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ÚVOD:
Školní rok 2007 – 2008 znamenal pro naši školu vstup do nového vzdělávacího programu „Cesta
ke vzdělání- Základní škola Děčín II, Kamenická 1145“. Jeho naplňování začalo v prvním a
šestém ročníku. Ostatní ročníky se vyučovaly podle programu Základní škola a pátý ročník podle
Obecné školy. Tento školní rok byl kvůli opravě budovy výjimečně o čtrnáct dní kratší než
ostatní. Rozsáhlá rekonstrukce znamenala uzavření školy již 13.6. a vystěhování.
V průběhu roku jsme se všichni snažili navázat na osvědčené praktiky vyučování a přidávat další,
modernější prvky. Vzhledem k stále se zmenšujícím finančním částkám na pomůcky vzrostl
mnohem více význam zřizovatele - Města Děčína - a dotačních peněz, které se podařilo získat.
Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program „Cesta ke vzdělání – Základní škola Děčín II, Kamenická 1145“
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
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> 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 jazyku (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
> 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 praktik 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
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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:
Název školy
Právní forma
IČO školy
Zřizovatel

:Základní škola Děčín II, Kamenická 1145
:příspěvková organizace
:72743735
: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
Vedoucí vychovatelka
: Eva Nepomucká
Zaměření školy
: úplné základní vzdělání bez zaměření
Typ školy
: úplná ZŠ
Součásti školy
: školní družina, školní jídelna
Územní obvod - spádový obvod ZŠ
: Děčín II, obce- Ludvíkovice, Nová Oleška,
Stará Oleška, Bynovec, Arnoltice, Růžová,
Janov, Huntířov, Labská Stráň, Kámen
Celkový počet žáků k 30.6.2008 byl 430, dále pak 2 žáci v kurzu pro doplnění základního
vzdělání. Jeden ukončil kurz v říjnu 2007, druhý byl ve stejném měsíci vyloučen pro neúčast na
seminářích. Na začátku škol.roku byl počet žáků 428.
8 žáků se během roku odstěhovalo a 10 přistěhovalo.
106 žáků dojíždí z okolních obcí.
Počet žáků a počet tříd ve školním roce 2007/2008
Třída

Chlapci

Dívky

Celkem

žáci se spec.vých.potř.
integr.

1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

12
14
10
10
12
11
9
8
9
10
10
12
11

12
10
7
6
11
12
8
9
10
10
11
9
12
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24
24
17
16
23
23
17
17
19
20
21
21
23

1

ostat.
24
24
17
16
22

1
2
3

16
17
17

1
1

20
22

celkem
24
24
17
16
23
23
17
17
19
20
21
21
23
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7.B
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
9.C
20

10
15
14
15
12
10
10
224

Počet žáků

Prům.počet žáků Počet pracovníků
na třídu
celkem ZŠ+ŠD+ŠJ
fyzic.
přepočet
21,5
48
45,948

430

12
11
9
8
16
11
11
206

23
26
23
23
24
21
21
230

2
1

24
22

2

19

14

216

23
26
23
23
24
21
21
230

Počet pedag.prac.
ZŠ+ŠD
fyzic.
přepočet
34
32,135

2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY:
Učební plány
1. a 6. ročník – vzdělávací program Cesta ke vzdělání - Základní škola Děčín II, Kamenická 1145
5. ročník
- vzdělávací program Obecná škola č.j. 12035/97-20 ze
dne 17.3.1997
2. - 3., 7. – 9.ročník
- vzdělávací program Základní škola č.j.16847/96-2 ze
dne 30.4.1996
Povinně volitelné předměty pro 6. - 9. ročník
6. ročník:
Praktikum z dějepisu, sportovní výchova.
7. ročník:
Informatika, praktikum z dějepisu, praktikum z přírodopisu, sportovní výchova.
Druhý cizí jazyk: německý jazyk, ruský jazyk, anglický jazyk.
8. ročník:
Praktikum z přírodopisu, informatika, sportovní výchova.
9. ročník:
Informatika, praktikum z chemie, pěstitelství.
Zájmové kroužky
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1. stupeň:
- výtvarný kroužek
- šikovné ručičky
- hra na flétnu
- německý jazyk hrou (dva kroužky)
- dramatický
- zábavné čtení
- pěvecký sbor
- badminton
2. stupeň:
- florbal pro chlapce
- gymnastika
- historik Děčína
- redaktor školního časopisu
- zábavná angličtina
- odbíjená
- pěvecký sbor
- populární chemie
- 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
- turistický kroužek
- tematické dny na každý měsíc školního roku
Volně přístupný internet je pro žáky k dispozici v odpoledních hodinách třikrát týdně.

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY , JEJICH KVALIFIKACI,
PRAXI, ZPŮSOBILOSTI.:
Pedagogičtí pracovníci, jejich odborná a pedagogická způsobilost
Příjmení, jméno, titul

Vzdělání, aprobace

Skála Jaroslav, Mgr.
Hammerlová Marie, Mgr.
Kilianová Šárka,Mgr.
Kučerová Ivana, Mgr.
Skálová Martina, Mgr.
Červinková Hana
Střelková Iva, Mgr.
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

pedag.
praxe délka
PF – M-Z
ředitel
17
PF-1.st., Rj-OV, postgr. zástupce ředitele 43
stud. OV-RJ
PF-M-F, kvalifikov.
výchovná
17
vých.poradce
poradkyně
PF - 1.st.
uč. 4.tř.
25
PF – Čj-HV
uč. 4.tř.
20
SPgŠ
uč. 5.tř.
42
PF-1.st.
uč. 5.tř.
20
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prac. zařazení

Na této
škole
4
14
12
16
3
7
17
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Terezie Fialová, Mgr.
Chmelová Radka, Mgr.
Kapitančíková Jitka, Mgr.
Vlčková Jana, Mgr.
Hájková Hana, Mgr.
Cafourková Martina, Mgr.
Hospůdková Radka, Mgr.
Chovanec Petr, Ing

PF - 1.st.
PF - 1.st.
PF – 1.st.
PF - 1.st.
PF – 1.st.
PF – 1.st.
PF –1.st.
Vys.škola zemědělská
dopl.stud.PF Př- pěst.

uč. 5.tř
uč. 2.tř.
uč.2.tř.
uč.3.tř.
uč.1.tř.
uč.1.tř.
uč.3.tř.
uč.2.st.
tř.uč.6.tř.

17
4
17
18
12
18
19
16

17
4
10
13
12
11
8
12

Novák Martin, Mgr.

PF-1.st

13

6

Kotrch Petr, Mgr.

PF-M-Zákl. techniky

16

14

Trčka Vladimír,Mgr.

PF – Z-Tv

8

8

Šparlinková Helena, Mgr.

PF -RJ-ČJ post.stud.
jaz.škola NJ
PF –Čj-Aj

uč.2.st.
tř.uč.6.tř
uč.2.st.
tř.uč.7.tř.
uč.2.st.
tř.uč.7.tř.
uč.2.st. tř.uč.
9.tř.
uč.2.st. tř. uč.
8.tř.
uč. 2. st.
uč. 2.st. tř.uč. 8.

42

12

13

13

3
10

1
3

10

9

2
6

2
3

7

4

4

3

41
4
29

1
3
29

25
22
6

14
13
1

Pokorná Markéta,Mgr.
Miroslava Krňáková, Mgr.
Sládečková Kateřina, Bc.
Trčková Ivana, Mgr.
Tomsa Michal, Mgr.
Andrlík Jiří, Ing.
Barták Tomáš
Stejskal Radim, Mgr.
Böhmová Marie
Kubišová Pavla, Mgr.
Nepomucká Eva
Špůrová Věra
Malíková Petra
Žaneta Fišerová

PF – 1.st., AJ
FSP-UJEP Ústí nad
Labem
PF –Čj-Ov

uč.2.st. tř. uč.
8.tř.
PF Liberec NJ-D
uč.2.st.
CH
uč. 2.st. tř. uč.
8.tř. ICT prac.
Integr.stř.škola
uč.2.st.
technická
ICT prac.
PF – Bc historické vědy uč.2.st.
tř.uč.9.tř.
PF
uč. 2.st.
PF - HV
uč. 2. st.
SPgŠ
ved.vych.
ŠD
SPgŠ
vych.ŠD
SPgŠ
vych.ŠD
SPgŠ
vych.ŠD

4. AKCE ŠKOLY 2007 - 2008:
ZÁŘÍ
-

Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

pohádkový les pro první stupeň – pořádal 9. ročník
zájezd do Prahy – 5.r.
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ŘÍJEN
-

divadlo – 3. r.
přespolní běh – 2. st.
sběrový týden – 1. kolo
projekt „Volby do školní žákovské rady“
kopaná – 1. st.
svátek zvířat – jídlo pro útulek
lehkoatletické závody – ŠD
projekt „Větší učí menší, jak se bránit nebezpečí“ – výjezd na adaptační pobyt
-6.ročník.

LISTOPAD
- projektový den “Učíme se spolu žít“ z dotačního programu „Větší učí menší, jak
se bránit nebezpečí“
- florbalová liga 1. kolo – 2. st.
- stolní tenis – okresní kolo – 2. st.
- soutěž SPŠS – „Pec nám spadla“ – 9. roč.
- turnaj ve vybíjené – ŠD
- divadelní představení 1.st.
PROSINEC
-

bruslení 5.r.
plavání 3.,4. ročník
projekt „Advent“
výlet do vánočních Drážďan – 9.tř.
školní kolo dějepisné olympiády
sběrový týden – 2. kolo
výstava vzdělávání – škola 2007 – 8.-9. roč.
turnaj v sálové kopané – 4.-6.roč.
soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu – celá škola
Vánoce na Střelnici – zábavný program – 1.-2. roč.
vánoční jarmark – celá škola
Vánoce v domově důchodců – pěvecký sbor
čertovský bál - ŠD

LEDEN
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

exkurze do ČOV - 8.r.- environmentální výchova
exkurze do DAYMOON - 9.r.
beseda – Austrálie 7.,8. roč.
testy CERMAT - 9.r.
olympiáda z chemie – školní kolo
olympiáda v AJ, M, ČJ
návštěva MŠ ve škole – 5.roč.
den otevřených dveří ve škole
okresní kolo dějepisné olympiády
okresní kolo matematické olympiády
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-

okresní kolo chemické olympiády
turnaj ve vybíjené – 1.-2. roč. - ŠD

-

okresní kolo olympiády v německém jazyce
recitační soutěž – školní kolo
Skřivánek – školní kolo
Pythagoriáda
okresní kolo olympiády v českém jazyce
okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
karneval, masopust – ŠD
Afričané na návštěvě ve škole
projektový den „Poznáváme světadíly – 1. část Afrika“
beseda v městské knihovně - 6.r.
exkurze do centrální výtopny - 9.r. – environmentální výchova

-

sběrový týden
florbalová liga – 2.st.
sportovní gymnastika – okresní finále
městské kolo recitace
školní kolo biologické olympiády
soutěž ve výzdobě tříd – Velikonoce
velikonoční laťka - 3. ročník
matematický klokan – 1.-2.st.
rockový koncert – 7.-9.roč.
divadlo – 1.roč.
okresní kolo zeměpisné olympiády
divadlo – 3.roč.
projekt „Velikonoce“
divadlo - 1.-2. roč.
divadelní představení – poznáváme dějiny – AVE CAESAR všichni

-

divadelní představení „Plyšáci“ - 1.-5.r.
muzeum Děčín - 6.r.
návštěva IPS – volba povolání – 8.roč.
florbalová liga – 2.st.
soutěž ve vybíjené – 1.st.
okresní kolo biologické olympiády
projekt „Studenti sobě“ – divadlo Děčín
školní kolo biologické olympiády – 8.-9. roč.
čarodějnický rej ve školní družině
škola v přírodě 2.-9. roč. bez šestých tříd

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
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KVĚTEN
-

zájezd do Anglie – poznáváme Londýn - 6.-9.roč.
turnaj v kopané – McDonald‘s CUP – 4.-5.roč.
školní kolo Historie Děčína
atletické závody – 1.st.
sběrový týden – poslední kolo
Pohár rozhlasu – atletika – 2.st.
exkurze hygienického muzea – Drážďany – 8.roč.
okresní kolo biologické olympiády – 8.-9. roč.
lekce plavání – 1.-2. roč.
Bambiriáda – sportovní soutěže, taneční vystoupení našich žáků
Účast na fotografické soutěži města „Naše město Děčín“
lehkoatletické závody – ŠD
Škola v přírodě 1. ročník – projekt „Zelená na startu i v cíli“

-

den dětí
pomoc při org. dne dětí v MŠ – 8.roč. dívky
městské finále soutěže „Historie Děčína“ na děčínském zámku
třídní výlety
výlet pro nejúspěšnější žáky školy – Praha
oslava MDD - ŠD
malování na asfalt – ŠD
projekt „Zelená na startu i v cíli“ – Harrachov k pramenům Labe – 9.r.

ČERVEN

5. UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH V RÁMCI
REGIONU A CELOREPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍCH:
ŠKOLA
MĚSTO

RECITAČNÍ SOUTĚŽ – 23 žáků
7. žáků

ŠKOLA
MĚSTO

SKŘIVÁNEK – 27 žáků
6 žáků

ŠKOLA

PYTHAGORIÁDA – 50 žáků

ŠKOLA

MATEMATICKÝ KLOKAN – 250 žáků

HISTORIE DĚČÍNA
ŠKOLA:
35 žáků
MĚSTO:
5 žáků
2. MÍSTO
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PŘEHLED ÚČASTÍ A VÝSLEDKŮ V OLYMPIÁDÁCH
2006-2007

Olympiáda

Školní kolo

Okresní kolo - účast
a nejlepší umístění žáků

Dějepis

18 žáků

6. Eliška Vrabcová

Matematika
Český jazyk
Anglický jazyk

29 žáků
10 žáků
15 žáků

Německý jazyk
Chemie

22 žáků
10 žáků

4 žáci
4 žáci
2 žáci
5. místo Vojtěch Kroupa
4 žáci
2 žáci

Biologie 6.-9.

20 žáků

Zeměpis
Celkem

35 žáků
149 žáků

Krajské kolo
a umístění
žáků
0
0
0
0
0
0

4 žáci
2. místo Vratislav Zdeněk Číla
3 žáci
29 žáků

1
0
1 žák

6. INFORMACE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ:
Ve školním roce 2007-2008 se učitelé účastnili vzdělávání ve třech oblastech:
1. další vzdělávání pedagogických pracovníků v jednotlivých oborech a funkční studium
ředitele školy
2. práce s digitální technikou
3. jazykové vzdělání pedagogů, vícedenní kurzy
1)
V rámci DVPP jsme dali přednost následujícím oblastem: školení k novému školnímu
vzdělávacímu programu, oborová školení - AJ, ČJ, projektové vyučování, nové zákony a funkční
studium ředitele školy.
2)
V oblasti digitální techniky a jejího využívání jsme se zaměřili na využití interaktivní tabule při
výuce. Všichni pedagogičtí zaměstnanci se zúčastnili dvoudenního školení, jehož základem bylo
použití IT v jednotlivých předmětech.
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3)
Vícedenních kurzů se zúčastnili
Mgr. Kilianová, Mgr. Fialová - kurz pro pokročilé v anglickém jazyce
Mgr. Fialová absolvovala dvouletý kurz speciální pedagogiky.
Mgr. Jaroslav Skála – funkční studium ředitele školy FS1
Pro vedení školy je další vzdělávání pracovníků jednoznačnou prioritou. Krácení ONIV pro
školu (cca 28%) bohužel negativně poznamenalo DVPP v druhém pololetí školního roku. Proto
jsme se opět vrátili k hromadnému školení všech pracovníků na jedno téma. Stejně jako
v minulém roce platí, že zájem o studium je podstatně větší u vyučujících prvního stupně.

7. ZPRÁVA O JEDNOTLIVÝCH STUPNÍCH ŠKOLY:
PRVNÍ STUPEŇ:
První stupeň ve školním roce 2007-2008 navštěvovalo 200 žáků, z toho 153 ukončilo školní rok
s vyznamenáním, pouze dva žáci nepostoupili do vyššího ročníku.
V přihlašování do prvních tříd pokračoval příznivější trend z minulého školního roku. K zápisu
se dostavilo 50 žáků a do prvního ročníku příštího školního roku nastoupí 47 žáků, třem dětem
byla školní docházka o rok odložena. V celkovém počtu se tato skutečnost projeví změnou
poměru dětí na prvním a druhém stupni. Poprvé po pěti letech budou žáci na elementárním stupni
základní školy převažovat.
V pedagogickém sboru na prvním stupni došlo k několika změnám. Do prvního ročníku
nastoupila po mateřské dovolené zpět Mgr. Martina Cafourková. Vzhledem k odchodu již třetí
vyučující českého jazyka druhého stupně na mateřskou dovolenou jsme byli nuceni částečně
uvolnit Mgr. Skálovou, která má původní aprobaci ČJ-HV, na druhý stupeň k výuce českého
jazyka. S tím souviselo i rozdělení úvazku ve čtvrté třídě mezi ní a Mgr. Nováka, který má
rovněž aprobaci pro první stupeň. Další problémy nastaly v průběhu školního roku odchodem
paní Böhmové z pozice češtinářky. Všechny přesuny vedly k většímu dělení úvazků ve třídách
prvního stupně. V každém případě bylo zůstalo naší prioritou, aby měli žáci kvalitní
aprobovanou výuku svých předmětů, což se také podařilo.
Všichni učitelé prvního stupně odváděli celý rok poctivou práci, která se následně promítla do
výsledků žáků. Bezproblémová byla i spolupráce půlených úvazku ve 4.B a 5.A, kde posledním
rokem vypomáhala paní Červinková.
V uplynulém roce jsme absolvovali osvědčené exkurze a projekty pro žáky prvního stupně:
návštěvu knihovny, Policie ČR, návštěvu útulku a další činnosti. Mezi velké akce školy patřil
hromadný výjezd do školy v přírodě (Žihle Sklárna) na Plzeňsko. Žáci i vyučující se tam lépe
poznali, děti jsme mohli pozorovat z jiného úhlu pohledu než ve školních lavicích a kromě
základního učení jsme zažili spoustu společných zážitků. Pobyt v přírodě a poznání města Plzně
přispěly i k výuce prvouky a vlastivědy.
Díky dotaci MŠMT z programu rozvoje environmentální výchovy ve školách v roce 2008 mohli
žáci prvních tříd navštívit Národní park České Švýcarsko. Pětidenní pobyt v penzionu v Chřibské
s návštěvou separačního komanda školy a besedou o třídění odpadu a CHKO Labské pískovce
byl pro děti poučný a zábavný zároveň. Poděkování si zaslouží jak třídní učitelky, tak
vychovatelky tříd za vynikající přípravu programu celého pobytu.
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V letošním roce jsme rozšířili spolupráci s mateřskou školou. Předškoláci měli možnost navštívit
naši školu hned několikrát za pololetí, a to ještě před svým zápisem do první třídy. Viditelně se
tak změnilo jejich chování a při zápisu byla zřejmá jejich sebejistota a uvolněný přístup.
Sportovní vzdělávání žáků bylo splněno dle nového ŠVP, a to v nepovinné formě plavání v 1. a
2. třídě a při bruslení v podzimních a zimních měsících.
Školní rok 2007 – 2008 byl ukončen o 14 dní dříve. Všechna témata určená pro výuku daných
ročníku byla splněna.
Školní družina:
Do školní družiny nastoupila paní Žaneta Fišerová, která doplnila tým do původního
čtyřčlenného stavu.
Stále rostoucí počet žáků ve školní družině přinesl rozhodnutí zřídit pro druhý stupeň ZŠ školní
klub jako pokračování mimoškolní práce s dětmi. Vzhledem k tomu, že počet žáků 128 je
maximální možný na čtyři oddělení ŠD, museli jsme přistoupit k omezení dalších zájemců pouze
na ranní družinu. Spolupráce vychovatelek a učitelek zůstává nadále kvalitní. Školní družina
vypracovala nový rámcový plán navazující na školní vzdělávací program .Vypracované jsou
jednotlivé měsíční plány s alespoň jednou velkou akcí se zaměřením na sport, výtvarné techniky,
zpěv, tanec nebo tématická odpoledne. Práce vychovatelek družiny je výborná, často doplňuje
práci učitelek.
Dlouhodobá práce prvního stupně a školní družiny je výborná a téměř bezchybná. Na
konci roku jsme se rozloučili s paní Hanou Červinkovou, která končí dlouholetou
pedagogickou činnost na naší škole a za odvedenou práci zaslouží velké poděkování.
Vzhledem k situaci na druhém stupni končí na prvním stupni i Mgr. Martina Skálová a i jí
patří za svoji odvedenou činnost velký dík.
Všichni ostatní pracovníci zaslouží kladné ohodnocení za práci odvedenou nejen ve školním
roce s dětmi, ale i po ukončení školního roku při stěhování školy před rekonstrukcí a
následně za nastěhování a úklid školy před novým školním rokem.
DRUHÝ STUPEŇ:
Na druhém stupni je 10 tříd, celkem 230 žáků. S vyznamenáním prospělo 58 žáků, neprospělo
12. Neomluvená absence v celkovém počtu 470 hodin byla vytvořena pouhými několika žáky.
Vzhledem k tomu, že se jednalo i o jedince s dlouhodobou absencí, přistoupila škola k trestnímu
stíhání rodičů. U ostatních žáků s menší absencí byla tato projednána s rodiči a nahlášena na
Oddělení péče o dítě Magistrátu města Děčína.
Dlouhodobou snahou všech pedagogických pracovníků je využívání digitální techniky při výuce
a moderní pojetí vyučování. Úkol stanovený v loňském roce – rozvoj vzdělávání v oblasti
interaktivní výuky - jsme splnili díky realizaci dvoudenního kurzu využívání interaktivní tabule
v praxi (viz. oddíl DVPP)
Zájem o vědomostní soutěže stále roste. Žáci využívají kroužky nabízené školou v rámci
školního klubu (od 1.1. 2008) a aktivit učitelů některých předmětů. Získané dotace od MŠMT
byly využity na rozvoj ekologické výchovy, pěstitelství a zeměpisných vědomostí žáků (viz.
oddíl dotace).Vedle tradičních oborů, ve kterých získáváme úspěchy pravidelně (přírodopis,
tělesná výchova), jsme v letošním roce dosáhli úspěchů i v dalších odvětvích – matematice,
historii.
Velké sportovní úspěchy jsme zaznamenali nejen ve florbalu, ale i gymnastice a přespolním
běhu. Vynikající výsledek s postupy do okresních a oblastních kol získali naši žáci ve všech
kategoriích kopané. Například COCA COLA CUP pro nás letos skončil až těsně před postupem
do pražského finále.
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Z pohledu výuky jsme zvládli všechny tematické plány splnit ve zkrácené době. Přesto se několik
naplánovaných akcí nemohlo uskutečnit. Do termínu se nevešla návštěva Planetaria Teplice žáků
6.r., tato předepsaná exkurze se bude konat na podzim. Nevyjeli jsme ani na lyžařský kurz, nejen
pro špatné sněhové podmínky, ale i pro souběh finančních částek jiných akcí. V plánu naopak
přibyly akce nové: adaptační kurz 6.r. v Jedlové s protidrogovou prevencí, seznámením
s národním parkem a získáváním regionálních znalostí; výjezd 7.- 8. ročníků do školy v přírodě
(Žihle Sklárny) s exkurzi v plzeňském pivovaru a prohlídkou města; exkurze do spalovny odpadů
a na čističku odpadních vod (8.-9.r.); exkurze do provozů největších podniků v Děčíně (volba
povolání); a výjezd do Anglie s poznáváním Londýna. Nově a opět díky příspěvku MŠMT
z programu environmentální výchova a osvěta na školách v roce 2008 jsme podnikli výpravu do
Krkonoš s 9.ročníkem. Kromě exkurze do pivovaru a sklárny si žáci vyšlápli k pramenu Labe.
Cestou točili video pro své mladší spolužáky a vypracovali pracovní listy s tématem národního
parku. Vzhledem ke zrušení výletu (kvůli zkrácení školního roku) to zároveň bylo rozloučení
žáků se svými spolužáky i třídními.
Ani letos jsme se v některých třídách nevyvarovali kázeňským prohřeškům v době vyučování.
Stále se ale snižuje počet takovýchto žáků a hodin.
Základní změnou osnov se stalo zavedení nového vzdělávacího programu do šestých ročníků.
Přibyl nový předmět, informatika, který byl již v minulém roce jako volitelný. Dále se rozšířil
výběr volitelných předmětů i pro šesté třídy.
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.
Z druhého stupně odcházejí dva učitelé. Mgr. Pavla Kubišová i p. Tomáš Barták odcházejí
pro nadbytečnost. V příštím roce dokončíme snižování počtu tříd na osm. Pan Barták bude
nadále spolupracovat se školou externě, jako správce počítačové sítě. Odcházejícím
děkujeme za práci, kterou ve svých oborech odvedli. Zvláštní poděkování si zaslouží
zejména pan Barták, který vybudoval a zmodernizoval počítačovou učebnu.
Také učitelům druhého stupně patří dík za celoroční práci s dětmi. Na konci školního roku
pak poděkování za přípravné práce před rekonstrukcí a za následné stěhování a úklid
všech tříd i kabinetů zpět na původní místo.

8. VYUŽITÍ INFORMATIKY VE ŠKOLE:
Škola nadále plní plán ICT z roku 2005. Zároveň připravujeme nový plán, jenž bude řešit
všechny problémy, vzniklé ukončením projektu INDOŠ. Jedná se hlavně o zrušení SIPVZ
ministerstvem a naší vládou a jasné stanovisko, že internet do škol již nebude podporován. Pro
naši školu to znamenalo, že projekt „Chemické pokusy bezpečně, digitálně“ nebyl pro rok 2007
dofinancován. Hlavně díky ochotě pracovníků školy se projekt nezastavil a pokračoval až do
konce školního roku. Těžko si představit v naší společnosti jiné odvětví lidské činnosti, kde by
pracovníci pokračovali v práci i bez finančního ohodnocení. Takové je skutečně jen školství.
Přechod od dodavatele internetové služby O2 se podařilo vyřešit v rekordně krátké době,
využitím nových služeb místní firmy CL-NET. Přes všechny tyto problémy máme i mnoho
důvodů hodnotit tento rok jako úspěšný.
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Na rozvoji informatiky na naší škole je znát, že se jedná o jednu z priorit školy. Díky
koordinátorům ICT jsme udrželi v provozu všechny počítače školy i jejich připojení
k internetu i přes finanční nedostatky.

9. DOTACE A SPONZOŘI ŠKOLY:
Z titulu primární prevence jsme získali příspěvek 15 000,- Kč na projekt „Starší učí mladší, jak
se bránit nebezpečí“, který byl využit na adaptační kurz žáků nově vytvořených šestých tříd
v říjnu.
Z programu EVVO pro základní školy na rok 2007 jsme získali dotaci na projekt „Zelená všude,
kam se podíváš“. Částka 80 000,- Kč byla použita na opravu a výměnu skleníku, nákup a
obnovu zeleně v celé škole a částečnou obměnu zeleně v areálu školy. Druhý projekt z programu
EVVO pro základní školy pro rok 2008 „ Zelená na startu a v cíli“ byl realizován v květnu a
červnu 2008. Částku 95 440 Kč jsme využili na dva pobytové zájezdy žáků prvního a devátého
ročníku. Zatímco prvňáčci poznávali Národní park České Švýcarsko, devátý ročník se
seznamovali s Krkonošským národním parkem. Kromě cesty k prameni Labe absolvovali ještě
exkurze do pivovaru a sklárny, aby viděli začlenění průmyslu do krajiny. Posledním úspěchem
školy bylo získání dotace z titulu Podpora výuky cizích jazyků ve školách v roce 2008. Částka
50 000,- Kč bude využita na celoškolní soutěž v cizích jazycích ve školním roce 2008 - 2009.
V průběhu prázdnin se pak škola připojila k projektu města Děčína „ICT děčínských škol pro 3.
tisíciletí“. Tento projekt bude hodnocen v listopadu 2008. Finanční částka 18 500,- Kč
z programu na podporu pokrytí konektivity škol v rámci SIPVZ je jen malou náplastí na zrušené
projekty SIPVZ a odstoupení společnosti O2 od poskytování internetového připojení v rámci
programu INDOŠ.
Neúspěchem skončily žádosti o dotace z programů Primární prevence pro rok 2008, Duhová
energie, Do cesty bezpečně. Zvláště v případě poslední dotace budeme usilovat o získání
příspěvku v dalších letech.
Důležitou součástí naší školy jsou i sponzoři. Dárci z řad rodičů většinou sponzorují třídu, do
které chodí jejich dítě. V letošním školním roce několik rodičů přispělo i prací své firmy na
zvelebení školy. Děkujeme tímto panu Hruškovi za dodávku pracovních stolů pro nový skleník a
panu Skřivanovi za práci na nových mřížích vstupního prostoru školy. Dalšími významnými
sponzory jsou děčínské firmy BENOK p. Bezdička, REDOMA p. Němeček, p. Vaníček –
malířské práce, p. Zdeněk – elektro.
Nejdůležitějším sponzorem je však Občanské sdružení rodičů a přátel školy při naší škole. Díky
příspěvkům rodičů jednotlivých žáků obdržela škola v uplynulém roce sponzorský dar v úhrnné
částce 20 000 Kč. Byly z něj placeny odměny pro žáky na jednotlivé soutěže, dary nejlepším
žákům školy, příspěvky na autobusy a příspěvky na školní výlety.
Letošní rok byl na získané sponzorské dary a dotace naštěstí velmi štědrý, výhled do
dalšího školního roku slibuje ještě větší možnosti, neboť jsme začali pracovat na dotačních
programech připravovaných Evropskou unií, a tedy na podstatně větších finančních
obnosech. Závěrem bych rád navodil zamyšlení nad tím, zda by stát neměl více dbát na
vzdělávání našich dětí a poskytovat některé finance na pomůcky bez dotačních titulů.

10. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY VE ŠKOLE:
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Přehledy volnočasových aktivit jsou součástí této zprávy na jiném místě. Stručně o novém
uspořádání volného času. Škola na základě stále rostoucího zájmu dětí o školní družinu přikročila
k žádosti o pokračování školní družiny ve formě školního klubu na druhém stupni. Od 1.1. 2008
oficiálně zřizujeme i školní klub. Do konce školního roku jsme provozovali školní klub pouze
prostřednictvím učitelů a jejich odpolední práce s dětmi. Nový školní rok přinese nové zařízení a
možnosti všem dětem od 5.-9. ročníku.
Zájmové útvary na škole jsou výsledkem dobrovolné práce pracovníků školy. Množství
nabízených kroužků a zapojených dětí v nich je výsledkem aktivity pracovníků, kterým
patří poděkování za práci navíc.

11. REALIZACE VÝCHOVY ŽÁKŮ KE ZDRAVÍ NA ŠKOLE:
Materiální podmínky:
- škola dokončila rekonstrukci hlavní budovy – výměna oken, rekonstrukce soc.zařízení
chlapců, rekonstrukce elektroinstalace staré budovy – po rekonstrukci vše splňuje
hygienické normy a požadavky
- ve všech třídách školy jsou výškově nastavitelné lavice
- ve všech třídách prvního stupně jsou umístěny koberce pro využití k interaktivním hrám
při vyučovacích hodinách a k relaxačním činnostem při hodinách i o přestávkách
- změnila se výzdoba chodeb na jednotlivých patrech, která přispívá k vyšší kulturnosti
prostředí
- došlo k výměně zeleně v celé škole
- pro druhý stupeň a pátý ročník jsou v provozu šatnové skříňky
- škola je barevně vymalována (hlavní budova)
Zdravá výživa a péče o zdraví žáků:
- skladba obědů odpovídá potravinovému koši dle norem
- díky vyčlenění jedné pracovnice na distribuci a výrobu svačinek se rozšířil odběr
dotovaného mléka i o druhý stupeň školy
- 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, várnicí s neomezeným množstvím
nápoje v době oběda, funkčností krámku s nabídkou LAKTEA
- 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:
- pokračujeme v programu Zdravé zuby
- pokračujeme v programu dotovaného mléka LAKTEA – zapojení: 1.st.- 95 žáků, 2.st.
130 žáků
- pokračujeme v povinné i nepovinné výuce plavání – 1.-4. ročník
- pokračujeme v návštěvách zimního stadionu – kurz bruslení 1. i 2. stupeň
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Výchova ke zdravému vývoji dítěte je naším úkolem. Nelze vypsat všechny aktivity,
které v sobě zahrnují toto téma. Výroční zpráva by musela být podstatně delší.

12. PRIMÁRNÍ PREVENCE:
-

Pokračují problémy s pracovníkem na postu primární preventistky. Po krátkém působení
Mgr. Trčkové jsme museli v průběhu roku opět hledat náhradu. Za paní kolegyni
odcházející na mateřskou dovolenou nastoupila zástupkyně ředitele Mgr. Marie
Hammerlová, která má na tuto funkci plnou kvalifikaci.
- Škola všechny náznaky šikany okamžitě řeší. Vážnější výskyt závadného chování nebyl
v tomto roce zjištěn.
- Projekt „Starší učí mladší, jak se bránit nebezpečí“ přinesl nejen finance na pobytový
zájezd šestých tříd s protidrogovou tématikou, ale i prostředky na projektový den „Učíme
se žít spolu“, který proběhl na škole v listopadu školního roku.
- Škola se snaží zaujmout žáky i v odpoledním čase (viz. seznam zájmových a
nepovinných útvarů na škole).
- Žáci mají zvolen svůj parlament, který se pravidelně schází s ředitelem školy, předkládají
návrhy a požadavky, hovoří o problémech tříd.
- Vytvořena je schránka důvěry, která se pravidelně vybírá 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 úkolem nejen učitelů, ale i rodičů. Díky velmi dobré spolupráci
rodičů se školou dokážeme veškeré náznaky šikany okamžitě rozkrýt a odstranit v jejich
zárodcích.

13. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ :
Letošní školní rok byl výjimečný v odchodu většího počtu žáků z osmých tříd. V příštím školním
roce dojde ke spojení dvou budoucích tříd devátého ročníku. Kromě jednoho žáka se všichni
dostali na požadovanou školu hned v prvním kole. Nutné je však zmínit, že žáci si vybírají
většinou takové školy, na které jsou s jistotou přijatí bez přijímacího řízení. Tradičně jsme
navštívili prosincovou výstavu vzdělávání Škola 2007, kde se představují jednotlivé střední
školy. Se žáky 9. tříd byla jako každoročně připravena návštěva IPS v Děčíně, kde si každý žák
před volbou nové školy mohl otestovat své zájmy a schopnosti. Škole v činnosti velmi pomáhají i
pravidelné návštěvy školního psychologa paní PeadDr. Laušmanové. V uplynulém roce je
využívali nejen rodiče s problémovými žáky, ale i vyučující ke konzultacím o problémech dětí,
vývojových poruchách učení a nebo za účelem posouzení postupu při práci s některými žáky.
Stalo se tradicí společné sezení rodiče, učitele, pracovnice PPP, někdy i žáka a ředitele u jednoho
stolu a řešení společného problému.
Informovanost rodičů a spolupráce s nimi je každým rokem lepší. Péče o integrované žáky
je maximální, k čemuž přispívá i spolupráce třídních učitelů s ostatními pedagogy.

14. MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY, REKONSTRUKCE:
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-

rekonstrukce hlavní budovy: elektroinstalace, rozvod datových sítí, výměna oken,
malování
- dokončena byla změna šatnového systému – skříňky 5.-9. ročník
- všechny nově opravené třídy 2.st. byly barevně vymalovány
- nově byly vyrobeny kryty topení
- nově byly instalovány venkovní žaluzie s lepší manipulaci
- ze sponzorských darů byla vytvořena nová klubovna pro školní klub
- z dotací byl opraven a vyměněn skleník, nakoupeno zařízení pro předmět pěstitelství a
obnovena zeleň ve škole
Rekonstrukce s sebou vždy přináší i problémy. Ani ta naše nebyla jednoduchá a bez
závažnějších nedostatků. Přesto nám pohled na moderní osvětlení a možnosti nového
rozvodu datových sítí převáží hodnocení do kladné roviny.

15. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE:
Poslední z pětice priorit naší školy nabrala v uplynulém roce na aktivitě. Vedle soutěží ve sběru,
které jsou již tradiční a dětmi velmi oblíbené (mezi děčínskými školami jsme se celkovým
množství nasbíraného papíru umístili na druhém místě), jsme se přihlásili k projektu „Třídíme ve
škole“. Na každém poschodí školy byla vybudována separační hnízda. Z žáků nejvyšších ročníků
se v rámci volnočasových aktivit vytvořilo „separační komando“, které nejen hlídalo separaci ve
třídách, ale i výborným způsobem předvedlo žákům prvního stupně jak třídit v podobě programu
plného soutěží a her. Úspěšní byli s programem přímo ve škole, ale i na výjezdu prvňáčků
v květnu.
Naše škola je „zelená“. Stěžejní snahou je rozvíjet u dětí vnímání problematiky životního
prostředí již od těch nejmladších. Starší navštívili v rámci exkurze spalovnu odpadů a čističku
odpadních vod v Děčíně a areál technických služeb s výjezdem na skládku odpadu. Množství
vyprodukovaného odpadu rozmístěného na rozsáhlé ploše skládky udělalo na žáky dojem, který
určitě přispěje k větší kontrole toho, co odhazují do popelnice.
V rámci environmentální výchovy jsme získali dvě dotace. I to je známka, že s ochranou přírody
a krajiny to myslíme vážně. Poděkování určitě patří všem pracovníkům za vedení tříd a žáků i
koordinátorovi environmentální výchovy za aktivní prací ve funkci.
Aktivní přístup k environmentální výchově a osobní zaujetí učitelů se přenáší na žáky.
Pokračování dalších projektů je připraveno na nastávající školní rok a lze předpokládat, že
trvalým působením na žáky vychováme společně s rodiči budoucí ochránce životního
prostředí.

ZÁVĚR:
Školní rok 2007-2008 byl se svolením ministerstva školství a zřizovatele mimořádně ukončen
13.06. 2008. V průběhu následujících 8 týdnu došlo ke kompletní rekonstrukci staré budovy
školy. Všechny povinnosti a tematické plány školy byly splněny do daného data.
Celkově lze hodnotit uplynulý rok jako úspěšný. Rostoucí zájem o školu je vidět na zápisu do
prvních tříd a neklesajícím počtu žáků na prvním stupni. Komunikace s rodiči je v současné době
na velmi dobré úrovni. Setrvává problém komunikace s veřejností prostřednictvím regionálního
tisku. To je úkol do budoucnosti.
V letošním roce se ukázalo, jak velký zásah do vyučování je snižování financí na pomůcky. Stále
více se tak přenáší povinnosti od státu na rodiče a hlavně na zřizovatele školy. Věřme, že
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budoucnost ukáže skutečně proklamované heslo všech politických stran, že vzdělávání děti je
prioritou číslo jedna.
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