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ÚVOD:
Školní rok 2015-2016 byl rokem slavnostním a v mnohém jedinečným. Celý rok se nesl v duchu
oslav 80. výročí otevření naší školy. Výjimečným rokem byl z pohledu aktivit, akcí a projektů, které
jsme pořádali. Stejně jako v předešlých letech to byl rok povedený a úspěšný. Zaznamenali jsme opět
několik republikových úspěchů ve sportu i zpěvu. Mimořádný byl rok i v počtu přijatých žáků na
víceleté gymnázium nebo v závěru roku počtem jedničkářů na vysvědčení v osmém a devátém
ročníku. Rok velmi náročný pro děti i učitele skončil a já Vám předkládám jeho shrnutí a hodnocení.

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. Jana Lolloková Vlčková
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 30.6.2016 byl 563. Na začátku školního roku byl počet žáků 562. V průběhu
roku došlo k několika odstěhování a přistěhování žáků do oblasti školy. Z okolních obcí dojíždí 142
žáků.
Počet žáků a počet tříd ve školním roce 2015/2016: stav k 30.6. 2016
Třída

1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

Chlapci

Dívky

Celkem

9
8
11
10
13
11
11
8

22
19
19
24
22
22
24
25

13
11
8
14
9
11
13
17
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Z toho žáci se
integrovaní
v běžné třídě

4
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3.C
4.A
4.B
4.C
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B

14
13
11
13
15
16
16
14
18
12
7
8
16
18

9
11
9
10
15
14
16
17
12
16
21
19
14
12

23
24
20
23
30
30
32
31
30
28
28
27
30
30

287

276

563

Počet žáků
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2
8
5
2
6
43

Průměrný počet
žáků na třídu

563

Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

2

25,6
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Údaje o pracovnících školy:

Vedení školy
Učitelé
Vychovatelky školní
družiny
Vedoucí školního klubu

Správní zaměstnanci

počet

počet prac.

zaměstnanců

úvazků

ředitel

1

1

zástupkyně ředitele

1

1

1. stupeň

14

13,7

2. stupeň

21

19,8

Oddělení ŠD

7

6,3

Klub

1

0,7

THP

2

1,5

školník

1

1

uklízečky

6

5,5

školní jídelna

8

7,5

vrátná

1

1

správce hřiště

1

1

64

59,8

celkem

2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY:
Učební plány
1.-9. ročník – 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 jazyce a cizích jazycích
3. Podporovat rozvoj pohybových dovedností, sportovní výchovu a vést žáky ke zdravému
životnímu stylu
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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 5. - 9. ročník vycházejí z ŠVP a možností školy
5. ročník:
Konverzace v anglickém jazyce, literatura pohádek a pověstí, sportovní výchova, výtvarné činnosti
6. ročník, 7. ročník:
Výzkumy v přírodních vědách, praktikum z přírodopisu, konverzace v anglickém jazyce, školní
redakce, sportovní výchova, informatika, výzkumy v přírodních vědách.
8. ročník, 9. ročník:
Školní redakce, anglické reálie, informatika, praktikum z přírodopisu, výzkumy v přírodních vědách,
sportovní výchova, cvičení z matematiky
Zájmové kroužky vedené v rámci školní družiny nebo školního klubu:
1. Stupeň
NÁZEV KROUŽKU
Sbor „Korálky“
Sbor „Violet Harmony“
Pohybové hry
Šikovné ručičky
Hra na flétnu - začátečníci
Angličtina hrou
Florbal

URČENO ROČNÍKU
1.-3.
4.-9.
4.
2. - výběr
2. – 5.
1.A+B
2. - 3. chlapci výběr
trenéra
3. - 4. chlapci výběr
trenéra
4.- 5.
4. – 5. začátečníci +
pokročilí
1.
4.
5.
4.-5.
3.-4.

Florbal
Basketbal
Hra na kytaru
Veselé malování a tvoření
Dramaťáček
Háčkování
Malý redaktor
Turistický kroužek
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2. Stupeň
NÁZEV KROUŽKU
Sbor „Violet Harmony“
Separační komando a ekokroužek
Badminton
Badminton
Míčové hry
Angličtina hrou
Nebojíme se mluvit anglicky
Hra na kytaru
23 kroužků zájmové činnosti

URČENO ROČNÍKU
3.-9.
6.-9.
6. – 9. dívky
7.-9.
8.
6. – 9.
6.-9.
8.-9.

3. družina:
a. kroužek sportovních a pohybových her
b. kroužek aerobiku
c. každý měsíc školního roku jeden tematický den
(sportovní olympiády, den zvířat, Halloween, cesta za pokladem, pěvecká soutěž,
talent ŠD, vánoční besídky, družinový karneval, výtvarná soutěž, čarodějnický bál,
Kimova hra, netradiční štafetové závody)
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 dva týdny
g. klubové burzy

5. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY , JEJICH
KVALIFIKACI, PRAXI, ZPŮSOBILOSTI.:
Pedagogičtí pracovníci, jejich odborná a pedagogická způsobilost k 30.06. 2016
Příjmení, jméno, titul

Vzdělání, aprobace

prac. zařazení

Skála Jaroslav, Mgr.
Kilianová Šárka, Mgr.

PF – M-Z
PF-M-F,
výchovný poradce

Kučerová Ivana, Mgr.
Špačková Veronika, Mgr.
Střelková Iva, Mgr.
Fialová Terezie, Mgr.
Kapitančíková Jitka, Mgr.

PF - 1.st.
PF – 1.st.
PF-1.st.
PF - 1.st.
PF – 1.st.

ředitel
výchovná
poradkyně tř.uč.
6.rtř.
uč. 2.tř.
uč. 3.tř.
uč. 3.tř.
uč. 3.tř
uč.1.tř.
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pedag.
praxe délka
25
25

Na této
škole

33
26
27
26
25

33
8
24
25
11

12
23
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Lazorová Radka, Mgr.
PF – 1.st
Lolloková Vlčková Jana,
PF - 1.st.
Mgr.
Procházková Alexandra,Mgr. PF – RJ-Z-A

uč. 4.tř.
uč.1.tř.

13
27

13
21

uč.2.st.

32

13

Hospůdková Radka, Mgr.
Skálová Martina, Mgr.

PF –1.st.
PF – Čj-HV

27
28

26
11

Chovanec Petr, Ing.

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

uč.4.tř.
uč. 2. st.
tř.uč.9.tř.
uč.2.st.

24

20

Bucková Miroslava, Mgr
Ledvinková Pateliotisová
Denisa
Vanická Brigita, Mgr.
Novák Martin, Mgr.

UJEP – ČJ-AJ
PF-1.st

37
4

2
4

25
21

3
14

Zemanová Eva, Mgr.

PF-ČJ-HV

16

16

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

PF – Z-Tv
PF – ČJ-Ov
PF –Čj-Aj

16
17
21

16
17
21

Podzimková Kateřina, Mgr.

UJEP – NJ-ČJ

17

5

Benešová Veronika, Mgr.
Tomsa Michal, Mgr.
Andrlík Jiří, Ing.

UJEP - AJ
PF Liberec NJ-D
CH

11
10
19

5
10
11

Gennertová Dana, Mgr.

PF – 1.st.

22

6

Šenová Jana, Mgr.
Kovačková Lucie, Bc.
Kilian Karel, Mgr.

UJEP – 1.st.
UJEP - TV
UJEP – M-F

6
6
28

3
2
2

Vabroušková Nela, Mgr.

UJEP – 1.st.

1

1

Eliška Špůrová

UJEP – 1.st.

1

1

Kolářová Alice, Mgr.
Netopilová Markéta, Mgr
Nepomucká Eva

UJEP – Z-OV
UJEP - AJ
SPgŠ

1
1
37

1
1
37

Špůrová Věra
Malíková Petra
Šperlová Ludmila

SPgŠ
SPgŠ
SPgŠ

uč.1,2.st.
tř.uč.5.tř. do
pololetí
tř.uč. 4.tř.
uč.1.,2.st.
tř.uč.6. tř.
uč.2.st.
tř.uč.8.tř.
uč.2.st.
zást.řed.
uč.2.st.
tř.uč.7.tř.
uč. 2.st.
tř.uč.7.tř.
uč.1.,2.st.
uč.2.st.
uč. 2.st. ICT
prac., ENV
koord.
tř.uč.9.tř.
uč.1.st, třídní
2.tř.
uč.AJ.
uč. TV
uč. 2.st. tř.uč.
8.tř.
uč. 1.st.
tř.uč.5.tř.
uč. 1.st.
tř.uč.1.tř.
uč.2.st. tř.uč.5.tř.
uč.1.a2.st.
ved.vych.
ŠD
vych.ŠD
vych.ŠD
vych.ŠD

33
30
20

33
30
6
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Durdincová Renata

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

Procházková Yveta
Hricáková Michaela
Bobková Michaela
Hanusová Petra

Vedoucí
školního klubu
vych.ŠD
vych.ŠD
AP 3.A
AP 5.A

24

8

3
2
3
1

3
2
3
1

4. ŠKOLSKÁ RADA
V listopadu 2015 proběhly volby do školské rady. Za zástupce pedagogů byly zvoleny Mgr.
Alexandra Procházková a Mgr. Veronika Benešová. Zástupci z řad rodičovské veřejnosti –
zákonných zástupců žáků byli zvoleni Stanislav Nácar a Hana Vondráčková. Za zřizovatele byly za
členy rady schváleny paní Lucie Prokopcová a paní Ing. Marcela Tomanová. Školská rada zasedala
v průběhu školního roku celkem třikrát. Školská rada schválila úpravy školního řádu, výroční zprávu
školy, vzala na vědomí výroční zprávu o hospodaření školy a schválila několika žákům slovní
hodnocení pro klasifikaci ve školním roce.

5. AKCE ŠKOLY 2015 - 2016:
Září:
10.9.
14.9.-18.4.
15.9.
17.9.
29.9.

Arnoltice – výlet - 4.B
PROJEKTOVÝ TÝDEN: Kampaň ZOOM-Děti v pohybu
„Putování za zelenou stopou“
Arnoltice – výlet - 7.B
Arnoltice – výlet - 8.B
Schůzka rodičů 5.+ 6. ročníku – 15.30 třídní

Říjen:
1.10.
1.10.-30.10.
5.-9.10.
6.10.
7.10.
7.10.
5.-8.10.
8.10.
8.10.
12.10.
13.10.
6.10.
15.10.
22.10.
27.10.
do 30.10.
do 30.10.
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

Atletický čtyřboj – krajské kolo
Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů
Adaptační pobyt žáků 6. ročníku – Kytlice, penzion Kovošrot
O kocouru Mikešovi – divadlo, 1.+2.ročník,
Bělásek – 4.ročník
Libverda – 4.A
Den zvířat – sbírka krmení pro zvířata v útulku,
1.stupeň + ŠD individuální oslava dne
1. + 9.tř. v rámci patronace – „Ptačí stezka“– v ZOO
Přespolní běh – krajské kolo
Bělásek – 3.A
Zámek – 4.C
Focení prvňáčků
Malá kopaná
Bělásek – 2.C
Beatles – hudební pořad 5.-9.ročník
Finanční gramotnost – soutěž pro 5., 8.-9. ročník
Třídní kola „Mladý Démosthenes“ 2.stupeň
tel.: 412 526 498
tel.: 412 523 425
skala@zskamenicka.cz
info@zskamenicka.cz
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Listopad
2.-6.11.
4.11.
5.11.
6.11.
6.11.
7.-14.11.
10.11.
11.11.
12.-13.11.
16.11.
16.11.
18.11.
18.11.
18.11.

25.11.
26.11.
30.11.
listopad

Výjezd žáků v rámci projektu „Jazyková gramotnost 2015“ - Německo
Florbalová liga – mladší žáci – 6.-7.ročník
Brundibár – divadlo – 4.B+4.C,
Začíná bruslení – 2.-3.ročník
Futsal – 6.-7.ročník
Výjezd žáků v rámci projektu „Jazyková gramotnost 2015“ – Anglie
Dopravní výchova – Policie ČR – 5.ročník
Florbalová liga – starší žáci 8.-9.ročník
iBobr – 2.kolo testování žáků z informatiky – 5.-6.ročník
Futsal – starší žáci – 8.-9.ročník
Poznáváme a ochutnáváme podzim – 1.+9.ročník projektový den
Bělásek – 4.ročník
Florbalová liga – dívky – 8.-9.ročník
Předání dokumentace dopravně bezpečnostních opatření kolem školy
představitelům města - 14.00 škola
Realizační tým „Po Kamenické ulici NA ZELENOU“
Tvoření s Běláskem – 3.ročník
Tvoření s Běláskem – 2.B
Zubrnice – výlet 2.C
Mladý Démosthenes – řečnická soutěž pro 2.stupeň – školní kolo

Prosinec:
1.-10.12.
1.12.
1.12.
1.12.
1.12.
1.12.
2.12.
2.12.
2.12.
3.12.
3.12.
3.12.
3.12.
4.12.
7.12.
8.12.
9.12.
10.12.
10.12.
11.12.
15.12.
17.12.
17.12.

Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

Soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu (vyhodnocení 11.12.)
Kino Sněžník – Indie – zeměpisný pořad – 7.-8.ročník
Zubrnice 2.B+C
Škola 2015 – 8.roč.
Zámek Děčín – 1.A – Vánoční školní program
Divadlo Děčín – Čert a Bára, 3.A+B,
Škola 2015 – 9.roč.
Začíná kurz plavání pro 3.-4.ročník
Zámek Děčín – 1.B – Vánoční školní program
Divadlo Děčín – Červená Karkulka, 4.roč. + 5.B
Zámek Děčín – 1.C – Vánoční školní program
Florbalová liga – 6.-7.ročník dívky
Školní žákovská rada 7.40 - jídelna
Mikuláš u vchodu, ve třídách dle zájmu třídních, Mikuláš v MŠ Liliova - 9.00
Vánoční focení
Projektový den: „ Advent“
Školní kolo – olympiáda ČJ
Vánoční jarmark – 16.00-17.30hod.
Okresní kolo – florbalová liga 6.-7.ročník
Mikulášský turnaj – sálová kopaná 4.-5.ročník
České Vánoce Josefa Lady – divadlo, 1.třídy, cena 50Kč+autobus
Olympiáda řemesel
Skřivánek – školní kolo ( 13.00hod.)

tel.: 412 526 498
tel.: 412 523 425
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Leden
leden
7.1.
8.1.
13.1.
19.1.
22.1.
21.1.
23.1.
Leden
Leden
Leden
Leden
Leden
Leden
29.1.

Školní kolo – olympiáda – dějepis
2.B – Hasík , beseda s hasiči – 1.část
7,40 hod.- zasedání žákovské rady v jídelně
2.B – Hasík , beseda s hasiči – 2.část
2.B – Hasík , beseda s hasiči – 3.část - návštěva hasičské stanice
7,40 hod.- zasedání žákovské rady v jídelně
Den otevřených dveří pro rodiče předškoláků 14.00 – 15,30
Den otevřených dveří pro rodiče předškoláků 9.00 – 11,00 hod.
Školní kolo – „Mladý Démosthenes“
Školní kolo olympiády z chemie
Školní kolo olympiády ze zeměpisu
Školní kolo olympiády z NJ
Školní kolo olympiády AJ
Školní kolo matematické olympiády
Pololetní prázdniny

Únor
1.-10.
2.2.
4.2.
5.2.
5.2.
8.2.
11.2.
11.2.
11.2.
11.2.
16.2.
18.2.
19.2.
21.-26.2.
22.2.
24.2.
25.2.

2. kolo sběrové soutěže – papír, víčka, tetrapaky
Školní kolo – biologická olympiáda – 6.-7.ročník
Primární prevence – beseda – 6.B ( 5.-6.vyuč.hodina)
Školní žákovská rada – 7.40 jídelna
Zápis do 1.ročníku – doprovod žáků 8.roč.
Okresní kolo – olympiáda Čj
Školní kolo – recitační soutěže – 1.stupeň
Školní kolo – recitační soutěže – 2.stupeň ( 13.45hod.)
Školní kolo – biologická olympiáda – 8.-9.ročník
Primární prevence – beseda – 7.A ( 3.-4.vyuč.hodina)
Olympiáda Z – okresní kolo
Anglický jazyk – okresní kolo
Školní žákovská rada – 7.40 jídelna
LVVZ - Klínovec
Primární prevence – beseda – 6.A ( 5.-6.vyuč.hodina)
Florbal – Cheb ( postupové kolo na republikové finále)
Okresní a krajské kolo pěvecké soutěže

Březen
1.3.
2.3.
2.3.
3.3.
4.3.
4.3.
7.- 11.3.
10.-11.3.
14.-18.3.
14.-31.3.
14.3.
16.3
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

2.A – Hasík , beseda s hasiči – 1.část
Gymnastické závody – 2. stupeň
Staré pověsti české – výstava, muzeum Ústí nad Labem, 6.A
Staré pověsti české – výstava, muzeum Ústí nad Labem, 6.B
Kino Sněžník: „ Afrika, kolébka lidstva“, 7.+8.ročník
CHKO – beseda, 2.C
JARNÍ PRÁZDNINY
Finále České republiky ve florbale Benešov u Prahy – naši kluci
Týden v pohybu – soutěž o zelené stopy – 1. stupeň
Školní kolo „ Historie Děčína“ – 6.– 9.ročník
Tvoření s Běláskem – 3.ročník
Městské kolo recitační soutěže
tel.: 412 526 498
tel.: 412 523 425
skala@zskamenicka.cz
info@zskamenicka.cz
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16.3.
18.3.
18.3.
18.3.
22.3.
22.3.
22. - 23.3.
18.3.
22.3.
24.4.
30.3.

31.3.

2.A – Hasík , beseda s hasiči – 2.část ( od 10.00)
Školní žákovská rada – jídelna v 7.35hod
Pohádka ze starého mlýna, 1.-2.ročník
Jak jste to myslel, pane Shakespeare? , 7.-9.ročník
Zubrnice – 3.A
2.A – Hasík , beseda s hasiči – 3.část - návštěva hasičské stanice
Finále Karlovarského skřivánka Karlovy Vary – Eliška Kuncová
Matematický klokan 2016 – 4.-9. ročník – 1.,2. vyuč.
Okresní kolo Matematická PYTHAGORIÁDA : 5. postupující
Velikonoční prázdniny
9.ročník – beseda Městská policie Děčín
9.A – 5.vyučovací hodinu – zneužívání, domácí násilí, šikana
9.B - 6.vyučovací hodinu – zneužívání, domácí násilí, šikana
Memento – 7.+8.ročník, 10.00-11.35hod.

Duben
1.4.
4.-13.4.
4.4.
5.4.
7.4.
7.4.
8.4.
11.4
11.4.
12.4.
12.4.
12.4.
13.4.
13.4.
18.4.
18.4.
19.4.
19.4.
19.4.
21.4.
21.3.
21.4.
22.4.
22.4.

25.4.
25.4.
25.4.
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

Školní žákovská rada – 7.35hod. – jídelna
3. kolo sběrové soutěže – papír, tetrapaky, víčka
Florbalová liga - 2.-4.ročník
Matematická olympiáda – okresní kolo postupující
Sférické divadlo, ( 5.roč.,8.roč., 7.B)
Malá kopaná
Kouzelník, 1.stupeň
7.B – beseda s Městskou policií ČR – Ov
6.A – beseda s Městskou policií ČR – Ov
Třídní schůzky 16.00 – 17.00 hod.
7.A – beseda s Městskou policií ČR – Rv
6.B – beseda s Městskou policií ČR – Ov
Okresní kolo – olympiáda Př – 8.- 9.ročník
9.roč. – beseda s Městskou policií ČR
8.B – beseda s Městskou policií ČR – 3.hodina
8.A – beseda s Městskou policií ČR – Vv
McDonald´s cup – 4.-5.ročník – okrsek
Vybíjená – 4.-5.ročník - dívky
8.A – IPS – 10.30 – 12.00 ( 12.30 – rozchod u školy)
Vybíjená – 4.-5.ročník- chlapci
Okresní kolo – olympiáda Př - 6.- 7.ročník)
Miniházená – 1.-5.ročník
Planetárium – Teplice – 6.ročník,
Projektový den „Den Země“
1.ročník – sportovní den
2.stupeň - výjezdy
6.ročník – technické služby
7.ročník – úklid okolí
8.ročník – čistička odpadních vod
9.ročník – Ústí nad Labem - zdymadla
8.B – IPS – 10.30 – 12.00 ( 12.30 – rozchod u školy)
7.B – beseda s Městskou policií ČR – Ov
6.A – beseda s Městskou policií ČR – Ov
tel.: 412 526 498
tel.: 412 523 425
skala@zskamenicka.cz
info@zskamenicka.cz
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25.4.
26.4.
28.4.
29.4.
30.4.

Planetárium Teplice 6.B
McDonald´s cup – 2.-3.ročník – okrsek
Finále „ Historie Děčína“
Školní žákovská rada – 7.35hod. – jídelna
Terezín – dějepisná exkurze

Květen
2.5.
3.5.
5.5.
5.5.
5.5.
9.5.
10.5.
10.5.
11.5.
11.5.
11.5.
12.5.
13.5.
13.5.
13.5.
16.5.
16.5.
16.5.
20.5.
23.5.-27.5.
25.5.
26.5.
27.5.
27.5.
30.- 3.6.

2.B – školní výlet Růžová
5.ročník – školní výlet – Liberec IQ Landie
2.A – školní výlet Růžová
9.ročník – Terezín
8.ročník – Liberec IQ Landie
2.A – turistický deník - Sokolí vrch
2.B – turistický deník - Sokolí vrch
Okresní kolo – Mc Donald´s cup – 1.-3.třídy
Okresní kolo – Mc Donald´s cup – 4.-5.třídy
9.roč. – beseda s Městskou policií ČR
1.ročník – turistický deník
2.C – turistický deník - Sokolí vrch
Kino Sněžník - Nicholas Winton – 9.ročník, 40Kč
IT – soutěž ( DDM Děčín)
Školní žákovská rada – 7.40 jídelna
Pohár rozhlasu – atletika, 6.-9.ročník
7.B – beseda s Městskou policií ČR – Ov
6.A – beseda s Městskou policií ČR – Ov
Fotbalový turnaj – 8.-9.ročník
Sběrová soutěž – papír, lepenka, tetrapaky, víčka – poslední kolo
Focení tříd 1.stupeň
Focení tříd 2.stupeň
Školní žákovská rada – 7.40 jídelna
Pohádkový les – 9.ročník příprava
Cyklistický kurz – Jablonné v Podještědí

Červen
1.6.
3.6.
6.-10.6.
8.6.
8.6.
9.6.
13.6.
14.6.
15.6.
16.6.
17.6.

Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

Turistický deník – Sněžník 4.C
Studenti sobě
ŠVP – Nové Město pod Smrkem 1.+ 9.ročník
Praha – třídní výlet 4.C
Pravčická brána – třídní výlet 4.A
Ústí – třídní výlet 7.A
Liberec – třídní výlet 2.C
Říp – třídní výlet 7.B
Turistický deník – Sněžník 4.A+B
Mirákulum - výlet pro nejaktivnější žáky školy
ŘEDITELSKÉ VOLNO
14.00 slavnostní zasedání bývalých a současných učitelů v jídelně školy, sbor,
slavnostní zahájení, provádění bývalých učitelů po škole, raut, občerstvení,
volná zábava
tel.: 412 526 498
tel.: 412 523 425
skala@zskamenicka.cz
info@zskamenicka.cz
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20.6.
21.6.
22.6.
23.6.
17.00 – 18.30
24.6.
25.6.

27.6.
28.6.
29.6.
29.6.

Sportovní den – 1.třídy
Sportovní den – 2.-3..třídy
Akademie –16.30 – 18.00 1.stupeň
Akademie – 15.00 – 16.30 1.stupeň
2. stupeň + rozloučení žáků 9.ročníku
Sportovní den – 4.-5.tříd
Absolventský den
slavnostní zasedání absolventů v jídelně školy, sbor, slavnostní zahájení,
provádění po škole, raut, občerstvení, volná zábava
Rafty – nejaktivnější žáci – 2.stupeň
Sportovní den – 6.-7.ročník
Sportovní den – 8.-9.ročník
Třídní výlet – 2.A+2.B

Hodnocení příležitostných akci ve školní družině
rok 2015/2016
Ve školním roce jsme uskutečnili 22 příležitostných akcí
/ z toho byly 4 akce neplánované/.
Akcí se zúčastnilo 1706 žáků.
Září
Říjen

Sportovní olympiáda
Den zvířat
Halloween
Cesta za pokladem

Listopad Pěvecká soutěž Doremi 1.+ 2. tř.
Turnaj ve vybíjené 3.+4. třídy
Prosinec Vánoční besídky
S čerty nejsou žádné žerty 1.-2.tř.
Čertovská diskotéka 3.-4. tř.
Leden

Módní přehlídka 3+4. třídy
Výtvarná soutěž

Únor
Březen

Družinový karneval
Talent školní družiny
Turnaj ve vybíjené 3.+4. třídy

Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735
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Duben

Čarodějnický bál 1.-2.tř.

Květen

Cesta za pokladem 1.+2. třídy
Kimova hra 3.+4. třídy
Sportovní olympiáda

Červen

Netradiční štafetové závody 1.r.
Netradiční štafetové závody 2.r.
Netradiční štafetové závody 3.r.

Neplánované akce :
Setkání s pejsky
Návštěva MC Rákosníček
Návštěva Jurty
Den dětí

AKCE ŠKOLNÍHO KLUBU:
(počty účastníků)
ZÁŘÍ:
Kurz „Keramika v kuchyni“ (6)
ŘÍJEN:
Den zvířecích mazlíčků (46-20)
LISTOPAD:
Soutěž VV „Region očima dětí“ – knihovna DC (15)
Soutěž VV „Srdce z lásky darované“ – časopis AGE (30)
Soutěž VV „ Ze starého nové“ – časopis AMOS (5)
Kurz hedvábí
PROSINEC:
Soutěž VV „Andělé“ – Teplice (51) – 1.-3.místo
Vánoční disko s družinou
BŘEZEN:
Soutěž VV „Vajíčko“ – Pivovar Děčín – (13) – 4 ocenění
1. kulinářská soutěž – „Chuťovky“ (15)

DUBEN:
Soutěž VV „Moje město“ – Havířov (13)
Druhý den zvířecích mazlíčků (75-20)
KVĚTEN:
Kurz „Malované deštníky“ (8)
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735
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Kurz háčkování hooked kabelek (13)
1. burza školy (50)
Běh do schodů (16)
ČERVEN:
Akademie
2. kulinářská soutěž „Koktejly“ (14)
2. burza školy (45)
3. zvířecí den (60-15)

6. UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH V RÁMCI
REGIONU A CELOREPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍCH:
UMĚLECKÉ SOUTĚŽE:
Recitační soutěž - celkem 28 účastníků školního kola,
město: postup Natálie Jaborová a Josef Procházka
okres: postup Natálie Jaborová
kraj: účast Natálie Jaborová
Skřivánek - celkem 45 žáků ve školním kole,
Krajské kolo Karlovarského skřivánka přineslo další úspěch našim zpěvákům v podobě pěti ocenění
a jednoho postupu. Výborné výkony našich zástupců přinesly tři třetí místa a dvě první.
Výsledky:
A1 sólo: 3. místo Nikola Krulichová
B - sólo: 1. místo Eliška Kuncová - postup do Karlových Varů
B - duo: 1. místo Natálie Břízová, Michaela Haluzová; 3. místo Eliška Kuncová, Jan Pokorný
B - trio: 3. Dominika Sejkorová, Anna Průchová, Jiří Průcha
Finále Karlovy Vary – Eliška Kuncová 3. místo
VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE:
Historie Děčína – školní kolo 23 žáků,
město: 7. místo
Matematické soutěže:
Pythagoriáda - okresní kolo 5.ročníku: 2. místo Tomáš Toman, úspěšný řešitel Petra Rejmanová
Matematická olympiáda - školní kolo: postup do okresního kola - Michala Sinkulová, Radka
Husáková, Lukáš Záleský
Matematický klokan 2016:
kategorie Cvrček: 1. Tomáš Holeček, 2. Šimon Tomášek, 3. Kateřina Nedvědová
kategorie Klokánek: 1. Tomáš Toman (nejlepší výkon na škole), 2. Dominik Lauko, 3. Veronika
Kikalová, Františka Blažková
kategorie Benjamín: 1. Michala Sinkulová, 2. Šimon Vítek, 3. Adam Závěrka
kategorie Kadet: 1. Adéla Koblížková (nejlepší výkon v kategorii za posledních 8 let), 2. Ladislav
Turek a Tereza Juhaszová, 4. Jaroslav Pauko
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE: (počet účastníků soutěže)
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

tel.: 412 526 498
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Atletika:
Pohár rozhlasu okresní finále:
1. místo ml. žáci; sestava: Trojan, Vondráček, Darius, Trčka, Pšenička, Pajonk, Přeučil, Žemlička,
Vybíral F. a Malec
3. místo st. žáci; sestava: Kunc, Sluka, Fárek, Řízek, Turek L., Turek J., Dobrovolný, Fiedler,
Neruda
Atletický čtyřboj okresní přebor:
1. místo: mladší žáci (Trojan, Trčka, Pšenička, Vondráček, Vait),
1. místo: mladší žákyně ( Haluzová, Janů, Bláhová, Žáková a Zavadilová)
3. místo: starší žáci (Neruda, Sluka, J. a L. Turkovi
4. místo: starší žákyně (Havlová, Fórrová, Koblížková, Srbecká, Kalivodová)
Přespolní běh okresní přebor:
1. místo - mladší žákyně ( Haluzová, Ernstová, Janů, Zavadilová, Maniurová a Marešová)
3. místo - mladší žáci (Pšenička, Trojan, Závěrka, Cohla, Dufek a Vait)
5. místo - starší žákyně (Kopecká, Koblížková, Jančová, Kaslová a Havlová)
1. místo – starší žáci (Kunc, Neruda a Jarda Turek, Žemlička, Turek L. a Koloc)
McDonald’s cup Kategorie 1.-3.r. - okres: 1. místo – (15); kraj: 5. místo (15)
Kategorie 4.-5.r. – okres: 1. místo – (15); kraj: 1.místo; republika 13.místo
Florbal:
Mladší žáci (3-5):
Okres: 1. místo, kraj: 1. místo, TOP 8 ZÁPAD: 2. místo; republika: 3. místo (15)
Basketbal:
Město: ml. ž.- 2.místo (10); st.ž. – 2. místo (8)

PŘEHLED ÚČASTI A VÝSLEDKŮ V OLYMPIÁDÁCH
A VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍCH 2015-2016
OLYMPIÁDY 2015-2016
OLYMPIÁDA
Dějepis

POČET ÚČ.
ŠK.KOLO
25

Český jazyk

22

Matematika

10

Finanční gramotnost
Anglický jazyk

153
138

Matematika
6,7,8
Chemie

20

Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

OKRESNÍ KOLO
UMÍSTĚNÍ
účast 2
13. Štochl, Jaborová
účast 3
6.Koblížková
účast 5,
Toman ÚŘ
6
účast 2
5. Závěrka,
2. Horkuličová
účast 3
Sinkulová ÚŘ
-

8
tel.: 412 526 498
tel.: 412 523 425
skala@zskamenicka.cz
info@zskamenicka.cz
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UMÍSTĚNÍ
-

3 - 4.místo
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Přírodopis 6,7

27

2

Přírodopis 8,9

24

Zeměpis 6,7

58

Zeměpis 8,9

14

Matematický klokam

375

Pythagoriáda 6-9
Pythagoriáda 5

127
63

Souhrn

1064

účast 2
8. Šidlofová
účast 3
6. Ernstová,
účast 1
6.Štochl
Umístění v okrese: 4.
Toman, Holeček, 8.
Lauko, 10.
Koblížková
účast 2
2. Toman,
ÚŘ Rejmanová
25

3

Celkem se hlavních vědomostních, uměleckých a sportovních soutěží účastnilo 898 žáků školy.

7. INFORMACE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ:
Plán DVPP pro školní rok 2015-2016 byl splněn ve všech bodech. Vyučující se v průběhu roku
účastnili projektu spolupracující firmy AV MEDIA, která získala grant na vzdělávání pedagogů
v oblasti ovládání prvku interaktivní tabule a tvorby výukových materiálů ve všech předmětech
vzdělávání. Každý vyučující se účastnil svého oborového vzdělávání. Splněn byl Ing. Andrlíkem
doškolovací lyžařský kurz.
V rámci doplnění kvalifikace byla úspěšná Bc. Sklenářová, a Mgr. Nela Vabroušková. Ostatní
pedagogové budou ve svém studiu podporování ještě v příštím školním období.
V prázdninovém termínu se letní školy VV účastnila vychovatelka ŠK p. Durdincová.
V úvodu školního roku vycestovaly tři kolegyně na jazykové pobytové kurzy AJ do Velké Británie.
Vzdělávání bylo hrazeno z projektu „Jazykové vzdělávání 2015“ do kterého jsme se během prázdnin
přihlásili.
DVPP v uplynulém období absolvovali všichni pedagogičtí pracovníci školy. Díky projektům
jsme ušetřili i část finančních prostředků. V průběhu roku dokončila vzdělání jediná
nekvalifikovaná síla. Ostatní mají ještě další možnost dokončení studia v novém školním roce.

8. ZPRÁVA O JEDNOTLIVÝCH STUPNÍCH ŠKOLY:
PRVNÍ STUPEŇ:
Školní rok byl ukončen s 327 žáky. Průměrný počet žáků na třídu představuje 23,4 žáka. Z 327 žáků
271 prospělo s vyznamenáním, 55 prospělo a jeden žák neprospěl. Na konci školního roku bylo
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uděleno 85 pochval a dvě snížené známky z chování. Neomluvená absence 22 hodin byla
zaznamenána u dvou žáků ve dvou třídách třetího ročníku.
Pedagogický sbor zaznamenal jen nepatrné změny a úpravy. Do první třídy nastoupila Eliška
Špůrová, která si v průběhu roku dokončila vzdělání a díky pomoci zkušených kolegyní zvládla práci
v první třídě bez problémů. V pololetí dost nečekaně odešla p.uč. Pateliotisová, za níž jsme získali
okamžitě bývalou absolventku školy Nelu Vabrouškovou, která si při nelehké práci v páté třídě
stačila dokončit vzdělání. Jedna z pátých tříd byla opět vyučována částečně učiteli druhého stupně.
Nově nastupující třídní této třídy Alice Kolářová převzala žáky od paní uč. Kapitančíkové a s částí
bude pokračovat na druhý stupeň, pro který má aprobaci. K jiným změnám v kolektivu nedošlo.
První stupeň dosáhl v uplynulém roce počtu čtrnácti tříd a jak se ukázalo, svého maxima dosáhne
v roce následujícím. Přestože jsme byli připraveni na nápor rodičů a odhodláni neotevřít další tři
první ročníky, zápis naše odhodlání radikálně změnil. Bylo nám líto odřeknout celou jednu třídu
zájemců o naši školu a po usilovném hledání a kombinování jsme nakonec našli prostory pro další
třídu prvního stupně. Celkem se k zápisu přihlásilo 85 budoucích žáků, deseti byl nástup do školy
odložen o rok a ze dvou dětí, jejichž rodiče žádali o předčasné zaškolení, bylo jednomu vyhověno.
V prvních třídách by tak měl být námi avizovaný počet 25-26 žáků.
Mimořádně úspěšné byly pro uchazeče i přijímací zkoušky na víceleté gymnázium. Přestože nejsme
zastánci odchodu kvalitních dětí na tento typ školy a nijak žáky pátého ročníku nepřipravujeme,
odejde z páté třídy hned pět žáků.
Všechny úkoly dané školním vzdělávacím programem byly splněny, stejně tak byla splněna všechna
průřezová témata pro daný stupeň. K rozvoji čtenářské gramotnosti jsme využili finanční prostředky
z projektu „Jazykové vzdělávání 2015“ a nakoupili jsme do školní žákovské knihovny více jak 180
nových titulů. V rámci stejného projektu vytvořili vyučující českého jazyka deset příprav na
čtenářské dílny pro 3. a 4.ročník.
Celý půlrok se žáci prvního stupně připravovali na svou školní akademii, kterou na konci června
museli předvést pro velký zájem rodičů hned ve dvou dnech. Představení se povedla všem a byla za
nimi vidět obrovská práce všech třídních učitelek. Dramatický kroužek navíc reprezentoval školu
v dalším ročníku městského projektu „Studenti sobě“.
V průběhu roku proběhly ve škole dva týdny (podzimní a jarní) aktivit projektu „ZOOM Děti
v pohybu“. Podzimní týden byl zároveň závěrem projektu „Po Kamenické ulici NA ZELENOU“.
Tento projekt ke zvýšení bezpečné cesty žáků do školy byl ukončen předáním projektové
dokumentace na úpravy komunikací v okolí školy náměstkyni primátorky měst Mgr. Haně
Cermonové. Pokračovaly projekty „Malý, velký kamarád“ a „Turistický deník. Velmi aktivní byli
žáci čtvrtého ročníku v odhalování „nezdravých“ potravin ve školním krámku. Jejich rozbory přijala
školní žákovská rada a dala podnět řediteli ke změnám prodeje potravin pro nový školní rok.
Mimořádných úspěchů dosáhli naši žáci v kopané (postup do republikového finále McDonald cup),
v matematice všech soutěží se prosadil Tomáš Toman, v soutěži finanční gramotnost postoupilo
družstvo z 5.ročníku do krajského kola a skončilo v něm na čtvrtém místě. Výborně si vedl
v recitační soutěži druháček Josef Procházka, který se probojoval až do okresního kola. Všestrannost
našich žáků se v uplynulém roce opět ukázala. Svůj podíl na výborných výkonech mají samozřejmě i
učitelé, kteří děti připravují ve svém volnu v mimoškolní činnosti.
Školní družina:
Školní družina se nadále rozrůstá. Šest oddělení je rozmístěno na tři místa ve škole. Počet zájemců o
družinu je limitován kapacitou družiny 185. V závěru roku a s vyhlídkou dalšího nárůstu žáků na
prvním stupni jsme zažádali o navýšení kapacity ŠD o 25 žáků.
V nových prostorách nového oddělení se dětem líbilo, a to i přesto, že se jednalo o kmenovou třídu.
Školní družina pokračovala ve své činnosti dle předem vypracovaného ročního plánu včetně zapojení
svých vychovatelek do přípravy školního jarmarku a akademie.
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Neopakovali jsme chybu z minulých let, kdy žáci čtvrtého ročníku navštěvovali školní klub. Tento
experiment předešlých let znamenal odliv žáků druhého stupně z klubu, což bylo nežádoucí a
význam školního klubu tak ztratil smysl. Jediným negativem školní družiny je její podfinancování.
Početně je dětí dostatek, ale finance přesto výrazně nepokrývají platy vychovatelek. Družina se tak
dofinancovává ze mzdových zdrojů jiných pracovníků. Vzhledem k tomu, že považujeme za nutnost
postarat se o žáky i v mimoškolním čase a nepřidělávat tak starosti rodičům, musíme toto negativum
strpět.
Stabilně dobré výkony podává kolektiv pracovníků vyučující žáky prvního stupně. Stabilita
kádru, spolupráce, předávání si zkušeností, to vše mělo za následek, že i mladší kolegyně
zapadly do kolektivu a svoji práci zvládají velmi dobře. Na jedničku je také zvládání
moderních technologií, které jsou nejen vyučujícím nabízeny, ale jimi i hojně využívány.
Pozitivní je i skutečnost, že vyučující nemuseli řešit žádné výrazně negativní projevy v chování
žáků.
DRUHÝ STUPEŇ:
Ve školním roce 2015-2016 se vzdělávalo na druhém stupni celkem 236 žáků, 92 ukončilo ročník
s vyznamenáním, přičemž rekordní byl počet vyznamenaných žáků v osmém a devátém ročníku,
celkem 44 žáků. Prospělo celkem 135 žáků a bohužel byl rekordní i počet opravných zkoušek a
propadajících. Opravnou zkoušku vykonávalo celkem 15 žáků a úspěšných bylo 5, dva žáci
neprospěli a postupovali věkem. Zaznamenáváme tedy nejhorší výsledek za poslední léta. Celkem
deset žáků opakuje ročník (převážně z matematiky a českého jazyka). Negativně rekordní byl i počet
neomluvených hodin, celkem 181. Většinu zaznamenaly pouze dvě dívky devátého ročníku, které
kromě snížené známky z chování navíc nedokončily základní vzdělání a jejich absence se řešila ještě
po ukončení školního roku na odboru OSPOD. Snížená známka z chování byla nakonec udělena šesti
žákům. V dalším školním roce bude třeba vytvořit nový systém posuzování zameškané absence a
zpřísnit postupy i vůči rodičům dětí.
Pedagogický sbor posílila Mgr. Markéta Netopilová (AJ). V konci školního roku odešla na
mateřskou dovolenou Bc. Bára Sklenářová, které následně skončila pracovní smlouva na škole.
Z nekvalifikovaných pedagogů evidujeme studující Bc. Lucii Kovačkovou (TV) a s hodinami
výtvarné výchovy nám pomáhá nadále naše vychovatelka školního klubu p. Durdincová. V závěru
roku ukončila svoji práci Mgr. Bucková, která zastupovala za vyučující AJ.
Naprosto bez problémů se povedl přechod školy na digitální žákovskou knížku. Nově jsme pro žáky
připravili „Žákovské listy“, pro informace a sdělení vyžadující podpis rodičů. Škola dokončila
výměnu tabulí a zprovoznila ve všech učebnách datové přístupy. S nárůstem počtu kmenových tříd
jsme museli dočasně zrušit jazykovou učebnu a přemístit její část do přístavby. Kmenové třídy jsou
již ve všech učebnách školy kromě chemie a počítačové učebny. V následujících letech již nebude
možné navyšovat počet tříd.
Rok jsme zahájili netradičně jeho počátku týdnem aktivit ZOOM Děti v pohybu. Využili jsme
mimořádného počasí a shromáždili všechny podzimní činnosti do posledního týdne září. Žáci se tak
vzdělávali v sebeobraně, branných aktivitách, v BESIP, besedovali s Policií, sociálními pracovníky,
lékaři….
Mimořádný byl počet žáků vyjíždějících do zahraničí. Na kurzy do Velké Británie a Německa vyjelo
celkem 72 žáků. Využili jsme tak vypsaný dotační titul na cizojazyčné kurzy pro nejstarší žáky
druhého stupně v našem projektu „Jazyková gramotnost 2015“. K rozvoji čtenářské gramotnosti
jsme využili stejné finanční prostředky k nákupu nových knih do školní žákovské knihovny.
Čtenářské dílny byly vytvořeny pro 6. a 7. ročník.
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Standardně vynikající máme výsledky ve vzdělávání, sportu, recitaci, zpěvu, ekologii. V letošním
roce jsme ustoupili z pozic okresních umístění ve vědomostních olympiádách. Přesto jsme získali 25
účastníků okresních kol. Ve sportu jsme se dvakrát účastnili republikového finále a bronzového
skřivánka přivezla z karlovarského finále Eliška Kuncová. Mimořádné úspěchy měli žáci
v závěrečném hodnocení klasifikace. Přejme si, aby odcházející žáci udrželi své výborné dovednosti,
vědomosti a návyky i pro střední a následně vysoké školy.
Závěr školního roku byl velmi hektický, prožili jsme nezapomenutelnou atmosféru v divadle při
představení žáků druhého stupně. Naprosto odzbrojující a dojemné pak bylo loučení historicky
nejúspěšnějších devátých tříd při jejich vystoupení a slavnostním ukončení školní docházky.
Školní klub
Poučeni s předešlého roku jsme neopakovali chybu a do školního klubu nezařadili žáky čtvrtého
ročníku. Znamenalo to zvýšený zájem žáků, pro které je klub prioritně zřízen, tedy žáků druhého
stupně.
Klub se svými jednotlivými činnostmi v průběhu týdne si získal větší zájem žáků. Připraveny byly
zajímavé soutěže, burzy, oslavy významných dní.
K oslavám výročí přispěl klub samostatnou výstavou výtvarných děl v Obchodním centru Pivovar
Děčín, která se setkala s mimořádným zájmem veřejnosti a jen těžko jsme vysvětlovali, proč není
výstava prodejná. Činnost školního klubu lze považovat za úspěšnou a poděkování patří paní
vychovatelce za mimořádnou práci nejen pro klub, ale i za výzdobu celé školy.
Na druhém stupni jsme prožili náročný rok, jehož většina výsledků musela každého potěšit.
Získali jsme hned tři granty, díky kterým jsme připravili žákům možnosti podívat se bez
větších financí do zahraničí. Byli jsme s žáky u jejich mimořádných úspěchů. Zaznamenali
jsme mimořádné výsledky v prospěchu 8. a 9. tříd.
Rok nám však ukázal i negativa v podobě neúspěchů v opravných zkouškách 6. ročníku.
Špatný byl i výsledek neomluvených hodin v 9. ročníku a hlavně nás mrzí, že díky této absenci
dvě žákyně nedokončily základní vzdělání. V dalším roce musíme změnit systém omluv
absence žáků a hlavně zvýšit motivaci nejstarších žáků k docházce do školy.

9. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ, TESTY, PRŮMĚRY:
Plošné testování ve čtenářské gramotnosti - 6.ročník:
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PRŮMĚRY TŘÍD 2. STUPNĚ V PRVNÍM POLOLETÍ A NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU:
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Při porovnávání jednotlivých let jsou patrné změny prospěchových průměrů žáků v jednotlivých
ročnících.

10. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ :
Výsledky přijímacího řízení
Studium na škole ukončilo 60 vycházejících žáků, kteří zamířili na střední školy viz. níže. Šest žáků
vykonávalo přijímací řízení na víceleté gymnázium. Všichni byli přijatí.
Střední škola
Počet žáků
Gymnázium Děčín
6
Gymnázium a SOŠ Ústí nad Labem
2
Obchodní akademie Děčín
12
Obchodní akademie Ústí nad Labem
5
SŠ lesnická Šluknov
1
SOŠ umělecká Praha
1
SOŠ Varnsdorf
1
SŠ pedagogická Ústí nad Labem
1
SŠ pedagogická Litoměřice
1
SPŠ technická Ústí nad Labem
2
SPŠ a D Děčín
11
SŠ letectví Odolena Voda
1
SŠ Ústí
3
SŠ L a T- Dělnická Děčín
4
SŠ Ř a S – Ruská Děčín
5
SŠ zemědělská Děčín
2
SŠ zdravotnická Děčín
1
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SŠ zdravotnická Ústí nad Labem

1

Činnost výchovné poradkyně:
•
Evidence a kontrola termínů integrovaných žáků
•
Zasílání nových i kontrolních žádostí o šetření do PPP či SPC ( letos 46 )
•
Archivace zpráv z poraden
•
Pravidelné doplňování informací do přehledu problémových žáků
•
Zařazování karet problémových žáků
•
Řešení problémových žáků s učiteli, se školní psycholožkou, popřípadě s vedením školy
– hledání možnosti náprav
•
Konzultace s učiteli při sestavování individuálních plánů a ke zprávám z poraden
•
Komunikace s poradnami a IPS
•
Pravidelné setkávání s výchovnými poradci a pracovníky PPP
•
Podávání informací pro vycházející žáky
•
Pomoc vycházejícím žákům s vyplňováním přihlášek
•
Schůzka s rodiči vycházejících žáků – komunikace s rodiči
•
Konzultace k zápisovým lístkům a upozorňování na povinné termíny v přijímacím řízení
•
Vypracování přehledu, kam si dali žáci přihlášky a kde budou příští rok studovat
•
Sledování novinek v přijímacím řízení a při práci s integrovanými žáky
S rostoucím počtem žáků roste i procento žáků s obtížemi a integrací. V uplynulém roce jsme
se starali o téměř 75 žáků, kteří vykazovali zdravotní nebo mentální poruchy, avšak nebyli
normativně zařazeni do integrace. Bohužel od ledna 2015 nemáme finanční prostředky na
asistentky pedagoga, které i přes zastavení financí jsme udrželi nejen do konce školního roku,
ale pokračovat budou i v novém roce. Důvodem je nezbytnost obou pracovnic pro další
setrvání obou žáků v klasické třídě. Zvláště v případě žáka z 2.A je tato skutečnost zarážející,
připomeneme-li si, že je připravována zásadní změna ve vzdělávání handikepovaných žáků a
jejich postupné začleňování do základních škol.
Pilotní přijímací zkoušky na střední školy neznamenaly pro žáky žádnou větší překážku.
Určitě je to i tím, že střední školy zatím na výsledky řízení nebraly zřetel. Přesto se naši žáci
neztratili a výsledky, umístění v průměru nás mohou těšit (viz. tabulka – hodnocení
vzdělávání).
Práce výchovné poradkyně je těžká o to víc, čím méně dokáží rodiče zhodnotit možnosti svého
dítěte. Prospěch, který si žáci odnáší ze školy, dokáží na střední škole většinou udržet.

11. PRIMÁRNÍ PREVENCE:
Aktivity v MPP byly v uplynulém školním roce stejně jako každý rok směřovány k efektivní
primární prevenci uskutečňované na naší škole. Žáci se v rámci prevence zúčastnili mnoha
přednášek, besed a projektů – jak jednodenních, vícedenních tak i dlouhodobých.
Po celý školní rok se setkávali s odborníky, kteří s nimi diskutovali na témata rozvoje
mezilidských vztahů, drogové problematiky, nebezpečí šikany a kyberšikany, kriminality, péče o
životní prostředí, vztahů v rodině, zdravého životního stylu a dalších nežádoucích jevů a rizikového
chování.
Na učitelích potom 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.
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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.
2/ Přehled uskutečněných aktivit, prostřednictvím kterých byl MPP 2015/2016 naplněn
A/ Aktivity a projekty probíhající celoročně
Školní psycholožka Mgr. Lucie Slabá realizovala v rámci péče o žáky se sociálními riziky a
aktuálními problémy 197 hodinových individuálních intervencí. Celkem možnosti individuální
spolupráce využilo 34 žáků. S dětmi nejčastěji pracovala na problematice vztahů v kolektivu - 4x,
učení - 4 x, osobní případně rodinné problémy - 7 x, chování - 5x, úzkostech - 6x, žáci s IVP – 8 x.
Žákům byla také k dispozici schránka školní psycholožky, která poskytla 20 krizových intervencí.
I letos školní psycholožka nabídla skupinky pro specifické cílové skupiny dětí. Pro žáky z 1.
stupně, kteří vykazují obtíže s adaptací na kolektiv, se realizovaly v průběhu října až května skupiny
nazvané Hravě ve skupinové vřavě. Každý týden děti formou her a nácviků zlepšovaly své sociální
dovednosti, naučily se rozlišovat emoce své a druhých lidí, přiměřeně je regulovat, lépe komunikovat
apod. Této možnosti využilo 6 žáků z 2. až 5. ročníku.
Dále školní psycholožka navázala spolupráci s rodiči 34 žáků v rámci více než 100 individuálních
hodinových konzultací a cca 40 telefonických konzultací. Proběhlo také cca 10 společných
konzultací s rodiči a vyučujícím žáka, a dále 15 konzultací za společné účasti rodičů a dítěte.
Nadále bylo během roku školní psycholožkou uskutečněno 10 konzultací s dalšími orgány
spolupracujícími s naší školou – Orgánem sociálně-právní ochrany dětí, Pedagogickopsychologickou poradnou, Speciálně pedagogickým centrem, dětským psychiatrem aj.
Intenzivní a kvalitní spolupráce se dařila realizovat mezi školní psycholožkou a pracovníky
školy (ředitelem, pedagogy, výchovnou poradkyní a metodičkou prevence), kteří jsou velmi
důležitou součástí práce s žáky. Celkem proběhlo 89 konzultací.
Školní psycholožka realizovala 38 programů pro třídy napříč všemi ročníky. Hlavním tématem
byly vztahy v kolektivu, lepší poznání spolužáků a zlepšení celkové atmosféry ve třídě, ale i
specifická témata primární prevence jako je gambling, efektivní učení, jak si zdravě zlepšit náladu,
asertivita, HIV apod. Celkem 6 x byl administrován dotazník pro zjištění vztahů ve třídním kolektivu
jako prevence šikany. Všechny dotazníky byly následně zpracovány a ve třídách byla provedena
zpětná vazba. Intenzivní spolupráce probíhala v průběhu roku ve třídách, kde se objevily
problematické vztahy, hádky, pomlouvání, napadání a provokace. Ve spolupráci s třídními učiteli
byly průběžně realizovány interaktivní hodiny pro stmelení kolektivu a odstranění nežádoucího
chování.
Školní psycholožka pokračovala v roli koordinátora školního žákovského parlamentu.
Realizovali společně například volby ve všech třídách. Věnovali jsme se především tématu zdravé
stravy ve škole, například formou ankety o nabídce školního bufetu. Pod záštitou školní žákovské
rady probíhal také projekt „Učíme se navzájem“, kdy děti doučovaly své spolužáky. Velký zájem byl
hlavně mezi žáky 1.stupně, ale zapojili se i další žáci 2. stupně a pomohli tak vylepšit výsledky svých
spolužáků a vyzkoušeli si roli učitelů. Během celého školního roku se žákovská rada scházela každý
druhý týden.
V průběhu celého školního roku měli rodiče možnost navštěvovat výchovnou poradkyni a
speciálního pedagoga docházejícího na naši školu.
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 hodinách rodinné a občanské výchovy.
Pro zvýšení povědomí o problematice životního prostředí probíhal celoročně projekt Globe, který
měl za úkol vzbudit u dětí zájem o přírodní vědy a jehož se účastnily pomocí internetu.
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Stejně tak probíhal i projekt Třídíme ve škole, pomocí kterého jsou žáci motivováni k aktivní
účasti na třídění odpadu za pomoci tzv. „separačního komanda“ (žáci z vyšších ročníků vzdělávají
žáky 1. stupně v dané oblasti)
Dále probíhal celoročně projekt Recyklohraní, při kterém jsou žáci vedeni k environmentální
výchově formou her za pomoci recyklace odpadu vzniklého ve škole.
Základním cílem celoročně probíhajícího projektu „Ovoce a zelenina do škol“ bylo přispět k
trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím
zároveň bojovat proti dětské obezitě.
V podobném duchu probíhal i program „Mléko do škol“, jehož cílem bylo podporovat děti v
konzumaci mléčných výrobků a zdravém stravování a v rozvoji správných stravovacích návyků,
které vydrží po celý život.
Dále na naší škole probíhal projekt „Rodiče vítáni“ aneb Škola otevřená rodičům, rodiče
otevření škole. Cílem projektu je partnerská komunikace a přátelské spolupráce mezi školou a rodiči.
Projekt „Malý velký kamarád“ je celoroční projekt, který má za úkol sblížit žáky prvního a
devátého ročníku. Započal již u zápisu budoucích prvňáků a pokračoval po celou dobu prvního,
respektive devátého ročníku. Děti z obou ročníků se společně účastnily mnoha akcí pořádaných
školou, jehož vyvrcholením byl společný pětidenní pobyt ve škole v přírodě.
Na naší škole dále celoročně probíhal projekt Zdravá škola - jedná se o projekt, který měl za cíl
posilovat a vytvářet optimální předpoklady pro úspěšné studium u každého člověka. Zároveň je
program současně nástrojem včasné primární prevence civilizačních chorob, antisociálního chování a
všech závislostí.
Co se týká prevence nevhodného trávení volného času spojeného s rizikovým chováním, na škole
fungovala pestrá nabídka volnočasových aktivit v době po skončení vyučování. Byly otevřeny
kroužky sportovní (basketbal, florbal, basketbal, míčové hry, korfbal, badminton, turistický) a
umělecké (pěvecký sbor, hra na flétnu, hra na kytaru, keramika, výtvarná výchova, dramatický).
Dále měli žáci možnost navštěvovat školní hřiště (mimo hodin školní výuky a o víkendech) a
možnost navštěvování školního klubu s různorodými aktivitami.
Po celý rok mohli žáci využívat prostor k aktivnímu pohybu během přestávek (ping-pongový stůl,
basketbalový koš, skákací panák), což mělo za cíl povzbudit jejich zdravý životní styl.
B/ Aktivity a projekty neprobíhající celoročně
Září:
V prvním školním měsíci proběhly v rámci jednoho týdne projektové dny s názvem Týden
v pohybu v rámci projektu „Po Kamenické ulici NA ZELENOU“. Jeho součástí byla soutěž žáků
prvního stupně o „Kamenickou šlápotu“. Jednalo se o zvýšení povědomí dětí o dopravní bezpečnosti
a o snahu dovést děti k tomu, aby do školy dojížděly prostředky hromadné dopravy či docházely
pěšky, pokud je to alespoň trochu možné.
Celý týden byl vyhrazen vzdělávacím tématům, kterým se věnujeme v jiných letech průběžně
v celém školním roce.
Na prvním stupni proběhly besedy na téma: dopravní výchova, svou práci přišli dětem představit
psovodi s Policií ČR, beseda o bezpečnosti pohybu na internetu „Jsi on-line“, beseda o zdravé
výživě „Zdravé dítě“, beseda s výrobou zdravých svačinek, praktický nácvik první pomoci se
studenty Zdravotní školy v Děčíně, pro 4. a 5. ročník připravili žáci devátého ročníku branný den,
kde kromě znalostí z přírody a první pomoci museli žáci předvést i výkony ve střelbě nebo
horolezecký výkon na skále.
Druhý stupeň se zaměřil více na exkurze a výjezdy do regionu, například proběhla exkurze
v zařízení integrovaného záchranného systému, navštívily sídlo Městské policie v Děčíně,
uskutečnila se návštěva zámku v Děčíně a Benešově nad Ploučnicí, proběhla návštěva zemědělské
výstavy Libverda 2015 a botanické zahrady, pěší túra po vrcholcích Labských pískovců, žáci
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absolvovali besedy s nácvikem první pomoci a sebeobrany a také besedy k tématu dospívání nebo
drogové prevenci.
V rámci tohoto týdne proběhly i volby do školní žákovské rady za aktivní účasti všech žáků na
škole, kromě prvního ročníku.
Všechny aktivity proběhly ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií v Děčíně, Střední
zdravotnickou školou v Děčíně, K-centrem v Děčíně, nadací Proměny a nadací Partnerství.
Říjen:
Žáci šestého ročníku se pod vedením školní psycholožky účastnili jednotýdenního adaptačního
kurzu. Jeho cílem bylo stmelit nově vzniklé kolektivy, seznámit je s novými třídními učiteli a
nastartovat skupinovou dynamiku k co nejvyšší efektivitě. Zážitkový program byl také prevencí
vyloučení jednotlivců z kolektivu, šikany i rizikového chování žáků v budoucnu.
Za účasti odborníků z děčínského Doléčovacího centra organizována beseda s interaktivní účastí
žáků šestého, sedmého, osmého a devátého ročníku v rámci zvyšování informovanosti o problému
návykových látek (drogy, alkohol, internet, nikotin).
Listopad:
Pro 9. ročník byl uspořádán projektový den s názvem „Půlden na zdrávce“, kde se žáci seznámili
s pokyny pro dodržování zdravého životního stylu, byli seznámeni s prevencí drogových závislostí,
kardiopulmonální resuscitací, simulací ošetřovatelských technik a chování při oznamování události
na linku záchranářů. Toto bylo zakončeno praktickou částí, kde si získané vědomosti žáci vyzkoušeli
jeden na druhém.
Během dvou týdnů se více jak 70 žáků naší školy vydalo na cestu v rámci projektu Jazyková
gramotnost 2015" do Německa a Velké Británie, kde se děti naučily poznávat jiné kultury a
uvědomily si rozdíly mezi jednotlivými národnostmi.
V rámci projektu Malý velký kamarád se uskutečnil projektový den Ochutnáváme podzim.
Účastnili se ho společně žáci prvního a devátého ročníku.
Prosinec:
Jako součást primární prevence za účelem zvýšení povědomí o daném problému proběhly ve
vybraných třídách druhého stupně besedy o nebezpečí nákazy virem HIV. Na závěr tohoto dne se
žáci osmého a devátého ročníku vydali na hřiště vytvořit obří červenou stužku.
Dále jsme na škole zorganizovali vánoční program určený pro děti a jejich příbuzné. Během
tohoto období byla za spoluúčasti rodičů, žáků a učitelů na škole uspořádána charitativní sbírka
šatstva.
Leden:
Za účasti Doléčovacího centra Děčín se uskutečnila další beseda pro žáky druhého stupně,
tentokrát na téma projevů rizikového chování u dětí (šikana, kyberšikana, sexuální zneužívání,
xenofobie a rasismus).
Únor:
Žáci druhého ročníku se v rámci programu osvěty v oblasti ochrany osob, chování v
nebezpečných a mimořádných situacích zúčastnili poznávacího programu s pracovníky Záchranného
hasičského sboru v Děčíně a dozvěděly se o nebezpečí požárů a o tom, jak jim předcházet.
Březen:
Znovu proběhl projekt Týden v pohybu. Žáci prvního i druhého stupně soutěžili o zelené stopy,
tzv „Kamenické šlápoty“. Pokračoval tak program, jenž tímto navazoval na aktivity ze začátku
školního roku.
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Žáci devátého ročníku se v tomto měsíci účastnili besedy s Městskou policií Děčín na téma
zneužívání, domácí násilí, šikana, a to v rámci prevence proti nežádoucím jevům.
V březnu byl pro žáky sedmého a osmého ročníku uveden program s protidrogovou tématikou
nazvaný Memento. Jednalo se o představení zaměřené na logický úsudek a zdravý rozum. Přestože
se týkalo závažných témat, neslo se v odlehčeném duchu a atmosféře partnerství přednášejících a
dětí.
Také jsme absolvovali Den primární prevence, opět s aktivní účastí všech ročníků. Žáci 1. stupně
se zaměřili na dvě důležitá témata z oblasti primární prevence. Děti byly upozorněny na rizikové
formy chování např. kouření, nadměrnou konzumaci alkoholu, nedostatek pohybové činnosti a byly s
nimi probrány zásady bezpečného silničního provozu, zejména z pozice cyklisty a chodce.
Duben:
Žáci druhého stupně se setkali s policisty Městské policie Děčín a besedovali na témata týkající se
prevence před nežádoucím chováním spolužáků a ostatních lidí.
K lepšímu povědomí o environmentální výchově byl v dubnu uspořádán projekt Den Země, při
kterém se žáci druhého stupně účastnili různých besed a exkurzí a seznámili se s technologiemi,
které umožňují trvale udržitelný život na naší planetě. Mimo jiné navštívili provoz Technických
služeb Děčín a skládku komunálního odpadu, uskutečnili přírodovědnou exkurzi v okolí školy a
podíleli se na úklidu okolí školy, navštívili provoz čističky odpadních vod a vyjeli na návštěvu
zdymadel a hydroelektrárny. Děti z prvního stupně se seznámily se základy třídění odpadu
prostřednictvím interaktivního programu Tonda-obal na cestách.
Žáci šestého a sedmého ročníku se účastnili besedy, která měla za úkol zvýšit jejich povědomí o
nebezpečích, která hrozí při seznamování se po internetu.
V rámci zvýšení rozvoje sociálních dovedností a efektivní komunikace ve skupině, posílení
spolupráce ve skupině a posílení sebejistoty v kolektivu, byla uskutečněna interaktivní beseda s žáky
šestých, sedmých, osmých a devátých tříd, opět za pomoci odborníků z D-centra Děčín.
Květen:
Jako nový jsme v květnu spustili projekt „Rodiče předávají své zkušenosti“. Jeho cílem bylo
seznámit žáky s jinými kulturami a naučit se respektovat zvyky a tradice jiných národností. Den
proběhl za účasti žáků třetího ročníku.
Žáci druhého stupně se v rámci hodin občanské výchovy setkali s policisty Městské policie Děčín
a besedovali na témata týkající se prevence před nežádoucími jevy v chování ostatních.
Červen:
V oblasti prevence proti šikaně a zlepšení komunikace mezi žáky různých věkových skupin se na
počátku měsíce uskutečnil týdenní společný pobyt ve škole v přírodě v rámci projektu „Malý velký
kamarád“. Jednalo se o celoroční projekt společně strávených chvil žáků prvního a devátého ročníku,
v jehož závěru probíhal právě výše zmíněný pobyt.
Pro zdravý životní styl našich žáků bylo v červnu uspořádáno několik sportovních dnů a výjezdů
pro nejaktivnější žáky školy. Tyto byly určeny pro žáky všech ročníků a jejich cílem bylo podpořit u
dětí zájem o sportovní aktivity.
Na samý konec školního roku byl pro rodiče odcházejícího devátého ročníku uspořádán
rozlučkový večer spojený s akademií prvního i druhého stupně. Vše bylo zakončeno oslavami 80.let
výročí otevření ZŠ Kamenická jako první české školy na pravém břehu Labe.
3/ Co se nám podařilo, kde byly rezervy?
Po skončení školního roku si musel tým primární prevence položit následující otázky. Co se nám
během 10 měsíců školní docházky podařilo a co naopak ne? Byl dodržen MPP? Bylo dosaženo
všeho, co jsme si na začátku školního roku vytyčili? Došli jsme k těmto závěrům.
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Co se nám podařilo:
1) Uskutečnili jsme preventivní programy podle výběru a potřeb jednotlivých tříd a tím zlepšili
sociální klima na škole.
2) Spolupracovali jsme s třídními učiteli na prvním i druhém stupni.
3/ U některých dětí jsme eliminovali záškoláctví na minimum neomluvených hodin.
4/ Formovali jsme odmítavý postoj k rizikovému chování a tvořili zdravé společenské vztahy
(nácvik komunikačních dovedností a jejich rozvoj v rámci občanské a rodinné výchovy, českého
jazyka, přednášky, besedy).
5/ Zapojili jsme všechny žáky do akcí v MPP - díky účasti dětí ve školní žákovské radě.
6/ Zapojili jsme některé rodiče do užší spolupráce na výchovně-vzdělávacím procesu jejich dětí –
intenzivní spolupráce se školní psycholožkou.
7/ Díky uskutečněnému adaptačnímu pobytu 6. ročníků jsme zapojili nové žáky do kolektivu a
celkově zlepšili atmosféru třídy.
8/ Pomohli jsme několika žákům díky individuální i skupinové práci se školní psycholožkou ve
studiu a děti se tak vyhnuly opakování ročníku.
9/ Zlepšili jsme komunikaci třídního učitele a rodičů a zapojení rodičů do dění ve škole prostřednictvím internetového programu Bakaláři.
10/ Zvýšili jsme počet žáků zapojených do volnočasových aktivit nabízených na škole i díky
vyššímu počtu zájmových kroužků.
11/ Zlepšili jsme povědomí žáků o důležitosti environmentálního chování (sběr papíru, třídění
odpadu).
12/ Prohloubili jsme povědomí některých žáků o rizikovém chování a jeho možných následcích prevence užívání návykových látek (D-Centrum Děčín, MP Děčín), tématické hodiny se školní
psycholožkou.
13/ Eliminovali jsme výskyt nežádoucího chování žáků vůči sobě (zkvalitnění komunikace a
spolupráce mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými – nácvik sociálních dovedností v rámci
rodinné a občanské výchovy, nácvik konfliktních situací s náležitým komentářem a nabízenými
možnostmi řešení, spolupráce na projektu „Malý, velký kamarád“, adaptační pobyt, skupinky školní
psycholožky).
14/ Podporovali jsme zdravý životní styl dětí – Zdravá škola, Mléko do škol, Ovoce a zelenina do
škol, Zdravé svačinky.
15/ Zvýšili jsme osvětu v oblasti ochrany osob, chování v nebezpečných a mimořádných situacích
(Projektový týden pohybu, Projektový den primární prevence).
16/ Umožnili jsme anonymně či otevřeně se svěřit s důvěrnými informacemi komukoli
z pedagogického sboru – schránka důvěry, schránka školní psycholožky, možnost oslovit školní
psycholožku na chodbě či v době přestávek bez omezení.
17/ Zlepšili jsme osvětu v oblasti sexuální výchovy, v toleranci různých ras a boji proti xenofobii u
většiny žáků.
18/Zvýšili jsme osvětu v oblasti ochrany osob, chování v nebezpečných a mimořádných situacích –
Kamenická na zelenou, Den primární prevence apod.
19/ Uspěli jsme se žádostí o poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu Prevence
rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2016. Díky tomu budou alespoň minimálně ušetřeny
rodinné rozpočty rodičů žáků šestého ročníku vyjíždějících na adaptační pobyt.
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Kde byly rezervy?
1/ Nepodařilo se nám zlepšit chování některých žáků vůči jejich spolužákům.
2/ Nepodařilo se nám změnit postoj některých žáků k užívání některých návykových látek (tabák,
alkohol).
3/ Nepodařilo se nám zajistit u některých žáků bezproblémovou docházku do školy (skryté
záškoláctví).
4/ Nepodařilo se nám spolupracovat ještě více s některými rodiči, což se projevovalo nedostatečnou
účastí na třídních schůzkách, při návštěvě školního serveru Bakaláři, neochotou komunikovat
s učiteli apod.
5/ Nepodařilo se nám změnit postoj některých třídních kolektivů ke vzdělávání.
6/ Nepodařilo se nám u některých žáků zajistit osvětu v oblasti ochrany osob, chování v
nebezpečných a mimořádných situacích
7/ Nepodařilo se nám pro následující školní rok zajistit pokračování programu primární prevence ve
spolupráci s Dolečovacím centrem se sídlem v Děčíně.

Hodnocení školní psycholožky:
Individuální práce s žáky:
Celkem 28 žáků – 1. stupeň 6 chlapců, 8 dívek/ 2. stupeň 4 chlapci, 10 dívek
Z toho13 případů v současné době ukončeno
Celkem 176 individuálních konzultací
Problematika – osobní případně rodinná 6x, vztahy v kolektivu 6x, chování 4x, učení 6x,
úzkostná porucha 3x, záškoláctví 3x
Skupinová práce s žáky:
3 skupinky:
Učíme se učit (4 žáci z 2. stupně se špatným prospěchem v pololetí),
Hravě ve skupinové vřavě pro vybrané žáky 2. a 3. ročníků (9 dětí) a
pro žáky 4. a 5. ročníků (7 dětí), kteří mají obtíže s
adaptací na kolektiv.
Celkem proběhlo 51 skupinek s časovou dotací 60 minut.
Konzultace s výchovnou poradkyní, primární preventistkou 11x
Konzultace s pedagogy 97x
Konzultace s rodiči žáků 97x s rodiči 30 žáků + více jak 30 telefonických konzultací
Společné konzultace s rodiči a žákem 6x
Společné konzultace s rodiči a třídním učitelem 8x
Konzultace s ředitelem školy a jeho zástupkyní 21x
Preventivní a intervenční práce se třídami všech ročníků 42x
Pozorování ve třídě 5x
Dotazník na vztahy ve třídě 9x
Krizová intervence s žáky 19x
Konzultace s dalšími organizacemi (OSPOD, SVP, PPP) 15x
Účast na poradách vedení a jiných poradách školy 23x
Koordinace školní žákovské rady, adaptační kurz pro 6. ročník, zápis do 1. ročníků, workshop pro
pedagogy, projekt Porozumění, jednání v poslanecké sněmovně na téma školní parlamenty, účast na
konferenci primární prevence, rodičovské schůzky, přípravy, dokumentace, zprávy.
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V rámci primární prevence jsme celý rok pracovali se třídními kolektivy a v mnoha případech
s jednotlivci a jejich rodiči na tvorbě pravidel chování a způsobu jednání v krizových situacích.
Velkou pomocí je nám na škole pozice psycholožky a její práce v problémových třídách. Ve
většině případů se nám daří řešit problémy ihned v zárodku počínajícího závadového chování.

12. VYUŽITÍ INFORMATIKY VE ŠKOLE:
Školní rok 2014-2015 byl rokem poslední výměny tabulí za interaktivní. Škola nyní disponuje
kompletním digitálním okruhem, v každé třídě i učebně je možné využít k výuce dataprojektor,
počítač napojený na internet a interaktivní tabuli. O prázdninách jsme doplnili ještě zbylé dva
prostory o techniku a vyměnili tabuli s nejstarším dataprojektorem. Nově bude umístěn dataprojektor
i v jídelně, pro projekce rodičům.
Vzhledem k výši ONIV jsme si mohli dovolit opět obměnu 10 MINIPC do naší počítačové učebny.
V rámci připojení na internet jsme nadále spolupracovali s firmou JAW cz. s.r.o. , která do naší školy
přinesla zrychlení celého systému a možnou vidinu přechodu se servery na centrální úložiště dat
zřizovatele.
Z ministerstva bohužel nepřišly žádné potěšující zprávy ve formě zajištění financí na konektivitu
nebo údržbu systému a hardwaru školy.
Rok byl věnován vzdělávání pracovníků v systému SMART a všichni pracovníci absolvovali ve
svém oboru školení na tvorbu DUM.
S nákupem nových učebnic jsme souběžně nakoupili i i-učebnice. Škola disponuje množstvím
výukových programů a je nutné, aby si učitelé zvykli pokud možno všechny účelně využívat ve
prospěch žáků.
Škola je vybavena digitální technikou velmi dobře. Důležité bude udržet v provozu všechen
hardware a naučit se používat všechny dostupné programy. Nadále však pokračuje nejistota
v budoucím provozu IT učeben a investic do obnovy. Výborně pracují oba IT pracovníci školy.

13. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE:

Plnění realizačního plánu pro školní rok 2015 / 2016
Spolupráce s orgány ochrany přírody
Národní park České Švýcarsko a Národní park Saské Švýcarsko
-

Vědomostní soutěže
Výtvarné soutěže
Informační materiály
Informační centra

CHKO Labské pískovce
-

Informační materiály
Soutěže

ČIŽP
-

Informační materiály

ČSOP
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-

Vzdělávání pedagogů – workshopy
Přírodě o krok blíž
Setkávání koordinátorů EVVO Děčín

Spolupráce s nevládními organizacemi
Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko
-

Výtvarné soutěže
„Život kolem vody“

SEVER Litoměřice
-

terénní monitoring
workshopy pro učitele

TEREZA
- účast v projektu environmentální výchovy „GLOBE“
Člověk v tísni
- Propagační materiály
- Jeden svět na školách
UNICEF
- Podpora projektů – peněžní sbírky
- Informační materiál
Recyklohraní
- Materiály k výuce
- Sběrová soutěž školy
Spolupráce s podniky
ČEZ a.s.
- Exkurze 9. ročníků: hydroelektrárna Ústí n/L Střekov
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.
- Přednášky „Tonda obal na cestách“
- Sběrové soutěže
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
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ZOO
-

Informační materiály
Vědomostní soutěže
Exkurze – Malý velký kamarád v ZOO

Zámek Děčín
-

Soutěž Historie Děčína

Spolupráce s příspěvkovými organizacemi
Střední škola zahradnická a zemědělská Děčín Libverda
-

Exkurze v rámci projektů Investice do rozvoje vzdělání „Přírodovědné a technické
vzdělávání“

Školní akce
Separace a sběr odpadů
- Vícekolové sběrové týdny – papír, tetrapak, víčka, monočlánky
- Podzimní sběr kaštanů a žaludů
- Separace papíru v prostorách sborovny
- 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
Projekty
- Den Země
- Historie Děčína
- Branný den
- Po Kamenické ulici na zelenou
- Adaptační pobyt
- Turistický deník
Separační komando
- Pravidelná separace odpadu v prostorách školy
Ekologický kroužek
- Realizace projektu školního arboreta
Turistický kroužek
- Putování po turistických zajímavostech v okolí Děčína (1.st)
EVVO integrovaná do výuky
- Kroužky, volitelné předměty, v učivu průřezová téma- environmentální výchova
Zeleň v prostorách školy
- Děti se starají o závlahu zeleně
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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.

14. REALIZACE VÝCHOVY ŽÁKŮ KE ZDRAVÍ VE ŠKOLE:
Zdravá výživa a péče o zdraví žáků:
- Společně jsme celý uplynulý rok pracovali se školní žákovskou radou na vytipování produktů
školního bufetu, které jsou sice mezi dětmi oblíbené, ale nezdravé. Předběhli jsme tak dlouho
diskutovanou „Pamlskovou“ vyhlášku o prodeji potravin ve školách. Již v průběhu roku jsme
ukončili prodej některých produktů a na nový školní rok byl připraven další seznam škrtů.
Vyhláška nám zjednodušila naše konání, neboť firma LAKTEA, od které nakupujeme zboží,
omezila svou nabídku a zařazuje nově pouze potraviny vyhovující vyhlášce.
- Ve školní jídelně jsme rozšířili možnost výběru ze dvou jídel na všechny dny v týdnu
- Stále oblíbený je ovocno-zeleninový bar, který je otevřen vždy v pondělí a středu
- Pitný režim doznal změn pouze v oblasti prodeje větších 0,7l lahví. K omezení došlo u
nápojového automatu na teplé nápoje, který slouží již pouze rodičům a absolventům
odpoledních kurzů pro dospělé.
- škola je zapojena do programu dotovaného evropskou unií „Mléko do škol“ a „Ovoce do
škol“, u prvního programu spolupracujeme s firmou Laktea, u projektu Ovoce do škol s
firmou Bovys. Distribuci mléka a ovoce má na starosti paní Vondráčková, která rovněž
vyrábí dětem každý den čerstvé svačiny ( bagety, housky nebo toasty).
Zapojení oblasti do vzdělávání:
- program Zdravé zuby
- program Ovoce do škol, z dotace EU – zapojení všech žáků 1. stupně
- program dotovaného mléka LAKTEA – zapojení: 320 žáků 1. i 2. stupně
- povinná i nepovinná výuka plavání – 1.- 4. ročník
- bruslení na prvním stupni
- adaptační pobyt žáků 6. ročníku v Kytlicích
- společný pobyt 1. a 9. ročníku v rekreačním zařízení Nové Město pod Smrkem.
Pokračujeme v programu „Škola podporující zdraví“ a snažíme se, aby se žáci ve škole cítili
dobře.

15. DOTACE A SPONZOŘI ŠKOLY:
V uplynulém roce jsme získali dotaci z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt
„Jazyková gramotnost 2015“ ve výši 996 219,- Kč. Od sponzorů jsme dostali několik finančních
darů na provoz školy a několik hmotných darů pro žáky na jejich sportování a mimoškolní činnost.
Vzhledem k mimořádným výdajům na republikové výjezdy úspěšných žáků jsme opět využili
zvýšeného darů naší partnerské organizace - spolku rodičů a přátel školy.
Všem sponzorům je třeba poděkovat za jejich podporu školy a žáků. Bez některých
mimořádných příjmů bychom si část aktivit nemohli dovolit.
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16. MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY, OPRAVY:
Mezi největší opravy se v loňském roce řadí celková oprava umýváren, výměna zbylých oken ve
škole a obnova nábytku v některých třídách. Opět jsme malovali několik tříd vlastními silami.
Vzhledem k nárůstu kmenových tříd došlo v přístavbě k úpravě bývalé školní družiny na kmenovou
třídu a dokoupení interaktivní tabule. Vyměněna byla podlahová krytina v sedmi třídách hlavní
budovy.
Fasáda v přístavbě byla na podzim pouze vyspravena a nyní čekáme na zadávací řízení projektu na
zateplení a vlastní realizaci, kterou má v dikci zřizovatel.
Příspěvek od zřizovatele využíváme účelně a díky výběrovým řízením pomocí systému
EZAK se nám daří i šetřit. Problémem roku byl nezájem firem o malé zakázky a hlavně pak
výběrová řízení na výjezdy žáků a učitelů do zahraničí, která se musela pro nezájem opakovat.

ZÁVĚR:
Skončil rok pro školu slavnostní, osmdesátý. Snažili jsme se opět prožít ho celý s maximálním
nasazením a ve snaze dát žákům co nejvíce, a zároveň prožít s žáky i něco víc, než jen
vyučování. Slavnostní setkání s rodiči dětí při akademii, s absolventy a bývalými pedagogy při
dnech otevřených dveří bylo něco mimořádného, co v nás jistě do budoucna zanechá množství
příjemných vzpomínek a nabije nás energií do dalších let práce v naší škole.
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