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ÚVOD:
Rok 2009-2010 lze nazvat rokem klidu před bouří ve smyslu očekávání velkých změn díky
IPRM města Děčína a evropským fondům. Již v průběhu podzimu a zimy probíhaly přípravné
projektové práce, které vyvrcholily projektovým řízením a výběrem dodavatele. Pro školu
znamená účast v tomto rozsáhlém projektu města řešení ploché střechy nad přístavbou, rozšíření
stávající budovy o jedno patro s odbornými učebnami jazyků, počítačů a přírodopisu. Na stejně
důležitou rovinu je nutné postavit i změny v areálu školy. Jeden a půl školního roku budeme
muset vydržet bez školního hřiště. Odměnou nám bude víceúčelový areál, který si určitě
vzhledem k rozměru tělocvičny a aktivitám provozovaným v tělocviku určitě zasloužíme.
Druhý název uplynulého školního roku by mohl nést označení jako rok kontrolní. Zvláště jaro
bylo na kontroly všeho druhu velmi plodné. Vrcholem byla pak celková kontrola ČŠI v dubnu.
Hodnocení všech kontrolních orgánů najdete v autoevaluaci školy. Výsledky jsou určitě
povzbuzením všech pracovníků do další práce.
Ve výuce jsme se dál posunuli v našem ŠVP „Cesta ke vzdělání“ a ke snaze moderního pojetí
vyučování. Opět jsme zaznamenali úspěchy republikového významu. Poprvé se nám stalo, že
počet přihlášených žáků do budoucího prvního ročníku nám začal dělat starosti, starosti milé,
neboť otevřením další první třídy jsme dokázali, že zájem o školu je skutečně viditelný.

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
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 392. Na začátku školního roku byl počet žáků 400. 12 žáků
se odstěhovalo a 4 se během roku přistěhovali nebo přehlásili z jiné školy.
98 žáků dojíždí z okolních obcí.
Počet žáků a počet tříd ve školním roce 2009/2010
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
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
18

15
13
9
8
14
14
9
12
12
12
11
8
9
10
10
10
11
8
196

Počet žáků

Prům.počet žáků Počet pracovníků
na třídu
celkem ZŠ+ŠD+ŠJ
fyzic.
přepočet
21,7
53
49,84

392

11
11
16
12
12
10
7
7
12
9
10
11
13
12
12
11
11
10
196

26
24
25
20
26
24
16
19
24
21
21
19
22
22
22
21
22
18
392

ostat.
26
24
24
19
25
22
15
19
22
19
18
18
19
21
22
21
22
17
373

1
1
1
2
1
2
2
3
1
3
1

1
19

Celkem
26
24
25
20
26
24
16
19
24
21
21
19
22
22
22
21
22
18
392

Počet pedag.prac.
ZŠ+ŠD
fyzic.
Přepočet
33
31,1598

2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY:
Učební plány
1.,2.,3. a 6.,7, 8.. ročník – vzdělávací program Cesta ke vzdělání - Základní škola Děčín II,
Kamenická 1145
4., 5., 9.ročník
- vzdělávací program Základní škola č.j.16847/96-2 ze dne 30.4.1996
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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 s pěti prioritami vzdělávání:
1. Podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do výuky všech předmětů
2. Rozvíjet komunikační dovednosti v mateřském a cizích jazycích
3. Podporovat rozvoj pohybových dovedností, sportovní výchovu a vést žáky ke zdravému
životnímu stylu
4. Rozvíjet estetické cítění žáků a aktivně je zapojovat do dění ve svém městě, rozvíjet
poznávání svého okolí a města
5. Rozvíjet poznání o životním prostředí, ochraně krajiny a zapojovat žáky do ekologických
aktivit
Povinně volitelné předměty pro 6. - 9. ročník vycházejí z ŠVP a možností školy
6. ročník:
Ekologie, anglická konverzace, praktikum z přírodopisu.
7. ročník:
Informatika, sportovní výchova chlapci, konverzace v anglickém jazyce.
.
8. ročník:
Praktikum z přírodopisu, informatika, sportovní výchova dívky.
9. ročník:
Praktikum z přírodopisu, informatika
Zájmové kroužky
1. stupeň:
- šikovné ručičky
- hra na flétnu
- německý jazyk hrou
- hra na kytaru
- dramatický
- školní časopis
- pěvecký sbor
- florbal
- keramika
- sportovní kroužek školní družiny
2. stupeň:
- florbal pro chlapce i dívky
- gymnastika
- ekologický kroužek – „Separační komando“
Kamenická 1145
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-

zábavná angličtina
odbíjená
školní časopis
kroužek projektu GLOBE
badminton
míčové hry
basketbal dívek
kroužek pletení a háčkování
videostudio PENTA
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
- kroužek sportovních her a soutěží
- volně přístupný internet pro zábavu i práci
- novinkou bylo vaření 1x za tři týdny a klubové burzy

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.
Špačková Veronika, Mgr.
Střelková Iva, Mgr.
Fialová Terezie, Mgr.
Lazorová Radka, Mgr.
Kapitančíková Jitka, Mgr.
Vlčková Jana, Mgr.
Hájková Hana, Mgr.
Culek Rudolf
Hospůdková Radka, Mgr.
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

prac. zařazení

pedag.
praxe délka
PF – M-Z
ředitel
19
PF-1.st., Rj-OV, postgr. zástupce ředitele 45
stud. OV-RJ
PF-M-F, kvalifikov.
výchovná
19
vých.poradce
poradkyně
PF - 1.st.
uč. 1.tř.
27
PF – 1.st.
uč. 1.tř.
19
PF-1.st.
uč. 2.tř.
22
PF - 1.st.
uč. 2.tř
19
PF - 1.st.
uč. 4.tř.
6
PF – 1.st.
uč.4.tř.
19
PF - 1.st.
uč.5.tř.
20
PF – 1.st.
uč.3.tř.
14
PF – AJ-TV studující
uč.2.st.
1
PF –1.st.
uč.5.tř.
21
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Skálová Martina, Mgr.

PF – Čj-HV

Chovanec Petr, Ing.

Vys.škola zemědělská
dopl.stud.PF Př- pěst.

Nováková Petra, Mgr.

PF – M - TV

Stará Jana, Mgr.
Novák Martin, Mgr.

PF – 1.st
PF-1.st

Eva Zemanová, Mgr.

PF-ČJ-HV

Trčka Vladimír,Mgr.

PF – Z-Tv

Trčková Ivana, Mgr.
Pokorná Markéta,Mgr.
Krňáková Miroslava, Mgr.
Sládečková Kateřina, Bc.

PF – ČJ-Ov
PF –Čj-Aj
PF – 1.st., AJ
FSP-UJEP Ústí nad
Labem
Tomsa Michal, Mgr.
PF Liberec NJ-D
Podzimková Kateřina, Mgr. PF Ústí nad Labem
Andrlík Jiří, Ing.
CH

Stejskal Radim, Mgr.

PF – historické vědy

Nepomucká Eva

SPgŠ

Špůrová Věra
Malíková Petra
Žaneta Fišerová
Jitka Humlová
Renata Durdincová

SPgŠ
SPgŠ
SPgŠ
SPgŠ
SPgŠ, PF-UK Praha –
učitel VV ZUŠ,SŠ

uč. 2. st.
tř.uč.7.tř.
uč.2.st.
tř.uč.8.tř.

22

5

18

14

uč. 2.st.
tř.uč. 6.tř.
tř.uč.3.tř.
uč.2.st.
tř.uč.8.tř
uč.2.st.

3

3

4
15

1
8

10

10

uč.2.st.
tř.uč.9.tř.
zást.řed.
uč.2.st.
uč. 2. st.
uč. 2.st
tř.uč.6. tř..
uč.2.st.
uč.2.st.
uč. 2.st. ICT
prac., ENV
koord.
uč.2.st.
tř.uč.7.tř.
ved.vych.
ŠD
vych.ŠD
vych.ŠD
vych.ŠD
vych.ŠD
Vedoucí
školního klubu

10

10

10
15
5
12

10
15
3
5

4
10
8

4
10
5

6

5

31

31

27
24
8
1
16

16
15
3
1
2

4. ŠKOLSKÁ RADA
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 2009-2010 celkem dvakrát. Kromě informací ředitele
školy, který byl vždy pozván na jednání jako host, projednala rada výroční zprávy školy,
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735
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hospodaření školy a návrh rozpočtu na rok 2010, vzala na vědomí slovní hodnocení vybraných
žáků školy.

5. AKCE ŠKOLY 2009 - 2010:
HLAVNÍ AKCE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE:
- ŠKOLA V PŘÍRODĚ - PRO ŽÁKY 2.-5. TŘÍDY, 7. A 8. TŘÍDY - TERMÍN: KVĚTEN,
ČERVEN 2010
- ADAPTAČNÍ POZNÁVACÍ VÝJEZD - 1. A 9. ROČNÍK - TERMÍN: KONEC KVĚTNA
2010
- ADAPTAČNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD - 6. ROČNÍK - TERMÍN: 5.-9. 10. 2009
- POZNÁVACÍ ZÁJEZD – FRANCIE - ANGLIE 2010 - PRO ŽÁKY 6.-9 TŘÍDY - TERMÍN:
KVĚTEN 2010
- LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ - KLÍNOVEC - 7.-9. TŘÍDA - TERMÍN: DRUHÁ
POLOVINA LEDNA 2010
- EXPEDICE HARRACHOV 2010 - 9. ROČNÍK - TERMÍN: DRUHÁ POLOVINA ČERVNA
ZÁŘÍ
-

okresní kolo v přespolního běhu
náhradní program pro nejúspěšnější žáky 2008-2009 – bowling
projekt „Volby do školní žákovské rady“
plavání 3.-4.r.
dopravní výchova spolupráce s Policií ČR – 1.stupeň

-

zahájena činnost zájmových kroužků
měst.divadlo - Jak se dělá tanečník - výběr zájemců 7.-9.tř.
Den zvířat - sbírka krmení pro zvířata v útulku
1. + 9.tř. malý-velký kamarád - "Ptačí stezka" - v ZOO
ŠVP 6.tříd - penzion SPORTCENTRUM Staré Splavy
atletický čtyřboj v České Kamenici - výběr z 6.-9.tř.
"Separační komando" navštívilo Staré Splavy s programem pro 6.roč.
1. kolo sběrové soutěže Vlaštovka - papír,noviny, ….
měst.divadlo - Povídejme si děti - 1.-2.tř.

ŘÍJEN

-

LISTOPAD
-

Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

1. kolo matematické on-line soutěže GENIUS LOGICUS – nadaní žáci 4.-9. roč.
školní družina – „Kouzelník“ od 13,30 hod. v tělocvičně
turnaj v přehazované 6. - 7. r.
projektový den – „Mimořádné události“
besedy, exkurze, praktická cvičení první pomoci
třídní schůzky – společný začátek v 16hod.(do 17,30 hod.)
vánoční fotografování 1.st. – zájemci
SCIO testy (8.tř. AJ,NJ, 9.tř. M,ČJ,stud.předp.,AJ,NJ)
besedy primární prevence 6.-9. ročník

tel.: 412 526 498
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PROSINEC
-

měst. divadlo – „Tygřík Petřík“ - 1.tř.
florbal dívky – Česká Kamenice
sběrový týden (předvánoční úklid doma i ve škole) -soutěž o vánoční kolekce
„Pec nám spadla“ soutěž žáků 9.tř. na SPšStav
vystoupení pěvec. sboru v Domě důch. na Kamenické ul.
beseda na téma „AIDS“ – 8.B – 5.-6.hod.
výstava vzdělávání - Střelnice - 8.+9.tř.
měst. divadlo „Čerovy zlaťáky“ – 3.-5.tř.
projektový den „Vánoce“
okresní kolo - florbal (4.-5.tř.)
soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu (vyhodnocení 18.12.)
vánoční jarmark 16 – 18 hod.
vánoční loučení, besídky, disco, klubové aktivity
ředitelské volno
školní kolo soutěže „Mladý Démosthenes“

LEDEN
-

návštěva MŠ ve škole – výtvarné dílny
školní kolo olympiády z NJ
třídní schůzky od 16– 17 hod.
den otevřených dveří 14– 15,30 hod.
den otevřených dveří pro předškoláky
okresní kolo dějepisné olympiády – postupující
lyžařský kurz - Klínovec
školní kola olympiády AJ
okresní kolo chemické olympiády
„Dravci“ v TV (ukázka dravých ptáků)

ÚNOR
- školní kolo recitační soutěže – 1. stupeň
- školní kolo recitační soutěže – 2.stupeň
- „Vikingové“ – historie zábavnou formou
- městské kolo – Skřivánek v 8,30 hod.
- divadlo – Zimní příběhy včelích medvídků 1. a 2. třída
- okresní kolo soutěže v NJ
- Pythagoriáda – 6.tř. + 7.tř
- okresní kolo „Olympiáda AJ“ 8 hod. na Letné
- školní kolo ZO
- městské kolo recitační soutěže – DDM Teplická
- projektový den : Poznáváme svět – ASIE
BŘEZEN
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

školní kolo - biologická olympiáda 8.+ 9.roč.
Pohádky z našeho statku 1.-4.tř. v TV
kino Sněžník – pořad „Indie“ 7.-9.tř.
tel.: 412 526 498
tel.: 412 523 425
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-

soutěž v gymnastice
jarní prázdniny
sběrový týden
představení tenisu - tenisová hala 11 – 12 hod. - 1.AB
vyhlášení soutěže ve výzdobě tříd na téma „JARO A VELIKONOCE“
olympiáda v ČJ okresní kolo.
olympiáda v zeměpise okresní kolo
školní kolo – biol.olymp. 6.-7.tř.
Matematický klokan 2010 – 4.-9. Ročník
exkurze do muzeum – 6.A,B
MO 6.-8.tř. – okresní kolo
9.tř. – SCIO testy
Hodina zpívání – v divadle – Uhlíř

-

matematická olympiáda 6.-8. r. – okresní kolo
SOLIDEO – koncert-staré hudební nástroje - v TV
florbalová liga dívek v Markvarticích – 6.-9.tř.
Genius Logicus – matematická soutěž, část B-s měřením času
třídní schůzky
návštěva budoucích prvňáčků z MŠ
okr.kolo BiO - kategorie C , Gymnázium Děčín
přijímací zkoušky na SŠ
měst.divadlo „Golem“ – 8,30 hod., 4.-5. tř.
„Divadelní učebnice“ – v TV
okresní kolo Bio - kategorie D, Česká Kamenice

-

p lavání 1.-2.tř.
McDonald Cup - 4.-5.tř.
výlet – 4.B CHKO
Macdonald Cup – 1. – 3.tř.
exkurze do planetária – Teplice-6.AB
Pythagoriáda – 6.-7.r. okresní kolo
Mladý Démosthenes – finále Praha
IPS – 8.A,B.
adaptační pobyt 1.+9. ročník – Staré Splavy
Pohár rozhlasu – 6.-9. ročník – výběr žáků
zájezd do Drážďan – Hygienické muzeum 8.třídy
fotografování 2.- 8.tř.
ŠVP – 2. – 5.tř. – KRKONOŠE 2010
měst.knihovna – 6.A, B
městské divadlo – Labutí jezírko -8,30 hod. 6.A

DUBEN

KVĚTEN

Kamenická 1145
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IČO: 72743735
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ČERVEN
-

Pohádkový les- oslava „Dne dětí“
exkurze do Krkonoš -9.třídy
schůzka rodičů budoucích 1.tříd
5. kolo - sběrové soutěže (papír, pet., tetrapaky)
vystoupení žáků v Dom.důch.
zájezd výherců školních soutěží do Liberce – „IQ park“
kino Sněžník – „Nicholas Winton-síla lidskosti“ 6.-9.r.
sportovní den – 1.st.
sportovní den – 2.st.

VELKÉ AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2009-2010
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
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
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6. UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH V RÁMCI
REGIONU A CELOREPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍCH:
RECITAČNÍ SOUTĚŽ

ŠKOLA
MĚSTO

25 žáků
6 žáků

SKŘIVÁNEK

ŠKOLA
MĚSTO

26 žáků
6 žáci

MLADÝ DÉMOSTHENES

ŠKOLA
167 žáků
OKRES
2 žáci
REGION
1 žák
REPUBLIKA 1 žák
3.místo Vojtěch Kroupa

MATEMATICKÝ KLOKAN

ŠKOLA

320 žáků

HISTORIE DĚČÍNA

ŠKOLA
MĚSTO
2.MÍSTO

21 žáků
5 žáků

GENIUS LOGICUS
(matematická korespondenční soutěž)ŠKOLA
32 žáků
Okresní přebor v přespolním běhu
9 žáků
3.místo ml. žákyně, 2.místo ml.žáci
Okresní přebor ve florbalu dívek:
6 žákyň
OKRES
2.místo
KRAJ
2.místo
Okresní finále florbalu dívek:
6 žákyň
1.místo
Mc Donaldś Cupu žáci 1.-3.r.:
15 žáků
OKRES
1.místo
KRAJ
4. místo
Výtvarná soutěž regionální úrovně „Mladé Labe“ 8 žáků
Kategorie ml. žáci: 2. a 3. místo
Kategorie st.žáci: 1.-3. místo

E.ON Energy Globe Award ČR kategorie Mládež: nominace mezi tři nejlepší
ekologické projekty v republice – „Separační komando“ pod vedením Ing. Jiřího
Andrlíka. (nominace proběhly v Praze v červnu, vyhlášení vítězů bude v říjnu
v Brně)
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PŘEHLED ÚČASTI A VÝSLEDKŮ V OLYMPIÁDÁCH
A VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍCH 2009-2010

Olympiáda

Školní kolo

Okresní kolo - účast
a nejlepší umístění žáků

Dějepis

17 žáků

2

Matematika

28 žáků

Anglický jazyk

8 žáků

Chemie

7 žáků

Německý jazyk

24 žáků

Pythagoriáda

43 žáků

Zeměpis

36 žáků

Biologie 6.-9.

26 žáků

Celkem

189 žáků

Krajské kolo
a umístění
žáků
0

6 žáků
10. místo Jan Gruber
8. místo Helena Smolová
2 žáci
6. místo Vojtěch Kroupa
1 žák
5. místo Vratislav Zdeněk Číla
2 žáci
3 žáci
4. Veronika Andršová

0

0
0
0
-

2 žáci
6.Ondřej Lhoták
5 žáků
4. místo Vratislav Zdeněk Číla
23 žáků

0
0
0

Celkem se hlavních vědomostních a sportovních soutěží účastnilo 824 žáků školy.

7. INFORMACE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ:
Ve školním roce 2009-2010 se učitelé účastnili vzdělávání ve těchto oblastech:
1. další vzdělávání pedagogických pracovníků v jednotlivých oborech
2. pedagogicko-psychologické vzdělávání
3. vzdělávání v oblasti pedagogické - poruchy učení a chování žáků
4. vzdělávání vedoucích pracovníků
Po roce, kdy nabídka DVPP neodpovídala požadavkům školy jsme se vrátili k systému pořádání
hromadných školení s výjezdem mimo školu. Využili jsme nejen lektory vzdělávacích zařízení,
ale i vlastní pracovníky, kteří nám předávali získané informace.
1)
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735
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V rámci DVPP jsme dali přednost následujícím oblastem: oborová školení - AJ, NJ, ČJ, CH, M,
VV
2)
Školení „Kázeň ve třídě a autorita učitele“ se zúčastnili všichni pracovníci. Další školení v tomto
oboru byla již pro jednotlivce.
3)
Vícedenních kurzů se zúčastnily
Mgr. Trčková – příprava zástupce ředitele na funkci. Mgr. Kilianová doplnění studia vých.
poradců.
4)
Vedle uvedeného školení v bodu 3) se ředitel školy zúčastnil několika školení s tématy
koučování týmu, kontrolní činnost orgánů VS,
Do dalšího vzdělávání se zapojili všichni pedagogičtí pracovníci školy. Ukázalo se, že pokud
je dostatečně kvalitní nabídka vzdělávání, je zájem pracovníků se vzdělávat dostatečně
velká.

8. ZPRÁVA O JEDNOTLIVÝCH STUPNÍCH ŠKOLY:
PRVNÍ STUPEŇ:
První stupeň ve školním roce 2009-2010 navštěvovalo 225 žáků, z toho 107 ukončilo školní
rok s vyznamenáním, jeden žák nepostoupil do vyššího ročníku.
Zápis do nového prvního ročníku 2010-2011 proběhl na škole v lednu 2010. Opětovně
předcházely návštěvy předškoláků ve škole a jejich seznamování s prostředím školy. Rodičům
byly nabídnuty prohlídky školy kromě tradičního týdne před zápisem i v sobotu, pro pracující
rodiče. K zápisu nakonec přišlo 71 dětí, z nichž 62 bylo zapsáno a devíti byla odložena školní
docházka o rok. V dalším školním roce budeme tedy otevírat tři první třídy a rozšíříme
pedagogický sbor o jednu učitelku prvního stupně. Rostoucí počet žáků na prvním stupni ukazuje
na zvýšení prestiže a zájmu o školu. Nadále pokračuje vynikající spolupráce se spádovou
mateřskou školou v Liliově ulici. Velmi nadstandardní vztahy byly zhodnoceny i českou školní
inspekcí při inspekci v dubnu.
Pedagogický sbor zaznamenal v průběhu roku dvě změny. Sbor posílila Mgr. Jana Stará, která se
stala třídní učitelkou 3.B a paní Mgr. Radka Lazorová v květnu odešla na mateřskou dovolenou.
Na její místo nastoupila dočasně z mateřské dovolené se vracející paní Eva Zemanová.
Ve výuce jsme pokračovali v zavádění školního vzdělávacího programu do dalšího ročníku.
Moderní vyučování bylo v lednu posíleno o novou interaktivní tabuli, kterou pravidelně
využívaly všechny třídy prvního stupně.
Z inspekční zprávy i hospitací vedení školy vyplývá, že výuka na prvním stupni je velmi dobrá,
nápaditá a pro všechny žáky přiměřená. Velký důraz i nadále klademe na práci s integrovanými
žáky.
V průběhu roku jsme dle ŠVP absolvovali:
adaptační kurz pro žáky první třídy, který byl poprvé propojen s výjezdem žáků devátého
ročníku, výjezd se konal do Starých Splavů. Spolupráce byla výborná a společný program
prospěl oběma ročníkům. 2.-5. ročník strávil 10 dní v Krkonoších a kromě výstupu na Sněžku
viděli žáci část našich největších hor.
Všechny úkoly stanovené školním vzdělávacím programem v části exkurze, projektové dny,
sportovní aktivity jsme splnili.
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735
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Školní družina:
Zájem o školní družinu je stále rostoucí. V družině bylo přihlášeno 135 žáků. Otevření pátého
oddělení neodvrátilo ani přesunutí žáků pátých tříd do školního klubu.
Horní družina prošla během školního roku rozsáhlou opravou elektroinstalace, byla vymalována
a nově vyzdobena. Za toto patří dík hlavně vychovatelkám, které vedle své práce dokázaly
družinu vystěhovat a následně nastěhovat ve svém volném čase. Celoroční plán činnosti byl
splněn i přes ztížené podmínky na konci roku (předáním hřiště k rekonstrukci).
Do školního klubu bylo přihlášeno 138 žáků.
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.
Bezproblémová zůstala i komunikace mezi učitelkami a vychovatelkami.
Práce učitelek prvního stupně a vychovatelek školní družiny lze hodnotit jako výbornou.
Stejné hodnocení získala většina učitelek i v závěrečné zprávě školní inspekce. Přesto je
nutné stálé sebevzdělávání a hledání dalších nových metod učení s velkým množstvím
motivačních prvků. Významným motivačním prvkem učitelům může být v nastávajícím
roce dotační titul evropské unie.
DRUHÝ STUPEŇ:
Druhý stupeň navštěvovalo celkem 167 žáků v osmi třídách. S vyznamenáním prospělo 49 žáků,
neprospělo 6. Neomluvená absence v celkovém počtu 134 hodin byla vytvořena žáky devátého
ročníku. Záškoláctví bylo řešeno dle vypracovaného pokynu ředitele školy. V chování byl jeden
žák klasifikován známkou neuspokojivě, ostatních 392 žáků bylo hodnoceno velmi dobřou.
V uplynulém roce, došlo k několika změnám v kolektivu pracovníků. Mezi novými kolegy jsme
přivítali pana Rudolfa Culka, který nám vypomáhal hlavně v anglickém jazyce a na částečný
úvazek u nás pracovala paní vedoucí školního klubu Renata Durdincová ve výtvarných
předmětech. V závěru školního roku nastoupila po mateřské dovolené zpět do školy Mgr. Ivana
Trčková, která v průběhu měsíce srpna převzala funkci zástupkyně ředitele školy. Odcházející
zástupkyně paní Mgr. Marie Hammerlová nám i nadále bude ve škole působit v pozici učitelky
odborných předmětů druhého stupně a zároveň bude vykonávat funkce primární preventistky a
zdravotnice školy.
Výuka na druhém stupni prošla několika kontrolami své kvality a to nejen testy SCIO, které
vykonávali žáci 8. a 9. ročníků, ale i kontrolami vedení školy a českou školní inspekcí. SCIO
testy ukázaly na průměrnost naší školy a žáků, kteří do ní docházejí. Většina hodnocení v testech
potvrdila kvalitu získaných vědomostí u žáků. V některých oborech dopadli žáci lépe (AJ,
VSOP), u některých je co zlepšovat. V hodnocení české školní inspekce nebyly shledány
nedostatky v průběhu vyučování, některé vyučovací hodiny byly hodnoceny jako vynikající nebo
velmi dobré.
Vzdělávání bylo doplněno dalšími interaktivními tabulemi, tentokrát byly umístěny přímo do
kmenových tříd a jednalo se o pokus, zda bude moci být IT v běžných třídách. Žáci přijali tento
experiment naprosto bez problémů a sestavený rozvrh střídání učebny učiteli mnohdy nestačil
pokrýt požadavky. S radostí lze konstatovat, že i zapřisáhlí odpůrci této vyučovací techniky si do
učebny našli cestu a zjistili, že práce s IT je dobrým motivačním prvkem a vhodným doplňkem
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vyučovacích hodin. Důležitý úkol zůstává před všemi pedagogickými pracovníky a to je další
vzdělávání v osvojování znalostí a dovedností s digitální technikou.
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. Stále více kolegů se
zapojuje do vytváření vlastních interaktivních hodin.
Ukončili jsme školní rok nového ŠVP v 8.ročníku a zbývá nám zavedení v posledním školním
roce. Snažíme se plnit vše naplánované v programu a zároveň zjišťujeme, že některé exkurze
byly naplánovány příliš podrobně (viz. poznávání hradů a zámků regionu – zobecnění místo
města).
V rámci exkurzí a výjezdů za poznáním jsme v uplynulém roce navštívili s žáky 2. - 5. ročníku a
7 a 8. ročník Krkonoše, žáci 6., 1. a 9. ročníku vyjeli do Starých Splavů. Vybraní žáci školy se
zúčastnili týdenního poznávacího zájezdu do Anglie se zastávkou v Paříži. 9. ročník již tradičně
vyšlápl k prameni Labe a jen velmi špatné počasí mu cíl cesty překazilo. Určitě pozitivní pro
zdravý vývoj žáků a jejich tělesnou zdatnost je skutečnost, že jsme udrželi konání lyžařského
výcvikového kurzu na Klínovci a díky přístupu nájemců plaveckého areálu jsme mohli nabídnout
i nepovinné plavání žákům 1. a 2. třídy. Rovněž výsledky v turnajích kolektivních sportů
naznačily dobré vyhlídky, neboť vítězství přivezly nejmladší věkové kategorie a velmi úspěšná
byla i děvčata.
V rámci výuky jsme se zúčastnili několika nových soutěží. Matematické dovednosti nejlepších
žáků vyzkoušela internetová soutěž Genius logicus, do které se zapojilo 34 žáci. V českém
jazyce v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti proběhly na druhém stupni třídní kola soutěže
Mladý Démosthenes v řečnických dovednostech žáků. Po školním a regionálním kole se dostal
náš žák do krajského kola do Ústí nad Labem, kde zvítězil a postoupil do celorepublikového
finále do Prahy. Tam získal třetí místo mezi 14 dalšími účastníky a kromě cen a výborné
reprezentace školy získal na rozvoj čtenářské gramotnosti pro školu částku 8000 Kč.
Školní klub
I v druhém roce svého působení si školní klub udržel počet 139 žáků a to i přesto, že počet žáků
na druhém stupni opět výrazně klesl. Jednotlivé tematické dny byly doplněny vařením, kde se
děti učily vařit základní jídla. Mnohem více žáků využívalo klub v ranních hodinách a vzrostl i
počet žáků, kteří v klubu zůstávali do úplného konce dne. Úpravou normativu vychovatelky
došlo k problému s financováním plného úvazku.
Všechny výstupy ŠVP byly splněny. Žáci naší školy získali opět několik ocenění
celorepublikového významu. ČŠI vyhodnotila práci všech učitelů i vedení školy jako velmi
dobrou s hodnocením ve všech sledovaných oblastech „požadovaný stav“. Všichni
vyučující opět pracovali na maximální možnosti a mnoho volného času věnovali
mimoškolní činnosti s žáky nejen v kroužcích, ale i na exkurzích, pobytech mimo domov.
Za toto vše patří celému kolektivu poděkování s přáním, že snad přijde čas, kdy bude jejich
práce také finančně ohodnocena státem. Zatím je to pouze v rovině vládního příslibu.

8. VYUŽITÍ INFORMATIKY VE ŠKOLE:
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ICT jako málokterý obor naší školy získal v daném roce další vybavení. Podařilo se nám pořídit
další dvě interaktivní tabule a zatím nevyužívané plně, ale do budoucna určitě zajímavé hlasovací
zařízení SMART RESPONSE. Okamžitě po instalaci se zaplnily učebny s technikou zájemci o
výuku. Poprvé jsme také umístili zařízení do běžných tříd a ukázalo se, že naši žáci jsou schopni
ukáznit se natolik, aby zařízení nebylo poškozeno. Dostupnost IT znamenalo i větší zájem učitelů
o výuku tímto způsobem. U dětí je toto vyučování bráno jako výborné zpestření výuky.
Z aktivity Ing. Andrlíka a jeho pracovní mimoškolní skupiny vzniklo videostudio PENTA, které
se okamžitě po vzniku zapojilo do zdokumentování významných školních dní a akcí školy, ve
spojení se vzniklou školní redakcí Mgr. Skálové, která se vytvořila z mimoškolního kroužku
„Zábavné čtení“ a v příštím roce bude ve formě volitelného předmětu zanesena do ŠVP školy a
projektu rozvíjejícího čtenářskou gramotnost. Školní redakce rozšířila počet článků na webových
stránkách školy a jeho členové velmi úspěšně pronikli do všech odvětví zpracování článků a
jejich tisk do podoby školního časopisu..
ICT je jedno z mála odvětví naší školy, které se neustále rozvíjí a zdokonaluje. Je to dáno
nejen nutností zdokonalovat digitální techniku, ale i snahou předávat žákům pokud možno
co nejaktuálnější informace z tohoto oboru. Za práci v tomto oboru patří dík nejen ICT
koordinátorovi Ing. Andrlíkovi a panu Krejčímu, jako externímu síťovému odborníku, ale
i všem vyučujícím, kteří se velmi aktivně sebevzdělávají a připravují pro žáky zajímavé
digitální interaktivní vyučování.

9. DOTACE A SPONZOŘI ŠKOLY:
Škola v uplynulém roce nezískala žádnou z dotací, o které žádala. Celkem bylo zažádáno
o prostředky ze tří vypsaných dotačních titulů. Všechny tři dopadly naprosto stejně. Projekty
splňovaly všechny potřebné náležitosti, ale nebyly přijaty pro nedostatek finančních prostředků.
V závěru školního roku bylo požádáno o projekt z fondu EU a tento byl ve výši přesahující 2mil.
Kč přijat. S realizací projektu a další podrobnosti budou součástí výroční zprávy příštího roku.
Poklesem pokračovalo i získávání financí od sponzorů. Celkem jsme obdrželi 46 tisíc korun a
několik věcných darů. Všem sponzorům, z nichž hlavním nadále zůstává sdružení rodičů při naší
škole, děkujeme.
Nadále klesající trend ve výši darů pro školu pokračoval stejně jako ekonomická krize
našeho státu. K tomuto pro nás nelehkému období přišla navíc ještě smůla v získávání
financí z vypsaných dotačních titulů. Úroveň našich projektů rozhodně neklesla, ale objem
využitelných peněz vyhlašovatelů dotačních programů ano, a s tím je spojená i naše letošní
neúspěšnost.

10. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY VE ŠKOLE:
Volnočasové aktivity žáků jsou závislé nadále na ochotě učitelů pracovat se žáky mimo
vyučování. V loňském roce bylo otevřeno 9 zájmových útvarů na prvním a 14 na druhém stupni
(viz. základní přehledy výše). Školní klub mimo tradiční nabídku dívčí klub, keramika, sportovní
soutěže, přidal 1x za 14 dní pro zájemce vaření.
Jen díky vyučujícím, kteří vedou ve svém volnu zájmové kroužky a vzdělávají tak žáky i
v odpoledních hodinách, jsme mohli dětem nabídnout mimoškolní činnost. Někteří
vyučující mají zájmových kroužků dokonce několik. Patří zato dík všem aktivním z našeho
kolektivu.
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11. REALIZACE VÝCHOVY ŽÁKŮ KE ZDRAVÍ NA ŠKOLE:
Materiální podmínky:
- 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 dětí 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 nově rozdává žákům jednou týdně ovoce z programu Ovoce do škol, dotovaným
z EU.
- škola využívá možnosti dotovaného mléka pro žáky a nabízí toto mléko prostřednictvím
bufetu žákům. Zájem žáků o mléčných výrobků trvá.
- 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, kde jsou nabízeny nápoje bez
konzervantů
- v krámku jsou prodávány pouze potraviny zdravé výživy - zejména mléčné výrobky
- žáci mají možnost se kdykoliv v průběhu vyučování napít – pitný režim je zakotven
v nařízení ředitele školy
- v rámci zintenzivnění péče o žáky byl zachován zvýšený dozor o přestávkách
Zapojení oblasti do vzdělávání:
- program Zdravé zuby
- program Ovoce do škol, z dotace EU
- program dotovaného mléka LAKTEA – zapojení: 1.st.- 105 žáků, 2.st. 45 žáků
- povinná i nepovinná výuka plavání – 1.-4. ročník
- návštěvy zimního stadionu – kurz bruslení 1. i 2. stupeň
Zdravý vývoj dítěte je prvořadý úkol nejen pro rodiče, ale i pro školu. Informace, jak
zdravě žít a nabídky zdravé výživy jsou školou pravidelně žákům předkládány.

12. PRIMÁRNÍ PREVENCE:
-

primární preventistkou školy je Mgr. Marie Hammerlová, která má na tuto funkci plnou
kvalifikaci
drobné prohřešky proti školnímu řádu byly řešeny v třídních kolektivech
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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, je to v průběhu tří let druhá zamítnutá žádost z důvodu
nedostatku prostředků kraje
- pokračuje spolupráce 1.+ 9. ročník.V květnu se účastnili všichni žáci 1.r. a část 9.ročníku
společného pobytu ve Starých Splavech, kde starší žáci připravovali pro mladší kamarády
program a pokoušeli se je uspávat
- adaptační pobyt 6. ročníků je již tradiční stejně jako návštěva Separačního komanda na
tomto výjezdu
- učitelé nabídli žákům 19 kroužků zájmové činnosti a 4 zájmové dny školního klubu
- na počátku roku realizuje ředitel školy dotazníkové šetření o klimatu ve škole u
nejstarších žáků školy. Výsledky jsou vyhodnocovány a použity k potřebám školy
Včasné odhalování třídních problémů, nepřetržitý dozor nad žáky a zapojování starších
žáků do činnosti s mladšími dětmi znamenalo snížení kázeňských problémů na minimum a
zkvalitnění přátelského klimatu ve škole.
-

13. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ :
Ze školy odchází 44 žáků do učňovských oborů a na střední školy, 1 žák odchází na víceleté
gymnázium. Pokračující systém přijímacího řízení na střední školy znamenal, že se dostali
všichni žáci již v prvním kole na své požadované školy.
Prvním rokem jsme vyučovali předmět Volba povolání podle nového ŠVP, žáci měli tak
mnohem více možností získat informace o všech oborech středních škol nejen v regionu.
Spolupráce s PeadDr. Laušmanovou byla v uplynulém roce přerušena z osobního důvodu
p. doktorky a posléze byla navázána spolupráce s Mgr. Ivetou Jandovou z PPP Děčín. SPC při
Spec. ZŠ v Děčíně nenabídlo škole slibované možnosti spolupráce.
Individuální péče je věnována integrovaným žákům, kteří mají vypracovaný a schválený
individuální plán učiva a každý týden absolvují zvláštní výuku. Pozornost je těmto žákům
věnována ve všech výukových předmětech.
Mimořádně dobrá je spolupráce s Magistrátem města Děčína, odborem péče o dítě.
Školní komise složená z Mgr. Kilianové – výchovné poradkyně, vedení školy a třídních učitelů
měla v uplynulém roce mnohem méně práce s výchovnými a rodinnými problémy. Rodiče žáků
se zajímají o své děti nejen při pravidelných schůzkách, ale někteří mají s třídními uzavřené
dohody o pravidelných konzultací. V některých třídách se rozšířila spolupráce rodičů nejen při
mimoškolní činnosti, jako jsou výlety a exkurze, ale i při školních činnostech (příprava
vánočního jarmarku, výtvarná výchova)
Očekávaná spolupráce s SPC Děčín Bynov nebyla navázána a tak se škola vrátila zpět k
osvědčené pedagogicko – psychologické poradně. Přístup k diagnostikovaným žákům je
stále na výborné úrovni a spolupráce s rodiči zůstává na velmi dobrá.

14. MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY, REKONSTRUKCE:
-

oprava elektroinstalace v ŠD krček
výměna zárubní a dveří v 2. poschodí hlavní budovy
malování školní družiny – krček

Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

tel.: 412 526 498
tel.: 412 523 425
skala@zskamenicka.cz
info@zskamenicka.cz

19

příspěvková organizace
Statutárního města Děčín

-

-

byla provedena izolace ŠD vila
zahájeny byly práce na projektu města IPRM „Učebny“ a „Sportoviště“. Díky tomuto
projektu budeme mít do konce roku 2011 nové víceúčelové hřiště a na přístavbě vyroste
nové poschodí s odbornými učebnami
doplněn byl nábytek do nové další třídy prvního stupně
vyměněna byla okna v přístavbě učebně Inf2

Opravy opět řešily problémy staršího data. Výměna elektroinstalace byla vynucena
problémy s vyhořelými jističi a ostatní opravy řešily a odstraňovaly problémy, které mohly
způsobovat snížení bezpečnosti dětí v budově. Nepovedlo se zajistit finanční prostředky na
alespoň částečnou opravu přístavby a tak nová část vystavěná z IPRM bude na stávající
velmi nevzhledné a v mnoha místech nefunkční stavbě se značnými tepelnými úniky.

15. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE:
V uplynulém roce získala naše práce se žáky významné ocenění, když v soutěži E ON ENERGI
GLOBE, která se zabývá kromě distribuce energie i obnovitelnými zdroji a ekologickou činností,
jsme byli v kategorii „Mládež“ s projektem „Separační komando“ nominováni mezi tři nejlepší
projekty v republice. V měsíci říjnu budou vyhlášeny nejlepší projekty v Brně.
Nadále pracujeme v mimoškolní činnosti v projektu Globe, kde shromažďujeme výzkumná data
nejen z hydrosféry, ale i z atmosféru a sledujeme teploty vzduchu u školy.
Separační komando vyráželo již tradičně na adaptační pobyty se svými ekoprogramy, na kterých
učilo mladší spolužáky separovat odpad. V rámci Recyklohraní získalo komando dostatek bodů a
po dohodě s vedením školy vyměnilo body za společenské hry do školního klubu.
Zájem žáků o přírodní vědy, ekologii a mimoškolní aktivity v tomto oboru je značný. Byl otevřen
nový předmět ekologie, jako volitelný předmět, dále byla otevřena praktika z přírodopisu ve
všech ročnících druhého stupně. Plné separační nádoby na konci každého týdne jsou výsledkem
dobrého působení učitelů na žáky a starších žáků na mladší kamarády.
Tato priorita školního vzdělávacího programu je naplňována ve všech směrech a absolvent
naší školy bude rozhodně vědět mnohé z nutnosti ochrany krajiny a životního prostředí.

ZÁVĚR:
Práce všech pracovníků školy prošla v uplynulém školním roce několika kontrolami a testy.
Závěrečné výsledky všech kontrol byly jen potvrzením správných postupů a kvality všech
pedagogů a jejich práce. Každý rok je něčím výjimečný a uplynulý v tomto nebyl jiný. Byl
školním rokem velkých očekávání budoucího rozvoje naší školy. Rokem, kdy jsme poprvé
dosáhli na evropské dotační fondy a to nejen díky IPRM města Děčína, ale i vlastním přičiněním.
Již nyní je jasné, že nás bude čekat opět velmi složitý rok výstavby, modernizace a zkvalitňování
vzdělávání pro naše děti. Přesto je tento rok v něčem jiný. Je to poprvé, kdy vláda tohoto státu
deklarovala ve svém prohlášení vzdělání jako prioritu. Rozdíl od let předešlých je v tom, že
ostatní politické strany toto prohlašovaly pouze před volbami. Čas ukáže, jak velkou prioritou ve
skutečnosti jsme.
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