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ÚVOD:
Uplynulý školní rok byl ve znamení evropského projektu, kterému nikdo v republice neřekne jinak
než „Šablony“. Jeho úspěšné dokončení v květnu znamenalo velmi značné úsilí všech
zainteresovaných do projektu. Důvodem byly změny projektových podmínek v průběhu dvouletého
cyklu. Přes všechny problémy a vzniklé komplikace lze projekt hodnotit kladně. V životě a činnosti
naší školy se mnohé povedlo, ale také najdeme místa, která je nutné zlepšovat. Tato zpráva má za cíl
seznámit její čtenáře s průběhem roku, nejdůležitějšími událostmi a s mimořádnými výkony našich
žáků

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 30.6.2013 byl 476. Na začátku školního roku byl počet žáků 479. 9 žáků se
odstěhovalo, 6 se přistěhovali do obvodu. Z okolních obcí dojíždí 132 žáků.
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Počet žáků a počet tříd ve školním roce 2012/2013: stav k 30.6. 2012
Třída

Chlapci

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

12
14
11
14
15
Od května
zrušena
17
14
15
11
9
9
16
16
13
14
13
14
10
7
244

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

476

Dívky

Celkem

10
8
10
17
14

22
22
21
31
29

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

14
15
11
14
16
15
14
14
9
12
12
10
10
7
232

31
29
26
25
25
24
30
30
22
26
25
24
20
14
476

1
2
1
3
1
1
2
6
2
1
2
2
0
1
29

Prům.počet žáků Počet pracovníků
na třídu
celkem ZŠ+ŠD+ŠJ
fyzic.
přepočet
25,05
58
51,27

Počet pedag.prac.
ZŠ+ŠD
fyzic.
Přepočet
38
33,4

2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY:
Učební plány
1.-9. ročník – vzdělávací program Cesta ke vzdělání - Základní škola Děčín II, Kamenická 1145
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.
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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, sportovní výchova.
6. ročník, 7. ročník:
Výzkumy v přírodních vědách, praktikum z přírodopisu, konverzace v anglickém jazyce, školní
redakce, výtvarné činnosti, sportovní výchova.
8. ročník, 9. ročník:
Školní redakce, anglické reálie, informatika, výtvarné činnosti, praktikum z přírodopisu
Zájmové kroužky

1. stupeň:

Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

Č.

NÁZEV KROUŽKU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sbor „Korálky“
Sbor „Violet Harmony“
Výtvarníci
Keramika
Flétnička
Angličtina hrou
Florbal
Florbal
Basketbal
Hra na kytaru
Hra na flétnu

12.

Dramaťáček

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

URČENO
ROČNÍKU
1.-4.
4.-9.
1.-2.
4. A
1.
1.
4.
3.
5.
Pokračování
Pokračování
loňského kroužku
1.

5

VEDOUCÍ
KROUŽKU
p. Špačková
p. Zemanová
p. Ledvinková
p. Kučerová
p. Stará
p. Esatiová
p. Trčka
p. Trčka
p. Kapitančíková
p. Lolloková Vlčková
p. Střelková
p. Hospůdková
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2. stupeň:
Č.

NÁZEV KROUŽKU

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

Sbor „Violet Harmony“
Basketbal
Chemický kroužek
Basket
Míčové hry
Florbal
Badminton

URČENO
ROČNÍKU
4.-9.
6.
8. - 9.
6. – 9. dívky
6.-9.
6. – 9. dívky
6. – 9.

VEDOUCÍ
KROUŽKU
p. Zemanová
p. Kapitančíková
p. Andrlík
p. Novák
p. Tomsa
p. Trčka
p. Benešová

2. družina:
a. kroužek sportovních a pohybových her
b. kroužek aerobiku
c. každý měsíc školního roku jeden tematický den
(sportovní olympiády, den zvířat, módní přehlídka, pěvecká soutěž, talent ŠD, vánoční
besídky, družinový karneval, výtvarná soutěž)
3. 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 dva týdny a klubové burzy

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY , JEJICH KVALIFIKACI,
PRAXI, ZPŮSOBILOSTI.:
Pedagogičtí pracovníci, jejich odborná a pedagogická způsobilost k 30.06. 2013
Příjmení, jméno, titul

Vzdělání, aprobace

prac. zařazení

Skála Jaroslav, Mgr.
Hammerlová Marie, Mgr.

PF – M-Z
PF-1.st., Rj-OV,
postgr. stud. OV-RJ
PF-M-F, kvalifikovaný
výchovný poradce
PF - 1.st.
PF – 1.st.
PF-1.st.
PF - 1.st.
PF – 1.st.
PF - 1.st.

ředitel
uč. 2.st.

Kilianová Šárka, Mgr.
Kučerová Ivana, Mgr.
Špačková Veronika, Mgr.
Střelková Iva, Mgr.
Fialová Terezie, Mgr.
Kapitančíková Jitka, Mgr.
Lolloková Vlčková Jana,
Mgr.
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výchovná
poradkyně
uč. 4.tř.
uč. 4.tř.
uč. 5.tř.
uč. 5.tř
uč.2.tř.
uč.3.tř.

pedag.
praxe délka
22
48

Na této
škole

22

17

30
22
25
22
22
24

21
5
22
22
15
19

9
19
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Procházková Alexandra,Mgr. PF – RJ-Z-A

uč.2.st.
tř.uč.7.tř
uč.1.tř.
uč. 2. st.
tř.uč.6.tř.
uč.2.st.

28

10

24
25

13
8

21

17

Hospůdková Radka, Mgr.
Skálová Martina, Mgr.

PF –1.st.
PF – Čj-HV

Chovanec Petr, Ing.

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

Havelková Jana, Mgr.
Ledvinková Pateliotisová
Denisa
Esatiová Mirjeme
Novák Martin, Mgr.

PF – 1.st
PF-1.st

tř.uč.1.tř.
tř.uč.2.tř.

7
1

4
1

PF-1.st
PF-1.st

tř.uč. 2.tř.
uč.2.st.

1
18

1
11

Zemanová Eva, Mgr.

PF-ČJ-HV

13

13

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

PF – Z-Tv
PF – ČJ-Ov
PF –Čj-Aj

13
13
18

13
13
18

Sládečková Kateřina, Bc.

15

8

Benešová Veronika, Mgr.

FSP-UJEP Ústí nad
Labem
UJEP - AJ

8

2

Tomsa Michal, Mgr.

PF Liberec NJ-D

7

7

Andrlík Jiří, Ing.

CH

11

8

Gennertová Dana, Mgr.

PF – 1.st.

18

3

Nepomucká Eva

SPgŠ

34

34

Špůrová Věra
Malíková Petra
Ludmila Šperlová
Renata Durdincová

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

uč.2.st.
tř.uč.9.tř.
uč.2.st.
zást.řed.
uč.2.st.
tř.uč.8.tř.
uč. 2.st
tř.uč.9. tř.
uč.1.,2.st.
tř.uč.7.tř.
uč.2.st.
tř.uč.8.tř.
uč. 2.st. ICT
prac., ENV
koord.
tř.uč.6.tř.
uč.1.st, třídní
3.tř.
ved.vych.
ŠD
vych.ŠD
vych.ŠD
vych.ŠD
Vedoucí
školního klubu
Vych.ŠD

30
27
3
19

19
18
3
5

1

1

Štěpánka Hrbáčková

4. ŠKOLSKÁ RADA
Rodičovskou veřejnost zastupují: Martina Břeštovská, Stanislav Nácar
Pedagogické pracovníky zastupují: Mgr. Ivana Kučerová, Mgr. Terezie Fialová
Zřizovatele zastupuje: p. Irena Michálková, p. Lucie Prokopcová
Kamenická 1145
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IČO: 72743735
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Školská rada zasedala ve školním roce 2012-2013 celkem třikrát. V rámci svých zasedání
schvalovala rada slovní hodnocení u vybraných žáků školy, hospodaření organizace a plán
hospodaření na rok 2013 a v závěru školního roku v srpnu 2013 schválila rada novou podobu
školního vzdělávacího programu.

5. AKCE ŠKOLY 2012 - 2013:
Září:
25.9. Společné bubnování školy
26.9. Třídní schůzky 1.a 6. ročníků
27.9. Projektový den – Volby do ŠŽR – informace k volbám, význam voleb pro
občana, informace o státních svátcích září, říjen, vlastní volby do ŠŽR
27.9. První zasedání školní žákovské rady a volba vedení

Říjen:
1.10.
1.10.-15.11.
1.-5.10.
2.10.
4.10.
4.10.
1.10. - 08.10.
10.10.
19.10.
do 31.10.

Zahájení zájmové činnosti
Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů
Adaptační pobyt žáků 6. ročníku – Kytlice, penzion Kovošrot
Přespolní běh, okresní přebor – 8. - 9. ročník
Den zvířat – sbírka krmení pro zvířata v útulku,
1. + 9.tř. v rámci patronace – „Ptačí stezka“ – v ZOO
1. kolo sběrové soutěže Vlaštovka - papír, tetrapaky, PET víčka
Zasedání školní žákovské rady
1.-6.ročník – hudební představení – Dan Kubica
Třídní kola „Mladý Démosthenes“ 2.stupeň

Listopad
6.11.
6.11.
7.11.
7.11.
9.11.
12.11.
13.11.
14.11.
19.11.
19.11.
20.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
26.11.
27.11.
29.11.
30.11.
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

Divadlo : „Růženka“ – 2.ročník
1.C – návštěva knihovny
Zasedání školní žákovské rady
9.A – Projektový půlden na zdravotní škole
Florbalová liga – 4.-5.ročník
9.ročník – „ Školy školám“ – Libverda
Florbalová liga – starší žáci 8.-9.ročník
9.B – Projektový půlden na zdravotní škole
9.ročník – „ Školy školám“ – SŠ stavební
Pěvecké vystoupení „Korálků“ v domově soc. péče
Florbalová liga – mladší žáci – 6.-7.ročník
Beseda: „Šikana a kyberšikana“ – 5.ročník
Beseda: „Šikana a kyberšikana“ – 4.ročník
„ Internetová a mobilní komunikace“ – 7.ročník
Divadlo: „ ENDELE VENDELE“ - 1.ročník
Beseda 9.ročník: Láska ano, děti ještě ne“
9.ročník – „ Školy školám“ – Střední průmyslová škola strojní a dopravní Děčín
Florbalová liga – starší dívky 8.-9.ročník
9.ročník – „ Školy školám“ - Gymnázium v Děčíně
Nový Zéland – Kino Sněžník, pro 7.-9.ročník,
tel.: 412 526 498
tel.: 412 523 425
skala@zskamenicka.cz
info@zskamenicka.cz
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Prosinec:
1.-6.12.
3.12.
4.12.
5.12.
6.12.
7.–14.12.
10.-14.12.
11.12.
12.12.
13.12.
21.12.

Soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu (vyhodnocení 07.12.)
Projektový den : „ Advent“ - vánoční florbalový turnaj pro 3.-6.třídu
Škola 2013 – 8.a 9.roč. odchod po 4.vyuč.hodině
MIKULÁŠ A ČERTI
Vánoční jarmark 16.-18.00 hod.
Sběrový týden (předvánoční úklid doma i ve škole) soutěž o vánoční kolekce
Soutěž ve finanční gramotnosti – 8.,9.r.
Vánoce s Krejčíkem Honzou – Kino Sněžník 1.-3.r.
Školní žákovská rada
Mladý Démosthenes – řečnická soutěž pro 2.stupeň, 13.00hod.,
Vánoční besídky a tradiční DISCO

Leden
7.1. a 9.1.
9.1.
9.1.
11.1.
15.1.
17.1.
18.1.
21.1.
23.1.
24.1.
26.1.
30.1.
30.1.

Návštěva MŠ v ZŠ – 9.00 – práce na interaktivní tabuli, návštěva 1.r.,
Zasedání žákovské rady v učebně cizích jaz.
Krajské kolo – florbal – 6.-7.ročník – kluci
9.ročník – beseda – „Dny řemesel“
Krajské kolo – florbal – dívky 8.-9.ročník
Leden Školní kolo olympiády z NJ a AJ, chemie
Školní kolo – matematická olympiáda
Skřivánek – 4.-9.ročník
Beseda pro 7.ročník – Kyberšikana
Olympiáda – matematika 5. a 9.r. ( 8.00hod. – ČVUT – Děčín)
Den otevřených dveří pro rodiče předškoláků: 14.00 – 15,30
Den otevřených dveří pro rodiče předškoláků: 9.00 – 11,00 hod.
Beseda pro 6.ročník – Internetová a mobilní komunikace
Regionální kolo – „Mladý Démosthenes“

Únor
9.ročník – divadlo fyziky, ČVUT, 50Kč
Školní kolo – olympiáda zeměpis – 6.-7.ročník
Městské kolo – Skřivánek
Okresní olympiáda – český jazyk
Zápis do 1.tříd
Slované – 6.-7.ročník
Přemysl Oráč – 4.ročník
Vodnická pohádka – 1.-3.ročník
11.2.
Školní kolo – olympiáda přírodopis – 6.-7.ročník
13.2.
Recitační soutěž – 1.stupeň.
14.2.
Školní kolo – olympiáda přírodopis – 8.-9.ročník
14.2.
Okresní kolo – olympiáda Aj
18.-24.2.
JARNÍ PRÁZDNINY
24.2.-1.3.
LVVZ - Klínovec
22.2.
Basketbal – návštěva trenérů ve škole
27.2.
Výstava „GIGANTI DOBY LEDOVÉ“ – Ústí nad Labem , 145,- Kč na žáka –
6.ročník, odjezd 8.30 od školy
4.2.
4.2
6.2.
7.2.
8.2.
11.2

Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

tel.: 412 526 498
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28.2.

Recitační soutěž – 2.stupeň, začátek 13.45hod..

Březen
11.-31.3.
4.-10.3.
4.3.
5.3.
6.3.
7.3.
13.3
13.3.
14.3.
14.3.
18.3.
21.3.
22.3.
27.3.
29.3.
30.3.
30.3.

školní kolo „ Historie Děčína“ – 6.-9. ročník
sběrový týden
divadlo: „Jaga Baba a tři loupežníci“, - 1.třídy
kino Sněžník – pořad „ Tajemný svět Ekvádoru“ -6.-9. roč.
žákovská školní rada 7,40 hod. v učebně jazyků
recitační soutěž – 2.stupeň
městské kolo recitační soutěže, v 8.30hod. – postupující ze školního kola
basketbalový turnaj – 5.ročník + školní redakce
okresní kolo zeměpisné olympiády
Tonda Obal na cestách – besedy pro 1.stupeň + 6.,7.ročník
celostátní kolo pěvecké soutěže Karlovy Vary - postupující
projektový den: „ Čtenářská gramotnost“ – celá škola
Matematický klokan 2012 – 4.-9. ročník 25.3.
divadlo: „ Mauglí“ , 2.roč.+1.C (zač.8.30)
okresní kolo biologické olympiády - postupující27.3.
O kominíku Josífkovi – 2.ročník + 1.C,
Okresní kolo biologické olympiády – 8+9.ročník
Projektový den: „Primární prevence“
Florbalová liga 3.-5.třídy

Duben
5.4.
Florbal – 2.-3.třída, ZŠ Vojanova
8.4.
Hamleteen – divadlo pro 9.ročník,
8.4.
Beseda – primární prevence – 6.A
9.4.
Florbal – 4.5.třída, ZŠ Vrchlického
10.4.
IPS – 8.A , 8.30hod. (sraz 8.20hod. u gymnázia)
10.4.
Beseda – primární prevence – 6.B
10.4.
Biologická olympiáda – okresní kolo – 6.-7.ročník
10.4.
Školní žákovská rada – 7.40 v CJ
11.-18.4.
ŠVP – 2.-5.ročník
17.4.
Olympiáda – matematika – okresní kolo
19.4.
Projektový den „Den Země“
-1.ročník – sportovní den
-2.stupeň - výjezdy
-6.ročník – technické služby
-7.ročník – elektrárna Ledvice
-8.ročník – čistička odpadních vod
-9.ročník – Ústí nad Labem - zdymadla
23.4.
Turnaj ve vybíjené pro 4.-5.ročník
23.4.
Finále „ Historie Děčína“
26.4.
McDonalds´cup - okrskové kolo – 4.-5.ročník
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Květen
2.5.
3.5.
3.-10. 5.
6.5.
7.5.
10.5.
10.5.
13.-17.5.
14.5.
16.5.
17.5.
22.5.
23.5.
24.5.
27.5.
28.-31.5.
28.5.

Školní žákovská rada – 7.40 cizí jazyky
Focení tříd
Sběrový týden – papír, lepenka, tetrapaky
Anglické divadlo: 2.-8.ročník
Dolský mlýn – 1.ročník
Dějepisná exkurze pro 9.ročník – Terezín
Exkurze – 8.A – Máchova světnička – Litoměřice
Testování 5.a 9.ročníků
Pythagoriáda – postupující do okresního kola
McDonald´s Cup – 1.-3.třídy
McDonald´s Cup – 4.-5.třídy
Divadlo: „ Až opadá listí“ – 3.-6.ročník,
Zájezd do Drážďan – Hygienické muzeum 8.třídy
Studenti sobě – 9.ročník
Pohádkový les“ (1.st.+9.tř.)
1.cyklistický kurz
Exkurze 6.A – zámek

Červen
3.-7.6.
4.6.
5.6.
6.6.
10.6.
11.6.
12.6.
12.6.
14.6.
19.6.
20.6.
24.6.
25.6.
26.6.
27.6.

ŠVP – Kytlice 1.+ 9.ročník
4.A – knihovna, 9.00hod. – exkurze
4.B – Policie ČR – exkurze
4.ročník – přírodovědná exkurze – ČESKÉ ŠVÝCARSKO
4.B – Mýdlárna Rubens Růžová
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
3.B – knihovna, 8.00hod. – exkurze
8 hod. –závěrečná školská žákovská rada ve ŠJ
„Studenti sobě“ – účast školy na projektu v městském divadle
3.A – knihovna, 9.00hod. – exkurze
Koncert pro rodiče a loučení s žáky 9. ročníku – divadlo – 17.00
Sportovní den – 2.-3.třídy
Výlet nejlepších žáků – Liberec
Sportovní den – 4.-5.tříd
Sportovní den – 2.stupeň

VELKÉ AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012 - 2013
Termín

Název akce

Zod.

Poč.dětí

září

Zahájení školního roku

Nep.

157

Sportovní olympiáda

všichni

115

Den zvířat

všichni

48

Netradiční štafetové závody

Hrbáč.,
Mal.

89

Malování na asfalt – Domov důchodců

Nep.

33

říjen
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Turnaj ve vybíjené 3.+ 4. třídy

Jand.

33

Výtvarné a rukodělné dílny

všichni

115

Pěvecká soutěž „Doremi“

Špůr.

115

Vánoční besídky

všichni

143

Dárky bud. prvňáčkům

všichni

30

Módní přehlídka „Modrá je dobrá“

Hrbáč.

65

únor

Družinový karneval

všichni

125

březen

Večerníček – výtvarná soutěž

Šperl.

115

Talent ŠD

všichni.

103

květen

Sportovní olympiáda

všichni.

99

červen

Jízda vlakem 1. tř.

Mal.

51

Malování na asfalt

Šperl.

58

listopad
prosinec
leden

Celkem dětí

1394

AKCE ŠKOLNÍHO KLUBU:
ZÁŘÍ:
Fotosoutěž 2012

„Barevný svět kolem nás“
„Aktivní stáří“
„Jakou barvu má stáří“
„Tvoje představa exotiky“4 žáci

ŘÍJEN:
Kurz keramiky pro učitele – 6 uč.
„Umění recyklace“ – soutěž CREATIVE AMOS – 10 žáků – 2. místo

LISTOPAD:
„Libverdská kotvička“ – soutěž v aranžování – 4 žáci
„Čert a anděl“ – vánoční výzdoba – 5 žáků
PROSINEC:
Disco + karaoke soutěž.- 45 žáků
LEDEN:
Fotosoutěž „Barvy podzimu“ 2 žáci
ÚNOR:
Pololetní hodnocení malých turnajů
VV soutěž „Náš život na zahrádce“ 10 žáků
VV soutěž „Zvěř v lese.“ – 7 žáků – Horynová 3.místo
Keramická soutěž „Příroda“ – 15 žáků
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BŘEZEN:
Kurz hedvábí pro učitele – 7 uč.
DUBEN:
Kurz hedvábí pro učitele – 7 uč.
Den zvířat – Mazlíčci ve škole – 14 žáků
Fotosoutěž „Z mého kraje“ – 15 žáků – v první desítce Degelmannová, Hermannová
KVĚTEN:
Poker turnaj 21 žáků
ČERVEN:
Pololetní vyhodnocení malých turnajů
Celkem zúčastněných:
152 žáků a 13 učitelů

6. UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH V RÁMCI
REGIONU A CELOREPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍCH:
UMĚLECKÉ SOUTĚŽE:
Recitační soutěž - celkem 25 účastníků školního kola,
město: Karolína Neufusová 9.A, Vojtěch Hubatka 9.A, republika: Vojta Hubatka
Skřivánek - celkem 28 žáků ve školním kole, kraj: 1.Eliška Kuncová, 2.Natálie Břízová
republika: Eliška Kuncová(1) - 4.A, Natálie Břízová se neumístila mezi prvními třemi
VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE:
Historie Děčína – školní kolo 25 žáků,
město: 2. místo
Finanční gramotnost – školní kolo 42 žáků
okres: 4. místo
Mladý Démosthenes – školní kolo 40 žáků
okres: 2 žáci
Matematický klokan – školní kolo 232 žáků
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE:
Sálový fotbal:
okres: 1. místo - sedm žáků
McDonald’s cup Kategorie 1.-3.r. - okres: 1. místo - 13 žáků
Kategorie 4.-5.r. – okres: 1. místo – 15 žáků
Florbal:
Mladší žáci (3-5):
Okres: 1. místo, kraj: 2. místo
Mladší žáci (6-7):
Okres: 1. místo, kraj: 2. místo
Mladší dívky:
okres: 1. místo, kraj: 5.místo
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Starší dívky:
okres: 1. místo, kraj: 2. místo
celkem 45 žáků a žákyň
Přespolní běh:
Okres: 18 žáků – 3 kategorie, 3. místo starší dívky
Vybíjená:
Okres: 3. místo mladší žáci – celkem 21 žáků ve dvou kategoriích
Fotografická soutěž:
Nej 10 prací: Eliška Degelmannová, Nikola Hermannová
Výtvarná soutěž regionální úrovně celkem 45 žáků

PŘEHLED ÚČASTI A VÝSLEDKŮ V OLYMPIÁDÁCH
A VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍCH 2012-2013
Olympiáda

Školní kolo

Okresní kolo - účast
a nejlepší umístění žáků

Dějepis

18 žáků

2 žáci

Krajské kolo
a umístění
žáků
0

Matematika

10 žáků

4 žáci

0

Anglický jazyk

8 žáků

1 žáci

0

Pythagoriáda

127 žáků

9 žáků

-

Zeměpis

21 žáků

2 žáci

0

Český jazyk

25 žáků

2 žáci

0

Biologie 6.-9.

27 žáků

4 žák

0

Celkem
236 žáků
24 žáků
0
Celkem se hlavních vědomostních a sportovních soutěží účastnilo 712 žáků školy.

7. INFORMACE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ:
Ve školním roce 2012-2013 se učitelé účastnili vzdělávání v těchto oblastech:
1. další vzdělávání pedagogických pracovníků v jednotlivých oborech
2. vzdělávání v oblasti IT a využívání IT tabulí pro vyučování
3. vzdělávání vedení školy
Ve školním roce 2012-2013 jsme se účastnili školení zvláště z finančních prostředků Evropské unie.
V měsíci dubnu po navýšení rozpočtu v kapitole ONIV, jsme využili nabídek převážně NIDV v Ústí
nad Labem. Bohužel nedostatek financí z minulých let velmi zúžilo nabídku kurzu v našem regionu.
Vzhledem k trendu školy – digitalizace vyučování (11 IT) jsme v závěru školního roku (srpen 2013)
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uskutečnili školení pokročilých a začátečníků práce na interaktivní tabuli. Celkem se školení
zúčastnilo 19 pracovníků.
Účast pedagogů na školení je 67%.
1)
V rámci DVPP jsme dali přednost následujícím oblastem: oborová školení - AJ, Př, M, CH, VV, HV
– 20 pracovníků
2)
Školení IT – práce s interaktivní tabulí – 19 pracovníků
3)
Ředitel školy se zúčastnil školení s tématem ŠVP – změny a realizace ve výuce a semináře „Škola
podporující zdraví“.
Zlepšený rozpočet ONIV znamenal opět navrácení k modelu DVPP, který měla škola
v uplynulých letech. Bohužel regionální nabídka se podstatně zúžila, a tak většinou nezbývá,
než dojíždět za školeními do Ústí nad Labem. Přesto byl plán pro daný školní rok téměř beze
zbytku splněn.

8. ZPRÁVA O JEDNOTLIVÝCH STUPNÍCH ŠKOLY:
PRVNÍ STUPEŇ:
Na prvním stupni byla novou posilou paní Mgr. Denisa Ledvinková Pateliotisová a z mateřské
dovolené se vrátila na částečný úvazek Mgr. Radka Lazorová. Ve školním roce 2012-2013
navštěvovalo první stupeň 284 žáků, z toho 237 ukončilo školní rok s vyznamenáním, jeden žák
nepostoupil do vyššího ročníku. Průměrný počet žáků ve třídách vzrostl na prvním stupni na 23,5
žáka na třídu V chování byli všichni žáci klasifikováni velmi dobrou.
Tři žáci byli přijati na víceleté gymnázium.
Zápis do nového prvního ročníku 2013-2014 proběhl na škole v únoru 2013. Zápisu opětovně
předcházely dny otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče. K zápisu se dostavilo 78 dětí,
z nichž 70 bylo zapsáno, a osmi byla odložena školní docházka o rok. V průběhu školního roku jsme
zaznamenali několikrát porušení zákona ze strany rodičů, kdy dítě přistěhovavší se do regionu
nebylo u zápisu a zápis musel být proveden dodatečně.
Pedagogický sbor prvního stupně tvoří stabilní kádr plně kvalifikovaných pedagožek, které v sestavě
zaznamenávají změnu pouze při odchodu na mateřskou dovolenou. Stejně tak tomu bylo i
v uplynulém roku, kdy již v květnu došlo odchodem paní učitelky Esatiové ke sloučení třídy 2.C do
zbývajících dvou tříd. Opětovně budeme otvírat tři první třídy, které budou početně na hraně
únosnosti..
Všechny kompetence a průřezová témata byla plněna průběžně po celý rok a vyučující splnily
tématické plány beze zbytku. V průběhu jara a prázdnin přepracovávali vyučující plány dle nového
RVP. Vyučující naplno využívali školou vytvořené DUM v rámci projektu „OPVK 1,4 72743735“,
který byl v květnu dokončen. Škole se podařilo získat další interaktivní tabuli, takže nyní máme pro
každý ročník prvního stupně vždy jednu tabuli. Tabule se staly velkým pomocníkem pro motivaci
žáků i práci vyučujících.
Pokračovala i spolupráce s mateřskou školkou v Liliově ulici. Předškoláci několikrát navštívili školu
a seznamovali se s prostředím školy. Při zápisu poznali své velké kamarády, se kterými budou
rocházet celý následující rok ve škole. Projekt „Malý, velký kamarád“ je nadále stěžejním projektem
primární prevence na škole.
Žáci 2.-5. tříd vyjeli do Hrachova ve středních Čechách na adaptační pobyt. I přes výjezd na konci
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března měli mimořádně teplé a slunečné počasí. Jako uzavření výše uvedeného projektu vyjely děti
prvních tříd společně s žáky devátého ročníku na týdenní pobyt do Kytlic. Uzavřeli tak společnou
roční práci v projektu.
Závěrečné testování pátého ročníku ukázalo nejen stabilní dobré výkony v českém jazyce a výrazně
zlepšené výkony v anglickém jazyce, ale také nedostatky v matematice, na kterou se budeme muset
v dalších letech zaměřit. Paradoxně úspěchy ve vědomostních matematických soutěžích
vypisovaných MŠMT naznačují určité blýskání na lepší časy.
Školní družina:
Školní družina je tradičně část školy, která pracuje velmi dobře. V uplynulém roce jsme se potýkali
pouze s nedostatkem míst pro zájemce o družinu. Část žáků bylo převedeno do školního klubu a část
rodičů v průběhu září ztratila zájem. Přesto jsme evidovali ve školní družině v šesti odděleních 175
žáků, z toho 111 z prvního a druhého ročníku. Vychovatelky vedly po celý rok dva zájmové
kroužky, které navštěvovalo 54 žáků. Výše jsou vedeny aktivity během jednotlivých měsíců (viz.
akce roku).
Práce všech pedagogů na prvním stupni je profesionální. Je potěšitelné, že i přes početní
nárůsty žáků v jednotlivých třídách si vyučující zachovaly aktivní přístup k dětem, vyznačující
se střídáním činností ve vyučovací hodině, motivačními prvky k učení a snahou o individuální
přístup ke každému dítěti. Ve třídách po třiceti žácích je toto zvlášť obtížné.
DRUHÝ STUPEŇ:
Ve školním roce 2012-2013 navštěvovalo druhý stupeň 191 žáků, z toho 60 ukončilo školní rok s
vyznamenáním, šest žáků nepostoupilo do vyššího ročníku a z tohoto čísla dva po opravných
zkouškách, ke kterým se nedostavili. V chování byl jeden žák ohodnocen neuspokojivým chováním
a dva žáci uspokojivým. Opravné zkoušky vykonávalo 7 žáků a kromě dvou, kteří se nedostavili,
absolvovali zkoušky všichni úspěšně. Neomluvená absence v celkovém počtu 58 hodin za celý
školní rok je historicky jedna z nejnižších. Podařilo se částečně zvýšit kontrolu nad potencionálními
záškoláky. Přesto do budoucích let bude třeba nadále intenzivně pracovat na tzv. skrytém záškoláctví
podporovaným ze strany rodičů.
Tradičně výborná je spolupráce s oddělením péče o dítě magistrátu města, kde jsme v uplynulém
roce řešili nejen záškoláctví, ale i špatnou péči o děti. V jednom případě podávala škola trestní
oznámení na neznámého pachatele pro podezření z kyberšikany.
V úvodu školního roku jsme přivítali nové kolegy Mgr. Kateřinu Podzimkovou a rovněž z mateřské
dovolené vracející se Bc. Kateřinu Sládečkovou.
Úvod školního roku se opět velmi nápadně podobal předešlým letům. Prvního září jsme opět začínali
s vodou v přístavbě a vaničkou na chodbách do prvního poschodí. Tento „rituál“ již jakoby patřil ke
slavnostním časům zahájení školního roku.
Podstatné pro chod školy byly změny v zákonech a vyhláškách:
Žáci na prvním stupni mohou dle nových zákonů mít stejně jako na druhém stupni v dopoledním
vyučování šest hodin. Využili jsme toho v pátém ročníku, abychom odstranili odpolední vyučování.
Zkrátili jsme přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na 30 minut a přestávku mezi
hodinami odpoledního vyučování na 5 minut. Žáci 8. a 9. ročníku tak mohli končit odpolední
vyučování ve 14.35. Tuto změnu uvítali nejvíce dojíždějící žáci.
Ze zákona jsme zajišťovali dohled nad žáky o polední přestávce mezi vyučováním. Tohoto využili
hlavně rodiče nižších ročníků na druhém stupni.
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Ve složení volitelných předmětů jsme zachovali nabídku předešlých let i nově vzniklé předměty,
které v předešlém roce byly vyučovány z projektu OPVK. Jednalo se o „Školní redakci“, která byla
otevřena pro všechny ročníky ve dvou skupinách 6.- 7. ročníku a 8.-9. ročníku. Předmět „Anglické
reálie“ byl otevřen v 8.-9.ročníku. Pro šestý a sedmý ročník jsme připravili předmět „Výzkumy
v přírodních vědách“. Díky změněné situaci ve financování ONIV jsme mohli dokoupit nové
učebnice za opotřebované knihy.
Školní vzdělávací program pro školní rok byl splněn. Všichni vyučující plně využívali dostupnou
techniku a zařízení školy, aby co nejlépe připravili žáky k praktickému životu a do dalších vyšších
ročníků školy.
Velký zájem byl v uplynulém roce o lyžařský kurz, na který vyjelo 45 žáků. Již tradičně se kurz
konal na Klínovci. Společný projekt s 1. ročníkem absolvoval 9. ročník v Kytlicích. Díky počasí byl
nepovedený cyklisticko-sportovní výjezd do Jablonného v Podještědí. Žáci se po třech dnech lijáků
vrátili předčasně a druhý turnus byl zrušen.
Podařilo se nám zajistit na druhý stupeň další interaktivní tabule, a tak bez tabulí zůstávají pouze
dvě učebny – fyzika (připravená na rekonstrukci) a chemie. Nadále využíváme k výuce všechny
vytvořené DUM z projekt EU a software a licence interaktivní učebnice FRAUS, licence PRO
ŠKOLY, DATAKABINET.
Těžko uvěřitelného výsledku jsme dosáhli v hudebním oboru. Po loňském vítězství Viktora Nováka
v republikovém finále Karlovarského skřívánka, jsme v letošním roce získali stejné ocenění
v kategorii mladších žákyň díky Elišce Kuncové, kterou na republikové finále doprovodila další
finalistka Natálie Břízová. Budoucí vítězka republikového finále si z krajského klání odnesla cenu
„Talent roku“. Tradičně výborné výsledky jsme získali ve sportovních soutěžích, ale rekordní je i
účast devíti žáků v okresním kole Pythagoriády nebo účast žáků vyššího ročníku v matematické
olympiádě.
Závěrečný již tradiční koncert školy v městském divadle byl poprvé doplněn loučením žáků
devátého ročníku se školou. Velmi dojemný program, který si žáci připravili byl doplněn o divadelní
vystoupení obou tříd a obou sborů školy.
Všichni pracovníci školy se podíleli na analýze a následné tvorbě programu projektu „Škola
podporující zdraví“, ke kterému se v podzimních měsících chceme připojit.
Uznání a úspěch získala i školní žákovská redakce, která ve škole velmi aktivně pracuje. Opět jsme
získali přední umístění v krajském hodnocení školních časopisů a jen díky redakci se podařilo
vytvořit i druhou ročenku vycházejících žáků.
Projekt „Praxí k lepšímu poznání přírody“ probíhal na škole celý školní rok. V jeho rámci jsme
začali vytvářet přírodní učebnu – arboretum v areálu školy. Zahájení provozu arboreta a dokončení
projektu nám znemožnilo velmi nestále počasí a dlouhá zima, která neumožnila výsadbu dle
naplánovaných termínů. Vše budeme muset dohonit v podzimních měsících nového roku. Další dva
projekty měly svůj původ v řadách pedagogů. Den čtenářů, kterým jsme vytvořili desatero
nejoblíbenějších knih na prvním a na druhém stupni, proběhl v březnu. Na základě sestaveného
žebříčku jsme dané knihy nakoupili žákům do školní žákovské knihovny. Tento projekt byl
posledním projektem hrazeným částečně z peněz EU. Druhý projekt zahájený na škole byl
„Turistický deník žáka“. První putování po děčínském regionu bylo připraveno pro první třídy, které
v rámci projektu navštívily Dolský mlýn. Projekt je zaměřen na rozvoj pohybové zdatnosti žáka a na
poznávání bezprostředního okolí města. Každý rok čeká na žáky jeden cíl, který si postupně
zaznamenávají celou školní docházku do turistického deníku.
Školní klub
Stále se zvyšující počet „klubáků“, kteří žijí pro svůj klub, a jeho aktivity dává jasné znamení, že
práce odváděná v klubu je výborná. Všechny aktivity klubu jsou nasměrovány na aktivní a účelné
využití volného času dětí v odpoledním čase. Výtvory, kterými se prezentují děti ve škole a na
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různých soutěžích a výstavách jsou jen dokladem dobré práce vedení jednotlivých kroužků a vedoucí
klubu. Je potěšitelné, že počet zájmových kroužků nepoklesl a rozmanitost byla zachována. Ještě
stále se v mimoškolní práci pro žáky jedná o bezplatné poskytování nadstandardu rodičům. Čas
ukáže, jak dlouho tento stav budeme moci udržet.

Uplynulý školní rok byl z pohledu žáků druhého stupně opět plný zážitků nejen z vyučování,
ale i z ostatního dění ve škole i mimo ni. Získali jsme opět mnoho krásných úspěchů a výsledků,
které nás opravňují k mínění, že svou práci dělají všichni pracovníci školy dobře. Je
potěšitelné, že aktivita vyučujících nekončí se zvoněním na konec vyučování a velká většina
pracovníků se dětem věnuje i po vyučování. Za to vše zasluhují všichni pracovníci, tedy nejen
pedagogičtí, poděkování.

9. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ, TESTY, PRŮMĚRY:
Hodnocení školy v celoplošném testování 5. a 9. ročníků:
PÁTÝ ROČNÍK 2012-2013

ČESKÝ JAZYK 2012-2013
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MATEMATIKA 2012 - 2013

ANGLICKÝ JAZYK 2012-2013
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DEVÁTÝ ROČNÍK 2012-2013

ČESKÝ JAZYK 2012-2013

MATEMATIKA 2012 - 2013
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ANGLICKÝ JAZYK 2012-2013

Ve druhém celoplošném testování 5. a 9. tříd jsme dokázali udržet v českém jazyce procentuální
úspěšnost z minulého roku i přes to, že třídy nebyly úplně prospěchově vyrovnané. V matematice
jsme zaznamenali pokles úspěšnosti a zejména v 5. ročníku je úspěšnost pod 50% velmi špatný
výsledek. Ukázalo se, že mnohem více se budou muset vyučující zaměřit na geometrii, ve které jsme
byli neúspěšní. Naopak oproti loňskému roku jsme zaznamenali velmi pěkné výsledky v anglickém
jazyce, jak 5., tak i 9. ročníku. Samozřejmě otázkou je vyrovnanost testů v minulém a současném
testování. Důležité však stále zůstává, že žáci si potvrdili správnost hodnocení vyučujících v celkové
klasifikaci, neboť většině žáků korespondovala známka na vysvědčení s procentuální úspěšností.
PRŮMĚRY TŘÍD NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU
A SROVNÁNÍ S KONCEM ROKU 2011-2012:

20112012
20122013

1.A
1.B
1.C
2.A
1,014 1,075 1,071 1,083

2011-2012
2012-2013

1

1,065

6.A
1,836
1,510

1

2.B
1,2

2.C
1,202

1,125 1,047 spojena

6.B
1,68
1,811

7.A
1,734
1,942

7.B
2,046
1,808

3.A
3.B
4.A
1,185 1,297 1,183
1,27

8.A
1,654
1,899

4.B
1,14

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

1,388 1,231 1,502 1,248 1,220

8.B
2,264
2,281

9.A
1,742
1,719

9.B
1,773
2,055

Posunutím můžeme sledovat vývoj a úspěšnost žáků během školního roku 2011-2012 a 2012-2013.
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10. VYUŽITÍ INFORMATIKY VE ŠKOLE:
Přestože byl rok 2011-2012 nejúspěšnějším rokem v rozvoji IT na škole, ani ten uplynulý nemůžeme
vykazovat jako „Popelku“. Čtyři nové interaktivní tabule, software a dataprojektory jsou dalším
plusem ve výbavě naší škole. Za uspořené peníze a částečně z projektových peněz Evropské unie
jsme dosáhli toho, že v každé paralelce na prvním stupni je již nyní IT. Na druhém stupni chybí
pouze v odborných učebnách fyziky a chemie. S rostoucí závislostí na technice rostou i obavy
z udržení provozuschopnosti zařízení. To je do dalších let hlavní úkol všech pracovníků.
Velkým přínosem bylo i zakoupení licence na software DATAKABINET na pět let. Tento portál
nám umožňuje používat nástěnné tabule, aniž bychom je museli kupovat do tříd v papírové podobě.
Konec projektu „EU OPVK 1,4 72743735“ znamenal pro naši školu konec znatelného přísunu
financí na učební pomůcky, a tedy i pomůcky založené na IT technice. Věřme, že v budoucnu
budou vyhlášeny další podobné dotační tituly, které nám alespoň pomohou udržet současný
stav

11. DOTACE A SPONZOŘI ŠKOLY:
Sponzorské peníze jsou velmi důležitou složkou našich příjmů. Většinou jsou tvořeny našimi rodiči a
občanským Sdružením rodičů a přátel školy ZŠ Kamenická ulice. Sponzorské peníze byly
v uplynulém období využívány k motivaci žáků v mimoškolním a školním aktivitám. Zakoupeny
byly hry do školní družiny a školního klubu. Část financí byla použita na keramickou pec.
Pravidelně jsou z fondu placeny výlety nejaktivnějších žáků na konci roku. Jsme rádi, že mnoho
rodičů pomáhá škole vlastní účastí na aktivitách školy, čímž se začleňují do života školy a poznávají
úskalí činnosti s dětmi.
Celkem jsme získali 69 000,- Kč finančních darů a 4 000,- Kč věcných darů.
Poděkování patří všem sponzorům, kteří zůstali věrni škole a pomáhají nám svými příspěvky
zvyšovat úroveň vybavení naší školy.

12. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY VE ŠKOLE:
V uplynulém školním roce jsme udrželi bezplatnost mimoškolní činnosti. Otevřeli jsme celkem 19
zájmových kroužků s různým odvětvovým zaměřením. Novinkou byl kroužek chemie. Naopak
tradiční je výuka na hudební nástroje – flétny a kytary. Velkého úspěchu dosáhl školní sbor, který
vystupoval na několika městských slavnostech a kulturních akcích a dokonce na Vánoce zajížděl se
svým vystoupením do obce Arnoltice, kde v místním kostele předvedl své vánoční písně občanům
z okolních obcí.
Je nutné zdůraznit, že veškeré mimoškolní aktivity se dějí jen díky velké ochotě vyučujících,
kteří nabízí tuto „službu“ dětem zcela zdarma. Za aktivitu i přes nelehkou práci patří všem
aktivním učitelům dík.

13. REALIZACE VÝCHOVY ŽÁKŮ KE ZDRAVÍ NA ŠKOLE:
1. POHODA VĚCNÉHO PROSTŘEDÍ
-

pravidelná údržba školního nábytku, obnova vybavení tříd, výškově stavitelný nábytek,
vybavení a údržba tříd školních družin
dovybavování tělocvičny a vybavení venkovního sportoviště – vytváření zázemí pro
sportovní školní i mimoškolní činnost
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-

vytvoření posilovny jako náhradní cvičebný prostor k pronajímaným objektům v případě
špatného počasí
doplňování a péče o školní zeleň a venkovní školní pozemky

2. POHODA SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ
a. Stmelování třídních kolektivů:
-

péče o dobré vztahy mezi žáky od první třídy
projekt 1.+ 9. ročník „Malý, velký kamarád“
adaptační pobyty žáků 1x za dva roky pro všechny ročníky
seznamovací pobyt žáků 6. ročníku na počátku školního roku
plnění minimálního preventivního programu
rozsáhlá nabídky mimoškolní činnosti žáků
b. Jednotné působení všech pracovníků školy:

-

společné působení pedagogických a nepedagogických pracovníků na žáky
společné vytváření harmonického prostředí ve škole

3. POHODA ORGANIZAČNÍHO PROSTŘEDÍ
-

všichni pracovníci školy znají provozní řád školy a podílejí se na jeho doplňování a
změnách
režim dne je přizpůsoben všem žákům, zohledňováno je časové znevýhodnění
dojíždějících žáků ze spádových obcí.
v rámci možností dodržujeme pravidla pro správné uspořádání rozvrhu hodin
podporujeme zdravou výživu projekty: „Mléko do škol“, „Ovoce do škol“ dodržujeme
potravinový koš ve školní jídelně, v celé škole platí bez omezení celodenní pitný režim.
v rámci vedlejší činnosti vyrábíme pro žáky svačinky z ověřených a čerstvých potravin.

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.
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Škola vytvořila během uplynulého roku projekt, se kterým se hlásí do programu „Škola
podporující zdraví“. Smyslem účasti v projektu je posunutí našich současných hranic v oblasti
zdravého životního stylu výš. Již budoucí rok ukáže, zda nás do programu přijmou a zda se
nám podaří naše plány realizovat.

14. PRIMÁRNÍ PREVENCE:
Aktivity v MPP byly v letošním školním roce směřovány k efektivní primární prevenci
uskutečňované na naší škole. Žáci se v rámci prevence zúčastnili mnoha přednášek, besed a projektů.
Po celý školní rok se setkávali s odborníky, kteří s nimi diskutovali na témata rozvoje mezilidských
vztahů, drogovou problematiku, nebezpečí šikany a kyberšikany, kriminality, péči o životní
prostředí, vztahů v rodině a dalších nežádoucích jevů.
Na učitelích ležel úkol a to především v budování pozitivního klimatu školy, upevňování dobrých
vztahů mezi žáky, spolupráce s rodinou a prevence nežádoucích aspektů, které s sebou přináší dnešní
doba.
Během celého školního roku se žáci zapojovali do třídních či celoškolních projektů, jejichž cílem
bylo podporovat zdravý životní styl, dodržovat určitá společenská pravidla a osvojovat si pozitivní
sociální chování.

A/ Aktivity a projekty probíhající celoročně
Školní psycholožka Mgr. Lucie Slabá uskutečnila v rámci věnování péče žákům se sociálními riziky
a aktuálními problémy přes 100 hodinových intervencí s žáky a přes 20 kratších, nejčastěji o
přestávkách. S dětmi individuálně pracovala na problematice chování v 7 případech, v 5 případech
byly důvodem spolupráce komplikace ve vztazích ve třídě, po 4 případech se jednalo o rodinné či
osobní problémy žáka, se třemi žáky/ žákyněmi řešila prospěchové potíže, se stejným počtem
probíhala intervence týkající se problematiky pravolevé orientace. V 6 případech řešila kombinaci
více problémů.
Co se týká prohlubování spolupráce s rodiči v rámci jak školních, tak mimoškolních aktivit bylo ve
školním roce realizováno téměř 70 konzultačních hodin pro rodiče žáků školy.
Dále rodiče navštěvovali výchovnou poradkyni a speciálního pedagoga (1x měsíčně).
V problematice zlepšování sociálního klimatu školy, tzn. zkvalitňování vztahů žáků, v třídním
kolektivu, bylo uskutečněno 35 preventivních a intervenčních hodin ve třídách, 6x byl administrován
dotazník pro zjištění vztahů ve třídním kolektivu. Všechny dotazníky byly následně zpracovány a ve
třídách byla provedena zpětná vazba.
Co se týká formování osobnostních rysů, tzn. výchovného působení na morálku žáků tolerance
lidských ras, boj proti xenofobii, upevňování základních pravidel a norem společenského chování,
byly tyto problémy diskutovány průběžně po celý školní rok v rámci všech předmětů, zejména pak
v rodinné a občanské výchově.
Pro zvýšení povědomí o problematice životního prostředí probíhal celoročně projekt „Globe“, který
měl za úkol vzbudit u dětí zájem o přírodní vědy. Stejně tak probíhal i projekt „Třídíme odpad“,
pomocí kterého jsou žáci motivováni k aktivní účasti na třídění odpadu za pomoci „separačního
komanda“ (žáci z vyšších ročníků vzdělávají žáky 1. stupně v dané oblasti)
Nadále bylo během roku školní psycholožkou uskutečněno 20 konzultací s dalšími orgány
spolupracujícími s naší školou – Orgánem sociálně-právní ochrany dětí a Pedagogickopsychologickou poradnou.
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90 konzultací proběhlo mezi školní psycholožkou a pracovníky školy (ředitelem, pedagogy,
výchovnou poradkyní a metodičkou prevence).
Co se týká prevence nevhodného trávení volného času spojeného s rizikovým chováním, byla
realizovaná pestrá nabídka volnočasových aktivit ve škole v podobě sportovních (basketbal, florbal,
basketbal, míčové hry, korfbal, badminton) a uměleckých kroužků (pěvecký sbor, hra na flétnu, hra
na kytaru, keramika, výtvarná výchova, dramatický). Dále měli žáci možnost navštěvování školního
hřiště (mimo hodin školní výuky a o víkendech) a možnost navštěvování školního klubu s
různorodými aktivitami.

B/ Aktivity a projekty neprobíhající celoročně
V říjnu se uskutečnil projekt „Žijeme spolu“. V rámci prevence proti šikaně, zlepšení vztahů mezi
spolužáky, seznámení se s nově příchozími žáky formou aktivního sociálního učení proběhl týdenní
pobyt žáků 6. ročníků. Adaptační pobyt proběhl pod vedením školní psycholožky a třídních učitelů.
V listopadu byla uspořádána, za účasti odborníků z děčínského Doléčovacího centra, beseda s
interaktivní účastí žáků 6. tříd v rámci zvyšování informovanosti o problému návykových látek
(drogy, alkohol, internet, nikotin).
Stejná tématika byla na programu besedy žáků 7. ročníků se školní psycholožkou.
V prosinci proběhl na naší škole vánoční jarmark určený pro děti a jejich rodiče.
V únoru proběhla další beseda za účasti D-centra, tentokrát na téma projevů rizikového chování u
dětí (šikana, kyberšikana, sexuální zneužívání, xenofobie a rasismus), opět s aktivní účastí žáků.
Stejná problematika byla řešena i v 5. třídách se školní psycholožkou.
V dubnu byla, v rámci zvýšení rozvoje sociálních dovedností a efektivní komunikace ve skupině,
posílení spolupráce ve skupině a posílení sebejistoty v kolektivu, uskutečněna interaktivní beseda s
žáky 6. tříd, opět za pomoci odborníků z D-centra Děčín.
V rámci prevence proti šikaně a zlepšení komunikace mezi žáky různých věkových skupin, proběhl v
červnu týdenní společný pobyt ve škole v přírodě - projekt „Malý, velký kamarád“. Jedná se o
celoroční projekt společně strávených chvil žáků 1. a 9. ročníku, jehož vrcholem je výše zmíněný
pobyt.
Na konec školního roku byl pro pedagogy, rodiče a ostatní příbuzné uspořádán koncert školy spojený
s rozlučkovým večerem devátých ročníků.

3/ Co se podařilo, kde byly rezervy?
Co se podařilo:
1) uskutečnit preventivní programy podle výběru a potřeb jednotlivých tříd.
2) spolupracovat s třídními učiteli na prvním i druhém stupni.
3/ eliminovat záškoláctví na minimum neomluvených hodin.
4/ zapojit hodně žáků prvního i druhého stupně do kroužků, které jsou při škole.
5/ zapojit všechny žáky do akcí v MPP
6/ spolupracovat s odborníky z oblasti výchovného poradenství
Co se nepodařilo:
1/ zlepšit chování některých žáků vůči spolužákům
2/ odstranit kouření u některých žáků
3/ zajistit u některých žáků bezproblémovou docházku do školy (skryté záškoláctví)
4/ ještě více spolupracovat s některými rodiči
5/ získat finanční prostředky v rámci dotačního programu „Prevence rizikového chování
v Ústeckém kraji v roce 2013“

Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

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

25

příspěvková organizace
Statutárního města Děčín

Primární prevence je součástí každodenního života v naší škole, proto se snažíme s
„preventivním týmem“, složeným ze školní psycholožky, výchovné poradkyně a školní
metodičky prevence nabízet program, při němž dbáme na aktuálnost a míru jeho užití.
Klima ve škole, důvěra a pocit bezpečí žáků jsou základními kameny prevence a na všech
zmíněných bodech se podílejí učitelé, zástupkyně ředitele i ředitel školy.
V rámci správného plnění MPP spolupracujeme s odborníky z výchovného poradenství a
různými neziskovými organizacemi.
Naše preventivní působení je efektivní s jasně definovaným cílem.
Pokud ale ani sebepromyšlenější program prevence nezabrání rizikovému vývoji žáků a není
v moci či kompetenci školy to vyřešit, dodržujeme princip delegování péče o dítě do rukou
odborníků.

15. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ :
Ze školy odešlo 41 žáků do učňovských oborů a na střední školy. Tři žáci odešli z pátého ročníku do
víceletého gymnázia. Všichni žáci byli přijati v prvním kole a jen minimum z nich muselo podstoupit
přijímací zkoušky.
Rozmístění žáků na SŠ po přijímacím řízení:
EOA Dc
6
Hotel.škola Teplice
1
Gymnázium Dc
5
SŠ Dělnická Dc
10
SPŠ Dc
9
SŠ Libverda Dc
4
SZŠ Dc
3
SŠ letec.a výp. tech.
1
Odolena Voda
SŠ Ruská Dc
2
Spolupráce s PPP Děčín pokračuje na úrovni kontroly plánu žáků s individuálním vzdělávacím
plánem a fyzické kontrol dodržování plánů pracovnicemi poradny. Nadále spolupracujeme s SPC a
jejím pracovníkem PeadDr. Vladimírou Laušmanovou. Výborná je spolupráce s Magistrátem města
Děčína, odborem péče o dítě, které jsme v uplynulém roce využívali velkou měrou. Pro rozvoj
Neustále narůstá počet žáků s vývojovými poruchami učení nebo chování. Konečný stav byl
rekordních 31 žáků integrovaných do běžných tříd. Všichni vyučující respektují individuální
vzdělávací plán a odlišnosti jednotlivých žáků.
Velký nárůst integrovaných žáků v běžných třídách znamenal zvýšenou práci nejen výchovné
poradkyně, ale především třídních učitelů a učitelů českého jazyka. V přijímacím řízení na
střední školy se nic nezměnilo a žáci jsou i nadále přijímáni bez problémů na jakoukoliv jimi
vybranou školu. Již příští rok by se situace měla změnit, dodrží-li krajští pracovnici slib a
nařídí plošné přijímací řízení. Poté budeme moci hodnotit úspěšnost naší školy i podle umístění
žáků na střední školy.

16. MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY, REKONSTRUKCE:
V závěru roku 2012 jsme vyměnili okna do Brožíkovy ulice v suterénu hlavní budovy. Z darů z řad
rodičů a spřátelených organizací a částečně za přispění zřizovatele jsme zakoupili novou keramickou
pec. Z ušetřených finančních prostředků za energii jsme rozšířili počet našich interaktivních tabulí o
další tři kusy, dvě určeny pro první stupeň. Z investičního fondu organizace jsme do školní kuchyně
zakoupili novou plynovou pečící pánev. V období prázdnin byla vytvořena nová tělovýchovná
místnost pro žáky a do budoucna i pro veřejnost. Vedle posilovacích strojů je tato místnost (na délku
větší než tělocvična) připravena jako alternativa v době extrémního počasí.
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Nutnou podmínkou udržení současného stavu budovy a jejího vybavení jsou příspěvky
zřizovatele. Bez Statutárního města Děčín by již neexistovala výuka informatiky. Je nutné si
uvědomit, že stát, který chce po školách moderní způsob vyučování by si mě uvědomit, že
poslední finance na ICT techniku byly školám dány v rámci projektu INDOŠ před 12ti lety.

17. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE:
Spolupráce s orgány ochrany přírody
 Národní park České Švýcarsko




Vědomostní soutěže
Výtvarné soutěže
Informační materiály

 CHKO Labské pískovce



Informační materiály
Soutěže

 ČIŽP


Informační materiály

Spolupráce s nevládními organizacemi
 Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko




Výtvarné soutěže
Soutěž „Na počítači o počítač“
„Život kolem vody“

 TEREZA
 účast v projektu environmentální výchovy „GLOBE“
 Člověk v tísni
 Propagační materiály
 UNICEF
 Podpora projektů – peněžní sbírky
 Informační materiál

Spolupráce s podniky
 ČEZ a.s.
 Exkurze 9. ročníků: hydroelektrárna Ústí n/L Střekov
 Exkurze 7. ročníků: elektrárna Ledvice
 Povodí Labe
 Exkurze 9. ročníků: vodní dílo zdymadla Ústí n/L Střekov
 SČVAK
 Exkurze 8. ročníků: ČOV Děčín Boletice
 Marius Pedersen a.s.
 Exkurze 7. ročník: technické služby
 Eko-kom a.s.
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Přednášky „Tonda obal na cestách“

Spolupráce s obcí
 Odbor životního prostředí



Osvětová činnost – přednášky orientované na sběr, separaci a zpracování odpadů
Informační materiály

 Zvířecí útulek Děčín


Shromažďování krmení na Den zvířat

 ZOO




Informační materiály
Vědomostní soutěže
Exkurze

 Zámek Děčín


Soutěž Historie Děčína

Školní akce
 Separace a sběr odpadů







 Vícekolové sběrové týdny – papír, tetrapaky, víčka
 Podzimní sběr kaštanů a žaludů
 Separace papíru v prostorách sborovny – instalace nových sběrných nádob
 Sběrné nádoby na drobný elektroodpad v prostorách vestibulu
 Sběrné nádoby na monočlánky v prostorách vestibulu
Využití druhotných surovin při některých výtvarných aktivitách - běžná praxe vyučujících
výtvarné výchovy
Třídní akce
 Exkurze a výlety
Projektové dny
 Den Země
 Historie Děčína
Separační komando
EVVO integrovaná do výuky
 Kroužky, volitelné předměty, v učivu průřezové téma- environmentální výchova

Materiální zabezpečení
Na požádání informační materiály z CHKO Labské Pískovce, NP České Švýcarsko, hnutí Arnika,
o.p.s. České Švýcarsko, ČIŽP, Odboru životního prostředí MM Děčín, vlastní iniciativa žáků a
učitelů, spolupráce s rodiči a sponzory.
Škola získala grant z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na „Přírodní učebnu“.
Projekt „Praxí k lepšímu poznání.“ Nám umožnil vytvořit z části méně používaného pozemku
přírodní arboretum, které bude sloužit nejen ke vzdělávání žáků, ale i příchozích občanů města.
Hlavní myšlenkou bylo soustředit na malém prostoru bylinné, stromové a keřové patro rostlin,
typických pro Českou republiku, které by děti měly znát. Údržba arboreta je potom hlavním úkolem
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předmětu pěstitelské práce. Propojením informatiky, dílen a pěstitelství vznikla i mapa arboreta,
s popisky přímo u rostlin.

Sběrové
týdny
1.-10.10
2012

Projekt
Turistický
deník
Děčínska

Sběr
kaštanů a
žaludů
1.-15.11
2012

Papír
Nápoj.
kartony

Den zvířat
8.10.2012

Projekt

Arboretum

Pohádkový
les

30.5.2012

ZOO
Děčín
Ptačí
stezka
4.10.2012

EVVO
ZŠ
Kamenická
Děčín II

Sběrový
týden
7.-14.12
2012

Historie
Děčína
23.4.2012

Den Země
19.4.2012
Tajemný
svět
Ekvádoru
5.3.2012

Tonda
obal na
cestách
14.3.2012
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Environmentální výchova je jednou z priorit naší školy. Díky evropské unii a financím z dotace
jsme mohli zakoupit nové přístroje, které rozšíří možnosti bádání žáků. V přírodovědných
předmětech jsme udrželi zájem o Praktika z přírodopisu a Výzkumy v přírodních vědách.
Rovněž zájem o mimoškolní činnost „Separační komando“ je stabilní. Význam pro další život
našich žáků má i systém třídění a sběru recyklovatelného odpadu, který byl rozšířen i do
jednotlivých tříd.

ZÁVĚR:
Vzdělávání dostává druhou šanci. Návratem finančního stavu prostředků na pomůcky do roku
2010 jsme mohli nakoupit nové učebnice, které jsme tři roky nekupovali. V dalších letech při
stejné dotaci bychom možná mohli i nakupovat z prostředků státu pomůcky bezprostředně
potřebné k naší práci. Čas ukáže, zda nová vláda a nové složení parlamentu bude vzdělání
nakloněno.
Z pohledu ředitele školy byl uplynulý rok podstatně klidnější než předešlé roky. I přes stejný
začátek (promáčení přístavby 1. září), jsme začali plně využívat nové prostory školy a
víceúčelové hřiště. Do našeho kolektivu jsme začlenili psycholožku, která se ukázala velmi
potřebnou pro všechny zainteresované v naší škole. Zájem o školu roste, což nás všechny těší a
je to hlavní motivace pro další, náročnou práci.
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