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ÚVOD:
Rok plný vzrušujících chvil nejen díky IPRM a jeho problémům se stavbami, ale i díky našim
žákům, jejich práci, která mnohdy vedla až do republikového měření. Zajímavé byly i změny
zákona v průběhu školního roku, změna ve financování pracovníků, konkurz na ředitele školy a
další události, které nenechaly snad žádného pracovníka školy v klidu až do posledního dne
školního roku.
Mimořádností roku 2011-2012 bych našel mnoho, ve výroční zprávě se pokusím většinu popsat a
zhodnotit.

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
Celkový počet žáků k 30.6.2012 byl 443. Na začátku školního roku byl počet žáků 444. 9 žáků se
odstěhovalo, 10 se přistěhovalo do obvodu. Z okolních obcí dojíždí 126 žáků.
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Počet žáků a počet tříd ve školním roce 2011/2012: stav k 30.6. 2012
Třída

1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
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

Počet žáků

443

Chlapci

Dívky

Celkem

9
13
8
12
10
10
14
13
9
9
14
12
15
13
13
12
10
9
7
8
220

11
10
10
9
10
11
11
11
16
14
13
10
9
12
12
10
10
9
13
12
223

20
23
18
21
20
21
25
24
25
23
27
22
24
25
25
22
20
18
20
20
443

Z toho žáci se
integrovaní
v běžné třídě
0
0
0
0
1
2
1
2
2
2
2
2
3
0
2
2
1
2
1
0
25

Prům.počet žáků Počet pracovníků
na třídu
celkem ZŠ+ŠD+ŠJ
fyzic.
přepočet
22,2
48
45,1

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

2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY:
Učební plány
1.-9. ročník – vzdělávací program Cesta ke vzdělání - Základní škola Děčín II, Kamenická 1145
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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
5. ročník:
Konverzace v anglickém jazyce, literatura pohádek a pověstí (hrazeno EU), sportovní výchova.
6. ročník:
Výzkumy v přírodních vědách (hrazeno EU), praktikum z přírodopisu, konverzace v anglickém
jazyce, školní redakce (hrazeno EU).
7. ročník:
Digitální technika a její obsluha (hrazeno EU), sportovní výchova, praktikum z přírodopisu,
školní redakce (hrazeno EU).
.
8. ročník, 9. ročník:
Školní redakce (hrazeno EU), anglické reálie (hrazeno EU), digitální technika a její obsluha
(hrazeno EU), sportovní výchova, praktikum z přírodopisu
Všechny nové předměty jsou hrazeny z projektu EU „OPVK 1,4 72743735“ a splnily plánované
výstupy projektu.
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Zájmové kroužky

Č.

1. Stupeň
NÁZEV KROUŽKU

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

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

Malý sboreček - zpěv
Škola hry na kytaru
pokročilí
Škola hry na kytaru
začátečníci
Šikovné ručičky
Keramika
Florbal
Florbal
Florbal
Hrátky s angličtinou
Angličtina hrou

11.
12.
13.
14.

Dramatický kroužek
Dramatický kroužek
Hra na flétnu
Pohybové hry

15.

Aerobik

16.
17.

Korfbal
Školní časopis

5. B
2.
2.-5.
Pro školní
družinu 1.- 2.
Pro školní
družinu 1.-4.
1.-4.
4. – 5.

18.
19.

Basketbal
Pěvecký sbor

5.
4.-5.

1.
2.
3.

Č.

NÁZEV KROUŽKU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sborový zpěv
EKOLOGIE
Školní časopis
Basketbal
Florbal
Míčové hry
Hrátky s angličtinou
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1.
3.
2.
3.
4.
5.
1.

VEDOUCÍ
KROUŽKU
p. Špačková
p. Lolloková
Vlčková
p. Lolloková
Vlčková
p. Kučerová
p. Kučerová
p. Trčka
p. Trčka
p. Trčka
p. Procházková
Kapitančíková
Esatiová
p. Stará
p. Hospůdková
p. Střelková
p. Nepomucká +
vychovatelky
p. Šperlová

DE
N
PO
PO

Profes. trenéři
p. Skálová
p.Kapitančíková
p. Zemanová

2. stupeň:
URČENO
VEDOUCÍ
ROČNÍKU
KROUŽKU
6. - 9.
p. Zemanová
6. - 9.
p. Andrlík
6. – 9.
p. Skálová
6.–9. DÍVKY
p. Novák
6.-9. DÍVKY
p. Trčka
6. – 9.
p. Tomsa
6. - 7.
p. Procházková
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HODINA
13.00-13.45
13.45 – 14.30

ÚT

13.45-14.30

PO
ÚT
PO
PO
ČT
PO
PO

12.15 – 13.00
13.15 – 14.15
12.30 – 13.20
13.30 – 14.15
12.30 – 13.20
14.30-15.15
12.45 – 13.30

ÚT
ÚT
ST
PO

13.15 – 14.00
13.00 – 13.45
13.00–13.40*
15.00 – 16.00

ST

15.00-16.00

ÚT
PO
ČT
ST
PÁ

15.00-16.00
13.00 – 13.35
13.00 – 13.25
13.30-14.15
14.00-14.45

den

HODINA

PÁ
PO
ČT
PÁ
ÚT
PÁ
PO

14.00-14.45
14.00-14.45
13.00 – 13.25
13.45 – 14.30
14.00-15.15
13.45 – 14.30
14.30 – 15.15
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3. družina:
a. kroužek sportovních a pohybových her
b. kroužek aerobiku
c. každý měsíc školního roku jeden tematický den
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.
Kapitančíková Jitka, Mgr.
PF – 1.st.
Vlčková Jana, Mgr.
PF - 1.st.
Hájková Hana, Mgr.
PF – 1.st.
Procházková Alexandra,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.

Sklenářová Jana, Mgr.

PF – 1.st.

Foldynová Blanka, Mgr.

PF – 2.st. ČJ-D

Fábelová Miriam, Mgr.

PF – 2.st. M-Z
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prac. zařazení

pedag.
praxe délka
21
47

Na této
škole

výchovná
poradkyně
uč. 2.tř.
uč. 2.tř.
uč. 3.tř.
uč. 3.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.

21

16

29
21
24
21
21
22
16
27
23
24

20
4
21
21
14
17
16
9
12
7

20

16

uč.1.st.
tř.uč.4.tř. ledenbřezen
tř.uč. 4.tř. od
března
uč. 2.st.

39

7

15

12

13

12

ředitel
uč. 2.st.

8
18
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Stará Jana, Mgr.
Novák Martin, Mgr.

PF – 1.st
PF-1.st

Zemanová Eva, 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

Benešová Veronika, Mgr.
Tomsa Michal, Mgr.

UJEP - AJ
PF Liberec NJ-D

Andrlík Jiří, Ing.

CH

Känel Danuše, Mgr.
Konášová Nina, Bc.
Gennertová Dana, Mgr.

PF – ČJ, OV
UJEP - AJ
PF – 1.st.

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

tř.uč.7.tř. od
prosince
tř.uč.4.tř.
uč.2.st.
tř.uč.9.tř.
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.1.,2.st.
uč.2.st.
tř.uč.6.tř.
uč. 2.st. ICT
prac., ENV
koord.
uč.2.st.
uč.2.st.
uč.1.st, třídní
2.tř.
ved.vych.
ŠD
vych.ŠD
vych.ŠD
vych.ŠD
vych.ŠD
Vedoucí
školního klubu

6
17

3
10

12

12

12
12
17

12
12
17

7
14

5
7

7
6

1
6

10

7

11
1
17

1
1
2

33

33

29
26
10
2
18

18
17
5
2
4

4. ŠKOLSKÁ RADA
Za rodičovskou veřejnost: Martina Břeštovská, Blanka Tesařová
Za pedagogické pracovníky: Mgr. Ivana Kučerová, Mgr. Miroslava Havlíčková – po
nástupu na mateřskou dovolenou ji vystřídala zvolená náhradnice Mgr. Terezie Fialová.
Za zřizovatele: p. Irena Michálková, p. Lucie Prokopcová
Školská rada zasedala ve školním roce 2011-2012 celkem třikrát. Kromě informací ředitele
školy, který byl vždy pozván na jednání jako host, projednala rada výroční zprávy školy,
Kamenická 1145
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IČO: 72743735
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hospodaření školy a návrh rozpočtu na rok 2012, vzala na vědomí slovní hodnocení vybraných
žáků školy, rozhodla o změně v členství z důvodů odchodu člena školské rady na mateřskou
dovolenou.

5. AKCE ŠKOLY 2011 - 2012:
Září:
13.9.
21.9.
29.-30.9.

Plavání 3.r a 4.r.
Drážďany: hygienické muzeum – 9.ročník
Ředitelské volno + oslavy školy

Říjen:
3.10.
3.10.
4.10.
5.10.
6.10.
3.10. - 12.10.
3.10. – 7.10.
10.10.
12.10.
13.10.
do 31.10.

Zahájení zájmové činnosti
Koncert k 75.výročí naší školy – 2.-9.ročník - MD
1. + 9.tř. v rámci patronace – „Ptačí stezka“ – v ZOO
Den zvířat – sbírka krmení pro zvířata v útulku, 1.stupeň +
Zasedání školní žákovské rady
1. kolo sběrové soutěže Vlaštovka
Adaptační pobyt 6.ročníků Svor u Cvikova
„ Africká pohádka“ – 1.-5.ročník
„ Legenda V+W“
Návštěva - Libverda – 4.A
Návštěva - Libverda – 4.B
Třídní kola „Mladý Démosthenes“ 2. stupeň

Listopad
1.týden
1.11.
3.11.
9.11.
15.11.
15.11.
16.11.
22.11.
25.11.
29.11.
30.11.

Proběhly volby do školní žákovské rady
Florbalová liga – starší žáci ( 8.-9.ročník)
Výchovně-vzdělávací pořad pro 5.ročníky: „Ta naše Evropa“
Zasedání školní žákovské rady
Divadlo: „Bílá nemoc“ ( MD)
Florbalová liga – starší žáci 8.-9.ročník
Projektový den: „Mimořádné události“
Sokolníci – beseda v tělocvičně
Exkurze: „ Česká televize“ + Židovské město ( digitální technika, školní
redakce 8.+9.ročník,ŠR – 6.-7.ročník)
Florbalová liga – mladší žáci – 6.-7.ročník
Zdravý způsob života“ – projektový půlden pro 9.ročník

Prosinec:
1.12.
1.–9.12
1.-15.
2.12.
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

Turnaj ve florbalu – dívky 6.-7.tř.
Sběrový týden
Soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu
Vánoční focení 1.st.
tel.: 412 526 498
tel.: 412 523 425
skala@zskamenicka.cz
info@zskamenicka.cz
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6.12.
6.12.
7.12.
7.12.
8.12.
8.12.
12.12.
13.12.
15.12.
15.12.
20.12.

Beseda pro 2.ročník: „ Setkání s cizími lidmi“ – městská policie
Škola 2000 – 8.a 9.roč.
Školní žákovská rada
Pinokio – MD, 2.ročník - 3.-5.ročník
Beseda pro 3.ročník: „ Setkání s cizími lidmi“
Florbal 8.-9.ročník dívky
Projektový den : „ Advent“
- vánoční florbalový turnaj pro 2.-5.třídu
Vánoční jarmark 16.-18.00 hod.
Florbalová liga 3.-5.ročník
Mladý Démosthenes – řečnická soutěž pro 2.stupeň,
Krysáci – beseda pro 2.stupeň,

Leden
4.1.
6.1.
9.-12.1.
10.1.
11.1.
13.1.
16.1. a 17.1.
17.1.
18.1.
25.1.
27.1.
27.1.
31.1.

Zasedání žákovské rady
Krysáci – beseda pro 1.stupeň – 3.-5.ročník
Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče 14.00 – 15,30,
14.1. 9.00-11.00
Třídní schůzky od 16– 17 hod.
Krajské kolo – florbal – mladší žákyně ( 6.-7.ročník)
Školní kolo olympiády z NJ
Návštěva MŠ v ZŠ – 9.00
Školní kolo – matematická olympiáda
Krajské kolo – florbal – starší žákyně ( 8.-9.ročník)
20.1. Krejčík Honza: „ Velká školní taškařice“ 2.-3ročník – kino Sněžník
Okresní kolo v matematické olympiádě 5.,9. ročník 27.1.
Zápis do 1.tříd - v 1.AB – 8-17 hod.
Školní kolo – olympiáda - chemie
K.Čapek: „Povídky z jedné a druhé kapsy“ – 9.ročník

Únor
1.2.
2.2.
7.2.
7.2.
7.2.
8.2.
13.-19.2.
22.2.
23.2.
23.2.
28.2.

Okresní kolo olympiády - dějepis
Školní žákovská rada – 7.40 cizí jazyky
Přemyslovci – tělocvična - 1.-9.ročník
Okresní kolo olympiády – německý jazyk
Recitační soutěž – 1.stupeň.
Konference a praktické dílny z oblasti přírodních věd
JARNÍ PRÁZDNINY
Basketbal – návštěva trenérů ve škole
Recitační soutěž – 2.stupeň, začátek
Lakomá Barka – MD
Beseda: „Co dělat při střetu se zlým psem“

Březen
1.-31.3.
1.-10.3.
2.3.
2.3.
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

Školní kolo „ Historie Děčína“
Sběrový týden
Kvalifikace na republiku Praha – florbal starší dívky
Okresní kolo chemické olympiády
tel.: 412 526 498
tel.: 412 523 425
skala@zskamenicka.cz
info@zskamenicka.cz
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4.-9.3.
7.3.
8.3.
9.3.
10.3.
12.3
14.3.
14.3.
15.3.
16.3.
16.3.
20.3.
20.3.
21.3.
23.3.
27.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.

LVVZ – Klínovec
Kino Sněžník – pořad „ Čína – země mocného draka“
Žákovská školní rada
Beseda: „Co dělat při střetu se zlým psem“ 1.A,B,C
Florbalová liga 7.-9.ročník
Městské kolo recitační soutěže
Basketbalový turnaj – 5.ročník
Okresní kolo zeměpisné olympiády
Florbalová liga – 7.-9.ročník dívky
Florbalová liga 3.-5.ročník
Matematický klokan 2012 – 4.-9. ročník – 1.,2. vyuč.hodina
Workshop pro redakce školních časopisů ÚL - velká redakce
Olympiáda v ČJ – postupující
Krajské kolo – florbal mladší žáci
Mladý „EKO MODERÁTOR“ Česká Lípa – vybraní žáci 6.,9.
O kominíku Josífkovi – 2.ročník + 1.C,
Okresní kolo biologické olympiády – 8+9.ročník
Projektový den: „Primární prevence“
Florbalová liga 3.-5.třídy
Florbalová liga 8.-9.ročník

Duben
Do 15.4.
3.4.
3.4.
4.4.
10.4.
11.4.
11.4.
13.4.
16.4
18.4.
20.4.

25.4.-2.5.
23.4.

Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

Soutěž o nejhezčí jarní výzdobu třídy
Hudební představení – pop, pro 7.-9.ročník,
Třídní schůzky 1.stupeň
IPS – 8.A , 8.30hod.
Biologická olympiáda – okresní kolo – 6.-7.ročník
Školní žákovská rada
Zámek – školní program: 3.A
Zámek – školní program: 3.B
Třídní schůzky 16 – 17 hod.
Zeměpisná olympiáda – krajské kolo
Projektový den „Den Země“
1.stupeň – sportovní den – hřiště
2.stupeň - výjezdy
6.ročník – technické služby
7.ročník – Děčín |ZOO
8.ročník – čistička odpadních vod
9.ročník – Ústí nad Labem - zdymadla
ŠVP – 2.-5.ROČNÍK
Finále „ Historie Děčína“

tel.: 412 526 498
tel.: 412 523 425
skala@zskamenicka.cz
info@zskamenicka.cz
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Květen
3.5.
3.5.
3.5.
3.5.
3.-10. 5.
4.5.
9.5.
10.5.
11.5.
16.5.
19.-25.5.
21.5.
25.5.
28-30.5.
31.5.

McDonald´s Cup – 1.-3.třídy
Krajské finále – vybíjená – 4.-5.třídy
Lesní akce pod Liliensteinem 4.třídy
Ukázka korfbalu – Nizozemí – 2.- 5 .třída
Sběrový týden
McDonald´s Cup – 4.-5.třídy
Školní žákovská rada
EOA – projekt pro 5.třídy
Zámek – školní program – 4.B
Zájezd do Drážďan – Hygienické muzeum
Anglie
Knihovna – 4.A,B + 5.B ( + 5.A LPP)
Sálovka – 4.-5.třídy
Testování 5.a 9.ročníků
„Pohádkový les“ (1.st.+9.tř.)

8.třídy

Červen
4.-8.6.
5.6.
7.6.
8.6.
13.6.
13.6.
19.6.
20.6.
21.6.
21.6.
22.6.
26.6.
26.6.
27.6.

ŠVP – Heřmanice v Podještědí, 1.+ 9.ročník
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků (15.00 hod. – školní jídelna)
„Studenti sobě“ – generálka
„Studenti sobě“ – koncert
Exkurze ZOO Děčín – digitál.techn.+ přírodní vědy
Závěrečná školská žákovská rada ve ŠJ
Koncert pro rodiče – divadlo
Výlet nejlepších žáků – Praha ZOO
Okružní plavba – 1.+ 9. ročník
„Modrý tygr“ – kino
4.A – zámek „Školní program“.
Okružní plavba – 2.ABC
Sportovní den – 2.stupeň
Sportovní den – 1.st.

VELKÉ AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2011-2012

Termín

Název akce

Zod.

Termín

září

Zahájení školního roku

Nep.

září

164

říjen

Den zvířat

všichni

3.-7-10.

141

Týden s dráčky

všichni

26.10.

140

Turnaj ve vybíjené 3.+ 4. třídy

Šper.

--------

--------

Příprava výrobků na jarmark

všichni

Listopad

Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735
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Neplánovaná

Přírodovědná beseda

Šper./Mal 9.11.

53

Prosinec

Čertovský bál

Špůr.

2.12.

110

Vánoční besídky

všichni

prosinec

121

Dárky bud. prvňáčkům

všichni

Modní přehlídka

Šper

10.2.

60

Únor

Družinový karneval

všichni

únor

114

Neplánované

Doremi

Nep.

24.1.

48

Týden s pohádkou – výtvarná soutěž

Hrbáč.

únor

85

Neplánované

Domov důchodců - karneval

Mal.

23.2.

18

Březen

Talent školní družiny

Mal.

30.3.

120

Duben

Čarodějnický bál

Hrbáč.

30.4.

30

Beseda s dopravní policií

Nep.

12.4.

45

Květen

Sportovní olympiáda

Špůr./Mal 24.5.

30

Červen

Malování na asfalt

všichni

Leden

60

---------

---------

Celkem dětí

1449

AKCE ŠKOLNÍHO KLUBU:
LISTOPAD:
Kouzelnická soutěž
VV soutěž – „ Jak bydlí Ježíšek“
PROSINEC:
Disco + karaoke soutěž
Turnaj v šipkách
LEDEN:
Keramická soutěž „Zvířátka a pohádkové bytosti“
Mini turnaje
ÚNOR:
Kurz „FIMO hmota – šperky“
VV soutěž „Co nosí pohádkové bytosti na hlavě“ (Městské divadlo Děčín – výstava)
BŘEZEN:
Turnaj v pokeru
DUBEN:
„Den zvířecích mazlíčků
VV soutěž „ Na tý louce zelený“
VV soutěž OSN „Uměním za mír 2012“
Výroba cen do soutěže „Historie Děčína“
KVĚTEN:
Kurz malby na hedvábí
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

tel.: 412 526 498
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VV soutěž „Nástěnný kalendář“
ČERVEN:
Fotografická soutěž „Stáří“
Turnaj v šipkách
Mini turnaje 2. Část + vyhodnocení

6. UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH V RÁMCI
REGIONU A CELOREPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍCH:
UMĚLECKÉ SOUTĚŽE:
Recitační soutěž - celkem 36 účastníků školního kola,
město: Markéta Předotová 7.A, Viktor Novák 9.B
Skřivánek - celkem 19 žáků ve školním kole,
okres Viktor Novák 9.B (2), Eliška Kuncová 3.A(1),
kraj: Viktor Novák 9.B (1), Eliška Kuncová 3.A(2)
republika: Viktor Novák 9.B (1), Eliška Kuncová 3.A neumístila se mezi prvními třemi
VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE:
Historie Děčína – školní kolo 19 žáků,
město: 3. místo Juhaszová 8.A, Fišerová 8.A, Vabroušková 8.B, Smolová 9.A a Stránský 8.A.
Finanční gramotnost – školní kolo 38 žáků
okres: 1. místo
kraj: neumístili se mezi prvními třemi
Mladý Démosthenes – školní kolo 35 žáků
okres: 2 žáci
kraj: 1 žák
Matematický klokan – školní kolo 299 žáků
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE:
Sálový fotbal:
okres: 1. místo - sedm žáků
McDonald’s cup okres: 1. místo - deset žáků
Florbal:
Starší dívky:
okres: 1. místo
kraj: 1. místo
republika : 2. místo – sedm dívek
hráčky : Tesařová, Fiedlerová, Rumlová, Zavadilová, Hermannová, Chvojková, Neufusová
Mladší dívky:
okres: 1. místo
Hráčky: Podhorníková, Hammerlová, Břeštovská, Hrušková M., Schönová, Plozsová,
Prokůpková, Blehová, Navrátilová, Horynová

Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

tel.: 412 526 498
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Mladší chlapci:
kraj - 2. místo sedm žáků
Hráči : Hejna, Nácar, Vondráček, Lána, Trčka, Čáp, Navrkal
Starší žáci:
okres:3. Místo – osm žáků
Ministerský pohár – dívky:
Top 10 západ ČR - 2.místo
Hráčky: Tesařová, Podhorníková, Hermannová, Rumlová, Zavadilová, Fiedlerová, Hammerlová,
Prokůpková, Schönová, Plozsová, Hrušková
Přespolní běh:
Okres: 17 žáků – 3 kategorie, 3. místo starší žáci
Vybíjená:
Okre: 3. místo mladší žáci – celkem 21 žáků ve dvou kategoriích
Výtvarná soutěž regionální úrovně celkem 30 žáků

Historicky nejúspěšnější sportovní družstvo školy

PŘEHLED ÚČASTI A VÝSLEDKŮ V OLYMPIÁDÁCH
A VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍCH 2011-2012

Olympiáda

Školní kolo

Okresní kolo - účast
a nejlepší umístění žáků

Dějepis

10 žáků

1 žáci

Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

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

12 žáků

Anglický jazyk

10 žáků

Chemie

3 žáci
1. Adéla Koblížková
2 žáci

6 žáků

Pythagoriáda

22 žáků

Zeměpis

22 žáků

Český jazyk

0
0

2 žáci
9.místo Helena
Smolová
2 žáků

0

1

10 žáků

2 žáci
2. Ondřej Lhoták
2 žáci

Biologie 6.-9.

25 žáků

4 žák

0

Celkem

117 žáků

18 žáků

1

0

Celkem se hlavních vědomostních a sportovních soutěží účastnilo 712 žáků školy.

7. INFORMACE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ:
Ve školním roce 2011-2012 se učitelé účastnili vzdělávání v těchto oblastech:
1. další vzdělávání pedagogických pracovníků v jednotlivých oborech
2. vzdělávání v oblasti IT a využívání IT tabulí ve tvorbě DUM
3. celoroční kurz cizího jazyka
Ve školním roce 2011-2012 jsme se účastnili školení pouze z finančních prostředků Evropské
unie. Díky projektu OPVK máme opět 100% účast. Všichni pracovníci se účastnili školení jak
jednoduše vytvořit DUM, a jak ovládat digitální technologie zakoupené školou z prostředků
projektu. Rovněž oborová školení a roční jazykový kurz byly hrazeny z dotace. Snižující se
finanční možnosti škol snižují i nabídky vzdělávacích zařízení objednávat požadované kurzy a
školení.
1)
V rámci DVPP jsme dali přednost následujícím oblastem: oborová školení - AJ, ČJ, M.
- vše placeno z fondu dotace EU – školení se zúčastnilo 6 pracovníků
2)
Školení IT na výrobu DUM „Jak vytvářet jednoduché DUM“ se zúčastnili všichni pracovníci
školy.
3)
Vícedenních kurzů se zúčastnila
Mgr. Fialová, Mgr. Esatiová – celoroční kurz anglického jazyka – z fondu EU
4)

Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735
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Ředitel školy se zúčastnil školení s tématem efektivní vedení porad a dvou konferencí digitální
výuky SMART.
Jen díky finančním dotacím EU jsme mohli vyhodnotit kapitolu dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků. V době, kdy se připravuje kariérní řád a další vzdělávání bude
podmínkou úspěšného učitele, je s podivem, že finance na takto důležitou součást školství se
nenajdou ve státním rozpočtu.

8. ZPRÁVA O JEDNOTLIVÝCH STUPNÍCH ŠKOLY:
PRVNÍ STUPEŇ:
První stupeň ve školním roce 2011-2012 navštěvovalo 269 žáků, z toho 229 ukončilo školní
rok s vyznamenáním, jeden žák nepostoupil do vyššího ročníku. V chování byli všichni žáci
klasifikováni velmi dobrou.
Zápis do nového prvního ročníku 2012-2013 proběhl na škole v lednu 2012. Zápisu opětovně
předcházely dny otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče. K zápisu se dostavilo 76 dětí,
z nichž 64 bylo zapsáno, a jedenácti byla odložena školní docházka o rok. I v tomto roce se
v několika případech stalo, že rodiče zapsali dítě do školy a následně v posledních možných
termínech žádali o odklad docházky. Zákon se opět změnil a k odkladu jsme vyžadovali od
rodičů oba souhlasné dokumenty.
V důsledku vysokého počtu žáků jsme nuceni otevřít opět tři třídy v 1. ročníku. Vzhledem
k ekonomické situaci ve škole však dojde ke spojení současných druhých tříd a rovněž v 6.
ročníku nebudou otevřeny tři třídy, ale dvě po 30 žácích. Nadále spolupracujeme s MŠ v Liliově
ulici a v rámci spolupráce vypomáháme školce s jejich akcemi, uklízíme na jejich pozemku
v rámci pracovních činností a snažíme se o co nejjednodušší přechod žáků ze školky do školy.
První stupeň s rozšířením digitálních technologií zaznamenal i změny ve způsobu výuky. Díky
vypracovaným DUM se velice žádoucími staly interaktivní tabule, které vyučující využívají
v plné možné kapacitě školy.
Poprvé se stalo, že jsme byli nuceni změnit složení pracovníků v průběhu školního roku,
obzvláště nepříjemné to bylo vzhledem k tomu, že se jednalo o první ročník. Ve zkušební době
jsme byli nuceni ukončit pracovní poměr s učitelkou pro její didaktické a koncepční chyby, které
byly takového rozsahu, že se nedala očekávat změna. Na místo nastoupila v listopadu paní Jana
Sklenářová a díky její profesionalitě a obětavosti (pracovala až do konce školního roku) nebyly
děti touto změnou nijak poznamenané.
Ve složení volitelných předmětů jsme vyučovali nové předměty hrazené z projektu OPVK.
Jednalo se o předmět „Literatura pohádek a pověstí“ rozšiřující čtenářskou gramotnost u žáků
pátého ročníku a díky dotačním penězům jsme měli rovněž zachováno dělené čtení ve třetím
ročníku.
V průběhu roku jsme dle ŠVP absolvovali:
Výjezd žáků 2.-5. tříd na adaptační pobyt do Svoru. Část žáků 5. ročníku vyjela na poznávací a
vzdělávací pobytový zájezd do Francie a Velké Británie. Pro žáky první třídy byl na závěr
projektu „Malý, velký kamarád“ připraven výjezd do obce Heřmanice v Podještědí.
Celý školní rok byl z pohledu prvního stupně poklidný a z pohledu vzdělávání úspěšný.
Závěrečné hodnocení žáků a jejich výsledky v republikových testech 5. ročníku ukázaly, že
výuka na prvním stupni je kvalitní a je třeba pokračovat v nastolených trendech učení.
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Vyučujícím je nutné poděkovat za snahu se vzdělávat v netradičních technologiích a za stálé
hledání nových, pro žáky zajímavých způsobů vedení vyučovacích hodin.
Školní družina:
V úvodu pracovního hodnocení vychovatelek školní družiny je nutné uvést, že přesunem
vychovatelek do tabulky pedagogických pracovníků zaznamenal uvedený resort největšího
navýšení platů za existence družin. I přes nezachování platových stupňů byla práce vychovatelek
konečně po dlouhých letech řádně ohodnocena.
Zvýšení tarifů neznamenalo navýšení pracovní aktivity vychovatelek. Důvodem byla jejich
tradičně dobrá práce. Trendem posledních několika let je nárůst počtu žáků v družině. Opět jsme
byli nuceni zvýšit počet oddělení o jedno a původně provizorní oddělení v přístavbě hlavní
budovy se stalo plnohodnotným oddělením se všemi pomůckami, potřebnými ke zdárné činnosti.
Plán školní družiny byl splněn, průběžně se družina zapojovala do činnosti školy a některé
aktivity byly společné. Vrcholem byl opět adaptační pobyt 1.+9., kde odpolední činnost je
připravována právě vychovatelkami.
Velmi dobrá práce školní družiny se projevuje velkým zájmem o umístění dětí i ve třetím a
čtvrtém ročníku. Prozatím škola nepřistoupila k omezení počtu žáků, případně ke zrušení této
mimoškolní služby pro některé ročníky. Pokud nám kapacita školy a družin bude stačit,
k podobným krokům nepřistoupíme.
Hodnocení činnosti prvního stupně a družiny je stejné již několik let. Snaha pracovníků o
využívání nových metod práce, neustálé hledání inspirace k novému a zajímavému a
dostatečné zázemí pro práci jsou předpoklady pro úspěšné výsledky. Kolektiv zaznamenal
minimální změny a kromě odchodů kolegyň na mateřskou dovolenou ke změnám již
několik let nedochází.
DRUHÝ STUPEŇ:
Druhý stupeň navštěvovalo celkem 174 žáků v osmi třídách. S vyznamenáním prospělo 63 žáků,
neprospělo 7 žáků, opravné zkoušky vykonávalo 5 žáků – všichni úspěšně. Neomluvená absence
v celkovém počtu 378 hodin byla vytvořena většinově jedinou žákyní devátého ročníku (257),
její záškoláctví bylo řešeno ve spolupráci s oddělením péče o dítě magistrátu města. V ostatních
případech se jednalo o nahodilé jednodenní absence nebo o nepřítomnost na odpoledním
vyučování.
V chování byla výše uvedená žákyně hodnocena neuspokojivě, tři žáci byli hodnoceni
uspokojivě.
V úvodu školního roku jsme přivítali nové kolegy. Rozdělený druhý cizí jazyk – němčinu nám
vypomohla vyučovat paní Danuše Smolková Känel, za odchozí Miroslavu Havlíčkovou (odchod
na MD v průběhu roku) jsme přijali Veroniku Benešovou a novou nastupující učitelkou byla i
Nina Konášová. Na několik hodin tělocviku jsme opět přijímali Petru Novákovou.
Úvod školního roku by v hodnocení bylo možné opsat z minulé výroční zprávy. Opětovné
vytopení přístavby, dvoje až troje změny v rozvrhu, umístění tříd, odborných učeben,
improvizace ze dne na den. Negativem určitě bylo to, že problémy jsme již nečekali a voda přišla
dva dny před zahájením školního roku. Ke skutečnému předání stavby došlo nakonec až
k druhému pololetí školního roku. Hřiště, které mělo být dokončeno v září jsme dostali do
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užívání v lednu 2012. Přes všechny problémy jsme získali výborně vybavené učebny a důstojné
víceúčelové hřiště. Čas ukáže, jak hodně dokážeme obě stavby využívat.
Ve složení volitelných předmětů jsme vyučovali nové předměty hrazené z projektu OPVK.
Jednalo se o „Školní redakci“, která byla otevřena pro všechny ročníky ve dvou skupinách 6.-7.
ročník a 8.-9. ročník. Předmět „Anglické reálie“ byl otevřen v 8.-9.ročníku a zakončen
poznávacím zájezdem do Francie a Velké Británie v květnu školního roku. Dalším vypsaným
předmětem pro celý druhý stupeň byla „Digitální technika a její obsluha“, kde se žáci
seznamovali se základními digitálními technologiemi – kamerou, fotoaparátem, diktafonem a
zpracováním získaného materiálu z těchto technologií. Pro šestý ročník jsme připravili předmět
„Výzkumy v přírodních vědách“, který navazoval na zájmovou mimoškolní činnost a opět
využíval dotačních možností evropského projektu. Pomůcky pro uplynulý rok byly zakoupeny
pouze s fondu dotačního titulu. V ONIV nezbyly již druhý rok peníze na potřebnou obnovu
učebnic a po převzetí rozpočtu na rok 2012 jsme byli nuceni zastavit všechny připravované
projekty, které by vyžadovaly finanční čerpání ONIV. Více jak 30% pokles znamená, že pro
příští rok budeme nuceni změnit školní vzdělávací program v oblasti projektů a vyjmout plavání
jako povinné ve 3.- 4. ročníku a převést ho do nepovinné části programu. Zrušená dotace pro
žáky prvního ročníku bude znamenat další problémy s obnovou učebnicového fondu a nákupem
jakýchkoliv pomůcek.
Školní vzdělávací program pro letošní školní rok byl až na některé projektované výjezdy splněn.
Některé akce se neuskutečnily pro malý zájem nebo finanční náročnost. Přesto byl uplynulý
školní rok velkými akcemi nabitý. 6. ročník se účastnil adaptačního pobytu ve Svoru, 7.-9. ročník
vyjížděl tradičně na LVVZ na Klínovec a 9. ročník společně s prvňáky do Heřmanic
v Podještědí, vrcholem se stal poznávací zájezd předmětu „Anglické reálie“, který byl doplněn
žáky od 5. do 9. ročníku. Neuskutečnil se cyklisticko-sportovní výjezd do Jablonného
v Podještědí.
Na druhém stupni je mnohem obtížnější zaujmout žáky, motivovat je k poznávání a vymýšlet pro
ně vyučování, které by je zaujalo. Díky digitalizaci vyučování jsme měli o motivaci žáků
postaráno. S využitím digitálních učebnic FRAUS, zakoupení roční licence PRO ŠKOLY,
DATAKABINET a téměř 800 novým materiálům vytvořených z projekt EU – DUM, jsme
zkvalitnili vyučování téměř ve všech předmětech a jistě ještě pozitivnější je to, že pedagogové
získali nové možnosti v přetváření hodin.
Snažíme se rozvíjet u dětí nejen našich pět prioritních oborů, ale i ostatní „mimoprioritní“.
V průběhu školního roku se nám podařilo získat společně s dětmi několik mimořádných úspěchů.
Rozhodně největší díl výborných výsledků zaznamenal na naší škole sport. Dvě republiková
umístění a několik krajských vítězství nás pasovalo pro rok 2011-2012 jako nejsportovnější školu
děčínského regionu. Další mimořádný úspěch jsme zaznamenali v hudebním oboru. Účast dvou
žáků ve finále Karlovarského slavíka a vítězství Viktora Nováka v kategorii nejstarších žáků ZŠ
nám právem vyneslo putovní ocenění „Zpěvná škola 2012“, které jsme pořádně oslavili na
koncertě k závěru školního roku v městském divadle. Závěrečný potlesk vestoje a vyžádání si
přídavku našeho nejúspěšnějšího zpěváka byl vynikající tečkou úspěšného roku. Ovšem i
v dalších oborech jsme nezůstali pozadu. Výborné výkony předvedl Ondřej Lhoták v zeměpisu,
kde se z druhého místa v okrese probojoval do krajského kola. Své znalosti z finanční
matematiky představili žáci 9. ročníku postupem z městského a vítězstvím v regionálním kole
této soutěže. Prvenství v matematické olympiádě v okrese si odnesla Adéla Koblížková a na své
znalosti jistě naváže i na druhém stupni. Mimořádnou kapitolou dotovanou z EU byla „Školní
redakce“. Pod vedením Mgr. Martiny Skálové dosáhl časopis vydávaný dětmi výborné kvality a
až vyhlašování výsledků v listopadu 2012 ukáže, zda jsme docílili hodnocení i u odborné poroty.
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Rodiče si velmi oblíbili reporty z jednotlivých akcí školy a průběžná hlášení o činnostech na
výjezdech dětí. Webové stránky školy zaplavily články školních redaktorů, a to i těch
nejmladších. Úplným vrcholem práce redakce a členů digitálních technologií bylo vytvoření
vlastní ročenky vycházejících žáků. Věříme, že tento ojedinělý čin nezapadne a založíme tak
tradici tvorby něčeho, co si žáci z naší školy odnesou s sebou jako památku na naši školu.
Opět se ukázalo, že nepotřebujeme být „sportovní“, „hudební“, „jazykovou“ nebo
„matematickou“ školou. Je jen třeba umět rozpoznat talent dítěte včas a pak do jeho
schopností investovat velkou spoustu času a snažení, aby talent nezakrněl. Opět je to o
mimořádné práci nad stanovené pracovní úvazky, a to jak v přímé, tak v nepřímé činnosti
pedagoga. Zřejmě se v tomto bodu bude výroční zpráva shodovat s těmi minulými, kde
jsme popisovali podobně mimořádné úspěchy v jiných oborech, ale pokud se najdou ve
škole lidé, kteří mají zájem věnovat se intenzivně dětem se zájmem o vědění, píle a
mimořádná práce přinese své výsledky. Jak je vidět, v naší škole se výsledků dosahuje
každý rok v jiném oboru vědění, a to je to nejlepší, co jsme si mohli přát.
Školní klub
Se stejným začátkem (vodou v učebně), ale s jiným koncem probíhala činnost našeho klubu. Děti
si na tuto službu zvykly tak, že již nebylo potřeba velké motivace. Je potěšitelné, že v mnoha
případech není omezujícím prvkem členství v klubu finanční zátěž. Přece jen 150 Kč za půl rok
zabezpečení dětí je v dnešní době zanedbatelné částka. O aktivitách píšeme v jiné části výroční
zprávy. Důležité je zmínit, že výsledky práce „klubáků“ je vidět v celé škole, jejich mnohdy
mimořádně povedené výtvory zdobí všechny prostory budov a díky aktivitě vedoucí Renaty
Durdincové jsou během roku nenápadně a vkusně aktualizovány.
Školní klub je již na pevno spjat se školou tak, jako vedoucí klubu Renata Durdincová se
svými členy. Právě v osobě vedoucí klubu je záruka, že klub i do budoucnosti bude mít
mimořádný přínos pro naši školu a všechny přítomné. Rozdíl mezi výzdobou školy před
vznikem klubu a nyní je nezpochybnitelný. Zároveň ubyla mnohdy nucená práce řadě
pracovníků, kteří výzdobu rozsáhlých prostor školy brali jako nutné zlo.

Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

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

20

příspěvková organizace
Statutárního města Děčín

9. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ, TESTY, PRŮMĚRY:
Hodnocení školy v celoplošném testování 5. a 9. ročníků:
51,55 % - AJ 5. ročník
56,41% - AJ 9. ročník

67,31% - ČJ 5. ročník

71,11% - ČJ 9. ročník

56,25% - M 5. ročník

59,29% - M 9. ročník
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První celoplošné testování 5. a 9. tříd ukázalo naší škole nejen srovnání výsledků s hodnocením
dětí ve škole, ale i procentuální úspěšnost dětí. Zvláště v českém jazyce zaznamenali žáci
mimořádné výsledky. V ostatních předmětech díky rozfázování testu na jednotlivé oblasti
použijeme výsledky k odstraňování nedostatků a zaměříme se na části předmětů, kde žáci
vykazovali rezervy.
Srovnání průměrů žáků v pololetí a na konci školního roku ukazuje, že letošní 9. ročník
v druhém pololetí neztratil motivaci, jak tomu mnohdy bývá, když jsou již žáci přijatí na střední
školu.

1.P
2.P

1.P
2.P

1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
4.A
1
1
1
1,042 1,106 1,122 1,29 1,161 1,166
1,014 1,075 1,071 1,083 1,2 1,202 1,185 1,297 1,183
6.A
1,844
1,836

6.B
1,712
1,68

7.A
1,655
1,734

7.B
2016
2,046

8.A
1,668
1,654

8.B
2,188
2,264

4.B
1,12
1,14

5.A
5.B
1,226 1,379
1,192 1,376

9.A
1,731
1,742

9.B
1,762
1,773

10. VYUŽITÍ INFORMATIKY VE ŠKOLE:
IT jako priorita školy zaznamenala v uplynulém roce mimořádný rozkvět. Vše díky evropským
penězům z IPRM města Děčína a zároveň ze školního projektu OPVK. Do nových prostor jsme
získali 35 nových počítačů. Zakoupili jsme další interaktivní tabule a získali další digitální
techniku pro činnost volitelných i zájmových předmětů. S více jak 110 integrovanými počítači
v síti, jsme určitě mimořádně dobře vybavená škola a uvědomujeme si, že je na nás, jak vše
dokážeme využít pro děti i veřejnost.
Opět jsme se všichni zúčastnili školení, jak dokoupenou techniku využívat a jak vytvářet
jednoduché digitální učební materiály. Výsledkem je již zmiňovaných 800 vytvořených DUM za
rok.
Poděkování za vedení dětí a vytváření výstupů z našich projektů patří hlavnímu koordinátorovi
tohoto oddílu naší činnosti Ing. Jiřímu Andrlíkovi, bez jehož přičinění by shromážděný materiál
určitě nebyl plně využíván.
IT ve škole je skutečnou prioritou našeho vzdělávacího programu a naší školy. Rozhodně
máme dostatečné množství techniky, hardwaru i softwaru pro kvalitní práci. Čas ukáže,
jak se vše naučíme využívat, a jak dlouho vydrží současný stav.

11. DOTACE A SPONZOŘI ŠKOLY:
Stále se snižující stavy našich sponzorských peněz mají částečně paralelu s ekonomickou krizí,
na druhé straně možná i s nedostatečným oslovováním potencionálních sponzorů. Ve srovnání
s normálním stavem ekonomiky je přece jen složitější a nepříjemnější oslovovat podnikatele.
Hlavním sponzorem školy tak zůstává občanské sdružení rodičů. Celkem získala škola ve
sponzorských penězích 42 800,- Kč. V dotacích figuruje částka 2 016 000,- z projektu OPVK 1,4
72743735, který ještě do konce 2012 budeme čerpat.
Pro nás může být potěšitelné, že kromě sponzorů a dotací získáváme stále více pomocníků
z řad rodičů na různé aktivity ve třídách nebo při aktivitách celé školy. To je mnohdy větší
pozitivum než finance na kontě.
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12. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY VE ŠKOLE:
Činnost zájmových útvarů na naší škole je i nadále závislá na ochotě pedagogů. V uplynulém
roce bylo otevřeno 19 kroužků na prvním stupni a 7 kroužků na druhém stupni. Zaměření je
totožné s prioritami školy (viz výše přehled).
Jen díky vyučujícím mohou děti využívat bezplatných služeb naší školy v odpoledních
hodinách.

13. REALIZACE VÝCHOVY ŽÁKŮ KE ZDRAVÍ NA ŠKOLE:
Materiální podmínky:
- Po kontrole hlavního hygienika Krajského úřadu Ústeckého kraje vyhovuje škola
hygienickým požadavkům. Přesto je nutné provést několik měření a šetření v přístavbě
hlavní budovy.
- V pěti třídách školy jsou jednolavice.
- Všechny učebny mají výškově nastavitelné lavice a židle.
- Ve třídách prvního stupně jsou umístěny koberce pro relaxační činnost, bohužel vlivem
rostoucího počtu žáků v některých třídách jsme museli relaxační zónu zrušit.
- Výzdobě školy nadále dominují výtvory našich žáků z vyučování i mimoškolní činnosti.
- Od pátého ročníku mají žáci k dispozici šatnové skříňky
- Nově byla vybavena nábytkem školní jídelna.
Zdravá výživa a péče o zdraví žáků:
- Školní jídelna se snaží vařit bez instantních přípravků, zařazuje pravidelně ovoce,
zeleninové nebo ovocné saláty a plně splňuje předepsaný stravovací koš.
- Třikrát v týdnu mají strávníci možnost výběru ze dvou jídel
- Pitný režim je přístupný dětem po celý den, nařízením ředitele školy je žákům umožněno
napít se i v době vyučování.
- Žákům 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. Evidenci odebraného zboží a
rozdělování ovoce do tříd má v popisu práce paní Vondráčková, která rovněž vyrábí
dětem každý den čerstvé svačiny ve formě baget, housek nebo toustů.
Zapojení oblasti do vzdělávání:
- program Zdravé zuby
- program Ovoce do škol, z dotace EU – zapojení všech žáků 1.stupně
- program dotovaného mléka LAKTEA – zapojení: 180 žáků 1. i 2.stupně
- povinná i nepovinná výuka plavání – 1.-4. ročník
- návštěvy zimního stadionu – kurz bruslení 1. i 2. stupeň
- celá škola absolvovala ozdravné pobyty ve Svoru nebo Heřmanicích v Podještědí.
Zájmem všech pracovníků školy je zdravý vývoj dětí, na kterém se podílejí učitelé
výchovou ke zdraví v jednotlivých předmětech, kuchyně zdravou výživou a samozřejmě
uklízečky výbornou prací, kterou udržují prostory školy v maximální čistotě.
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14. PRIMÁRNÍ PREVENCE:
Primární preventistkou školy byla do prvního pololetí Mgr. Marie Hammerlová, v druhém
pololetí vystřídala jmenovanou Mgr. Alexandra Procházková. V daném roce jsme řešili několik
závažných porušení školního řádů. Rozsáhlé záškoláctví jedné z žákyň devátého ročníku bylo
řešeno pomocí oddělení péče o dítě a následně byl školou dán podnět ke stíhání rodičů pro
zanedbávání povinnosti zajistit docházku dítěte do školy. Nutné je podotknout, že i přes snahu
rodičů žákyně opakovaně do školy nedocházela a skončila tak s neomluvenými hodinami v řádu
stovek.
V rámci primární prevence probíhá na škole mimoškolní činnost žáků, která je velmi rozsáhlá a
píšeme o ní v jiné části zprávy.
V uplynulém roce proběhl pravidelný dotazníkový průzkum žáků na téma kolektiv, zneužívání
návykových látek, šikana a obliba školy. Výsledky a srovnání s uplynulými šetřeními přinášíme
v následující tabulce.
Otázky dětem –
II. stupeň
1. Už jsem ochutnal alkohol.
2. Piji alkohol častěji než 1x
měsíčně.
3. Už jsem zkoušel kouřit.
4. Kouřím pravidelně
5. Zkusil jsem kouřit
marihuanu.
6. Občas si zakouřím
marihuanu.
7. Vím, co jsou drogy, mám o
nich základní informace.
8. Zkusil jsem jinou drogu.
9. Znám spolužáka, který
užívá drogy.
10. Lze na naší škole sehnat
drogu.
11. Ve třídě máme dobrou
partu.
12. Ve škole mám z někoho
strach.
13. V naší škole se mi líbí.
14. Do školy chodím rád.

2003-2004 v %

2007-2008 v %

2011-2012 v %

90,5
27

84,9
22,2

91
17,5

71,4
20,6
41,3

72,2
20,3
28,8

63,6
20
17,5

12,3

17

10

93,3

80,2

95

6,3
54,4

5,7
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Novou službu, kterou jsme mohli začít poskytovat našim žáků, a jejich rodičům byla školní
psycholožka. V osobě Mgr. Lucie Slabé jsme získali pomocnici, konzultantku a spolupracovnici,
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která dokáže poradit, pomoci nebo jen sdělit svůj názor na danou věc. Mezi žáky si získala
okamžitě oblibu a v jejích úředních hodinách bylo hlavně zpočátku v její kanceláři plno. Děti se
naučily sdělovat i malé starosti a mnohdy byl odhalen i počátek možné šikany nebo změny
v chování některých žáků.
Na škole proběhl v měsíci březnu projektový den zaměřený na zdravovědu, odstraňování
příznaků šikany a primární prevenci v životě dětí. V rámci projektu proběhly besedy
s Děčínským doléčovatelským centrem, se kterým se škola dohodla na dlouhodobé spolupráci od
školního roku 2012-2013.
Nadále pokračuje spolupráce 1. a 9. tříd – „Malý, velký kamarád“. Projekt vlastně začíná již
zápisem dětí, kde budoucí deváťáci dělají svým budoucím kamarádům průvodce.
Jako tradiční a pro další vývoj školního kolektivu potřebným se jeví adaptační pobyt 6. ročníku.
Tentokrát se žáci seznamovali se svými třídními týden na počátku října ve Svoru.

Zakončení projektu „Malý, velký kamarád“ plavbou po Labi
Neustálým nabízením aktivit pro žáky, vyplňování jejich volného času a důsledná kontrola
v době přestávek vede nejen k odstraňování počínajících vztahových problémů mezi žáky,
ale i k vzájemnému poznávání a sbližování dětí různého věku. Projekty školy napomáhají
k výuce problematického tématu zajímavou a netradiční formou. Většina této práce je
založena na aktivním přístupu všech pedagogických pracovníků, za což jim patří dík.

15. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ :
Ze školy odchází 42 žáků do učňovských oborů a na střední školy. Jedna žákyně odešla z pátého
ročníku do víceletého gymnázia. Všichni žáci byli přijati v prvním kole a jen minimum z nich
muselo podstoupit přijímací zkoušky.
Spolupráce s PPP Děčín byla obnovena v rámci šetření dětí a kontrol plánů integrovaných žáků.
Nadále spolupracujeme s SPC a jejím pracovníkem PeadDr. Laušmanovou. Výborná je
spolupráce s Magistrátem města Děčína, odborem péče o dítě.
Neustále narůstá počet žáků s vývojovými poruchami učení nebo chování. Od počínajícího stavu
19 jsme ukončili školní rok s 25 žáky, kteří jsou integrovaní do běžných tříd. Všichni vyučující
poskytují žákům patřičné úlevy, a to i žákům, kteří mají pouze obtíže v učení.
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Výchovné poradenství má dlouhodobě v péči Mgr. Šárka Kilianová, které se snaží ve
spolupráci se všemi pedagogy pomoci nejen žákům s problémy, ale i nadaným žákům školy.

16. MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY, REKONSTRUKCE:
Ukončena byla výměna zárubní a dveří v hlavní budově školy. V šatnách směrem na hřiště byly
vyměněny okna. Původní okna byla ve špatném stavu a pravidelně přes ně se do školy dostávali
zloději, kteří sice nic neukradli, ale ničili vybavení školy. Do kuchyně byl zakoupen nový
víceúčelový robot.
Hlavním přínosem pro školu bylo dokončení staveb v rámci IPRM „Vize přestávají být snem“.
Vybudovány byly tři učebny se zázemím, z toho dvě počítačové. Mimořádně pěkné je
víceúčelové sportoviště, které se stalo oblíbené nejen našimi žáky, ale i širokou veřejností.
Negativem byly celoroční problémy s nedodělky nebo špatně odvedenou prací na novém
poschodí, které přetrvávaly i na konci sledovaného období.
Škola z důvodu ekonomické krize měla velmi
krácený rozpočet, přesto z uspořených peněz
na energiích a úsporami v dalších kapitolách
dokázala dokončit několik rozdělaných etap
úprav.

Nové víceúčelové sportoviště.

17. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE:
Škola je zapojena i nadále do několika ekologických projektů: Recyklohraní, Globe,
spolupracujeme s NP České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce.
Celé škola separuje odpad. Separační nádoby jsou od uplynulého roku nejen na všech chodbách
školy, ale nyní i ve všech učebnách. Pravidelně pořádá škola sběrové týdny, které jsou vždy po
jednotlivých kolech vyhodnocovány.
V rámci výuky přispíváme k environmentálnímu vzdělání dětí vedle hlavních předmětů i
několika volitelnými: výzkumy v přírodních vědách, přírodovědná praktika. Ve volnočasových
aktivitách pokračoval v roce kroužek GLOBE a kroužek Separačního komanda.
Jako každý rok jsme v dubnu zařadili „Den Země“, kdy první stupeň pracoval v dílničkách na
velikonočních výrobcích a druhý stupeň zamířil na exkurze na skládku tuhého odpadu v Děčíně,
ČOV v Děčíně do ZOO a Rajských ostrovů a nejstarší na zdymadla do Ústí nad Labem.
Environmentální výchova je nadále jednou z našich hlavních priorit. V čele
s environmentálním koordinátorem Ing. Jiřím Andrlíkem zaměřujeme výuku a všechny
činnosti k tomu, aby si žáci uvědomili, jak nutné ne ochraňovat přírodu této Země, bez
které bychom jen těžko přežili.
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Oslava Dne Země – tvorba duhy na sportovišti.

ZÁVĚR:
Uplynulý rok začal a skončil problémy s nově vybudovanými učebnami a špatným přístupem
zodpovědných firem k dané situaci. Opětovné promáčení pater přístavby zvyšovalo nervozitu
nejen vedení školy, ale i učitelů, závislých na prostorách. Přesto byl rok podstatně klidnější než
ten minulý. Opět jsme zažili se svými žáky neopakovatelné chvíle v celorepublikových kláních,
na výjezdech a celoškolních akcích, ale i při klasickém vyučování. Výsledky práce a uznání
rodičů, ale i dětí, jsou jediná, ale prozatím dostačující naše motivace. Další snížení ONIV v roce
2012 o třetinu je výsměchem vzdělávacím prioritám vlády této země a totální likvidace všech
předsevzetí o způsobu výuky a modernizaci vzdělávání. Snahou všech pracovníků je, aby žáci a
jejich rodiče deficit nepoznali, a pokud, tedy co nejméně. Pokud bude trend krácení financí
pokračovat, tato snaha vyjde vniveč a přenesením zátěže na rodiče se neschopnost státu postarat
se o bezplatné školství naplno ukáže i veřejnosti a projeví se i v kvalitě vzdělávání.
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