 9.AB se studenty EOA Děčín 

- fotografování žáků prvního stupně –  vánoční motiv  

- třídní schůzky - společný  začátek v 16,30hod., kdy proběhnou volby do škol. rady   

                         zákonných zástupců žáků 

- turnaj v přehazované 6.-7. r.  

- florbalová liga  

- 1. KOLO SOUTĚŽE – „ Regionální znalosti Děčínska – pro žáky i cizince“,  

                             pro 2. stupeň – „Cizinec v našem regionu“ 

   - soutěž dotována MŠMT částkou 50 000,- Kč 

- 1. KOLO SOUTĚŽE - „ Regionální znalosti Děčínska – pro žáky i cizince“,   

                             pro žáky 4.-5. ročníku -  „Začínáme s  jazykem“  
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   - soutěž dotována MŠMT částkou 50 000,- Kč 

- turnaj ve florbalu – 6.- 9. třídy dívky   

- turnaj ve florbalu 6.-7. třídy    

- 9.A –„První pomoc“ na SZŠ   

 

PROSINEC 

- sběrový týden (předvánoční úklid doma i ve škole)-soutěž o vánoční kolekce 

- 7.tř. Exkurze do Planetária – Teplice  

- 9.B– „První pomoc“ –na SZŠ   

- výstava vzdělávání  - Střelnice - 8.+9.tř. 

- hudební pořad  v TV – 

                     9 hod. – 6.-9.tř. – „Folkové návraty“ 

                     10 hod. - 1.-5.tř. – „Vánoční pohoda 

- okr. kolo ve florbalu -8.-9.tř. 

- 1.AB – „Andělské Vánoce“ na Střelnici od 9,30.hod. 

   2.AB – „Kubula…“ v Měst. divadle od 8,30 hod.  

- projektový den „Vánoce“ 

- okresní kolo - florbal  (4.-5.tř.) 

- soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu  

- 9.roč. a ekologický kroužek – Drážďany – projekt O2 

- vánoční jarmark    

- vánoční loučení ve třídách a velké překvapení na závěr!!! 

- školní kolo dějepisné olympiády 

 

 LEDEN 

- lyžařský kurz – 7.-9.r. 

- plavání 1.st. 

- „Amazonie, v rytmu samby“ – výukový program kino Sněžník   

- školní kolo olympiády AJ                     

- školní kolo olympiády z NJ 

- školní kolo – matematická olympiáda – odevzdání prací 5.r. a 9.r. 

- Den otevřených dveří  12 – 15,30 hod.   – pro předškoláky  

- třídní schůzky  

- okresní kolo dějepisné olympiády – postupující 

- návštěva MŠ ve škole – dopoledne   

- zápis do 1.tříd                                                                                                                                   

 

ÚNOR 

- okresní kolo soutěže v NJ  

- MěD - Sindibádova dobrodružství - 4.+5.tř. 

- recitační soutěž – 2.stupeň     

- školní kolo – Skřivánek –II. stupeň 

- školní kolo recitační soutěže – I. stupeň 

- Pythagoriáda – 6.tř. + 7.tř 

- MěD – O perníkové chaloupce –1. třídy 

- Městské kolo „Skřivánek“ – pro postupující ze školního kola 

- MěD Malá mořská víla – anglická verze - 6.-9.tř-AJ 
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- školní kolo zeměpisné olympiády 

- okresní kolo „Olympiáda AJ“ – pro postupující ze školního  

kola 

- městské kolo recitační soutěže  - DDM Teplická ul. – pro postupující 

- projektový den : Poznáváme svět – 2.část „Poznáváme EU“ 

- plavecký výcvik  2.tříd 

 

BŘEZEN 

- matematická olympiáda – školní kolo - 6.-9.tř. 

- okresní kolo  recitační soutěže  

- sběrový týden – sběr víček, tetrapaků, papíru, pet. lahví 

- Biologická olympiáda – školní kolo 6..+ 7..roč.  . 

- soutěž v kondičním dvojboji pro 2.-5.tř.  

- Matematický KLOKAN –     4.- 9. ročník 

- vyhlášení soutěže  ve výzdobě tříd na téma „Velikonoce“   

- Měst.divadlo – „Měla babka čtyři jabka“  1.AB 

- exkurze do muzea – 6.A, B 

  

 

 

DUBEN 

- představení v TV  „Rudolf II.  -   4.-9.tř.         

- florbalová liga - finále A -  starší chlapci 

- soutěž o nejhezčí kraslici a nejhezčí výrobek k Velikonocím   

- 1. a 2. kolo II. ročníku  poznávací soutěže „Znáš své okolí, své město“ 

- měst.divadlo „O neposedné pomlázce“ –3.tř. 

- IV. ročník soutěže „Historie Děčína“ pro všechny zájemce školy, 1. kolo  

- Projektový den – DEN ZEMĚ – exkurze, projektové dílny – environmentální výchova 

6.tř.- NP Krásná Lípa, 7.tř.- Techn.služby, 8.tř.- čist.odp.vod, 9.tř.- Teplárna,1.st.- „ velikonoční 

dílny“  

- okresní kolo matematické olympiády  

- ROCK – 6.-9.tř. – výukový koncert 

- přijímací zkoušky na SŠ 

- třídní schůzky    

- okr.kolo BiO  - kategorie C - postupující 

- Projekt „Studenti sobě III“ – městské divadlo – 3. A 

- Projekt „Studenti sobě III“ – dílny – vybraní žáci 

- okresní  kolo Bio  -  kategorie D - postupující 

 

KVĚTEN 

- exkurze do ZOO, botanické zahrady – Liberec – 7.tř. 

- malá kopaná – Česká Kamenice – 9.tř. 

- soutěž ve sběru papíru – poslední 4. kolo 

- Městské divadlo–Doučovací hodina pro zapomnětlivé– 6.-7.tř 

- IPS – 8.A,B   - volba povolání 

- přednášky na téma AIDS – 8.roč. ,9.roč.  

- exkurze do planetária – Teplice-6.AB 
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- Pohár čs.rozhlasu – atletické přebory – dívky 2.st. 

- malá kopaná – 6.+7-9.tř. – akce městských slavností  

- Florbal –  akce městských slavností 

- Pěvecká soutěž DOREMI – DDM  

- Atletický čtyřboj – městská soutěž – 1.-5.tř. 

- Praha  - převzetí ocenění za práci v kroužku AJ – videopohlednice z našeho města 

- fotografování tříd 

- zájezd do Drážďan – Hygienické muzeum    8.třídy 

- krajské kolo BiO  

- 2. kolo fotbalového turnaje - COCA-COLA CUP  

- plavání 1.,2.r. 

- finále výtvarné soutěže Teplice 2009  

 

 

ČERVEN 

- den dětí – individuálně po třídách 1.st. 

- pomoc při org. dne dětí v MŠ – 8.roč. dívky 

- městské finále soutěže „Historie Děčína“ na děčínském zámku 

- třídní výlety 

- Drážďany – hygienické muzeum – 8.r. 

- adaptační zájezd pro 1.r. – Staré Splavy 

- Harrachov k pramenům Labe – 9.r. 

- Praha – finále COCA COLA CUP – kopaná 

- Turnov – finále recitační soutěže – postupující 

- vystoupení pěveckého sboru v ústavu soc.péče 

- školní akademie v městském divadle 

- závěrečná školní diskotéka 

 

 

VELKÉ AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2008-2009 

ZÁŘÍ 

- Sportovní olympiáda 

ŘÍJEN 

- Den zvířat 

- Beseda s Policií ČR 

LISTOPAD 

- Turnaj ve vybíjené 2.+4.tř. 

- Výtvarná soutěž Podzimáček 

- Divadelní představení 

PROSINEC 

- Čertovský bál aneb s čerty nejsou žerty 

- Vánoční besídky 

- Vánoční jarmark 

LEDEN 

- Příprava dárků budoucím prvňáčkům 

- Puzzliáda 
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ÚNOR 

- Družinový karneval 

- DOREMI 

BŘEZEN 

- Týden s pohádkou 

- Kimova hra 

DUBEN 

- Čarodějnický bál 

KVĚTEN 

- Sportovní olympiáda 

- Malování na asfalt 

ČERVEN 

- Turnaj v netradičních disciplínách 

- Dětský den 

- Štafetové závody 

 

 

 

6. UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH  V RÁMCI 

REGIONU A CELOREPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍCH: 

 
RECITAČNÍ SOUTĚŽ  ŠKOLA   19 žáků 

     MĚSTO   8 žáků  

     OKRES 1 žák – 2. místo Vojtěch Kroupa 

     KRAJ  1. žák – 2. místo Vojtěch Kroupa 

     Celorepublikové finále – 1 žák – Vojtěch Kroupa 

 

SKŘIVÁNEK   ŠKOLA  29 žáků 

     MĚSTO  3 žáci 

MATEMATICKÝ KLOKAN  ŠKOLA 297 žáků 

     V měřítku okresu 1. místo Filip Vítek (3.r.) 

             5. místo Filip Barták (9.r.) 

HISTORIE DĚČÍNA  ŠKOLA: 32 žáků 

MĚSTO: 5 žáků 

1. MÍSTO 

Celorepubliková soutěž „Videopohlednice z našeho města“ 

2. místo –  4 žáci 8. r, a 1 žákyně 9.r. 

 

Celorepublikový turnaj v kopané COCA COLA CUP 

Postup do finále v Praze – 10. místo 

 

Okresní přebor v přespolním běhu  

1. místo ml. žákyně 

Okresní přebor v malé kopané 

1. místo st. žáci 

Okresní přebor v gymnastice – 8 žákyň 
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Umístění jednotlivců: 

Nikola Malá (3. místo) a Petra Borovičková (4. místo) 

Umístění družstev: 

2. místo - družstvo ve složení: Nikola Malá, Veronika Němcová, Petra 

Borovičková, Markéta Zajtlerová 

3. místo - družstvo ve složení: Anetta Linhartová, Zuzana Slánská, Tereza 

Šípková 

Výtvarná soutěž regionální úrovně „Naše planeta“ 

   2. místo žáci 4.A a 5.B 

Projektová soutěž „Regionální znalosti Děčínska - pro žáky i cizince“ – účast ve třech kolech 

školní soutěže – 119 žáků, v kategoriích AJ, NJ, RJ. 

 

 

 

PŘEHLED ÚČASTÍ A VÝSLEDKŮ V OLYMPIÁDÁCH    

A VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍCH 2008-2009 
 

 

 

Olympiáda  Školní kolo Okresní kolo - účast 

a nejlepší umístění žáků 

Krajské kolo 

a umístění 

žáků 

Dějepis  16 žáků 2 

 

0 

Matematika  20 žáků 4 žáci  

1. místo Iva Hospůdková 

5. místo Helena Smolová 

0 

Anglický jazyk 15 žáků 2 žáci 

5. místo Vojtěch Kroupa 

0 

Německý jazyk 37 žáků 3 žáci 

6. místo Vratislav Zdeněk Číla 

0 

Pythagoriáda  72 žáků 1 žák 

 

- 

Biologie 6.-9. 30 žáků 6 žáků 

2. místo Vratislav Zdeněk Číla 

1 

9. Vratislav 

Zdeněk Číla 

Celkem 190 žáků 18 žáků 1 žák 

 

Celkem se hlavních vědomostních a sportovních soutěží účastnilo 479 žáků školy. 

 

7. INFORMACE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ: 
 
Ve školním roce 2008-2009 se učitelé účastnili vzdělávání ve třech oblastech: 

1. další vzdělávání pedagogických pracovníků v jednotlivých oborech  
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2. jazykové vzdělání pedagogů, vícedenní kurzy 

3. celoživotní vzdělávání – rozšíření kvalifikace 

1) 

V rámci DVPP jsme dali přednost následujícím oblastem: oborová školení - AJ, NJ, ČJ, 

ekologická výchova, školení k projektům ŠVP, vyplnění volného času, velikonoční inspirace ve 

VV 

2)  

Mgr. Miroslava Havlíčková - Metodický kurz pro uč. AJ, Tereza Fialová – kurz AJ pro pokročilé 

Mgr. Ivana Kučerová a Renata Durdincová – keramický kurz  

3) 

Vícedenních kurzů se zúčastnily 

Mgr. Fialová absolvovala dvouletý kurz speciální pedagogiky 

Mgr. Petra Čermáková ukončila studium celoživotního vzdělávání 

Pro vedení školy je další vzdělávání pracovníků jednoznačnou prioritou. DVPP v uplynulém roce 

ovlivnil problém s nedostatkem vhodných školeních v místě a nedostatek financí na cestovné do 

jiných měst. V této stránce bude nutné vrátit se zpět k hromadným školením obecných 

vzdělávacích témat. Do dalšího vzdělávání bylo zapojeno 50 % pracovníků. 

 

 

8. ZPRÁVA O JEDNOTLIVÝCH STUPNÍCH ŠKOLY: 
 

PRVNÍ STUPEŇ: 

První stupeň ve školním roce 2008-2009 navštěvovalo  208 žáků, z toho 161 ukončilo školní rok 

s vyznamenáním, jeden žák nepostoupil do vyššího ročníku, jeden žák přešel do speciální 

základní školy.  

Zápis do prvního ročníku, který proběhl v lednu 2009 byl pro naši školu velmi pozitivní 

v množství účastníků, budoucích žáků. V přihlašování do prvních tříd pokračoval příznivější 

trend z minulého školního roku. K zápisu se dostavilo 67 žáků a do prvního ročníku příštího 

školního roku nastoupí 52 žáků, Celkem 15 žákům byl nástup do školy odložen o jeden školní 

rok.  Projevila se zde vynikající spolupráce s kmenovou mateřskou školkou v Liliově ulici a 

zároveň dny otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče, které probíhaly v lednu na škole 

v odpoledních hodinách. Počet žáků na prvním stupni základní školy nadále roste, což je dobré 

znamení pro budoucnost.  

V pedagogickém sboru na prvním stupni došlo k jediné změně. Na místo paní uč. Skálové, která 

přešla vzhledem k situaci  na druhý stupeň, nastoupila do 5. ročníku paní uč. Špačková. Zároveň 

převzala pěvecký sbor školy po odchozí p.uč. Kubišové.  Jiné změny na prvním stupni nebyly 

učiněny a několik zdravotních absencí bylo řešeno zástupem již osvědčené suplentky p.uč. 

Sklenářové.  Prvním rokem se dle vzdělávacího programu vyučoval cizí jazyk ve druhém 

ročníku. Dle vyjádření vyučujících se práce dětem líbila a nástup do cizího jazyka splnil svůj 

úkol představení anglického jazyka dětem. 

Kvalita práce na prvním stupni je dlouhodobě výborná a ani v uplynulém školním roce nedošlo 

ke snížení úrovně. Vyučující si pomalu zvykají na nové možnosti školní počítačové sítě a na 

výuku pomocí interaktivních tabulí a výukových programů na počítačích. V mnohem větším 

měřítku jsou tyto pomůcky využívány při hodinách věnovaných integrovaným žákům a pro 

nadané žáky, kteří jsou se zadanou prací hotovi.  
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Již tradiční jsou akce motivační – návštěva knihovny, adaptační kurz pro žáky první třídy. Nové 

středisko ve Starých Splavech, které jsme s prvňáky vyzkoušeli, se stalo novým zázemím pro 

další roky.  

V oblasti kultury plníme stanovený plán, kdy minimálně 2x ročně se děti dostanou do městského 

divadla a 2x ročně mají kulturní program ve škole nebo školní družině. Rovněž tradiční jsou 

besedy o bezpečnosti silničního provozu a policejní práci s příslušníky Policie ČR. I v uplynulém 

roce proběhly úspěšné vánoční trhy s hojnou účastí rodičů. Zde se projevila spolupráce tříd se 

školním klubem při výrobě dárků  . 

Díky dotaci MŠMT z programu Podpora výuky cizích jazyků ve školách 2008 se 30 žáků 

zúčastnilo soutěže „Začínáme s jazykem“, která na škole probíhala od prosince do května 2009. 

  

Opět vynikající byla spolupráce s mateřskou školou. Předškoláci měli možnost navštívit naši 

školu jeden den v každém měsíci a zvykli si nejen na prostředí budoucích tříd, kde vypracovávali 

jednoduché úkoly, ale i na prostředí celé školy. Závěrečnou perlou celé spolupráce bylo společné 

vystoupení žáků 3.B a předškoláků na školní akademii v městském divadle. Výkon v anglické 

pohádce „Boudo, budko“, kde malí předškoláci dělali těm starším překladatele do českého jazyka 

dojal všechny přítomné. Poděkování za výbornou spolupráci patří p.uč. Kapitančíkové a bývalé 

pracovníci školy p.vych. Králíčkové z mateřské školy.  

Nově jsme zavedli  u zápisu průvodce z řad žáků osmých tříd. Tito žáci budou i v novém školním 

roce dětem nablízku a budou se o nové žáčky starat i při společných akcích 

Sportovní vzdělávání žáků bylo splněno dle nového ŠVP, a to v  nepovinné formě plavání v 1. a 

2. třídě, za což patří dík třídním učitelkám obou ročníků. 

 

Školní družina: 

Plán školní družiny, který byl na začátku školního roku vytvořen byl splněn. Neustálý zájem o 

družinu i ve vyšších ročnících donutil vedení školy nejen přesunout žáky 5.ročníku do školního 

klubu, ale i otevřít částečně 5. oddělení, kde vypomáhala vedoucí školního klubu. Pro další 

školní rok je již jisté, že bude nutné přijmout novou pracovní sílu a otevřít páté oddělení na celé 

odpoledne. 

Práce vychovatelek je výborná a nejlepším důkazem tohoto tvrzení je množství žáků 

navštěvujících odpolední činnost školy. Pro družinové děti je každý týden připraven všesportovní 

kroužek družiny. 

Rovněž výborná zůstala i komunikace mezi učitelkami a vychovatelkami, zvláště při převádění 

žáků ze zájmových kroužků do družiny. 

Hodnocení práce učitelek i vychovatelek na prvním stupni je velmi jednoduché, pracovní 

nasazení a kvalita práce všech  ve školní a téměř všech v mimoškolní činnosti je vidět na 

výsledcích žáků a jejich aktivitě při vyučování i mimo něj.  

Konec roku znamenal i konec práce na naší škole pro p.uč. Cafourkovou, která k 1.8.  

ukončila pracovní poměr dohodou.  

DRUHÝ STUPEŇ: 

Na druhém stupni je 8 tříd, celkem 190  žáků. S vyznamenáním prospělo 59 žáků, neprospělo  8 

Neomluvená absence v celkovém počtu 229  hodin byla vytvořena pouhými třemi žáky. Absence 

byla řešena  s rodiči a nahlášena na Oddělení péče o dítě Magistrátu města Děčína. Jeden žák byl 

hodnocen 3. stupněm z chování, dva žáci 2. stupněm z chování. 

Vzdělávání na druhém stupni získalo opět nové kvality práce díky počítačové síti, nové 

interaktivní tabuli a možnostmi, které přinesla rekonstrukce datových sítí. Všechny počítačové 

učebny jsou plně obsazeny, některé předměty s dotací jedna hodina jednou za čtrnáct dní. 
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Využíváme program „Škola za školou“ a interaktivní hodiny vypracované na serverech „Ve 

škole“, webových stránkách vydavatelství Fraus nebo využíváme výukových programů 

zakoupené pro účely školy a umístěné na společném síťovém serveru školy. Snahou všech 

učitelů je plnit nově vytvořený školní vzdělávací program a jeho prvky zavádět i do vyšších 

ročníků. Žáci se účastnili tématicky zaměřených exkurzí do děčínských výtopen na čističku 

odpadních vod, do hygienického muzea v Drážďanech, do střediska Národního parku České 

Švýcarsko, k prameni Labe a do národního parku Krkonoš, do planetária v Teplicích, ZOO a 

botanické zahrady v Liberci. Všechny tyto exkurze společně s přihlášením školy do projektu 

GLOBE naplňují jednu z priorit školy – ekologickou výchovu. Poděkování za práci nejen 

v těchto aktivitách, ale i v oblasti ICT, patří koordinátorovi obou oblastí Ing. Jiřímu Andrlíkovi a 

všem účastníkům exkurzí a výjezdů. Poznávat Děčín mohli žáci na vycházkách do muzea a na 

zámek. 

Adaptační pobyt nově vzniklých tříd 6.ročníku je rovněž již tradiční. I zde však od příštího roku 

dojde ke změně objektu k této akci. Po několika bezproblémových letech v Jedlové došlo 

k určitým nesrovnalostem ve službách a pro příští rok již je objednán jiný objekt.    

Velký zájem žáků je o  mimoškolní činnost. Množstvím zájmových kroužků a otevřením 

školního klubu jsme nejen motivovali žáky k další aktivní činnosti ve škole, ale předcházíme tím 

i možnému závadovému chování žáků ve vyšším věku. Ve sportovním zaměření jsme letos 

změnili místo výjezdu na lyžařský kurz. Po nevydařeném pobytu v Jizerských horách jsme 

vybrali Klínovec a výběr to byl velmi dobrý. Blízkost sjezdových tras od ubytování, kvalita 

bydlení i stravy nás přesvědčily o dobré volbě zařízení. 

Ve vědomostních, sportovních a zájmových soutěžích jsme získali několik významných ocenění. 

Zájmová angličtina s p.uč. Havlíčkovou se umístnila se svým videoklipem o Děčíně na 2. místě 

mezi českými školami. Ocenění, které žáci z Prahy přivezli, je cenné nejen kvalitou snímku, ale i 

zkušenostmi, získanými z vlastního natáčení příběhu. Dalšího významného úspěchu dosáhl 

Vojtěch Kroupa, který v recitační soutěži prošel všemi koly až do finále do Turnova. Zážitky ze 

setkání nejlepších recitátorů byly dle jeho slov nezapomenutelné. Neopakovatelné zážitky však 

mají i naši sportovci, kteří se již v  tradičním turnaji COCA COLA CUP probojovali do finále do 

Prahy a tam v bojích ve skupinách skončili na vynikajícím 10. místě. Úspěchy jsme zaznamenali 

i ve výtvarných soutěžích (4.,5. ročník) v gymnastice, florbalu, malé kopané (vítězství 

v okresním přeboru) a dalších sportovních akcích pořádaných městem nebo krajem. 

Z vědomostních úspěchů si nejlépe vedl Vratislav Zdeněk Číla, který postoupil v olympiádě 

z biologie do krajského kola, kde skončil na výborném 9. místě. Dalšího úspěchu dosáhla 

vítězstvím v okresním kole matematické olympiády Iva Hospůdková (kat.5.r.) a  5. místem 

v okresním kole stejné olympiády i  Helena Smolová (kat.6.r.). Počtvrté jsme pro školy města 

připravili soutěž  „Historie Děčína“, které se ve školním kole zúčastnilo 288 žáků a finále na 

děčínském zámku jsme letos vyhráli. Dotovaná soutěž v cizím jazyce  „Regionální znalosti 

Děčínska – pro žáky i cizince“  z programu MŠMT vzbudila zájem u 89 žáků druhého stupně. Ve 

třech kolech soutěžili na téma Děčín a jeho turistické zajímavosti. Vítězové si díky dotaci 

50000,- Kč odnesli velmi hodnotné ceny. Část peněz byla použita na zakoupení výkladových 

slovníků AJ,NJ,RJ pro další výuku. 

Nečekaným pokračováním projektu „Společenské a kulturní proměny města Děčína v průběhu 

20. století“, který probíhal na naší škole v roce 2005-2007, bylo společné natáčení vlastivědného 

seriálu pro děti „Cestování se vzduchoplavcem Kráčmerou“ s Českou televizí Praha. Vybraní 

žáci se stali průvodci hlavní postavy seriálu po památkách a zajímavostech Děčínska. Zážitky 

z natáčení a společné práce s televizním štábem jsou velké. Seriál bude uveden v ČT v průběhu 

příštího roku. 
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Závěrečná akademie školy přinesla po střechu naplněné městské divadlo, nervi před vystoupením 

a dojetí při společné závěrečné písni. Opět se ukázalo, že potenciál našich pracovníků je bezedný 

a šikovnost a um našich dětí bez hranic. Škoda jen, že ne všichni třídní vyučující byli schopni 

motivovat třídu k vystoupení a tak se akademie musela obejít bez tří tříd druhého stupně, které 

svůj program nezvládly nacvičit. Poděkování náleží všem třídním učitelkám prvního stupně a 

učitelkám a pánům učitelům druhého stupně, kteří vystoupení s dětmi připravovali. 

I na druhém stupni pokračovala spolupráce s mateřskou školou,  v rámci volitelného předmětu 

pěstitelství pomohli žáci školce s podzimní údržbou zahrady. Dívky, které měly zájem studovat 

v budoucnu střední pedagogickou školu, si vyzkoušely práci s dětmi v odděleních a pomohly 

s realizací dětského dne.  

 

Školní klub 

Pro školu i žáky nová věc. Přesto si p.vych. Renata Durdincová získala během několika dnů 141 

žáků, kteří navštěvovali klub. V průměru chodilo do klubu 40 žáků denně a jednoznačně 

znamenalo působení klubu na škole významný posun mimoškolní činnosti na druhém stupni. 

Bohužel v průběhu školního roku došlo ke změně rozpočtových pravidel a navýšení normativu 

na vychovatelku na 213 žáků a tak je nejistý další osud klubu. Nutno dodat, že se aktivity klubu 

promítly do celkového vzhledu výzdoby školy a díky nápadům paní vychovatelky získaly 

výrobky žáků během roku několik ocenění, ať ve fotografické soutěži výzdoby k významnému 

dni nebo na městských slavnostech v Děčíně. Jednoznačně velmi kladně je služba školního klubu 

přijímána od rodičů, kteří jsou rádi, že jejich děti mohou využít prostory školy až do17.00. 

Výpověď z pracovního poměru dal na konci školního roku p.uč. Kotrch, který přechází na 

jiné působiště. Rovněž na škole končí svoji práci p.uč. Šparlinková, která vypomáhala škole 

již v důchodovém věku.  

Práce učitelů druhého stupně byla v uplynulém roce poznamenána několika dlouhodobými 

zdravotními absencemi kolegů a v závěru roku nečekanými výjezdy učitelů s úspěšnými 

žáky na finálová klání (viz. výše). Přesto byly splněny všechny výukové plány školy. 

Dodržen byl plán všech exkurzí a výjezdů. K drobným úpravám ve vzdělávacím programu 

dojde na konci srpna, ale pouze k úpravám vycházejícím z testování školního programu.  

Všem učitelům náleží dík za jejich celoroční nasazení a za odvedenou práci jak v hlavní 

činnosti se žáky, tak v mimoškolní práci, která se cení o to víc, že zůstává téměř 

neohodnocená finančně.  

Mimořádně úspěšná byla práce nově otevřeného školního klubu, který si díky práci paní 

vychovatelky získal oblibu velkého počtu žáků.  

 

8. VYUŽITÍ INFORMATIKY VE ŠKOLE: 
K zásadní změně v pojetí práce ICT došlo jednak rekonstrukcí hlavní budovy, zpřístupněním 

datové sítě do všech tříd a kabinetů a potom změnou síťového pracovníka školy. P. Barták 

ukončil činnost pro pracovní zaneprázdnění v jiném oboru v prosinci 2008. Na jeho místo byl 

přijat externí pracovník p. Mgr. Krejčí, který za čtvrtletí propojil celou školu bezpečnou sítí. 

Možnosti všech pracovníků využívat PC školy se tak podstatně zvýšily. 

Z nové techniky byla zakoupena interaktivní tabule do regionální učebny, která se stala okamžitě 

plně využívanou všemi třídami školy.  

Informatika patří do pětice priorit školy a snažení vedení a všech učitelů je, aby tato priorita byla 

vidět. Úspěchem, který do této oblasti patří je jistě zpracování všech významných akcí, které se 

na škole konaly do digitální podoby a rovněž i 2. místo v anglické videopohlednici (viz. výše 

úspěchy 2.st.) 
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ICT ve škole je plně závislé na prostředcích získaných od zřizovatele. Všechny studie a 

návrhy udržení a rozvoje ICT ve školách z odborů MŠMT vycházejí zatím naprázdno a 

nebýt zřizovatele školy, ICT by dávno na naší škole neexistovalo. Poděkování za práci na 

zavedení sítě a instalaci výukových programů patří p. Krejčímu a koordinátorovi školy p. 

Andrlíkovi.  

 

9. DOTACE  A SPONZOŘI  ŠKOLY: 
Škola v uplynulém roce získala dotaci 50 000,- Kč na projekt Rozvojový program Podpora 

výuky cizích jazyků ve školách v roce 2008“. Projekt „Regionální znalosti Děčínska – pro žáky i 

cizince“ znamenal účast 119 žáků v soutěžích v jazyce anglickém, německém a ruském.  

Ostatní pokusy o získání dotací (celkem podáno pět žádostí) nebyly úspěšné. Rovněž 

neúspěchem skončila žádost podaná ve spolupráci s městem Děčín a ostatními městskými 

školami na finance z evropské unie.  

Bohužel ekonomická krize, která probíhá v celém světě, se ukázala i na množství sponzorských 

peněz získaných od firem a rodičů. Nelze se divit, že firmy s problémy udržení se na trhu nemají 

na rozdávání, a tak musíme doufat, že v příštích letech budeme úspěšnější. Přesto tradiční 

sponzoři nám zůstali nakloněni, i když v menší míře něž v loňském roce, jsou to firmy: BENOK 

p. Bezdička, REDOMA p. Němeček, p. Vaníček – malířské práce, p. Zdeněk – elek, p. Adášek – 

truhlářské práce.  

Někteří dárci z řad rodičů sponzorují třídu, do které chodí jejich dítě. V letošním školním roce 

nám opět pomohl  pan Hruška dodávkou poliček na míče do kabinetu TV. 

Nejdůležitějším sponzorem zůstávají rodiče a jejich Občanské sdružení rodičů a přátel školy při 

naší škole. 20 000,- Kč získaných ze sdružení bylo využito na náklady dle rozpočtu schváleného 

na první schůzce rodičů v říjnu roku 2009.  

Hodnocení roku z pohledu úspěšnosti získávání dotací a sponzorských darů je 

problematické. Vycházíme-li ze situace české ekonomiky a možností současných firem, 

získali jsme celkem nezanedbatelné peníze. Z pohledu let minulých je výsledek obou 

snažení mnohem horší.  

 

10. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY VE ŠKOLE:   
                         
V rámci volnočasových aktivit bylo otevřeno 10 zájmových útvarů na prvním a 9 na druhém 

stupni (viz. základní přehledy výše). Mimo tyto činnosti, které zajišťovali učitelé, probíhala ve 

školním klubu každý den vybraná aktivita. (keramika, dívčí klub, sportovní hry, výtvarné 

techniky). Klubem jsme vyřešili i přístup žáků na volný internet, a tak v současné době je 

internetová učebna zpřístupněna žákům každý den do konce provozní doby klubu.  

Poděkování patří všem vyučujícím, kteří vedou ve svém volnu zájmové kroužky a 

vzdělávají tak žáky i v odpoledních hodinách. Že svoji práci vykonávají velmi dobře, 

ukazují výsledky jejich práce nejen v měřítku školy a  města, ale i celé republiky.  

 

 

11. REALIZACE VÝCHOVY ŽÁKŮ KE ZDRAVÍ NA ŠKOLE: 
 

Materiální podmínky: 
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- budovy školy jsou z hlediska hygieny bez větších problémů. Po rekonstrukci hlavní 

budovy a úpravách v přístavbě jsou všechny třídy vymalované, s výškově nastavitelnými 

lavicemi, s novým nábytkem. Ve třídách prvního stupně jsou umístěny koberce pro 

relaxační činnost  

- nová výzdoba chodeb na jednotlivých patrech přispívá k vyšší kulturnosti prostředí 

- nadále se snažíme o výchovu děti ke kladnému vztahu k přírodě, v rámci předmětů se 

starají o značné množství zeleně ve škole  

- pro druhý stupeň a  pátý ročník  jsou v provozu šatnové skříňky 

- celá škola byla barevně vymalována  

 

Zdravá výživa a péče o zdraví žáků: 

- skladba obědů odpovídá potravinovému koši dle norem, žáci mají možnost volby 3x 

v týdnu ze dvou obědů 

- škola využívá možnosti dotovaného mléka pro žáky a nabízí toto mléko prostřednictvím 

bufetu žákům. Zájem žáků v uplynulém roce klesl z důvodů zdražení mléčných výrobků 

- vzhledem k dlouhému pobytu dětí ve školní družině poskytujeme žákům 1. a 2. třídy 

odpolední svačinky 

- škola vyrábí vlastní svačinky pro žáky (záruka nezávadnosti, kvality a nejnižší ceny) 

- je zajištěn pitný režim – nápojovým automatem, chladicím boxem na tekutiny, který je 

v době oběda dle nutnosti doplňován 

- v krámku jsou prodávány pouze potraviny zdravé výživy - zejména mléčné výrobky 

- žáci mají možnost se kdykoliv v průběhu vyučování napít – pitný režim 

- v rámci zintenzivnění péče o žáky byl zachován zvýšený dozor o přestávkách  

 

Zapojení oblasti do vzdělávání: 

- program Zdravé zuby 

- program dotovaného mléka LAKTEA – zapojení: 1.st.- 95 žáků, 2.st. 130 žáků 

- povinná i nepovinná výuka plavání – 1.-4. ročník 

- návštěvy zimního stadionu – kurz bruslení 1. i 2. stupeň 

Výchova ke zdravému vývoji dítěte je samozřejmostí každého vzdělávacího střediska a 

tedy i naší školy.  

 

12. PRIMÁRNÍ PREVENCE: 

 
- primární preventistkou školy je Mgr. Marie Hammerlová, která má na tuto funkci plnou 

kvalifikaci 

- v uplynulém roce neřešila škola žádný případ šikany žáků. Drobné náznaky byly 

okamžitě řešeny s třídními kolektivy a zástupci z řad rodičů 

- škola má vypracovaný program proti šikanování na základě Metodického pokynu 

ministra školství , mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a 

školských zařízení č.j. 24246/2008-6 

- žádost o dotace nebyla schválena a tak se adaptační pobyt žáků 1. a 6. ročníku konal bez 

finanční podpory státu. Přesto vyjely téměř všechny děti a pobyty splnily svůj úkol, 

seznámení se v třídních kolektivech a získat znalosti o okolí místa pobytu. 

- Žáci mají možnost využít odpolední nabízené aktivity (viz. seznam zájmových a 

nepovinných útvarů na škole).  
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- Žáci své připomínky k provozu školy a k činnostem přednášejí na školní žákovské radě, 

která se schází každý měsíc a její zástupci jsou voleni z řad žáků jednotlivých tříd od 2. 

do 9. ročníku 

- schránka důvěry pravidelně kontroluje a připomínkami se zabývá ředitel školy a primární 

preventistka. 

- Na počátku roku realizuje ředitel školy dotazníkové šetření o klimatu ve škole u 

nejstarších žáků školy.Výsledky jsou vyhodnocovány a použity k potřebám školy 

Primární prevence je jeden z nejvýznamnějších úkolů v rámci společného života žáků na 

škole. Proto je na bezpečnost a zdraví dětí věnována z řad všech učitelů mimořádná 

pozornost. 

 

 

  

13. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ : 
Ze školy odchází 64 žáků do učňovských oborů a na střední školy, 3 žáci odchází na víceleté 

gymnázium. Vzhledem k novému způsobu přijímacího řízení na střední školy jsme se jen těžce 

dozvídali, jak proběhlo přijímání žáků v prvním kole přijímacího řízení. Někteří žáci nevěděli 

ještě na konci školního roku, zda a na jaký obor jsou přijatí. Z učňovských oborů převažuje SOU 

Ruská ul., ze středních škol jednoznačně EOA v Děčíně. Nový způsob přijímacího řízení se dle 

názorů výchovné poradkyně a vedení školy rozhodně neosvědčil. Možnost výběru ze tří škol a 

přenesení veškeré zodpovědnosti na rodiče se sice jeví jako dobrý krok, ale po ověření, že někteří 

žáci si přihlašovací lístky nosili do škol sami a rodiče takto závažné starosti nechali na dětech je 

přinejmenším zarážející a do budoucnosti problematické.  

Stále se opakující jsou motivační prvky výběru budoucí školy pro žáky, začínající prosincovou 

výstavu vzdělávání Škola 2008, kde se představují jednotlivé střední školy, návštěva IPS 

v Děčíně 8.ročníků, kde si každý žák před volbou nové školy může otestovat své zájmy a 

schopnosti.  

Spolupráce s PeadDr. Laušmanovou byla v uplynulém roce přerušena z důvodu stěhování p. 

doktorky do nového působiště do centra  SPC při Spec. ZŠ v Děčíně. Navázána byla spolupráce 

s nově vzniklým speciálním pedagogickým centrem v Děčíně Bynově, které vzniklo jako 

doplněk služeb PPP v Děčíně. V měsíci květnu byla spolupráce s PeadDr. Laušmanovou 

obnovena a rodiče tak opět mohli využít nabízené služby. 

Maximální péče je věnována integrovaným žákům, kteří mají vypracovaný a schválený 

individuální plán učiva a každý týden absolvují náhradní výuku.  

Mimořádně nadaní žáci jsou zaměstnáváni větší náročností v samostatných úkolech a prací navíc 

v době práce ostatních. 

Během roku řešila školní komise složená s Mgr. Kilianové – výchovné poradkyně, vedení školy 

a třídní učitelé několik výchovných, vzdělávacích, ale i rodinných  problémů. Díky rodičům, 

kurátorům městského úřadu a pracovníkům odboru péče o dítě se podařilo problémy vyřešit nebo 

alespoň minimalizovat jejich následky. Nadále platí heslo školy, že problémy, o kterých není 

škola včas informována, jsou mnohem hůře řešitelné. Rozšířila se spolupráce rodičů a třídních 

učitelů. Někteří rodiče se  pravidelně  informovali o svých dětech, a to třeba i s periodou 

jedenkrát v týdnu.  

Práce výchovné poradkyně a školní výchovné komise  je důležitou součástí úspěšné školy. 

V dnešní složitější době je stále více nutná spolupráce s odborníky v oblasti psychologie a 

psychiatrie. Proto i v nově vytvořeném středisku speciální péče vidíme možnosti budoucí 

spolupráce.                                                                                                                                              
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14. MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY, REKONSTRUKCE: 
- oprava střechy na školní družině – krček 

- výměna elektroinstalace (po havárii) ve školní družině – vila 

- malování školní družiny – vila 

- instalace venkovních žaluzií do celé hlavní budovy 

- zakoupen byl nový nábytek do tříd prvního stupně 

- vyměněna byla podlahová krytina zničená při rekonstrukci 2008 

- instalovány byly kryty topení do všech tříd a chodeb školy 

- výmalbou byla vyzdobena hlavní budova 

 

V opravách a materiálním vybavení jsme se zaměřili na odstranění dvou havárií, které 

vznikly během roku 2009 a bylo nutné je okamžitě řešit. Objem finančních prostředků pro 

tento rok byl podstatně nižší než v jiných letech, a tak nedošlo k připravované výměně oken 

v přístavbě hlavní budovy. Vzhledem k tomu, že se díky evropským penězům připravuje 

rozsáhlá rekonstrukce školního hřiště a nástavba na současnou budovu přístavby, dojde 

v příštím roce určitě i k opravě fasády a výměně oken minimálně v pohledu ze hřiště. 

  

15. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE: 
Priorita školy, která je díky environmentálnímu koordinátorovi Ing. Jiřímu Andrlíkovi 

jednoznačně v popředí života naší školy. Již zaběhlé jsou aktivity - soutěž ve sběru, která je 

dětmi velmi oblíbená (mezi děčínskými školami jsme vyhráli v množství nasbíraného sběru), 

projekt „Třídíme ve škole“. Nově jsme se přihlásili v uplynulém roce do projektu Recyklohraní, 

kde přibyla separační hnízda na elektroodpad, kterého produkujeme díky zastaralé PC technice 

dost. Dalším novým projektem je výukový projekt GLOBE, který pro žáky znamená v jeho první 

fázi pravidelné odebírání vzorků z řeky Ploučnice, jejich hodnocení a zasílání výsledků do 

institutu NASA v USA. Tento projekt byl vykonáván v průběhu mimoškolní činnosti a za 

vytrvalost a pravidelnost práce zaslouží poděkování nejen z loňského roku již známé Separační 

komando, ale hlavně koordinátor celého projektu pan Andrlík. Projekt bude v dalších letech 

rozšířen  další aktivity (půda, vzduch) a proto zavádíme do vzdělávacího programu vedle praktik 

z přírodopisu ještě ekologickou výchovu, kde by se žáci měli těmto aktivitám věnovat. Tak jako 

v uplynulém roce pokračovala výborná práce Separačního komanda a to nejen s monitorováním a 

vyklízením separačních hnízd v budově, ale i s besedami o separaci u žáků prvního stupně a 

ekologickými hrami na adaptačních výjezdech žáků 1. a 6. ročníků. Velmi početná zeleň je v péči 

tříd v rámci pěstitelství a praktik z přírodopisu a hlavně v péči Ing. Petra Chovance, který se o 

zeleň stará i v době dovolených a vedlejších prázdnin.  

 

Naše škola je stále zelená, a to díky Ing. Jiřímu Andrlíkovi, Ing. Petru Chovancovi a všem 

aktivním učitelům, kteří třeba jen údržbou zeleně a tříděním odpadu ve svých kmenových 

třídách přispívají k výchově dětí směrem k přírodě. Za toto vše patří všem poděkování. 

 

ZÁVĚR: 
Uplynulý školní rok 2008-2009 byl v mnoha okolnostech mimořádný a náročný pro učitele, 

i všechny žáky. Dosáhli jsme některých pro školu mimořádných úspěchů, které určitě školu 

zviditelnily na veřejnosti. Nastolený trend kvalitní výuky a mimoškolní práce se podařilo ještě 

rozšířit o nové projekty, které si získaly další žáky. Díky digitální technice se snadněji a rychleji 
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dostáváme z tradičního vyučování na současné moderní pojetí, které motivuje i žáky nejstarších 

ročníků.  

Rok byl také náročný a mimořádný pro učitele ve větším množství suplování a zastupování za 

dlouhodobě nepřítomné. Za celý školní rok a odvedenou práci zaslouží poděkování všichni 

pracovníci školy.   

Prioritou školství pro současnou vládu není a zřejmě ani nebude. Mnohem problematičtější se 

jeví změny koncepcí jednotlivých ministrů, kteří se na  postu MŠMT střídají (priority ICT, 

environmentální výchova, cizí jazyky…). Pokud je jeden rok prioritou vybavení počítači a další 

rok již ne, dostává se škola pod tlak, jak udržet sítě a životnost PC techniky. Zde se opět ukazuje, 

že se přenáší odpovědnost za vzdělávání v našem státě na zřizovatele a tedy na obce, což je velmi 

nebezpečný trend budoucnosti. Vždyť ne každá škola má štěstí, že má takového zřizovatele jako 

školy v Děčíně.  


