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ÚVOD:
Školní rok proběhl ve znamení druhého období inkluze a nově nastupujícího zákona, který již nyní
všichni znají pod zkratkou GDPR. I v uplynulém roce jsme zažili spoustu úspěchů žáků naší školy
nejen na poli sportovním, ale i vzdělávacím. Zájem o školu způsobil, že kapacita školy byla od února
vyčerpaná a jen díky rychlému jednání se nám podařilo do začátku nového školního roku zvýšit
kapacitu školy na 620 žáků, a tak neodmítnout všechny žadatele o přijetí do prvního ročníku.

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
Školní poradenské pracoviště
: Koordinátor aktivit na škole: Mgr. Jaroslav Skála
: Koordinátor inkluze pro 1. stupeň: Mgr. Jana Lolloková
Vlčková
: Koordinátor inkluze pro 2. stupeň PhDr. Šárka Havelková
: Školní psycholog Mgr. Ingrid Štroblová
: Metodik prevenc Mgr. Veronika Benešová
: Výchovný poradce Mgr. Šárka Kilianová
: Školní asistent Květoslava Borovičková
Celkový počet žáků k 30.6.2018 byl 590. Na začátku školního roku byl počet žáků 592. V průběhu
roku došlo k několika odstěhování a přistěhování žáků do oblasti školy. Z okolních obcí dojíždí 158
žáků.
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Počet žáků a počet tříd ve školním roce 2017/2018: stav k 30.6. 2018
Třída

Dívky

Celkem

13
15
15
11
15
13
10
8
14
09
10
15
18
14
11
15
13
13
16
10
13
10
17
13

14
10
11
14
10
9
12
10
10
13
10
11
8
13
11
9
9
10
12
13
16
18
13
13

27
25
26
25
25
22
22
18
24
22
20
26
26
27
22
24
22
23
28
23
29
28
30
26

311

279

590

Chlapci

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

Počet žáků

Průměrný počet
žáků na třídu

590

24,6

Údaje o pracovnících školy:

Vedení školy

Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

počet

počet prac.

zaměstnanců

úvazků

ředitel

1

1

zástupkyně ředitele

1

1
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Učitelé
Vychovatelky školní
družiny
Vedoucí školního klubu

Správní zaměstnanci

1. stupeň

15

14,4

2. stupeň

22

20,6

Oddělení ŠD

7

6

Klub

1

0,7

THP

2

1,5

školník

1

1

uklízečky

7

6,5

školní jídelna

8

7,5

vrátná

1

1

správce hřiště

1

1

67

62,2

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
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
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Povinně volitelné předměty pro 5. - 9. ročník vycházejí z ŠVP a možností školy
5.r.: sportovní výchova, literatura pohádek a pověstí, konverzace v anglickém jazyce, výtvarné
činnosti,
6.r.- 7.r. : výzkumy v přírodních vědách, praktikum z přírodopisu, konverzace v anglickém jazyce,
školní redakce, sportovní výchova, informatika, výtvarné činnosti
8.- 9..r.: – informatika, praktikum z českého jazyka, anglické reálie, školní redakce, výzkumy
v přírodních vědách, sportovní výchova, praktikum z matematik.
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
Florbal
Basketbal
Hra na kytaru
Veselé malování a
tvoření
Dramaťáček
Háčkování
Malý redaktor
Turistický kroužek

2. Stupeň

NÁZEV KROUŽKU

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

1.A+B
1.B+C
2. - 3. chlapci
3. - 4. Chlapci
4.- 5.
4. – 5. Začátečníci +
pokročilí
1.
4.
5.
4.-5.
2.-3.

Sbor „Violet Harmony“
Separační komando
a ekokroužek
Badminton
Badminton
Míčové hry
Angličtina hrou
Nebojíme se mluvit
anglicky
Hra na kytaru
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

URČENO
ROČNÍKU
1.-3.
4.-9.
4.
2. - výběr
2. – 5.
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URČENO
ROČNÍKU
3.-9.
6.-9.
6. – 7.
8. – 9.
6.-9.
7.-8.
9.
6.-9. Pokročilí, a
začátečníci
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3. družina:
a. kroužek sportovních a pohybových her
b. každý měsíc školního roku jeden tematický den
c. malý kuchtík
4. školní klub:
a. výtvarný kroužek
b. keramický kroužek
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

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY , JEJICH
KVALIFIKACI, PRAXI, ZPŮSOBILOSTI.:
Pedagogičtí pracovníci, jejich odborná a pedagogická způsobilost k 30.06. 2018
Příjmení, jméno, titul
Skála Jaroslav, Mgr.
Kilianová Šárka, Mgr.
Bartlová Jana, Mgr.
Kučerová Ivana, Mgr.
Špačková Veronika, Mgr.
Hájková Hana, Mgr.
Havelková Jana, Mgr.
Havelková Šárka, PhDr.
Havlíčková Miroslava, Mgr.
Střelková Iva, Mgr.
Fialová Terezie, Mgr.
Jožáková Esatiová Mirjeme,
Mgr.
Kapitančíková Jitka, Mgr.
Lazorová Radka, Mgr.
Lolloková Vlčková Jana,
Mgr.
Procházková Alexandra,Mgr.
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Hospůdková Radka, Mgr.
Skálová Martina, Mgr.
Chovanec Petr, Ing.
Vanická Brigita, Mgr.
Novák Martin, Mgr.
Zemanová Eva, Mgr.
Trčka Vladimír,Mgr.
Trčková Ivana, Mgr.
Pazderová Květuše, Mgr
Pokorná Markéta, Mgr.
Podzimková Kateřina, Mgr.
Benešová Veronika, Mgr.
Tomsa Michal, Mgr.
Andrlík Jiří, Ing.
Gennertová Dana, Mgr.
Šenová Jana, Mgr.
Kolocová Tereza
Kilian Karel, Mgr.
Vabroušková Nela, Mgr.
Eliška Špůrová
Netopilová Markéta, Mgr
Nepomucká Eva
Špůrová Věra
Malíková Petra
Šperlová Ludmila
Durdincová Renata
Procházková Yveta
Bobková Michaela
Hanusová Petra
Dvořák Vlastimil
Pémová Dana
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Hošková Marie
Lincová Monika
Seidlová Karolína

4. ŠKOLSKÁ RADA
Školská rada se v průběhu školního roku setkala dvakrát. Poprvé na začátku roku, kdy se seznámila a
vyjádřila k výroční zprávě školy, k úpravám školního vzdělávacího programu a seznámila se se
změnami ve školním řádu školy. Ředitel podal radě informace o stavebních úpravách ve škole,
rozpočtu školy a druhém roku projektu Inkluze do škol. Na druhém setkání v lednu rada schválila
slovní hodnocení některých žáků a vyjádřila se k rozpočtu školy a plánům školy v novém
kalendářním roce.

5. AKCE ŠKOLY 2017 - 2018:

září:
22.9. Sokolnictví – 1.- 4.ročník,
25.9.-27.9.
Kampaň ZOOM-Děti v pohybu – Putování za zelenou stopou – ekologie,
pripre, zdravověda, - týden projektů
ŘÍJEN:
1.11 Školní žákovská rada – 7,40hod, - jídelna
1.11. Zkus to sám – Dělnická, výběr 9.ročník
2.11. Praha - dějepisná exkurze – 5.ročník
2.11. Beseda s MP – kyberšikana – 9.ročník
6.10. Beseda s MP – 2.hodina – 7.A, 3.hodina – 8.B
7.11. Beseda s MP – 4.hodina – 7.B
8.11. Tma přede mnou – 2.A,
9.11. Tma přede mnou – 2.B,
9.11. Beseda s MP – 5.hodina – 7.A, 6.hodina – 7.C
13.-14.11. Sférické kino
14.11. Futsal – 6.-9.ročník
14.11. Tma přede mnou – 5.B, 10.30hod.
15.11. Tma přede mnou – 5.A, 10.30hod.
16.11. Beseda s MP – 5.hodina – 8.A
23.11. Florbalová liga – mladší žáci – 6.-7.ročník
28.11. Vietnam – zeměpisný pořad – kino – 7.-8.ročník,
30.11. Florbalová liga – starší žáci – 8.-9.ročník

LISTOPAD:
1.11 Školní žákovská rada – 7,40hod, - jídelna
1.11. Zkus to sám – Dělnická, výběr 9.ročník
2.11. Praha - dějepisná exkurze – 5.ročník
2.11. Beseda s MP – kyberšikana – 9.ročník
6.10. Beseda s MP – 2.hodina – 7.A, 3.hodina – 8.B
7.11. Beseda s MP – 4.hodina – 7.B
8.11. Tma přede mnou – 2.A,
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9.11. Tma přede mnou – 2.B,
9.11. Beseda s MP – 5.hodina – 7.A, 6.hodina – 7.C
13.-14.11. Sférické kino
14.11. Futsal – 6.-9.ročník
14.11. Tma přede mnou – 5.B,
15.11. Tma přede mnou – 5.A, 10.30hod.
16.11. Beseda s MP – 5.hodina – 8.A
23.11. Florbalová liga – mladší žáci – 6.-7.ročník
28.11. Vietnam – zeměpisný pořad – kino – 7.-8.ročník,
30.11. Florbalová liga – starší žáci – 8.-9.ročník
PROSINEC:
1.-10.12.Soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu (vyhodnocení 12.12.)
1.-8.12. 2. KOLO SBĚROVÝCH SOUTĚŽÍ
1.12. Vánoční focení
4.12. Olympiáda – biologie – 6.-7.ročník
4.12. Skřivánek 1.-3.r.
5.12. Florbalová liga – 4.- 5.ročník
5.12. Beseda – zdravý životní styl ( 4.roč., 5.A,5.B, 6.A,6.C,7.B)
5.12. Mikuláš u vchodu, ve třídách dle zájmu třídních
Mikuláš v MŠ Liliova - 9.00
6.12. Olympiáda – biologie – 8.-9.ročník
11.12. Projektový den: „ Advent“
11.12. Adventní florbalový turnaj – 2.-3.třídu
11.12. Muzeum – exkurze 1.A
12.12. Beseda s MP – 7.B
14.12. Vánoční setkání s rodiči - jarmark
15.12. Florbalová liga – finále 2.stupeň
18.12. Beseda – zdravý životní styl - viz.rozpis ( 2.roč., 5.C,6.B, 7.A,7.C,8.B)
18.12. Školní kolo – Skřivánek
20.12. Školní žákovská rada – jídelna 7.40
21.12. Po strništi bos – kino, odchod po 1.hodině, 10.00 začátek
2.stupeň bez 6.C + 8.A
22.12. Emoji ve filmu - 5.+4.ročník
LEDEN:
5.1. Sférické kino – viz rozpis, 1.A,1.B,6.A,6.B,5.A,5.C
8.1. 2.A – Hasík , beseda s hasiči – 1.část
9.1. Florbalová liga – kraj, dívky 6.-7.ročník
10.1. Zasedání žákovské rady v jídelně
11.1. 2.A – Hasík, beseda s hasiči – 2.část
12.1. Krajské finále – florbal 4.-5.ročník
12.1. 2.B – Hasík , beseda s hasiči – 1.část
15.1. 2.B – Hasík , beseda s hasiči – 2.část
17.1. Krajské finále – florbal 8.-9.ročník
17.1. 2.A – Hasík , návštěva hasičské stanice – 3.část
23.1. Městské kolo – Skřivánek
24.1. Olympiáda M – okresní kolo 5.-9.ročník
24.1 Zasedání žákovské rady v jídelně 7,40 hod.
Leden Školní kolo olympiády ze zeměpisu
Leden Školní kolo olympiády z NJ
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735
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2.2. Pololetní prázdniny
ÚNOR:
1.2. Bowling – 4.C
1.2. Zámek – „ Vyřeš zločin“ – 5.C
2.2. Pololetní prázdniny
6.2. Futsal – 6.-9.ročník – kraj
6.2. Přehazovaná – 5.ročník
7.2. Školní kolo – recitační soutěže – 1.stupeň(13.15hod.), 4.A
8.2. Hasík – 2.C
12.- 16.2. JARNÍ PRÁZDNINY
19.-28.2. 3. kolo sběrové soutěže – papír, víčka, tetrapaky
20.- 21.2. Skřivánek – krajské kolo
21.2. Školní žákovská rada
21.2. Olympiáda Z – okresní kolo
23.2. Hasík – 2.C
23.2. Brazílie – Kino Sněžník, 7.-8.ročník
25.-2.3.
LVVZ - Klínovec
27.2. Anglický jazyk – okresní kolo
28.2. Hasík – 2.C - exkurze
1.3. Nestle – besedy – Zdravá výživa
BŘEZEN:
1.3. Nestlé – přednášky – zdravá výživa
6.3. Nestlé – přednášky – zdravá výživa
6.3. 2.C – Hasík , návštěva hasičské stanice – 3.část
6.3. Gymnastické závody
8.3. Bovýsek - 1.-3.ročník
9.3. Stvoření tance – divadlo – 6.A, zač. 11.00hod.
12.3. 8.A – IPS – 10.30 – 12.00 ( rozchod na místě po skončení)
15.3. 8.B – IPS – 10.30 – 12.00 ( rozchod na místě po skončení)
12.-31.3. Školní kolo „ Historie Děčína“ – 6.– 9.ročník
16.3. Matematický klokan 2018 – 4.-9. ročník – 1.,2. vyuč.hodina
19.-20.3. REPUBLIKOVÉ FINÁLE – FLORBAL, Praha (8.-9.ročník)
19.3. Komáři se ženili – divadlo, 1.A,B, 2.A,B, 2.C,3.C
19.3. Jeden svět 2018 - 6.ročník – knihovna
19.-21.3. Návštěva předškoláků z MŠ Liliova
20.3. Kvalifikace na MČR – TOP 8 ZÁPAD – FLORBAL ( 4.-5.ročník) - Praha
20.3. Jeden svět 2018 - 7.ročník – knihovna
21.3. Knihovna 1.A - exkurze
23.3. Jeden svět 2018 8.ročník – knihovna
19.-23.3. Týden v pohybu – soutěž o zelené stopy – 1. stupeň
26.-27.3. Karlovy Vary – Skřivánek
DUBEN:
3.4. 9.30 – MŠ Riegrova – návštěva předškoláků
4.4. Školní žákovská rada – 7.35hod. – jídelna
4.4. 8.45 – MŠ Arnoltice – návštěva předškoláků
6.4. Fotbal – 4.-5.tříd
9.4. Rádio Sever – exkurze 5.C ( Ústí nad Labem)
12.4. Okresní kolo – olympiáda Př – 6.-7.ročník
13.4. Zápis do 1.ročníku – doprovod žáků 8.roč.
Kamenická 1145
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13.4. Divadlo – Pověsti se štěstím – 4.B, 60Kč, 8.30 začátek
16.-04.05. 4. kolo sběrové soutěže – papír, tetrapaky, víčka
16.4. Přijímací zkoušky – 9.ročník
16.-20.4. Sedmihorky – výjezd 7.-8.ročník
16.4. Knihovna – exkurze 5.C
18.4. Vybíjená – 4.-5.ročník - dívky
19.4. Vybíjená – 4.-5.ročník- chlapci
20.4.
McDonald´s cup – 4.- 5.ročník – okrsek
20.4.
Projektový den „Den Země“
1.ročník – sportovní den
2.stupeň - výjezdy
6.ročník – technické služby
7.ročník – Sedmihorky
8.ročník – Sedmihorky
23.4. Okresní kolo – olympiáda přírodopis (8.-9.ročník)
24.4. Divadlo – Jak si hrají tatínkové
25.4. 9.ročník – Ústí nad Labem - zdymadla
25.4. Školní žákovská rada – 7.35hod. – jídelna
KVĚTEN:
3.5. Okresní kolo – Mc Donald´s cup – 1.-3.třídy
3.5. Návštěva sportovců z Nizozemí – ukázky korfbalového tréninku profesionálů
4.5. Okresní kolo – Mc Donald´s cup – 4.-5.třídy
9.5. Liberec iQlandie – 5.C
9.5. Exkurze – Terezín 9.r.
10.5. Házená – 4.-5.ročník dívky
14.5. Liberec iQlandie – 5.A
14.5. Pohár rozhlasu - atletika 6.-9.ročník
15.5. Botanická zahrada – Liberec 7.B + doplnění
16.5. Školní žákovská rada – 7.40 jídelna
16.5. Tajemství B.Němcové – divadlo – 8.-9.ročník,
16.5. Turistický deník – 4.ročník, Sněžník
17.5. Burza práce – 8.ročník, odchod po 2.vyuč.hodině
22.5. Praha – 9.A
22.5. Focení tříd 1.stupeň
24.5. 8.ročník – Liberec iQlandie
24.5. Výlet po Labi – 2.A,B, 3.A,B,C
25.5. Ukončení činnosti zájmových kroužků
29.5. Focení tříd 2.stupeň
29.5. Okresní kolo Pythagoriády – postupující 5. ročník, 7. Ročník
30.5. Libverda – 5.C ( exkurze)
30.5. Pohádkový les – 9.ročník - pro 1-2.r. a předškoláci MŠ
ČERVEN:
4.-8.6. ŠVP – Rumburk 1.+ 9.ročník
4.6.
Bowling – 4.A
5.6.
Turistický deník 3.C - Chlum
6.6.
iQlandie – 4.B
6.6.
Planetárium – Liberec, 6.ročník
6.6.
Mirákulum – 4.C
8.6.
Miniházená – 4.-5.ročník
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11.- 15.6.Cyklistický kurz – Nové Město pod Smrkem
11.6.
iQlandie – 4.A
13.6.
Turistický deník 3.A – Chlum
14.6.
Turistický deník – Dolský mlýn 1.ročník
14.6.
Návštěva dětí z Ludvíkovic ( 6.ročník)
14.6.
Turistický deník 3.B - Chlum
15.6.
Sokolí vrch – 2.C
18.6.
Chomutov ZOO - výlet pro nejaktivnější žáky školy
18.6.
Za pohádkou na zámek – 1.A+B, 100Kč
20.6.
Rafty – nejaktivnější žáci – 2.stupeň
20.6.
8.00 hod. –závěrečná školská žákovská rada - jídelna
20.6.
Olympijský běh
21.6.
Sportovní den – 4.-5.třídy
21.6.
Benešov nad Ploučnicí – 3.B
22.6.
Sportovní den – 2.-3.tříd
22.6.
Turistický deník 5.C - Soutěsky
25.6.
Sportovní den – 6.-7.ročník
26.6.
Koncert školy – Střelnice – 16.00hod.
27.6.
Sportovní den – 8.-9.ročník
28.6.
Závěrečné disco – 2.stupeň
Hodnocení příležitostných akcí ve školním roce 2017/2018
Ve školním roce jsme uskutečnili 24 příležitostných akcí (z toho bylo 5 akcí neplánovaných)
Akcí se zúčastnilo 1677 žáků.
termín
název akce
počet dětí
Září
Sportovní olympiáda
139
Říjen
Den zvířat
166
Halloween
168
Cesta za pokladem 1. tř.
31
Hledání podzimní víly 2. tř.
33
Listopad
Turnaj ve vybíjené 3.+4. třídy
43
Prosinec
Vánoční besídky
167
Mikulášská besídka 1.+ 2. tř.
86
Čert nikdy nespí 3. třídy
50
Leden
Výtvarná soutěž
138
Soutěžní odpoledne
40
Únor
Družinový karneval
115
Březen
Turnaj ve vybíjené 2. třídy
24
Miss ŠD 3.-4. třídy
43
Duben
Čarodějnický bál 1.-2.tř.
85
Sportovní olympiáda
120
Květen
Cesta za pokladem 1.+ 2. tř. 85
Kimova hra 3.+4. třídy
25
Červen
Netradiční štafetové závody 1.r. 28
Netradiční štafetové závody 2.r. 36
Netradiční štafetové závody 3.+4. tř.36
Neplánované akce :
Výlet zámek Libochovice 42
Beseda 1.pomoc
14
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Beseda Zdravá strava
68
Návštěva muzea
15
Čarodějné filmové odpoledne 35
AKCE ŠKOLNÍHO KLUBU:
Mimořádně úspěšná byla výstava výtvarných děl našich žáků, pořádaná školním klubem
v obchodním domě Pivovar Děčín. Výstava se setkala s velkou odezvou u návštěvníků a zájem o
další výstavu v roce 2019 již projevil i nájemce prostor.
Září: VV soutěž, kulinářská soutěž „Zeleninové chuťovky“ (26 dětí)
Listopad: Kurz vaření „Polévky“ (8 dětí), burza (9 dětí)
Prosinec: Vánoční POKER turnaj (15 dětí), DISCO (45 dětí), soutěž o nejkrásněji zabalený dárek (13
dětí)
Leden: Pololetní mini turnaj (32), Fotosoutěž (4)
Únor: Kurz vaření „Těstovinové saláty“ (9), burza (7)
Duben: Keramická soutěž „Sůl a pepř“ (5)
Květen: Den zvířecích mazlíčků (15)
Červen: Letní tipovací holčičí soutěž(34), pololetní miniturnaj (34)

6. UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH V RÁMCI
REGIONU A CELOREPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍCH:
UMĚLECKÉ SOUTĚŽE:
Recitační soutěž - celkem 25 účastníků školního kola, čtyři účastníci městského kola, jeden
okresního a krajského
Skřivánek - celkem 30 žáků ve školním kole,
V městském kole 10 zpěváků, v okresním 10 zpěváků, v republikovém finále čtyři zpěváci (Václav
Pavlík, Dominika Sejkorová, Natálie Fořtová, Eliška Halgašová).
Čestné uznání získala Dominika Sejkorová
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE:
Atletika:
Atletický čtyřboj - okresní finále:
- obě chlapecké kategorie jsme vyhráli (mladší – Dufek, Horn, Tůma, Prajs, Krásl, starší –
Trčka, Pšenička, Pekař, Vait, Švarc),
- starší dívky (Staňková, Janů, Zelingerová, Toušková, Sedláčková) přidaly stříbro
- mladší dívky (Kikalová, Pekárková, Žáčková, Kalašová, Krulichová) bronz.
.Atletický čtyřboj – krajské finále
- stříbro starších žáků – družstvo: Trčka, Pšenička, Vait, Švarc, Vondráček
Pohár rozhlasu – okresní finále – první místa obou chlapeckých kategorií:
mladší žáci: Dufek, Mentlík, Horn, Nevečeřal, Krásl, Hřebík, Vondráček L., Kokoška, Závěrka
starší žáci: Trčka, Pšenička, Švarc, Závěrka, Holeček, Valeška, Martin, Prajs
krajské finále: obě družstva bronzové medaile
Přespolní běh:
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Druhá místa vyběhala naše družstva mladších dívek (Kikalová, Pekárková, Šenová, Kolářová,
Krulichová, Tran), mladších chlapců (Dufek, Hřebík, Vorel, Žák, Závěrka, Horn) a starších dívek
(Staňková, Janů, Zelingerová, Toušková, Ernstová, Dlesková). Bronz pak v běhu na 3 kilometry
přidali starší žáci v sestavě Pšenička, Vait, Vondráček, Závěrka, Dufek a Pekař.
Stolní tenis:
Okresní finále: vítězství obou kategorií chlapců- mladší žáci Markalous, Záleský a Kokoška; starší
žáci, hrající v sestavě Záleský, Dufek a Prajs.
McDonald’s cup –
První místo okres, 4. Krajské finále
mladší kluci: Trčka – Trojan, Pekař, Černý, Svoboda J., Hudeček, Knespl, Riedl, Hruška, Molčan,
Novák, Tkáč
Třetí místo okres:
starší kluci: Štěpánek – Voříšek, Mataj, Derenin, Lauko, Šafařík, Svoboda Š., Aubusta, Pšenička,
Holeček
Florbal:
Mladší žáci čtvrtí v národním finále
Sestava: Váca M., Váca Z. – Trčka, Pšenička, Derenin, Svoboda, Štěpánek, Holeček, Šafařík,
Voříšek, Mataj
Starší žáci:
Okres: 1. místo, kraj: 1. místo, TOP 8 ZÁPAD: 1. místo; republika: 2. místo (15)
Sestava: Hejna, Piálek – Trčka, Pšenička, Šedivý, Závěrka, Tichý, Nácar, Vait, Pekař, Bejšovec,
Martin, Vondráček

PŘEHLED ÚČASTI A VÝSLEDKŮ V OLYMPIÁDÁCH
A VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍCH 2017-2018
OLYMPIÁDA
Dějepis
Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk
Přírodopis

OLYMPIÁDY 2016-2017
POČET ÚČ.
OKRESNÍ
ŠK.KOLO
KOLO
UMÍSTĚNÍ
12
2
12
2
30
11
15
2
22
2

KRAJSKÉ
KOLO
UMÍSTĚNÍ
-

Zeměpis
Matematický
klokan

25
378

2
-

-

Pythagoriáda
Souhrn

255
749

7
28

-
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7. INFORMACE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ:
Plán DVPP pro školní rok 2017-2018 byl splněn pouze z 50%. Pokračovala oborová školení, školení
k inkluzi a učitelé EVVO se účastnili školení zaměřeného na výuku ekologie. Podmínka účasti na
školení minimálně jednou v roce nebyla splněna u všech pracovníků, dílem nedostatkem kvalitních
kurzů, které by byly pracovníkům přínosem, dílem i nezájmem z řady pracovníků.
DVPP v uplynulém období absolvovalo cca 50% pracovníků školy. V dalším roce je třeba
zdůraznit význam školení a hledat kurzy i mimo území Děčína.

8. ZPRÁVA O JEDNOTLIVÝCH STUPNÍCH ŠKOLY:
PRVNÍ STUPEŇ:
Školní rok byl ukončen s 337 žáky. Průměrný počet žáků na třídu představuje 24 žáci. Z 337 žáků
295 prospělo s vyznamenáním, 40 prospělo a dva žáci neprospěli. Neomluvená absence 6 hodin,
omluvená absence 15 617 hodin což je 46 hodin na jednoho žáka.
Pedagogický sbor prvního stupně je stabilní a v průběhu roku nedošlo k žádné změně.
K zápisu se dostavilo 63 žáků, z toho 4 dětí nebyly přijaty, neboť nenáležely do obvodu školy.
Odklad o jeden rok dostalo celkem 7 dětí. Spádové děti nakonec vytvoří tři první třídy.
Na víceleté gymnázium byli přijati čtyři žadatelé a je to historicky nejvyšší počet žáků.
Všechny úkoly dané školním vzdělávacím programem byly splněny, stejně tak byla splněna všechna
průřezová témata pro daný stupeň.
Vyučující se aktivně zapojili do projektu „Cesta ke vzdělání – šance pro všechny“ formou doučování
nejslabších žáků, kteří jsou bezprostředně ohroženi neúspěchem nebo do tandemového vyučování, ve
kterém se vyučující navzájem inspirovali a hledali nové alternativní metody vyučování.
V průběhu roku proběhly již tradiční projektové dny a vícedenní akce, které se již osvědčily a staly
se součástí školního vzdělávacího programu (týden v pohybu, Den Země, adventní den,
Mimořádných úspěchů dosáhli naši žáci ve sportu (házená, florbal, malé kopané a McDonald cup),
ale po dlouhé době i v recitaci (postup na krajské finále) a matematice – matematická olympiáda.
Školní družina:
Školní družina je pravidelně obsazena žáky na hranici své kapacity. I v uplynulém roce jsme mohli
uspokojit všechny zájemce o školní družinu.
Práce vychovatelek je vždy hodnocena velmi dobře a jejich propracovaný plán je plněn v průběhu
celého roku beze zbytku.
Pedagogičtí pracovníci na prvním stupni splnili veškeré úkoly stanovené ročním plánem.
Zvládli druhý rok inkluze a zlepšili spolupráci s asistenty pedagoga. Práce všech je nadále
hodnocena jako velmi dobrá.
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DRUHÝ STUPEŇ:
Ve školním roce 2017-2018 se vzdělávalo na druhém stupni celkem 258 žáků, což je průměrně 26
žáků na třídu. Celkem 94 žáků ukončilo ročník s vyznamenání, prospělo celkem 157 žáků. Sedm
žáků neprospělo. Neomluvených hodin bylo na konci školního roku 936, což je rekordní počet, který
způsobily svou nedocházkou pouze dvě dívky. Celé snažení o dodržování povinné školní docházky
nakonec musel rozhodnout soud po trestním oznámení podaným školou. Snížená známka z chování
byla nakonec udělena třem žákům (třetí stupeň dvěma a jednomu žáku druhý stupeň).
Pedagogický sbor na druhém stupni je stabilní a v průběhu roku nedošlo k žádným zásadním
změnám.
V rámci výuky byly naplánovány výjezdy se zaměřením na získávání znalostí EVVO
a České republiky. Lyžařský kurz se setkal s nebývalým zájmem žáků, a tak byli uspokojeni vedle
přednostně zapojených žáků sedmého ročníku i někteří deváťáci. Vedle pravidelných výjezdů cyklisticko-sportovní kurz, výjezd projektu „Malý, velký kamarád 1+9“, jsme pořádali zkušebně i
výjezd žáků osmých ročníků s tématikou EVVO a poznáváním Českého ráje. Výjezd byl velice
úspěšný a nás může těšit, že jsme získali dotace na další dva výjezdy (7.,8. ročník budoucího
školního roku). Nové útočiště našel adaptační pobyt žáků šestého ročníku, který nově zamířil do
Rumburku a hotelu SPORTLIFE.
S nebývalým zájmem rodičovské veřejnosti se setkal vánoční jarmark a závěrečné loučení devátého
ročníku, které jsme pořádali z důvodu rekonstrukce divadla v kulturním domě Střelnice.
Do konce školního roku byly splněny všechny cíle vyplývající z ŠVP školy i průřezová témata
k jednotlivým předmětům.
Své mimořádné postavení jsme potvrdili nejen ve vzdělávání dětí viz. výsledky prospěchu, ale
tradičně i v některých dalších oborech jako je sport, recitace, zpěv, ekologie. Ve sportu jsme se
několikrát vyjížděli na krajská finále (atletika, běh, florbal, fotbal) a účastnili jsme se popáté
republikového finále ve florbalu, kde jsme jen těsně skončili druzí. Karlovy Vary zažily
nejpočetnější návštěvu z naší školy, když se finále účastnil hned čtveřice zpěváků s nejlepším
výkonem v podobě čestného uznání Dominiky Sejkorové.
Školní klub
Školní klub se stal součástí odpolední zábavy dětí. Kromě zájmových kroužků pro jednotlivé dny je
protkán mnohými soutěžemi v kreslení, foto soutěží, vařením a jinými aktivitami, které se stále
marně snaží konkurovat počítačům..
Kvalita práce odvedené na druhém stupni je viditelná nejen po přijímacích zkouškách na
střední školy, ale i při návštěvách absolventů ve škole. Pokud naši žáci nemají na středních
školách žádné zásadní problémy, je jasné, že práce odváděna kolektivem pedagogů je kvalitní.
Poděkování za mimořádné akce, výjezdy a projekty náleží všem pracovníkům.

9. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ, PRŮMĚRY:
Průměrné výsledky vzdělávání jednotlivých tříd v druhém pololetí školního roku ve
srovnání let předešlých:
20112012
2012-

1.A

1.B

1.C

2.A

2.B

2.C

3.A

3.B

3.C

4.A

4.B

4.C

5.A

5.B

5.C

1,01

1,08

1,07

1,08

1,2

1,20

1,19

1,3

-

1,18

1,14

-

1,19

1,38

-

1

1,07

1

1,13

1,05

spojena

1,27

1,39

-

1,23

1,50

-

1,25

1,22

-
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2013
20132014
20142015
20152016
20162017
20172018

1

1

1,11

1,16

1,15

1,1

1,35

1,13

-

1,4

1,53

-

1,26

1,53

-

1,04

1,04

1,04

1,01

1,01

1,08

1,22

1,4

1,23

1,48

1,25

-

1,40

1,65

-

1,0

1,03

1,02

1,07

1,09

1,14

1,05

1,05

1,29

1,38

1,49

1,4

1,41

1,26

-

1,0

1,0

1,0

1,04

1,15

1,07

1,2

1,2

1,21

1,13

1,1

1,4

1,41

1,47

1,53

1,0

1,0

-

1,12

1,03

1,04

1,16

1,13

1,30

1,29

1,30

1,3

1,22

1,20

1,35

20112012
20122013
20132014
20142015
20152016
20162017
20172018

6.A

6.B

6.C

7.A

7.B

7.C

8.A

8.B

9.A

9.B

1,836

1,68

-

1,734

2,046

-

1,654

2,264

1,742

1,773
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Při porovnávání jednotlivých let jsou patrné změny prospěchových průměrů žáků v jednotlivých
ročnících.

Celoplošné testování žáků a výsledky našeho 9. ročníku
ČTENÁŘSKÁ GRAMOSTNOST:
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10. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ :
Výsledky přijímacího řízení
Studium na škole ukončilo 59 vycházejících žáků, kteří zamířili na střední školy viz. níže. Čtyři žáci
byli přijati na víceleté gymnázium.
název školy
EOA Děčín
Gymnázium Děčín
Gymnázium Ústí Jateční
Gymnázium Ústí Šmejkala
Hotelová SŠ Poděbrady
SŠ pedagogická - Ústí, Most, Litoměřice
SLŠ Šluknov - bezpečnostně právní
SOŠ Roudnice - management cestovního
ruchu
SPŠ strojní a stavební Děčín
SPŠ Ústí (informační technologie a
strojírenství)
SŠ obchodu a služeb Ústí - aranžér
SŠ lodní dopravy a tech. řemesel Děčín
SŠŘS Děčín (Ruská)
SZŠ Děčín
SZŠ Ústí
SZZŠ Děčín ( Libverda)
Trivis
Gymnázium Děčín 8
Gymnázium Česká Kamenice
SOU Varnsdorf - maskér a vlásenkář

počet budoucích studentů
11
10
3
2
2
3
1
1
5
2
1
3
4
2
1
4
1
3
2
1

Zpráva o činnosti výchovné poradkyně ve školním roce 2017/2018
Kamenická 1145
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Evidence a kontrola termínů integrovaných žáků
Řešení problémových žáků s učiteli, s koordinátorkami, se školní psycholožkou, popřípadě
s vedením školy – hledání možnosti náprav
 Konzultace s učiteli při sestavování individuálních plánů
( pro „staré integrované“)
 Předávání původně integrovaných žáků do systému ŽSVP a do péče koordinátorek
 Vzájemná spolupráce mezi VP a koordinátorkami
 Pravidelné setkávání s výchovnými poradci a pracovníky PPP a IPS
 Účast na všech školeních pro výchovné poradce
 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
 Pomoc při sepsání odvolání
 Vypracování přehledu, kam si dali žáci přihlášky a kde budou příští rok studovat
Sledování novinek v přijímacím řízení
Výchovná poradkyně se díky vzniku školního poradenského pracoviště mohla více zaměřit na
přijímací řízení žáků a pomoc žákům a rodičům s výběrem střední školy.

11. PRIMÁRNÍ PREVENCE:
a) Preventivní tým a zdroje prevence:
Metodik prevence rizikového chování: Mgr. Veronika Benešová
Výchovná poradkyně: Mgr. Šárka Kilianová
Školní psycholog: Mgr. Ingrid Štroblová
Metodické materiály (propagační materiály, odborná literatura) k realizaci MPP k dispozici v
kabinetu metodika prevence, výchovné poradkyně a školní psycholožky
Školní řád obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a
odpovídající sankce za jeho porušení – platný od 1.9. 2017
b) Uskutečněné akce MPP
A/ Aktivity a projekty probíhající celoročně
Školní psycholožka Mgr. Ingrid Štroblová realizovala v rámci péče o žáky se sociálními riziky
nebo aktuálními problémy více jak 100 hodinových individuálních intervencí. Celkem možnosti
individuální spolupráce využilo 45 žáků. S dětmi nejčastěji pracovala na problematice vztahů
v kolektivu, školní prospěch byl řešen v 18 případech, osobní, popřípadě rodinné problémy, se řešily
31x, výchovné problémy 26x , úzkostné stavy 9x, problémy žáků s individuálním vzdělávacím
plánem 2x.
Žákům byla také k dispozici schránka školní psycholožky, která poskytla 2 krizové intervence.
Dále školní psycholožka navázala spolupráci s rodiči několika žáků. Tyto problémy byly
konzultovány při 25 individuálních hodinových konzultacích a zhruba 12 telefonických
konzultacích. Proběhlo také několik sezení za společné účasti rodičů a dítěte.
Nadále bylo během roku školní psycholožkou uskutečněno několik konzultací s dalšími orgány
spolupracujícími s naší školou. Jmenovitě Orgánem sociálně-právní ochrany dětí, Pedagogickopsychologickou poradnou, Speciálně - pedagogickým centrem, dětským psychiatrem aj.
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Intenzivní a kvalitní spolupráce se dařila realizovat mezi školní psycholožkou a ostatními
pracovníky školy (ředitelem, pedagogy, výchovnou poradkyní, metodičkou prevence), kteří jsou
důležitou součástí práce s žáky. Celkem proběhlo 22 konzultací.
Školní psycholožka realizovala 10 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 efektivní učení, návod na to, jak si zdravě zlepšit náladu,
gambling, asertivita, pohlavně přenosné nemoci apod. Celkem 3x 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.
Primární preventistka pokračovala v roli koordinátora školního žákovské rady. Realizovali
společně například volby ve všech třídách. Věnovali jsme se především tématu zdravé stravy ve
škole, například formou ankety o nabídce školního bufetu. Během celého školního roku se žákovská
rada scházela 1x až 2x do měsíce.
V průběhu celého školního roku měli rodiče možnost navštěvovat výchovnou poradkyni,
pedagogy ve školním poradenském středisku, primární preventistku a speciálního pedagoga
docházejícího na naši školu.
V rámci inkluzivního vzdělávání byli žáci vzděláváni se svými vrstevníky, v běžných třídách a
bez ohledu na jejich individuální rozdíly. U toho byly respektovány jejich zájmy, potřeby, schopnosti
či nadání.
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.
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.
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.
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 týdenní pobyt ve škole v přírodě.
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 (florbal, pohybové hry, míčové hry, korfbal, badminton, turistický kroužek) a
umělecké (pěvecký sbor, hra na flétnu, hra na kytaru, keramika, výtvarná výchova, dramatický
kroužek).
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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 „Kampaň ZOOM- Děti v pohybu – Putování za zelenou stopou“. Jednalo
se o zvýšení povědomí dětí o dopravní bezpečnosti, zdravovědě a ekologii. Hlavním úkolem bylo
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.
Jednotlivé třídy měly pestrou náplň činností - besedy s pracovníky útulku pro opuštěná zvířata,
workshop se zdravými svačinkami, žáci se dozvěděli o prevenci před úrazy, vyzkoušeli si lezeckou
stěnu, vyrazili na exkurze do knihovny, k hasičům, na děčínský i benešovský zámek, do botanické
zahrady v Liberci, poznali, jak funguje kamerový systém městské policie, navštívili muzeum civilní
obrany apod. Napříč ročníky také probíhaly besedy k tématu dospívání nebo drogové prevenci.
Pro žáky 4. a 5. ročníku připravili deváťáci branný den, Jednotlivé týmy procházely stanoviště, na
kterých musely děti prokázat své znalosti i zručnost. Nechybělo poznávání rostlin a živočichů, stavba
stanu, zdravověda, orientace na mapě, dopravní značky, ani oblíbená střelba.
Některé z výše zmíněných aktivit proběhly ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií v Děčíně,
Střední zdravotnickou školou v Děčíně.
Říjen:
Žáci šestého ročníku se pod vedením školní psycholožky a třídních učitelů účastnili
jednotýdenního adaptačního kurzu. Jeho cílem bylo stmelit nově vzniklé třídní kolektivy, seznámit
děti s novými třídními učiteli a nastartovat skupinovou dynamiku, tak aby třída fungovala co možná
nejlépe. Zážitkový program byl také prevencí vyloučení jednotlivců z kolektivu, šikany i rizikového
chování žáků v budoucnu.
V tomto měsíci byly započaty zájmové kroužky, které měly za úkol podpořit zdravý životní styl
dětí a zároveň fungují jako vhodná náplň volného času.
Dále proběhl zážitkový den v rámci projektu Malý velký kamarád, kdy žáci devátého ročníku
strávili společné chvíle s prvňáky v děčínské ZOO.
Náš školní preventivní tým se účastnil 8 hodinového školení v rámci projektu „Inkluze do škol“.
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,
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.
Vybrané třídy z 1. stupně se zúčastnily akce Tma přede mnou, tma za mnou. Děti si tak mohly
vyzkoušet, co to znamená být nevidomý a zrakově postižený člověk.
Žáci 5. - 9. ročníku absolvovali besedu se strážníky Městské Policie Děčín. Témata byla zvolena
tak, aby splňovala pokrytí nejčastějších problémů dnešních dětí. Tedy kyberšikana, sebeobrana při
útoku na osobu. Dále si žáci vytvořili povědomí o rozdílu mezi přestupkem a trestným činem.
Devátý ročník se rozhodl připojit ke Světovému dni laskavosti a vydali se uklízet okolí školy.
Prosinec:
V tomto měsíci absolvovali žáci 2., 4., 5., 6, 7. a 8. ročníku besedu na téma zdravý životní styl.
Dále jsme na škole zorganizovali vánoční program určený pro děti a jejich příbuzné.
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Polovina tříd na naší škole se zapojila do projektu Krabice od bot aneb děti darují dětem
k Vánocům 2017“, kterou pořádá Českobratrská evangelická církev s farností v Děčíně. Tato akce
spočívala v obdarování dětí z dětských domovů a z finančně slabších rodin
Leden:
Žákům 6. ročníku byl znovu distribuován dotazník, který měl za úkol zjistit, do jaké míry se
změnily vztahy mezi dětmi ve třídě po absolvování adaptačního pobytu, který proběhl na podzim.
Žáci druhého ročníku se v rámci programu osvěty v oblasti ochrany osob, chování v
nebezpečných a mimořádných situacích účastnili poznávacího programu s pracovníky Záchranného
hasičského sboru v Děčíně a dozvěděli se o nebezpečí požárů a o tom, jak jim předcházet.
V rámci projektu „Malý velký kamarád“ navštívili žáci 1.a 9. ročníků děčínský útulek pro
opuštěná zvířata. Společně předali zvířátkům pochoutky, hračky a vůbec všechno, co by útulku
mohlo pomoci.
Únor:
Pro žáky sedmého ročníku, doplněné o jiné žáky z druhého stupně proběhl lyžařský výcvik.
Náš školní preventivní tým se účastnil 8 hodinového školení v rámci projektu „Inkluze do škol“.
Březen:
Žáci většiny ročníků se účastnili besedy o zdravé výživě, kde se dozvěděli o největších
problémech spojených s přijímáním potravy. Odešli tak vybaveni informacemi o tom, jak se dobře
stravovat a jak správně dodržovat pitný režim.
Všechny ročníky z druhého stupně se účastnili projektu pořádaným neziskovou organizací
Člověk v tísni „Jeden svět 2018“. Tento projekt má za úkol zejména žáky staršího věku seznámit s
palčivými tématy dnešní doby. Těmito tématy byly například dodržování lidských práv, život v
nedemokratických režimech, životní prostředí apod.
První stupeň se po celý týden účastnil soutěžení o zelené stopy v rámci již druhého týdne projektu
„Děti v pohybu“. Tento týden volně navazoval na aktivity ze září.
Duben:
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.
Žáci sedmého a osmého ročníku odjeli na týdenní pobyt do Českého ráje, kde pro ně byly
připraveny aktivity v přírodě, výlety a jiné zajímavé informace vztažené k venkovním vzdělávacím
aktivitám.
V rámci projektu Malý velký kamarád připravili žáci devátého ročníku zábavnou soutěž s názvem
Stezka plná úkolů. Na 10 stanovištích měly děti z prvního stupně plnit různé úkoly související s
přírodou a životním prostředím (zařazení živočichů do správných biotopů, skládačka, ochutnávka
ovoce, křížovka, předvádění živočichů, ukázka koření, přiřazování rodičů a mláďat a třídění odpadu)
Žáci osmého ročníku navštívili Preventivní vlak bezpečné železnice. Akce byla pořádána
společností České dráhy a jejím úkolem bylo informovat děti o bezpečnosti pohybu v blízkosti
železnice a o základech první pomoci.
Květen:
Ve všech pátých ročnících proběhla beseda se školní psycholožkou na téma lidské tělo –
prevence, ochrana, vztahy, sexuální výchova.
Napříč ročníky se naši žáci seznámili s jedním z nejoblíbenějších sportů v Nizozemí, kdy korfbal
přijeli ukázat samotní profesionálové a děti si tak mohly vyzkoušet kouzlo tohoto sportu.
Devátý ročník připravil pro naše nejmenší žáky pohádkový les.
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Již potřinácté se konal galavečer projektu Studenti sobě. Naši žáci se společně se staršími
kamarády podíleli na programu, jehož tématem bylo výročí 100 let od vzniku Československa.
Žáci devátého ročníku se setkali s policisty Městské policie Děčín a besedovali na témata týkající
se prevence před nežádoucími jevy v chování ostatních.
Náš školní preventivní tým se účastnil 8 hodinového školení v rámci projektu „Inkluze do škol“.
Červen:
Co se týče 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“. Nicméně, jednalo se o celoroční projekt společně strávených chvil žáků prvního a
devátého ročníku, v jehož závěru probíhal právě výše zmíněný pobyt.
Pro zlepšení zdravého životního stylu 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.
4/ Závěr
Aktivity v MPP byly letos, stejně jako každý rok, směřovány k efektivní primární prevenci
uskutečňované na naší škole. Žáci se v rámci primární prevence účastnili mnoha besed,
přednášek a projektů – jak jednodenních, vícedenních, tak i dlouhodobých. Během celého
školního roku se setkávali s odborníky, kteří s nimi diskutovali na témata drogové
problematiky, nebezpečí šikany a kyberšikany, péče o životní prostředí, vztahů v rodině,
zdravého životního stylu rozvoje mezilidských vztahů, kriminality a dalších nežádoucích jevů a
rizikového chování.
Učitelé napříč všemi ročníky budovali pozitivní klima školy, napravovali a upevňovali dobré
vztahy mezi žáky, spolupracovali s rodinou a snažili se bránit nežádoucím aspektům, které s
sebou přináší dnešní doba.
Během celého školního roku se žáci zapojovali jak do třídních, tak celoškolních projektů,
jejichž cílem bylo dodržovat určitá společenská pravidla, osvojovat si pozitivní sociální chování
a v neposlední řadě podporovat zdravý životní styl.

12. VYUŽITÍ INFORMATIKY VE ŠKOLE:

Ve školním roce 2017-2018 jsme obměnili několik počítačů v učebně PC 1 ze státních financí.
Druhým rokem pokračoval projekt EVVO, díky kterému získali žáci tablety pro práci v terénu.
Situace s dotačními tituly na obměnu PC se bohužel nezměnila, a to i přes ujišťování naší vlády, že
digitální technologie ve školství jsou zastaralé a je nutno vynaložit prostředky na jejich výměnu.
Škola i přes nedostatek financí má software aktuální. Hardware je všem stále starší a je jen
otázka času, kdy budeme muset řešit výuku informatiky bez počítačů.

13. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE:

Plnění realizačního plánu pro školní rok 2017 / 2018
1) Spolupráce:

a) Spolupráce s orgány ochrany přírody
Národní park České Švýcarsko a Národní park Saské Švýcarsko
Vědomostní soutěže
Výtvarné soutěže
Informační materiály
Informační centra
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CHKO Labské pískovce
Informační materiály
Soutěže
ČIŽP
Informační materiály
ČSOP
Vzdělávání pedagogů - workshopy
Přírodě o krok blíž
Setkávání koordinátorů EVVO Děčín
b) 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“
účast v projektu environmentální výchovy „LES VE ŠKOLE“ 1-5.ročník
účast v projektu environmentální výchovy „Tajný život města“
Člověk v tísni
Propagační materiály
Jeden svět na školách
UNICEF
Podpora projektů – peněžní sbírky
Informační materiál
Recyklohraní
Materiály k výuce
Sběrová soutěž školy
c) 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
d) 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
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Vědomostní soutěže
Exkurze – Malý velký kamarád v ZOO
Zámek Děčín
Soutěž Historie Děčína
e) Spolupráce s příspěvkovými organizacemi
Střední škola zahradnická a zemědělská Děčín Libverda
Exkurze v rámci projektů Investice do rozvoje vzdělání „Přírodovědné a technické vzdělávání“

2) Školní akce

Separace a sběr odpadů
Vícekolové sběrové týdny – papír, tetrapack, 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
Branný den
Týden v pohybu
Po Kamenické ulici na zelenou
Adaptační pobyt
Turistický deník 1 .- 5.r.
Co se skrývá za bludným kořenem 1. ročník
V říši obrů 2. ročník
Studánky víly Rozárky 3. ročník
Badatelsky orientované vyučování 4. - 5. ročník
Malý velký kamarád (1. a 9. ročník)
Separační komando
Pravidelná separace odpadu v prostorách školy
Ekologický kroužek
Realizace a údržba školního arboreta
Turistický kroužek
Putování po turistických zajímavostech v okolí Děčína (1.st)
EVVO integrovaná do výuky
Kroužky, volitelné předměty, v učivu průřezové téma- environmentální výchova
Zeleň v prostorách školy
Děti se starají o závlahu zeleně

3) 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, Mgr. Jana Modrá (Bludný kořen), Helena Nováčková
(Studánky víly Rozárky), TEREZA (Badatelská výuka, Les ve škole, Globe)
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14. REALIZACE VÝCHOVY ŽÁKŮ KE ZDRAVÍ VE ŠKOLE:
Zdravá výživa a péče o zdraví žáků:
- Školní bufet se i přes zúžení sortimentu udržel a díky iniciativě kuchyně byla nabídka
rozšířena o zdravé pomazánky a tortilly, které se u dětí těší velkému zájmu
- Dětem nabízíme ovoce a zeleninu nadále v ovocno-zeleninovém baru, který je otevřen vždy
v pondělí a středu
- Pitný režim doznal změn pouze v oblasti prodeje větších 1,5 l lahví
Školy je dále zapojena do programů:
- program Ovoce do škol, z dotace EU – zapojení všech žáků 1. i 2. stupně
- program dotovaného mléka LAKTEA – zapojení: žáků 1. i 2. stupně
- povinná i nepovinná výuka plavání – 1.- 4. ročník
- bruslení na prvním stupni
- společný pobyt 1. a 9. ročníku v rekreačním zařízení Nové Město pod Smrkem.
- zvýšení pohybu žáků v mimoškolní době zajišťují zájmové kroužky se sportovní tématikou
(korfbal, florbal, míčové hry, badminton..)
Plníme nadále program „Škola podporující zdraví“ a snažíme se, aby žáci dostali ve škole jen
zdravé a hodnotné jídlo.

15. DOTACE A SPONZOŘI ŠKOLY:

Rok 2017-2018 byl opět velmi náročný na výdaje sponzorských financí. Naši úspěšní žáci vyjížděli
na svá republiková finále a náklady takto mimořádně vzniklé jsme mohli hradit pouze a jenom díky
našim dárcům z řad rodičovské veřejnosti i mimo ni.
Děkujeme všem dárcům za podporu školy finančními nebo věcnými dary, které škola
v uplynulém období přijala.

16. MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY, OPRAVY:

Škola zahájila rok stavebními pracemi na přístavbě, kde jsme se konečně dočkali zateplení a nové
fasády. Podařilo se po pěti letech zabezpečit střechu přístavby před zatékáním, a tak jsme poprvé
prožívali dešťové přeháňky bez strachu, že budeme mít vytopené třídy. Úspěšně jsme dokončili
výměnu všech oken ve staré budově a v závěru prázdnin i výměnu všech oken ve vile školní družiny
včetně malování celé budovy. V hlavní budově bylo nutné vyměnit obložení v tělocvičně, Díky
nasmlouvaným řemeslníkům jsme neměli velké problémy s hledáním firem, které by nám
zajišťovaly servis všech spravovaných budov.
Škola je co do materiálního vybavení velmi dobře zajištěna a pokud dojde k nepředvídatelným
výdajům, velmi se osvědčila spolupráce se zástupci oddělení správy majetku města Děčína.

ZÁVĚR:

Je za námi další rok společné práce. Rok, ve kterém jsme nejen připravili a posléze i schválili
koncepci školy na nové období, abychom se ujistili, že až na malé úpravy zůstaneme věrni
způsobu naší práce, našemu vzdělávacímu zaměření, našim prioritám a osvědčeným
projektům. Prožili jsme rok velkých úspěchů dětí, rok velkého zájmu o naši školu, který nás
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donutil požádat o navýšení kapacity školy, abychom mohli uspokojit všechny zájemce o přijetí.
Poděkování patří všem pracovníkům školy, rodičům za celoroční spolupráci a dětem za to,
jaké jsou. Bez nich by naše škola nebyla, stejně jako tato výroční zpráva.
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