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ÚVOD:
Uplynulý školní rok měl pro naši školu velký význam a pro její budoucnost se stal rozhodně
nejdůležitějším rokem od výstavby druhé budovy k historickému domu v 70.letech minulého
století. Stalo se tak symbolicky v době, kdy si připomínáme 75. výročí otevření naší školy v roce
1936.
První důležitou událostí je výstavba nového poschodí v přístavbě. Tři nové učebny a zázemí pro
učitele i nepedagogický personál otevírá možnosti pro nové školní předměty a pro odpolední
činnost nejen školních dětí.
Druhá událost podstatně významnější pro naši školu je přestavba hřiště na víceúčelový sportovní
areál. Škola nedisponuje zázemím na sportovní činnost, přesto máme velmi mnoho sportovních
aktivit a úměrně k tomu velmi mnoho sportovních úspěchů v městském i regionálním měřítku.
Atletické disciplíny a další části hřiště, které budeme mít od nového roku k dispozici, pro nás
představují další možnosti rozvíjení sportovních schopností našich žáků.
Třetí událostí uplynulého roku byla oslava 75. výročí založení školy a aktivity spojené s tímto
výročím. Díky všem pracovníkům školy jsme připravili akademii, která byla svou účastí rodičů
historická, založili jsme tradici kulturně hudebních koncertů. K oslavě přispěli i žáci, získali
rekordní počet účastí v krajských kolech vědomostních olympiád a jako bonbónek navrch jsme
na podzim přivezli z Brna republikového ekologického Oskara.

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. Ivana Trčková
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 30.6.2011 byl 410. Na začátku školního roku byl počet žáků 410. 108
žáků dojíždí z okolních obcí.
Počet žáků a počet tříd ve školním roce 2010/2011
Třída

Chlapci

Dívky

Celkem

žáci se spec.vých.potř.
integr.

1.A
1.B
1.C
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

12
8
11
15
14
9
9
14
14
9
11
13
14
10
8
7
8
10
10
206

9
10
11
11
12
16
14
12
10
7
7
11
9
10
11
13
13
10
8
204

21
18
22
26
26
25
23
24
24
16
18
24
23
20
19
20
21
20
18
410

1
1
1
2
1
0
2
2
2
1
3
1
0
0
0
1
18

ostat.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Celkem
0
0
0
1
1
1
2
1
0
2
2
2
1
3
1
0
0
0
18

(stav k zahajovacímu výkazu 30.9. 2010)
Počet žáků

410

Prům.počet žáků Počet pracovníků
na třídu
celkem ZŠ+ŠD+ŠJ
fyzic.
přepočet
21,6
48
45,1

Počet pedag.prac.
ZŠ+ŠD
fyzic.
Přepočet
34
32,4

2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY:
Učební plány
1.,2.,3.,4., a 6.-9. ročník – vzdělávací program Cesta ke vzdělání - Základní škola Děčín II,
Kamenická 1145
5..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, výtvarné činnosti, praktikum z přírodopisu.
7. ročník:
Informatika, sportovní výchova chlapci, praktikum z přírodopisu, výtvarné činnosti.
.
8. ročník, 9. ročník:
Školní redakce – hrazena jako nový předmět z EU OPVK jako individualizace v rámci rozvoje
čtenářské gramotnosti, informatika, praktikum z dějepisu 2x, sportovní výchova.
Zájmové kroužky
1. Stupeň

NÁZEV KROUŽKU
1.
2.

Malý sboreček - zpěv
Škola hry na kytaru

3.

pokročilí
Škola hry na kytaru
začátečníci
Šikovné ručičky

4.
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URČENO
ROČNÍKU
1.-3.
Žáci
loňského
kroužku
4.-9.
2.

5

VEDOUCÍ
KROUŽKU
p. Špačková
p. Lolloková
Vlčková
p. Lolloková
Vlčková
p. Kučerová

příspěvková organizace
Statutárního města Děčín

5.
6.
7.

Florbal
Florbal
Angličtina hrou

8. Dramatický kroužek
9. Dramatický kroužek
10.
Hra na flétnu

11.

Pohybové hry

12.

Aerobik

13.
14.
15.

Korfbal
Školní časopis
Pěvecký sbor

2.-3. Ch
4.-5. Ch
1.
4. – 5.
1.
Pokračování
loňského
kroužku
Pro školní
družinu 1.-3.
Pro školní
družinu 1.-3.
1.-4.
4. – 9.
4.-9.

p. Trčka
p. Trčka
Kapitančíková,
Hájková,
Esatiová
p. Stará
p. Hospůdková
p. Střelková
p. Nepomucká
+ vychovatelky
p. Šperlová
Profes. trenéři
p. Skálová
p. Zemanová

2. stupeň:

Č.

NÁZEV KROUŽKU

1.
2.

Sborový zpěv
GLOBESepar.komando
Školní časopis
Školní videostudio
s anglickým jazykem
Florbal dívek
Florbal chlapci
Badminton
Odbíjená
Míčové hry
Hrátky s angličtinou
Basketbal dívky

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

URČENO
ROČNÍKU
4. - 9.
6. - 9.

VEDOUCÍ
KROUŽKU
p. Zemanová
p. Andrlík

6. – 9.
6. - 9.

p. Skálová
p. Andrlík, p.
Havlíčková
p. Trčka
p. Trčka
p. Stejskal
p. Novák
p. Tomsa
p. Procházková
p. Novák

6. – 9.
6. - 9.
8. – 9.
6. – 9.
6. – 7.
6. - 7.
6. – 9.

3. družina:
a. kroužek sportovních a pohybových her
b. tematické dny na každý měsíc školního roku

Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

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

6

příspěvková organizace
Statutárního města Děčín

4. školní klub:
a. výtvarný kroužek
b. keramický kroužek -2x týdně
c. dívčí klub
d. kroužek sportovních her a soutěží
e. volně přístupný internet pro zábavu i práci
f. 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.

PF – M-Z
PF-1.st., Rj-OV,
postgr. stud. OV-RJ
Kilianová Šárka,Mgr.
PF-M-F, kvalifikov.
vých.poradce
Kučerová Ivana, Mgr.
PF - 1.st.
Špačková Veronika, Mgr.
PF – 1.st.
Střelková Iva, Mgr.
PF-1.st.
Fialová Terezie, Mgr.
PF - 1.st.
Lazorová Radka, Mgr.
PF - 1.st.
Kapitančíková Jitka, Mgr.
PF – 1.st.
Vlčková Jana, Mgr.
PF - 1.st.
Hájková Hana, Mgr.
PF – 1.st.
Alexandra Procházková,Mgr. PF – RJ-Z-AJ
Hospůdková Radka, Mgr.
PF –1.st.
Skálová Martina, Mgr.
PF – Čj-HV
Chovanec Petr, Ing.

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

Jana Sklenářová, Mgr.

PF – 1.st.

Blanka Foldynová, Mgr.

PF – 2.st. ČJ-D

Miriam Fábelová, Mgr.

PF – 2.st. M-Z

Stará Jana, Mgr.
Novák Martin, Mgr.

PF – 1.st
PF-1.st
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prac. zařazení

pedag.
praxe délka
20
46

Na této
škole

výchovná
poradkyně
uč. 2.tř.
uč. 2.tř.
uč. 3.tř.
uč. 3.tř
uč. 4.tř.
uč.5.tř.
uč.1.tř.
uč.4.tř.-do ledna
uč.2.st.
uč.1.tř.
uč. 2. st.
tř.uč.8.tř.
uč.2.st.
tř.uč.9.tř.

20

15

28
20
23
20
6
20
21
15
26
22
23

19
3
20
20
6
13
16
15
8
11
6

19

15

uč.1.st.
tř.uč.4.tř. ledenbřezen
tř.uč. 4.tř. od
března
uč. 2.st.
tř.uč.7.tř. od
prosince
tř.uč.4.tř.
uč.2.st.
tř.uč.9.tř.

38

6

14

11

12

11

5
16

2
9

ředitel
uč. 2.st.

7
17
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Eva Zemanová, Mgr.

PF-ČJ-HV

Trčka Vladimír,Mgr.
Trčková Ivana, Mgr.
Pokorná Markéta,Mgr.

PF – Z-Tv
PF – ČJ-Ov
PF –Čj-Aj

Havlíčková Miroslava, Mgr.
Sládečková Kateřina, Bc.

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

Tomsa Michal, Mgr.

PF Liberec NJ-D

Andrlík Jiří, Ing.

CH

Stejskal Radim, Mgr.

PF – historické vědy

Nepomucká Eva

SPgŠ

Špůrová Věra
Malíková Petra
Žaneta Fišerová
Ludmila Šperlová
Renata Durdincová

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

uč.2.st.
tř.uč.7.tř.
uč.2.st.
zást.řed.
uč.2.st.
tř.uč.6.tř.
uč. 2. st.
uč. 2.st
tř.uč.7. tř. do
prosince
uč.2.st.
tř.uč.6.tř.
uč. 2.st. ICT
prac., ENV
koord.
uč.2.st.
tř.uč.8.tř. do
dubna
ved.vych.
ŠD
vych.ŠD
vych.ŠD
vych.ŠD
vych.ŠD
Vedoucí
školního klubu

11

11

11
11
16

11
11
16

6
13

4
6

5

5

9

6

7

6

32

32

28
25
9
1
17

17
16
4
1
3

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 2010-2011 celkem dvakrát. Kromě informací ředitele
školy, který byl vždy pozván na jednání jako host, projednala rada výroční zprávy školy,
hospodaření školy a návrh rozpočtu na rok 2011, vzala na vědomí slovní hodnocení vybraných
žáků školy.

5. AKCE ŠKOLY 2009 - 2010:
HLAVNÍ AKCE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE:
- CYKLISTICKO-SPORTOVNÍ KURZ JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ - PRO ŽÁKY 6.- 9.
TŘÍDY, ČERVEN 2011
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- ADAPTAČNÍ POZNÁVACÍ VÝJEZD - 1. A 9. ROČNÍK - TERMÍN: POČÁTEK KVĚTNA
2010
- ADAPTAČNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD - 6. ROČNÍK - TERMÍN: ZÁŘÍ 2010
- LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ - KLÍNOVEC - 7.-9. TŘÍDA - TERMÍN: ÚNOR 2011
- EXPEDICE HARRACHOV 2011 - 9. ROČNÍK - TERMÍN: PRVNÍ POLOVINA ČERVNA
- KONCERT PĚVECKÉHO SBORU – TERMÍN: DUBEN 2011
- AKADEMIE ŠKOLY- TERMÍN: ČERVEN 2011
ZÁŘÍ:
13.-17.9.
24.9.
ŘÍJEN:
1.10.
1.10.
5.10.

Adaptační pobyt 6.tříd – Nové Město pod Smrkem „ Juniorcamp“
Evropský den jazyků – jazyková soutěž

Zahájení mimoškolní činnosti – začínají všechny kroužky a školní klub
Přespolní běh – nejlepší běžci jdou na okresní finále
Den zvířat – sbírka krmení pro zvířata v městském útulku
1. + 9.tř. v rámci patronace – „Ptačí stezka“ – návštěva ZOO
6.10.
Zasedání školní žákovské rady – 7.40 hod. – volba předsedy a místopředsedy ŠŽR
7.10.-8.10
E. ON ENERGI GLOBE AWARD-vyhlašování výsledků nejlepších ekologických
Projektů v BOBYCENTRU v Brně – vybraní žáci školy
29.9. - 6.10. 1. kolo sběrové soutěže Vlaštovka - papír,noviny, časopisy,směsný,lepenka, pet
láhve a tetrapaky - větší množství budeme odevzdávat na rampě
22.10.
Projektový den: „Mimořádné události“ – zdravověda, hasiči, policie
22.10.
Městské divadlo: „ Romeo a Julie“ – 8.A
31.10.
Třídní kola „Mladý Démosthenes“ 2.stupeň
LISTOPAD:
5.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
11.11.
16.11.
18.11.
19.11.
22.11.
23.11.
25.11.
25.11.
26.11.
30.11.
30.11.
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

Futsal – 8.-9.ročník
Zasedání školní žákovské rady – 7.40 učebna cizích jazyků – oznámit zástup.
Florbalová liga – 8.-9. ročník
Návštěva dětí z mateřské školky – 9.00
Návštěva anglicky mluvících hráčů BK Děčín na hodině AJ 8.45-9.35
– výběr 8.-9.r. (může dojít ke změně)
Návštěva žáků 4.-5. ročníku (výběr) ve sportovní hale Maroldova – setkání
s hráči BK Děčín – 8.15 hala s přezůvkami (může dojít ke změně)
Návštěva sportovní haly Maroldova ulice – trénink BK Děčín + rozhovor
školní redakce – 10.00 – 11.30 – 8.a 9. r. Spv+školní redakce
Návštěva dětí z mateřské školky – 9.00
Olympiáda z dějepisu – 2.st. zájemci
Městské divadlo – O Pračlovíčkovi – začátek v 10.15 hod.- 2.a 4.třídy
K.H. Mácha – divadlo Děčín výběr 8.,9.ročník, 10.00hod.
Vánoční fotografování 1.st. – zájemci
Olympiáda v českém jazyce – 8.-9. ročník (5.-6. vyuč.hodina 8.A)
Florbalová liga – 8.-9.ročník chlapci
Divadlo – Devatero pohádek (ve škole), 1.-2. ročník, čas bude upřesněn
Školní kolo „Mladý Démosthenes“ – 13.45 – vítězové třídních kol
Florbalová liga – 6.-7.třída chlapci
tel.: 412 526 498
tel.: 412 523 425
skala@zskamenicka.cz
info@zskamenicka.cz
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PROSINEC:
1.12.
2.12.
3.12.
3.12.
1.-15.
6.12. – 10.12.
7.12.
7.12.
8.12.
9.12.
9.12.
10.12.
14.12.
14.12.
14.12.
Do 15.12.
15.12.
16.12.
16.12.
17.12.
20.12.

do 22.12.

„Pec nám spadla“ soutěž žáků 9.tříd na SPšStav.
Turnaj ve florbalu – dívky 6. -9.tř.
Fyzikální exkurze – 9.ročník
Mikuláš přijde do prvních tříd
Soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu (vyhodnocení 18.12.)
TAKTIK VÝZVA – soutěž pro žáky 4. - 9. ročník
První pomoc – Střední zdravotnická škola Děčín , 9.A – od 8.00 – 10.00hod
Škola 2000 – 8.a 9.roč.
Školní žákovská rada 7.40 – třídní oznámí pověřeným žákům
Florbal 4.-5.tř. na ZŠ
Projektová den : „ Advent“
Beseda – 7.A – téma: Kyber šikana , 3.a 4.vyuč.hodinu
Divadlo „ Dědečkův betlém“ , od 8.30hod, 1. třídy
První pomoc – Střední zdravotnická škola, Děčín , 9.B – od 8.00 – 10.00hod
Beseda - 9.B – téma: Přátelství a láska, odpol.vyučování
Pythagoriáda pro žáky 5. ročníku – termín konání nahlásí třídní ŘŠ
Vánoční jarmark 15.30-18.00 hod
Přehazovaná – dívky
Robin Hood – kino Sněžník, od 9.00hod, 6.-8. ročník
Kino Sněžník: 1.-3.třídy „ Shrek“ – 9.00hod.,
4.-5.třídy „ Jak vycvičit draka“ - 11.00hod.
Hudební představení: 1.-3. třídy - Vánoční pohoda – 1.vyuč.hodina
5.A,B - Folkové návraty – 2.vyuč.hodina
6. – 7.třídy – Filmová a muzikálová hudba – 4.vyu.h.
8. – 9.třídy – Semafor – 5.vyučov.hodinu
„Hravě žij zdravě“ – internetová soutěž o zdravé výživě – 5. ročník

LEDEN:
4.1.
6.1.
6.1.
11.1. a 13.1.
11.1.
14.1.
13.-14.1.
15.1. SO
16.1. – 21.1.
18.1.
21.1.
25.1.

Beseda: „ Přátelství, láska“ 8.A
Novoroční florbalový turnaj pro 1.stupeň
Beseda: „ Kyber šikana“, 6.A,6.B
Návštěva MŠ v ZŠ – 9.00
Beseda: „ Přátelství, láska“ – 8.B
Námořní pohádka – škola, 2.-5. ročník
Den otevřených dveří 14.00 – 15,00
Den otevřených dveří 9.00, 10.00
LVVZ 2011 – Klínovec
Beseda: „ Přátelství, láska“ – 9.A
Zápis do 1.tříd - ve 2.AB – 8-17 hod.
Beseda: „ Přátelství, láska“ – 9.B 26.1.

ÚNOR:
1.2.
2.2.

Soutěž „Finanční gramotnost“ v rámci M – 8.-9.r.
Jazyková soutěž žáků 9. Tříd – SPSSaD Děčín

Kamenická 1145
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IČO: 72743735
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2.2.
3.2.
15.2.
18.2.
22.2.
22.2.
23.2.
24.2.
BŘEZEN:
1.-31.3.
1.3.
2.3.
3.3.
4.3.
8.-9.3.
10.3.
17.3.
18.3.
25.3.

DUBEN:
Do 20.4.
12.4.
12.4.
12.4.
14.4.
15.4.
19.4.
19.4.
20.4.

28.4.
28.4.
KVĚTEN:
2.-6.5.
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

Recitační soutěž – 1.stupeň. začátek 13.00hod., učebna 5.B
Pěvecká soutěž: „ Skřivánek“ – od 13.00hod. – 1.-3.třídy
od 13.45hod. – 4.-9-třídy
Plavání 4.tříd
Karneval s Krejčíkem Honzou – 1.-3.třídy,
6. Ročník soutěže „Historie Děčína“ – školní kolo
Recitační soutěž – 2.stupeň, začátek 13.45hod.
Basketbalový turnaj ( 8.00-12.30hod.), žáci 4.-5.tříd
Školní kolo zeměpisné olympiády
Školní kolo „ Historie Děčína“ – 6.r. - 9.r.
Beseda: „ Přátelství, láska“ – 9.B
Kino Sněžník – pořad „ Česká republika – země známá
neznámá“
Florbalová liga – starší žáci
Evžen Oněgin – Městské divadlo Děčín, výběr
Výroba z přírodních materiálů – 1.stupeň
( 3.B,4.A,4.B,5.A)
Fllorbalová liga – dívky
Projektový den – „Cestujeme po světě – ČR“
Matematický klokan 2010 – 4.-9. ročník
Městské divadlo Děčín: „ Hrajeme si
s pohádkou“
Soutěž v jarní a velikonoční výzdobě tříd
Beseda pro 5.ročník „ Nekuřátka“ od 9.00hod.
Nábor – tenis pro 1.třídy, tenisová hala, čas:9.30hod.
Jazz a populární hudba pro 7.-9.ročník, Městské divadlo
Beseda pro 6.ročník: „ Típni to“, 6.B – 9-11.00hod. ( 2.-3.hodina)
6.A – 11-13.00hod.( 4.-5.hodina)
beseda: „ Houby“ – pro 3.,4., 6.ročník, cena: 25Kč
Basketbal
„ Největší hvězdy“ – hudební představení pro 7.-9.ročník
Projektový den „Den Země a Velikonoce“
1.stupeň – velikonoční dílny
2.stupeň - výjezdy
6.ročník – Děčín ZOO
7.ročník – technické služby
8.ročník – čistička odpadních vod
9.ročník – Ústí nad Labem - zdymadla
Finále „ Historie Děčína“ - zámek
McDonalds´cup – fotbal pro 4.-5.třídy
Škola v přírodě pro 1.a 9.třídy, Nové Město pod Smrkem
tel.: 412 526 498
tel.: 412 523 425
skala@zskamenicka.cz
info@zskamenicka.cz
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3.5.
5.5.
5.5.
10.5.
11.5.
12.5.
17.5.
23.5.
24.5.
26.5.
27.5.
31.5.

ČERVEN:
1.6.
1.6.
2.6.
3.6 .
6.-10.6.
7.1.
7.6.
7.6.
13.-15.6.
14.6.
14.6.
15.6.
16.6.
16.6.
17.6.
21.6.
26.6.
28.6.
29.6.

„Čapí putování“ – ekologický výchovný pořad pro 4.-5.třídy
McDonald Cup – 1.-3.třídy
Návštěva pro 4.-5.roč. – korfbalisté z Nizozemska
Beseda pro 9.A: „ Kdo jsem“ – odpolední vyučování
Pohár rozhlasu 2.stupeň – atletické okresní soutěže
Exkurze v městském útulku – školní redakce
Beseda pro 9.B : „ Peníze“ – odpolední vyučování
Besedy pro 6.-9.ročníky – sociální sítě
Beseda pro 9.A finanční gramotnost: „ Peníze“
Anglické představení pro 2.-6.třídy,
Anglické představení pro 7.-9.ročník,
Beseda pro 9.B : „ Vážím si svého těla“

Basketbalový turnaj – dívky 2.stupeň
Spolupráce s MŠ – dívky 8.ročníku do MŠ
IPS – 8.A – 8.00hod.
Pohádkový les- oslava „Dne dětí“ 8-12,30 hod.
Sportovně-cyklistický kurz
Bazén – 1.A
IPS – 8.B – 8.00hod.
Beseda: „ Vážím si svého těla“ – 8.A
Exkurze pro 9.ročník – Krkonoše
Beseda: „ Vážím si svého těla“ – 8.B
Exkurze pro 6.B – Děčínský zámek
Exkurze pro 7.ročník – Bezděz
Exkurze pro 6.A – Děčínský zámek
závěrečná školská žákovská rada ve ŠJ
AKADEMIE – 17.00 - 20.00 divadlo
Exkurze do planetária pro 6.ročník, cena: 75Kč
Zájezd výherců školních soutěží do ZOO v
Chomutově
Sportovní den – 1.st.
Sportovní den – 2.st.

VELKÉ AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2010-2011
ZÁŘÍ
- Zahájení školního roku
ŘÍJEN
- Den zvířat
- Beseda s pracovnicí Rajských ostrovů
- Štafetové běhy

Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735
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LISTOPAD
- Turnaj ve vybíjené 3.+4.tř.
- Příprava výrobků na jarmark
- Divadelní představení
PROSINEC
- Čertovský bál aneb s čerty nejsou žerty 1.-2.r.
- Vánoční besídky
- Vánoční jarmark
LEDEN
- Příprava dárků budoucím prvňáčkům
- Módní přehlídka
ÚNOR
- Družinový karneval
- Výtvarná soutěž
BŘEZEN
- Týden s pohádkou
- Talent školní družiny
- Malování na asfalt – dům pro seniory
DUBEN
- Čarodějnický bál
KVĚTEN
- Štafetové závody
- Cesta za pokladem 1.+2.r.
ČERVEN
- Malování na asfalt – dům pro seniory
- Dětský den
Všech družinových akcí se zúčastnilo celkem 1360 dětí.

6. UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH V RÁMCI
REGIONU A CELOREPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍCH:
RECITAČNÍ SOUTĚŽ

ŠKOLA
MĚSTO

20 žáků
4 žáků

SKŘIVÁNEK

ŠKOLA
MĚSTO
OKRES

39 žáků
4 žáci
2 žáci

MLADÝ DÉMOSTHENES

ŠKOLA
OKRES

145 žáků
1 žák

MATEMATICKÝ KLOKAN

ŠKOLA

250 žáků

HISTORIE DĚČÍNA

ŠKOLA

28 žáků
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MĚSTO
5 žáků
4.MÍSTO
Okresní přebor v přespolním běhu
15 žáků
1.místo ml. žákyně, 2.místo st.žákyně
Kraj:
10 žáků
3.m. st. dívky
Okresní přebor ve florbalu dívek:
8 žákyň
OKRES
1.místo
KRAJ
2.místo
Okresní finále florbalu dívek:
8 žákyň
1.místo
Mc Donaldś Cupu žáci 1.-3.r.:
11 žáků
OKRES
1.místo
KRAJ
11 žáků
Technická soutěž SPŠSD
6 žáků
1. místo
Okresní finále v přehazované
10 dívek
3.místo
Soutěž ve finanční gramotnosti
75 žáků
OKRES
5 žáků
Pohár rozhlasu
17 žáků
ml.dívky 4. místo
Výtvarná soutěž regionální úrovně celkem 25 žáků

E.ON Energy Globe Award ČR kategorie Mládež: zisk EKOLOGICKÉHO
OSKARA ČR pro rok 2010. – Separační komando + Ing. Jiří Andrlík

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 žáci

Krajské kolo
a umístění
žáků
0

Matematika

15žáků

2 žáci

0

Anglický jazyk

8 žáků

2 žáci

0

2 žáci

1

Chemie
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

6 žáků
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1.místo Vratislav
Zdeněk Číla
2 žáci

Německý jazyk

12žáků

Pythagoriáda

108 žáků

6 žáků

-

Zeměpis

24 žáků

2 žáci

0

Český jazyk

23 žáků

Biologie 6.-9.

26 žáků

Celkem

239 žáků

0

2 žáci
1. místo Tereza Urbánková
1 žák
1. místo Petr Hricák
21 žáků

1
1
3

Celkem se hlavních vědomostních a sportovních soutěží účastnilo 424 žáků školy.

7. INFORMACE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ:
Ve školním roce 2010-2011 se učitelé účastnili vzdělávání ve těchto oblastech:
1. další vzdělávání pedagogických pracovníků v jednotlivých oborech
2. vzdělávání v oblasti IT a využívání IT tabulí ve tvorbě DUM
Pokračuje trend uplynulých let, vzhledem k minimálním částkám z příspěvku státu do oblasti
ONIV, jsme museli měnit v průběhu roku plán DVPP pro učitele. Využili jsme pouze možností,
které nám dává projekt EU v šablonách DVPP učitelů. Ostatní kurzy byly pro nezájem
z ostatních škol zrušeny. Přesto máme účast ve vzdělávání 100%. Je tomu díky absolvování
kurzu IT na výrobu DŮM všemi pracovníky školy. Pro příští rok přizpůsobíme plán DVPP
situaci, která v současném financování školství ze strany státu je, to znamená, že budeme pořádat
kurzy soukromě ve škole pouze z fondu dotace EU. Jak tomu bude v příštích letech, kdy projekt
ukončíme, je v tuto chvíli velmi nejasné.
1)
V rámci DVPP jsme dali přednost následujícím oblastem: oborová školení - AJ, ČJ, CH, TVkurz lyžování.
- téměř vše placeno z fondu dotace EU
2)
Školení IT na výrobu DŮM „Učitel jako ústřední osobnost výuky s interaktivní tabulí“ se
zúčastnili všichni pracovníci školy.
3)
Vícedenních kurzů se zúčastnila
Mgr. Fialová – celoroční kurz anglického jazyka – z fondu EU
4)
Ředitel školy se zúčastnil školení s tématem pracovní právo v denní praxi regionálního školství.
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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 2010-2011 navštěvovalo 245 žáků, z toho 119 ukončilo školní
rok s vyznamenáním, tři žáci nepostoupili do vyššího ročníku. V chování byli všichni žáci
klasifikováni velmi dobrou.
Zápis do nového prvního ročníku 2011-2012 proběhl na škole v lednu 2011. Již tradicí se staly
návštěvy předškoláků ve škole a jejich seznamování s prostředím školy. Rodiče využili nabídky
na prohlídku školy v týdnu před zápisem, ale i v sobotu. Někteří přišli bez budoucích prvňáčků,
aby prohlédli kompletní školu, vybavení i zázemí pro jednotlivé obory. K zápisu přišlo 73 dětí,
z nichž 61 bylo zapsáno a devíti byla odložena školní docházka o rok. Zápis měl jednu
zvláštnost, která se v uplynulých letech nevyskytovala. Čtyři rodiče požádali v době mezi
únorem a květnem o odklad školní docházky i přesto, že již měli rozhodnutí o nástupu dětí do
školy. Zpětvzetí žádosti a následnému podání žádosti o odklad došlo k navýšení počtu dětí
s odkladem na 13. Přesto vytvoří škola pro příští rok opět tři první třídy po cca 21 dětech. Zájem
o školu nadále roste, v příštím roce však dojde k omezení přihlašovaných žáků do první třídy na
počet pro dvě třídy. Důvodem jsou nedostatečné prostory pro žáky prvního stupně v určených
patrech školy. S předpokládaným růstem žáků i na druhém stupni dojde k úplnému zaplnění
školy kmenovými třídami, a to i některých odborných. Pokračuje i mimořádná spolupráce se
spádovou mateřskou školou v Liliově ulici. Škola rozšířila projekt „Velký, malý kamarád“ i na
osmé ročníky, jejichž žáci se účastnili zápisu v roli průvodce malým kamarádům.
Pedagogický sbor zaznamenal v průběhu roku tři změny. Do prvního ročníku nastoupila velice
úspěšně dlouholetá praktička a elementaristka Mgr. Dana Gennertová. Další změny byly na
prvním stupni očekávané, přesto překvapivé. Na mateřskou dovolenou nastoupila v lednu Mgr.
Hana Hájková, kterou na část úvazku nahradila Mgr. Jana Sklenářová, dlouhodobě spolupracující
se školou a Mgr. Blanka Foldynová, která má sice aprobaci pro druhý stupeň ZŠ, ale po návratu
z MD neměla na 2. st. místo. Druhá změna nastala u 5. A, kde plánovaně odešla na MD Mgr.
Radka Lazorová a na její místo nastoupila čerstvá absolventka fakulty Mgr. Mirjeme Esatiová.
Změn na jeden školní rok bylo tedy dosti, pro další rok se změny nechystají. Připraven je nástup
jedné pracovnice do nové první třídy, Mgr. Blanka Foldynová zůstane plně na postu třídní 5. A.
Ve výuce jsme nadále plnili ŠVP již čtvrtým rokem. Rozšířili jsme využívání IT ve vyučování a
díky projektu EU budeme nadále pracovat na zintenzivnění názornosti a motivace žáků. V rámci
zdokonalování čtenářské gramotnosti jsme pokračovali v děleném čtení v ročnících 1.,2. a nově
díky evropské dotaci i ve 3. ročníku.
V průběhu roku jsme dle ŠVP absolvovali:
adaptační kurz pro žáky první třídy, podruhé spojen s výjezdem žáků devátého ročníku.
Vzhledem k rostoucímu počtu žáků první třídy jsme museli opustit osvědčené středisko ve
Starých Splavech a přemístili jsme se do velkokapacitního zařízení v Novém Městě pod Smrkem.
Pobyt spojených ročníků se opět vydařil a všichni se vrátili spokojeni. Všechny úkoly stanovené
školním vzdělávacím programem v části exkurze, projektové dny jsme splnili. Díky opět
skvělému přístupu vedení plaveckého areálu jsme mohli nabídnout i nepovinné plavání žákům 1.
a 2. třídy, které bylo díky vyučujícím využito. Rovněž aktivitou třídních učitelek 2. ročníku Mgr.
Kamenická 1145
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Špačkové a Mgr. Kučerové a velké řady rodičů byl uskutečněn ve druhém ročníku kurz bruslení.
V závěru roku uskutečnily všechny vyučující školní výlety za poznáním. Poděkování zde patří
nejen vyučujícím a jejich dozoru z řad zaměstnanců školy, ale i rodičům, kteří si vyzkoušeli roli
neoficiálního dozoru.
Novinkou, o které je nutné se zmínit a bude tak učiněno i v kapitole druhý stupeň byly nové
třídnice. Ke změně jsme přistoupili na základě závěrů ČŠI. Změnu zvládly vyučující prvního
stupně bez velkých problémů.
Je nutné všem prvostupňovým vyučujícím poděkovat za odvedenou práci v uplynulém roce.
Kromě tradiční práce odvedli téměř všichni mimořádnou práci na oslavách výročí otevření naší
školy v představeních akademie, koncertu pro veřejnost nebo jen přípravou a vedením
mimoškolních kroužků, jejichž nabídka se díky anglické přípravce v prvních třídách opět
rozrostla.
Školní družina:
Více dětí, více práce, méně peněz. Tak by se dala charakterizovat situace ve volnočasové práci
našich vychovatelek. Zájem o školní družinu stále roste, to není nová informace, ale dva roky
stará. Rozšířili jsme družinu o další oddělení, vytvořili nové pracovní místo, v družině je
maximální povolený počet žáků a přesto se plat vychovatelkám dle nových platových změn
snížil. Důvodem je stále trvající stav podhodnocení normativu této části pedagogických
pracovníků, a to i bohužel po provedené platové reformě 1.1. 2011. Celoroční plán je
vypracováván na začátku září a plněn. Družina prožila i problémy s výstavbou nového patra. Na
začátku září byla umístěna dočasně do 3. A, vydržela tam bohužel celé pololetí. Za to patří díky
paní Mgr. Fialové, která tak měla velmi ztíženou přípravu na vyučování v odpoledních hodinách.
Zdá se, že nejklidnější rok prožily vychovatelky ostatních oddělení, ale ani tam klid příliš nebyl.
Důvodem byly neustále organizační změny činností, které vyplývaly z omezení funkčnosti
jednotlivých prostor školy.
Shrnutí je jednoduché: družina prožila velmi těžký rok a přesto udržela vysoký standard své
práce a aktivit. Věřme, že s novým hřištěm a nabídkou možného využití bude v nastávajícím roce
lépe a hlavně klidněji. Práce vychovatelek je i nadále výborná a důkazem tohoto tvrzení je
rozšiřující se zájem o činnost v družině i ve vyšších ročnících.
Činnost vyučujících prvního stupně a vychovatelek školní družiny lze hodnotit jako
mimořádnou. Výborná práce znamená pro naši školu vstupní motivaci pro rodiče a zvýšení
zájmu o školu. Dotace, kterou škola získala, pomohla pracovníkům v účasti v dalším
vzdělávání a většině vyučujících v novém vytváření DŮM. Díky dotaci se mohly nakoupit i
některé potřebné didaktické pomůcky do třetích paralelních tříd a nové zajímavější
pomůcky do jednotlivých ročníků.
DRUHÝ STUPEŇ:
Druhý stupeň navštěvovalo celkem 165 žáků v osmi třídách. S vyznamenáním prospělo 54 žáků,
neprospělo 8 z toho 5 po opravných zkouškách. Neomluvená absence v celkovém počtu 95
hodin byla vytvořena většinově jedinou žákyní osmého ročníku, která byla na školu přijata
v úvodu školního roku a mělo jí tak být pomoženo od záškoláctví. Záškoláctví, které vzniklo
v posledních dvou měsících školního roku, bylo řešeno dle vypracovaného pokynu ředitele školy.
V chování bylo pět žáků klasifikováno známkou uspokojivě, tři neuspokojivě, ostatních 157 žáků
bylo hodnoceno velmi dobrou.
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I tento školní rok znamenal v naší škole odchody a příchody nových pracovníků. V měsíci
prosinci odešla na MD Bc. Kateřina Sládečková a její úvazek převzala vracející se Mgr. Miriam
Fábelová. Zcela mimořádnou událostí byl odchod ze školy Mgr. Radima Stejskala na konci
dubna. Po vzájemné dohodě a vzhledem k jeho výborné práci pro školu v uplynulých letech byla
s pracovníkem podepsána dohoda o ukončení nezvykle již na konci dubna. Úvazek částečně
převzala Mgr. Foldynová, Durdincová, Mgr. Sklenářová. Novou posilou školy se stala Mgr.
Alexandra Procházková, která na škole v dřívější době již působila a vrátila se na pozici učitelky
druhého stupně v předmětech AJ, Z.
Nově se na postu zástupkyně ředitele zapracovala Mgr. Ivana Trčková a je třeba se zmínit, že
nejen velice úspěšně, ale i mimořádně. Škola byla nucena v průběhu roku změnit pětkrát rozvrh,
třikrát krát úvazky učitelům. Změny byly vyvolány nejen odchodem pracovníků v průběhu roku,
ale i neustálými změnami v přístavbě školy. Začali jsme učit v přístavbě po vytopení všech
prostor v říjnu, abychom se po velice krátké době vystěhovali z důvodu dalšího promáčení
prostor a v podstatě až do jara učili v prostorách staré budovy. Úpravy prověřily nejen vedení
školy, ale hlavně vyučující, kteří neustále improvizovali v jiných učebnách s jinými pomůckami
a možnostmi. Přesto lze konstatovat, že všichni splnili výchovně vzdělávací plán ve všech
ročnících, dokončili jsme přechod z programu Základní škola na náš nový program „Cesta ke
vzdělání -Základní škola Děčín II, Kamenická 1145“ a splnili všechny vypsané exkurze a kurzy.
Díky projektu EU jsme mohli otevřít nový předmět: „Školní redakce“, která se vytvořila
z mimoškolního kroužku „Školní časopis“, který pracoval pod vedením Mgr. Skálové
v uplynulých letech a nutné konstatovat, že díky její práci se ze žáků druhého stupně stali
skuteční redaktoři. Redakce pracovala úspěšně nejen ve školním časopisu, ale i na novinářské
práci ze všech akcí školy s uveřejňováním na webu školy. Velmi oblíbenými se mezi rodiči i
veřejností staly živé reportáže redaktorů z vícedenních exkurzí a pobytů.
Další nové předměty jsou připraveny na nový školní rok.

Z fondu ONIV nezbylo ani na nutnou obměnu učebnic. Část zátěže byla přenesena na rodiče
(pracovní sešity), část byla uhrazena ze sponzorských darů. Pomůcky byly zakoupeny pouze
z dotačních peněz EU. Doplněny byly didaktické pomůcky do Z,D,ČJ,AJ, M, Př, RJ, NJ, mimo
dotaci a ze sponzorských darů byla zakoupena technika do HV a sportovní náčiní pro školní i
mimoškolní činnost. Zakoupeny byly notebooky pro učitele, kteří se věnují v rámci dotace EU
tvorbě DŮM pro použití všech pracovníků školy. IT tabule si získaly zbývající vyučující, přináší
nejen zvýšenou motivaci, ale i možnosti nové přípravy žáků na školní referáty, kdy většina je
schopna vytvořit prezentaci namísto tradičního papírového referátu.
Vzhledem k financím naposledy v tomto roce jsme využívali program „Škola za školou“. Po
úspěšných pěti letech od jeho služeb odcházíme a vyměňujeme ho za interaktivní hodiny
vypracované na serverech „Ve škole“, webových stránkách vydavatelství Fraus, digitální
učebnice a cvičení firmy Fraus, vlastní vytvořené DUM nebo výukové programy zakoupené pro
účely školy a umístěné na společném síťovém serveru školy.
V rámci exkurzí a výjezdů za poznáním jsme v uplynulém roce navštívili:
9. ročník vyjel do Nového Města pod Smrkem (viz výše). Vybraní žáci školy se nově účastnili
sportovně cyklistického zájezdu do Jablonného v Podještědí, který prověřil nejen jejich fyzickou
kondici na kole, ale i ve sportovních činnostech (tenis, odbíjená, přehazovaná). Tradiční je již
lyžařský kurz na Klínovci, stejně jako adaptační kurz pro šesté ročníky, který se letos vzhledem
k problémům v přístavbě konal již v září v Novém městě pod Smrkem. Závěr roku znamenal pro
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řadu tříd výjezdy na vícedenní nebo jen jednodenní výlety a poznávací výjezdy. Nejstarší ročník
se stejně jako v předešlých letech loučil v Harrachově na expedici „Harrachov 2011“. Po čtyřech
letech se podařilo expedici splnit cíl a dojít až k prameni Labe.
Stálé zdokonalování výuky se projevuje nejen ve školních výsledcích žáků, ale i ve
vědomostních soutěžích, úspěšnosti umístění a ochotou žáků se do soutěží zapojovat.
Historického úspěchu jsme dosáhli v počtu účastí v krajských kolech vědomostních olympiád.
Největšího úspěchu dosáhla Tereza Urbánková vítězstvím v okresním kole českého jazyka, další
postupy zaznamenali Vratislav Zdeněk Číla v chemii a biologii a Petr Hricák v biologii.
Poděkování za přípravu patří vyučujícím Mgr. Skálové, Ing. Andrlíkovi a Ing. Chovancovi.
Zúčastnili jsme se v loni úspěšného „Mladého Démosthéna“, kde jsme se díky výkonu Vojty
Hubatky vyhráli regionální měření. Nově jsme se zúčastnili soutěže ve finanční gramotnosti,
kterou vyhlašuje MŠMT. Velice úspěšní jsme byli ve sportovních kláních, a to hlavně ve florbalu
a kopané mladších chlapců a florbalu starších dívek. Za práci v mimoškolní práci je zde nutno
poděkovat Mgr. Trčkovi.
Závěrem je nutné se zmínit o největším úspěchu naší školní práce a hlavně práce Ing. Andrlíka.
Dlouhodobě se věnujeme výchově žáků k ekologickému chápání a výchově k životnímu
prostředí a k separaci odpadů. V průběhu několika let jsme se zapojili do několika mezinárodních
i republikových projektů. V mimoškolní činnosti jsme pod vedením Jiřího Andrlíka vytvořili
kroužky GLOBE a Separační komando, a právě druhý projekt se stal neúspěšnějším ekologickým
projektem v kategorii „Mládež“ v celostátní soutěži E.ON ENERGI GLOBE AWARD –
ekologický Oskar České republiky. Z vítězství, finanční prémie i nevšedního zážitku z předávání
v Brně a následném zážitku z televizního přenesu, měli radost nejen velcí, ale i díky pořadatelům
nejaktivnější zástupci samotného komanda.
Školní klub
Naprosto obdobné problémy o jakých se zmiňujeme, v oddíle školní družina měl i školní klub, do
něhož se přihlásilo 149 žáků.
První půlrok začal v učebně Inf1 a cizích jazycích, druhý rok si opět zařizoval již zařízené
prostory v přístavbě. Toto období bylo velmi často v celém průběhu roků prokládáno
pravidelným promáčením stropu a zařízení ze stavěného poschodí.
Přesto si klub udržel zájem žáků a i díky aktivitám vyučujících a jejich mimoškolní práci se
počet členů klubu ještě zvýšil.
Školní rok byl mimořádný – změnami v průběhu, výstavbou, problémy s provozem,
odchodem vyučujících v průběhu roku. Přesto byly všechny výstupy ŠVP splněny. Žáci
naší školy získali významné úspěchy nejen ve sportovních, ale i vědomostních soutěžích
regionálního i krajského významu. Všichni vyučující odvedli bezchybnou práci a někteří
dokonce zaznamenali ve své práci mimořádných úspěchů. Stále je co zlepšovat, měnit a
zdokonalovat. K tomu máme další roky v naší škole. Finanční ohodnocení se dostala
kvalifikovaným nastupujícím učitelům, zbývá stejně ohodnotit i práci vyučujících
s dlouholetou praxí.

8. VYUŽITÍ INFORMATIKY VE ŠKOLE:
ICT na škole patří nejen k prioritám školního vzdělávacího programu, ale v následujících dvou
letech bude patřit i k oboru zapojenému do programu dotovaného E vropskou unií Vzdělání
pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto programu došlo k vytvoření jednoho nového předmětu
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Digitální technika a její využití, který bude v příštím školním roce nabídnutý žákům druhého
stupně jako volitelný předmět. Nakoupeny byly nové interaktivní tabule nejen do nových učeben,
ale i do dalších učeben školy. Na konci školního roku jsme zrušili informatiku č. 1, bývalý
INDOŠ. Důvodem byla zastaralá technika, kterou již jsme nedokázali z financí školy obměnit.
Přesto se stav počítačů na škole opět zvýšil. Důvodem byla instalace 36 sestav do nového
poschodí přístavby. Ještě před jejich instalací jsme připravili a rozšířili naše centrální úložiště dat
a rozšířili jsme i zálohování našeho serveru.
Vyučující prošli školením na tvorbu DŮM a prací s interaktivní tabulí. Dvě třetiny pedagogů
začaly pracovat na inovativních vyučovacích dokumentech, motivačních a testovacích hodinách
v předmětech ČJ, M, AJ, NJ, Přírodních vědách a dalších předmětech. Všechna výše uvedená
práce učitelů byla a další rok a půl bude hrazena z dotačního programu OP VK.
Za rozvoj ICT na škole je v uplynulém roce nutné poděkovat nejen hlavnímu koordinátorovi vity
Ing. Andrlíkovi a externímu pracovníku Mgr. Krejčímu, ale i všem učitelům, kteří mají chuť a
zájem neustále se zdokonalovat a učit novým metodám práce s digitální technikou.
Hodnotit ICT na naší škole je velice jednoduché. Technikou, kterou se můžeme pochlubit a
kterou ještě z dotačního titulu budeme moci nakoupit, jsem jednoznačně na špičce.
Problém, který cítíme, a v nejbližších letech určitě vznikne, bude udržet provozuschopnost
všech zařízení. Chuť pedagogům vzdělávat se a nabízet dětem stále nové a pro ně nevšední
vyučovací hodiny nechybí, proto také budoucnost práce s digitální technikou je v naší škole
zaručená.

9. DOTACE A SPONZOŘI ŠKOLY:
Jednoznačně klesající trend a finanční krize v zemi stále určuje výši získaných financí od
sponzorů. Přesto jsme v letošním roce obdrželi několik velmi hodnotných darů, a to nejen
finančních. Díky darům jsme si mohli dovolit pořádat akademii i oslavy školy, které nás čekají
v září. Z nefinančních darů jsme získali bannery na pohádkové cestování pro děti a stále potřebné
a nedostačující papírenské zboží.
V dotacích pokračuje útlum. Schválenou je dotace z evropské unie na projekt „EU OPVK 1,4
72743735“, což pro nás znamená 2 019 602 Kč a dva a půl roku práce. Další dotace, které jsme
získali, byly výhrami. 350000,- za ekologického Oskara, 5000,- za soutěž ve sběru tříděného
odpadu. Dotačních titulů ubylo a s tím se snížily šance na úspěšné získání financí.
Co do objemu byl uplynulý rok v získání dotací úspěšný. Z pohledu počtu je však trend
stále klesající. Co naopak objemem roste, je zájem rodičů o školu a jejich nefinanční dary.
Za to jim musíme nejen poděkovat, ale být rádi, že s námi spolupracují i v těchto ve státě
těžkých podmínkách.

10. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY VE ŠKOLE:
Činnost zájmových útvarů na naší škole je závislá na ochotě pedagogů. V uplynulém roce bylo
otevřeno 15 kroužků na prvním stupni a 11 kroužků na druhém stupni. Zaměření našich kroužků
zůstává stejné: hudební, sportovní, ekologie, výtvarné, výuka cizích jazyků.
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Nabídka mimoškolních aktivit pro naše žáky je dlouhodobě velmi různorodá. Aktivity je
možné nabízet jen díky ochotě vyučujících, kteří se věnují žákům ve svém volném čase bez
nároků na finanční ohodnocení.

11. REALIZACE VÝCHOVY ŽÁKŮ KE ZDRAVÍ NA ŠKOLE:
Materiální podmínky:
- Z hlediska hygieny splňujeme
- Do některých tříd jsme umístili jednolavice, v takových učebních se snadněji vyučuje
skupinová práce
- Všechny učebny mají výškově nastavitelné lavice a židle
- Ve třídách prvního stupně jsou umístěny koberce pro relaxační činnost
- Díky výtvarníkům školy p. Durdincové, p.Kučerové a p. Stejskalovi doznaly chodby
školy nové podoby
- Od pátého ročníku mají žáci k dispozici šatnové skříňky
- Školní jídelna po několikerém vytopení v důsledku nezabezpečení stavby byla nově
vymalovaná
Zdravá výživa a péče o zdraví žáků:
- Školní jídelna udržela v uplynulém roce ceny obědů i přes nárůst cen.
- Obědy splňují normy pro školní stravování, 3x v týdnu mají strávníci možnost výběru ze
dvou jídel
- Samozřejmostí je celodenní pitný režim v jídelně
- Pro žáky 1. a 2. ročníku vyrábí školní kuchyně svačinky na odpolední pobyt v družině
- Škola je zapojena do programu dotovaného evropskou unií „Mléko do škol“ a „Ovoce do
škol“, u obou programů spolupracujeme s firmou Laktea
Zapojení oblasti do vzdělávání:
- program Zdravé zuby
- program Ovoce do škol, z dotace EU – zapojení všech žáků 1.stupně
- program dotovaného mléka LAKTEA – zapojení: 160 žáků 1. i 2.stupně
- povinná i nepovinná výuka plavání – 1.-4. ročník
- návštěvy zimního stadionu – kurz bruslení 1. i 2. stupeň
Všichni pracovníci školy se maximálně snaží o zajištění zdravého vývoje svěřených dětí.

12. PRIMÁRNÍ PREVENCE:
-

-

Primární preventistkou školy je Mgr. Marie Hammerlová
V uplynulém roce neměla komise k řešení vážnější problémy
Několik žáků se potýkalo s neomluvenou absencí a pouze jediný žák překročil hranici
vyššího počtu neomluvených hodin. Jednání proběhla několikrát s rodiči uvedeného žáka
a oznámení bylo podáno na oddělení péče o dítě městského úřadu
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
Spolupráce nadále probíhala mezi 1. + 9. ročníkem. V květnu se účastnili všichni žáci
1. r. a část 9. ročníku společného pobytu v Novém městě pod Smrkem, kde starší žáci
připravovali pro mladší kamarády program a pomáhali jim s obsluhou
Nově jsme zahájili spolupráci i v 8. ročnících s předškoláky, která vyvrcholila společným
zápisem dětí v lednu
Adaptační pobyt 6. ročníků byl v Novém městě pod Smrkem vzhledem k problémům na
úvodu školního roku posunutý již na polovinu září

Zpřísněné dozory, včasné kontroly nepřítomností žáků znamenaly výrazné snížení
neomluvené absence. Celkově dobrá atmosféra ve škole působí kladně na zaměstnance i
žáky. Pozitivním přínosem je i množství aktivit pro žáky ve školním i mimoškolním čase.

13. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ :
Ze školy odchází 41 žáků do učňovských oborů a na střední školy. Nedostatek vycházejících
žáků pro střední školství znamenal, že i v letošním roce neměli žáci problém s přijetím a většina
se dostala bez přijímacího řízení na vybrané školy.
Spolupráce s PPP Děčín byla v únoru přerušena z důvodu absolutního nezájmu z řad rodičů i
učitelů. Hlavním problémem byla komunikace mezi zástupkyní PPP Děčín a školou. V dubnu se
vrátila ke své již osvědčené práci PeadDr. Laušmanová a pravidelné měsíční konzultace byly
opět obnovené. Škola více spolupracovala s SPC Děčín.
Zvýšil se počet žáků s poruchami chování a učení.
Na velmi dobré úrovni je spolupráce s Magistrátem města Děčína, odborem péče o dítě.
Práce s integrovanými žáky stejně tak, jako s žáky, kteří potřebují poradit a pomoc je
v naší škole samozřejmostí. Problematická byla letos poprvé za mnoho let spolupráce s PPP
Děčín, naopak byla zahájena užší spolupráce se SPC Děčín Bynov.

14. MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY, REKONSTRUKCE:
-

-

-

-

V prvním poschodí hlavní budovy došlo k výměně dveří a zárubní
Díky získaným penězům z výhry v ekologickém Oskaru jsme vyměnili část oken
v přístavbě a instalovali jsme na všechny vodovodní kohouty ve všech budovách šetřiče
vody
Vzhledem k poškození vybavení učeben a jídelny školy došlo k výměně veškerého
nábytku v přístavbě, malování všech učeben (několikrát) a k nenávratnému zničení
zvláště přírodovědných sbírek školy
V rámci IPRM města Děčína pokračovala výstavba učeben a rekonstrukce sportoviště.
Obě akce by měly být ukončeny do konce roku 2011
Škola zahájila projekt v rámci EU OPVK 1,4 s názvem „EU OPVK 1,4 72743735“ . Díky
dotaci rozšířila škola vybavení digitální technikou a všichni zapojení učitelé dostali pro
domácí práci na části projektu „Inovace“ notebooky.
V závěru školního roku bylo vybaveno nábytkem a počítači nové poschodí přístavby.
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Finanční příspěvek z města byl pro letošní rok krácený. Vzhledem k výstavbě nového patra
a jeho následném vybavení byl navýšený v druhé polovině roku. Škola pokračuje ve snaze
snížit energetickou náročnost obou budov školy a celého provozu školy.

15. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE:
Hned v úvodu školního roku zaznamenala naše škola velký úspěch celorepublikového měřítka.
Vyhráli jsme „Ekologického Oskara ČR“ v kategorii „Mládež“. Slavnostního předání ceny
v Bobycentru v Brně se účastnili zástupci školy a část „Separačního komanda“. Cena byla
spojena s finanční odměnou 350 000,- Kč, která byla a ještě bude využita k rozvoji ekologické
činnosti školy.
Druhým rokem jsme zvítězili ve sběrové soutěži Vlaštovka, tam soutěží všichni žáci díky
důsledné separaci ve škole a aktivní žáci sběrem přineseným na sběrové týdny.
Velký zájem z řad žáků je o přírodovědná praktika a výukové volitelné předměty se zaměřením
ekologie. V mimoškolní činnosti pracujeme již třetí rok v projektech Recyklohraní, Globe a svou
činnost mezi nejmladšími má nadále „Separační komando“.
Environmentální výchova zaznamenala v uplynulém roce největší úspěch, který velmi
ovlivnil další činnost všech aktivit v této školou podporované aktivitě. Právě úspěchy v této
oblasti ukazuje, že pokud se dětem věnujeme pravidelně a dlouhodobě lze dosáhnou nejen
úspěchů, ale i vychovat budoucí generaci, která se bude snažit zanechat po sobě co
nejmenší ekologickou stopu. Jednoznačné poděkování za vedení i práci v této oblasti si
zaslouží Ing. Jiří Andrlík, který dětem a školnímu ekologickému programu věnuje velké
množství svého volného času.

ZÁVĚR:
Škola prodělala jeden z nejsložitějších roků. Začátek byl poznamenán zničenými sbírkami,
vyplavením celé přístavby. Velmi komplikovaný byl i průběh celého pololetí. Několikrát jsme
díky výstavbě patra v přístavbě měnili rozvrh, učili jsme v provizorních podmínkách, učitelé
neustále improvizovali a velmi často museli měnit své plány. Přes všechny problémy, škody a
změny jsme splnili všechny úkoly, které nám školní rok ukládal. Navíc jsme se mohli těšit
z několika výborných výsledků naší práce a znalostí našich dětí. Vždyť málokdy se povedlo,
abychom měli tolik postupujících do krajských olympiád z prvních, respektive druhých míst
v okresním kole, opět jsme získali celorepublikové ohodnocení v jedné z prioritních oblastí
školy.
Mohli jsme využívat dotace z EU a mladí kolegové získali pro svoji práci další motivační prvek
v podobě navýšení platů. Mnohem horší je situace v neinvestičních výdajích, které byly opět
kráceny a pro školu to znamenalo přesunout část finanční zátěže na rodiče a část vzdělávacích
akcí musela být zrušena.
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