
 

 1 

Kamenická 1145 

Děčín II, 405 02  

IČO: 72743735 

tel.: 412 526 498 

tel.: 412 523 425 

skala@zskamenicka.cz 

info@zskamenicka.cz 

příspěvková organizace  

Statutárního města Děčín 

 
 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 

ŠKOLNÍ ROK 2019-2020 
 

 

 
 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
 

 

 

 

 

 



 

 2 

Kamenická 1145 

Děčín II, 405 02  

IČO: 72743735 

tel.: 412 526 498 

tel.: 412 523 425 

skala@zskamenicka.cz 

info@zskamenicka.cz 

příspěvková organizace  

Statutárního města Děčín 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 

2019-2020 

 
Obsah: 

úvod 

1.   charakteristika školy 

2.   vzdělávací program školy 

3.   údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi,  

způsobilosti 

4. školská rada 

5.  akce školy 2019-2020 

6.  umístění našich žáků v soutěžích v rámci regionu a   

v celorepublikových soutěžích 

7.  informace o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

8.  zpráva o jednotlivých stupních školy  

9. výsledky vzdělávání, testy, průměry 

10.    výchovné poradenství 

11.    primární prevence 

12.  využití informatiky ve škole 

13.    environmentální výchova na škole 

14.    realizace výchovy žáků ke zdraví  

15.  dotace a sponzoři školy 

16.    materiální vybavení školy, opravy 

závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

Kamenická 1145 

Děčín II, 405 02  

IČO: 72743735 

tel.: 412 526 498 

tel.: 412 523 425 

skala@zskamenicka.cz 

info@zskamenicka.cz 

příspěvková organizace  

Statutárního města Děčín 

 

 

ÚVOD: 
 

Školní rok 2019-2020 byl z mnoha hledisek jiný, výjimečný a hlavně to nebyl vlastně rok, ale 

půlrok. Pozorný čtenář již z rozsahu výroční zprávy vyvodí, že něco není v pořádku. Není a nebylo, 

tato zpráva zahrnuje činnost školy pouze do 10.3. 2020. Zbylá část školního roku je shrnuta pouze 

v závěru. Všichni chceme věřit, že takový školní rok již nezažijeme ani my, ani naši žáci. 

 

 

1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: 
Název školy                    :Základní škola Děčín II, Kamenická 1145 

Právní forma                  :příspěvková organizace 

IČO školy                       :72743735 

Zřizovatel                       :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,  

Bynovec, Arnoltice, Janov, Jetřichovice, Labská Stráň, Kámen 

Školní poradenské pracoviště  : Koordinátor aktivit na škole: Mgr. Jaroslav Skála 

: Koordinátor inkluze pro 1. a 2.stupeň: Mgr. Jana Lolloková   

  Vlčková 

: Školní psycholog  Mgr. Lucie Slabá;  

: Metodik primární prevence Mgr. Veronika Benešová 

: Výchovný a kariérový poradce Mgr. Šárka Kilianová 

: Školní asistent Hana Uhlíková 

Celkový počet žáků k 30.6.2020 byl 593. Na začátku školního roku byl počet žáků 593. V průběhu 

roku došlo k minimální migraci žáků v rámci regionu. Z okolních obcí dojíždí zhruba třetina žáků.  
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Počet žáků a počet tříd ve školním roce 2019/2020: stav k 30.6. 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1.A 23 

  1.B 22 

  1.C 14 

2. 2.A 24 

  2.B 23 

 2.C 12 

3. 3.A 28 

  3.B 25 

4. 4.A 25 

  4.B 23 

  4.C 25 

5. 5.A 21 

  5.B 22 

  5.C 18 

6. 6.A 27 

  6.B 25 

  6.C 24 

7. 7.A 28 

  7.B 28 

  7.C 27 

8 8.A 24 

  8.B 23 

  8.C 20 

9 9.A 20 

  9.B 25 

  9.C 17 

Celkem: 593 

Počet žáků Průměrný počet 

žáků na třídu 

  

593 22,8 
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Údaje o pracovnících školy: 

 

  
počet 

zaměstnanců 

počet prac. 

úvazků 

Vedení školy 
ředitel 1 1 

zástupkyně ředitele 1 1 

Učitelé 
1. stupeň 28 16,9 

2. stupeň 30 23,6 

Vychovatelky školní 

družiny                                                                                                                                             
Oddělení ŠD 7 6 

Vedoucí školního klubu Klub 1 0,7 

Správní zaměstnanci 

THP 2 1,5 

školník 1 1 

uklízečky 7 7 

školní jídelna 8 7,5 

správce hřiště 1 1 

celkem  87 67,2 

 

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.r.: sportovní výchova, literatura pohádek a pověstí, konverzace v anglickém jazyce, výtvarné 

činnosti, sportovní výchova, zeměpisně-přírodovědná praktika 

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 URČENO ROČNÍKU 

Sbor „Violet Harmony“ 2.-5. 

Sportovní hry 3.-4. 

Flétnička 3.-4.r. 

Hra na flétnu - pokročilí 2. – 5. 

Angličtina hrou 4.r. 

Florbal 2. chlapci  výběr trenéra  

Florbal 3. - 4. chlapci 

Basketbal 3.r. 

Korfbal 2.-4.r. 

Sportovní hry 4.-5. r. 

Angličtina hrou 1. B + 1.C 

1.A + 1.C 

Angličtina hrou 5. 

Keramika 4. r. 

Veselé tvoření 4.r. 

 

2. stupeň  

NÁZEV KROUŽKU URČENO 

ROČNÍKU 

Sbor „Violet Harmony“ 6.-9. 

Separační komando 6.-9. 

Badminton 6. – 7.  

Aerobik  7.-9. 

Problémy ve světě 6.-9. 

Turistický kroužek 6.-9.  
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3. družina: 

a. šikovné ručičky 

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 

h. výtvarné a fotografické soutěže 

 

3. ÚDAJE  O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY , JEJICH 

KVALIFIKACI, PRAXI, ZPŮSOBILOSTI.: 
 
Pedagogičtí pracovníci, jejich odborná a pedagogická způsobilost k 30.06. 2020 

 

Příjmení, jméno, titul Vzdělání, aprobace prac. zařazení pedag. 

praxe - 

délka 

Na této 

škole 

Skála Jaroslav, Mgr. PF – M-Z ředitel 30 16 

Kilianová Šárka, Mgr. PF-M-F,  

výchovný poradce 

Výchovná,karier

ová  

poradkyně tř.uč. 

9.tř. 

28 27 

Bartlová Jana, Mgr. PF – 1.st. uč. 1.-2.st.  16 4 

Kučerová Ivana, Mgr. PF - 1.st. uč. 1.tř. 37 37 

Špačková Veronika, Mgr. PF – 1.st. uč. 2.tř. 31 12 

Havelková Jana, Mgr. PF-1.st. uč. 4.tř. 15 11 

Havlíčková Miroslava, Mgr. PF-2.st. AJ uč.1.- 2.st. 16 13 

Střelková Iva, Mgr. PF-1.st. uč. 2.tř. 31 31 

Fialová Terezie, Mgr. PF - 1.st. uč. 2.tř 30 29 

Jožáková Esatiová Mirjeme, 

Mgr. 

PF – 1.st. uč. 4.tř. 10 10 

Kapitančíková Jitka, Mgr. PF – 1.st. uč.5.tř.  29 15 

Lazorová Radka, Mgr. PF – 1.st uč. 1. a 2.st..tř. 17 17 

Lolloková Vlčková Jana, 

Mgr. 

PF - 1.st. uč.5.tř., 

koordinátorka 

inkluze školy 

31 25 

Procházková Alexandra,Mgr. PF – RJ-Z-A uč.2.st. 

 

36 10 

Hospůdková Radka, Mgr. PF –1.st. uč.3.tř. 31 30 

Skálová Martina, Mgr. PF – Čj-HV  uč. 2. st.  

tř.uč.9.tř. 

32 15 
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Chovanec Petr, Ing. vys.škola zemědělská 

dopl.stud.PF Př- pěst. 

uč.2.st., 

tř.uč.9.tř. 

 

28 24 

Vanická Brigita, Mgr.   PF-1.st tř.uč. 3.tř. 29 7 

Novák Martin, Mgr. PF-1.st uč.1.,2.st. 

tř.uč.6. tř. 

25 18 

Zemanová Eva, Mgr. PF-ČJ-HV uč.2.st. 

tř.uč.8.tř. 

19 19 

Trčka Vladimír,Mgr. PF – Z-Tv uč.2.st. 20 20 

Trčková Ivana, Mgr. PF – ČJ-Ov zást.řed. 21 21 

Lukáš Fořt, Mgr PF – In-AJ uč.1.-2.st 8 1 

Pokorná Markéta, Mgr. PF –Čj-Aj uč.2.st. 

tř.uč.7.tř. 

25 25 

Podzimková Kateřina, Mgr. UJEP – NJ-ČJ uč. 2.st. 

tř.uč.7.tř. 

21 9 

Benešová Veronika, Mgr. UJEP - AJ uč.1.-2.st. 15 8 

Tomsa Michal, Mgr. PF Liberec NJ-D uč.2.st. tř.uč.9. 

tř. 

14 14 

Andrlík Jiří, Ing. CH uč. 2.st. ICT 

prac., EVVO 

koord.tř.uč.6.tř. 

23 15 

Gennertová Dana, Mgr. PF – 1.st. uč.1.st, tř.uč. 

1.tř. 

26 10 

Kolocová Tereza  uč.2.st. 4 4 

Kilian Karel, Mgr. UJEP – M-F uč. 2.st. tř.uč. 

8.tř. 

32 6 

Vabroušková Nela, Mgr. UJEP – 1.st. uč. 1.st. 

tř.uč.4.tř. 

5 5 

Kubíková Eliška, Mgr. UJEP – 1.st. uč. 1.st. 

tř.uč.5.tř. 

5 5 

Kvapilová Vendula, Mgr. UJEP CH-M uč.2.st. 3 1 

Lhoták Ondřej, Bc. UJEP TV-Z uč. 2.st. 1 1 

Kubásková Jana, Mgr. UJEP – Bio-Ch uč.2.st. 1 1 

Nela Kolesarová, Ing.  uč.2.st. 4 2 

Dvořák Vlastimil SŚ uč.1. a 2.st.  4 4 

Nepomucká Eva SPgŠ ved.vych. 

ŠD 

41 41 

Špůrová Věra SPgŠ vych.ŠD 37 37 

Malíková Petra SPgŠ vych.ŠD 34 34 

Šperlová Ludmila SPgŠ vych.ŠD 24 10 

Durdincová Renata SPgŠ, PF-UK Praha – 

učitel VV ZUŠ,SŠ 

Vedoucí 

školního klubu 

28 12 

Procházková Yveta SPgŠ vych.ŠD 7 7 

Bobková Michaela SŠ AP  7 7 

Hanusová Petra SŠ AP  5 5 

Pémová Dana SŠ AP  4 4 

Habasová Pavlína SŚ AP  2 1 

Strunecká Monika SŠ AP  4 4 
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Seidlová Karolína SŚ AP  4 4 

Žoldáková Yveta SŠ AP 2 2 

 

 

4. ŠKOLSKÁ RADA  
 

Členy za rodičovskou veřejnost jsou Helena Šedivá a Hana Vondráčková, za pedagogické 

pracovníky Mgr. Radka Lazorová a Mgr. Miroslava Havlíčková a za zřizovatele školy byly zvoleny 

Ing. Marcela Tomanová a Lucie Prokopcová  

Školská rada zasedala dvakrát do pololetí a jednou vzdáleně – korespondenčně na konci školního 

roku. Na prvním zasedání se rada seznámila a vyjádřila k výroční zprávě školy a k úpravám školního 

vzdělávacího programu. 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  2019 - 2020: 
Říjen: 

30.9..-4.10. Adaptační pobyt žáků 6. ročníku – Rumburk 

1.10.-30.10.Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů 

2.10.      Libverda – stromy – 4.B 

2.10.      Přespolní běh – krajské finále 

4.-5.10. Studenti sobě – vystoupení 4.B v divadle 

7.-9. 10.Děláme dobré skutky: Oslava dne zvířat – sbírka pro útulek v Děčíně 

7.-21.10. Sběrový týden – papír, tetrapaky, víčka 

11.10.     Zahájení bruslení – 1.-3.ročník  

16.10.    Školní žákovská rada – 7.40 hod – jídelna – informace o nové celoškolní hře 

16.10.     Irán – zeměpisný pořad, kino – 7.-8.ročník, 

22.10.    Čtyřlístek a talisman moci – divadlo, 3.r. + 5r. 

23.10.     Focení prvňáčků  

24.10.     Škola 2019 – 8.-9.ročník   – PIVOVAR 

24.10.    IQ Landie – 6.B 

Listopad: 

4.11.   Jdeme si nahrabat do ZOO  – 4.A (rukavice, vhodné oblečení) - děláme dobré skutky 

4.11.   Lotrando a Zubejda – divadlo – 2.ročník, 10.15hod. 

5.11.   Střední vojenská škola (ukázka činnosti pro zájemce)  – jídelna 9.A,B,C 

5.11.   Tma přede mnou – zámek, 6.B ( s sebou šátek – každý) 

7.11.   Tma přede mnou – zámek, 2.B, 5.C  ( s sebou šátek – každý)        

7.11.   Florbalová liga – mladší žákyně – 6.-7.ročník 

12.11.  Malý velký kamarád – 1.+9.r. – 1.-4.hodina, HRAVÝ PODZIM  

                                                                    

12.11. Třídní schůzky –společný začátek v16hod.(do 17,30 hod.) 

           Schůzka třídních důvěrníků – 16.45hod. – v INF2 (druhé patro přístavby) 

13.11. Tma přede mnou – zámek, 5.B – 50Kč ( s sebou šátek – každý). 

13.-14.11.    Nestlé – zdravý životní styl – beseda zdarma  2.-8.ročník 

14.11.  Florbalová liga – starší žákyně – 8.-9.ročník 

14.11.  Střední škola Šluknov (ukázka činnosti pro zájemce) – jídelna 9.A,B,C 

15.11.  Tma přede mnou – zámek, 4.C, 5.A – 50Kč ( s sebou šátek – každý 

15.11.  Ze života hmyzu  – divadlo – 6.ročník , 7.B + LDV 

15.11.  Florbalová liga – mladší žáci – 6.-8.ročník 
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18.11.  Obušku z pytle ven  – divadlo – 1.ročník , zač 10.15hod., 

18.11.  Protidrogový vlak  9.A,9.C – pokračování formou besedy  

19.11.  Testování žáků 8. ročníku ČŠI – environmentální výchova 

20.11   Školní žákovská rada – 7,40hod, - jídelna 

20.11.  Písečníci a bludný asteroid – literární beseda s autorem, pro 5.ročník 

20.11.  Jdeme si nahrabat do ZOO  – 2.C (rukavice, vhodné oblečení) 

21.11.  Futsal 8.-9.ročník, 2.kolo 

21.11.  Vánoční focení 

22.11.  Florbalová liga – starší žáci – 8.-9.ročník 

25.11.  Workshop – lego pro 6.ročník 

26.11.  Zkus to sám – soutěž - výběr  8.ročník 

26.11.  Jdeme si nahrabat do ZOO  – 2.B (rukavice, vhodné oblečení) 

27.11.  Protidrogový vlak pro 9.B – pokračování formou besedy – 3.-4.hodina 

27.11.  Projektový půlden na zdrávce 9.A + 9.C 

Prosinec: 

2.12.   Vyhlášení druhého kola celoroční soutěže 

2.12.   Školní kolo – Skřivánek ( 5.-6.vyučovací hodinu) 

4.12.   Vánoční školní program – zámek, 3.A, 70Kč, zač. 8.30 

4.12.   9.B - Projektový půlden na zdrávce, 11.30-13.30hod. 

5.12.   Mikuláš u vchodu, ve třídách  - 1.+.2.ročník 

5.12.   Sněhová královna – divadlo – 3.-4.ročník – zač. 8.30hod 

5.12.   Sněhová královna – divadlo –  5.ročník – zač. 10.15hod 

5.12.   Stolní tenis – 6.-9.ročník 

5.12.   Oldřichov – papírny -  9.C - exkurze 

6.12.   Florbalová liga – finále 2.stupeň – kluci 6.-9.ročník 

9.12.   Projektový den: „ Advent“ 

9.12.     Adventní florbalový turnaj – 4.-5.třída 

10.12.   Futsal – 6.-7.ročník 

10.12.   Školní kolo – Skřivánek – 1.-3.ročník, 13.00hod. 

10.12.   Programování pro malé – 1.ročník  

11.12.   Praha – exkurze – 7.B 

11.12.   Vánoční školní program – zámek, 4.A, 

11.12.   Vánoční školní program – zámek, 1.B, 

12.12.   Vánoční školní program – zámek, 2.A, 

12.12.   Vánoční školní program – zámek, 2.B, 

12.12.   Vánoční setkání s rodiči  -  bez odpoledního vyučování – Vánoční jarmark 

13.12.    Vánoční školní program – zámek, 3.B, 

13.12.    Vánoční školní program – zámek, 1.C, 

16.12.   Vánoční hra – divadlo – LDV zač. 8.30hod. 

16.12.   Aerobik – soutěž ( 4.A – dívky – Jož., 

16.12.   Workshop – lego pro 6.ročník – 1.-3.hodina – 1.skupina, 4.-6.hodina  - 2.sku. 

18.12.     Školní žákovská rada – jídelna 7.40 

19.12.     Andry Birds – kino, odchod po 1.hodině, 10.00 začátek, vybrané třídy 

Leden: 

7.1.   Hasík – 2.A – ve škole beseda s hasiči 

8.1.   Florbal – krajské finále ( Teplice) – 6.-7.ročník 

10.1. Stolní tenis – krajské finále 

13.1. Hasík – 2.A – ve škole beseda s hasiči ( 2.-3.hodina) 

14.1. Třídní schůzky od 16 – 17 hod.   
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14.1.  Schůzka pro rodiče vycházejících žáků - 15,30 školní jídelna 

14.1. Schůzka třídních důvěrníků - 16,45 v počítačové učebně INF2  

15.1.7,40 hod.- zasedání žákovské rady v jídelně 

16.1.Hudební pořad – 2.-5.ročník 

16.1.Okresní kolo dějepisné olympiády 

20.1. Olympiáda z biologie – školní kolo – 6.-7.ročník 

21.1. Ornita – beseda  - 5.-9.ročník 

21.1. Hasík – 2.A – exkurze – hasičská stanice 

23.1. Okresní kolo v olympiádě z ČJ – město 

23.1. Olympiáda z biologie – školní kolo – 8.-9.ročník 

26.-31.1.   LVVZ  - 7.ročník 

28.1.  Městské kolo – Skřivánek 

28.1.  2.B – Hasík , beseda s hasiči – 1.část ( 2.-3.hodia) 

30.1.  Vysvědčení rozdávají tř.uč. poslední vyuč. hod. 

6.-7.ročník  – vysvědčení – 5.vyuč.hodinu 

8.-9.ročník – vysvědčení 5.vyučovací hodinu - bez odpoledního vyučování 

5.ročník – rozdává 4.vyučovací hodinu 

1.ročník bez půleného – 4.hodinu vysvědčení 

3.B – rozdává 4.hodinu 

31.1. Pololetní prázdniny 

Únor: 

3.2.   Hasík – 2.B – 2.-3.vyučovací hodina 

4.2.   Kolumbie  – zeměpisný pořad – 7.-8.ročník 

6.2.   Lakomec – divadlo – 8.ročník + výběr 9.ročník,  rozchod u divadla   

3.2.   Hasík – 2.B - exkurze 

10.2. Odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ – vycházející žáci 

11.2. Anglický jazyk – okresní kolo - postupující 

11.2. Náprstkovo muzeum – Praha – výstava – Egypt – 6.C 

12.2. Hasík – 2.C - 2.-3.vyučovací hodina 

18.2. Zahájení plavání 1. - 2.ročník 

13.2. Školní kolo – recitační soutěže – 1.stupeň, 1.A 

18.2. Skřivánek – krajské kolo 

21.2. Ať žijí duchové  –  divadlo, 2.A + 3.ročník 

Březen: 

2.3.   Basketbal – turnaj dívky – 8.-9.ročník 

3.3.   Předškoláci Liliovka, návštěva  – 9.35 

4.3.   2.C – Hasík , 2.-3.vyučovací hodina 

4.3.   Recitační soutěž – městské kolo 

4.3.   Olympiáda – Z – okresní kolo 

5.3.   Předškoláci Liliovka, návštěva – 9.35 

10.3. Přechod na distanční výuku 

 

 

 

 

 

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY: 

 

Ve školním roce jsme uskutečnili  15  příležitostných akcí 

 

 ( z toho bylo35 akcí neplánovaných.) 
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Akcí se zúčastnilo 1347 žáků. 

   Důvodem nesplnění akcí bylo -  od března uzavřena ŠD -  pandemie 

Covid 19  

 

 

termín název akce zodpovídá 

konané 

dne 

počet 

dětí 

Září Týden v pohybu 

všichni po 

odd. září 162 

  Cesta za pokladem 1. třídy Fišer. 26.9. 49 

Říjen Den zvířat 

všichni po 

odd. 1.-11.10. 159 

  Halloween 

všichni po 

odd. 6.10. 161 

  Hledání podzimní víly 2. tř. Špůr. 11.10. 53 

Listopad Turnaj ve vybíjené 2. tř. Nep.     

  

Kvízové odpoledne pro 3.+4. 

třídy Proch. 21.11. 46 

Prosinec Vánoční besídky 

všichni po 

odd. 16.-20.12. 143 

  Čertovské odpoledne  

všichni po 

odd. 6.12. 142 

Leden Výtvarná soutěž Šperl. leden 134 

  Turnaj ve vybíjené 3.+.4. tř. Sokol. 28.1. 43 

Únor Družinový karneval 1.-3. tř. 

všichni po 

odd. únor 125 

  

Filmové odpoledne pro 3.+4. 

třídy 

Proch./ 

Sokol. 18.2. 40 

 

 

6. UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH  V RÁMCI 

REGIONU A CELOREPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍCH: 
 

Přespolní běh  

vítězství v kategorii starších žáků – Tran, Tůma, Krupička, Nevečeřal, Žák, Kukla 

vítězství v kategorii straších dívek – Vrátná, Kalašová, Plhalová, Zívalová 

 

Futsal Škofl9 - 1. kolo  

vítězství – Horn, Krupička, Žák, Tůma, Abtrachimov, Kukla, Lauko, Tran 

 

Florbal – okrskové kolo „Jih“ - postup do okresního finále 

Hammerle, Horn, Bejšovec, Kukla, Abtrachimov, Tůma 

 

Futsal – postup do divizního finále 
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Horn, Abtrachimov, Žák, Tůma, Kukla, Lauko, Tran 

 

Okresní kolo – florbal 

Hammerle, Horn, Tůma, Abtrachimov, Bejšovec, Kukla, Lauko 

 

Olympiáda v zeměpise  

1. místo okresní kolo - Matyáš Derenin 

5. místo krajské kolo – Matyáš Derenin 

 

Recitační soutěž 

Postup do krajského kola -  Vojta Fořt 

 

Úspěšní řešitelé Pythagoriády:  

Vojtěch Diviš, Jan Řízek, Matyáš Derenin, Lukáš Vondráček 

 

Ústecký skřivánek: - postup do republikového finále: 

Karla Bábková (talent roku), Vítězslav Rejthar, Kristýna Dudová 

 

PŘEHLED ÚČASTI A VÝSLEDKŮ V OLYMPIÁDÁCH    

A VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍCH 2019-2020 
 

OLYMPIÁDY 2019-2020 
OLYMPIÁDA POČET ÚČ. ŠK.KOLO OKRESNÍ KOLO 

UMÍSTĚNÍ 

KRAJSKÉ KOLO 

UMÍSTĚNÍ 

Dějepis 21 2  

Český jazyk 17 2  

Matematika 

 

20 0  

Anglický jazyk 

 

15 4   

Přírodopis  

 

35 4  

Zeměpis  

 

29 4 

1. M. Derenin  

5. M Derenin  

Matematický klokan X X X 

Pythagoriáda  202 4  
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Souhrn 

 

339 22 1 

 

 

7. INFORMACE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ: 
 
Plán DVPP pro školní rok 2019-2020 byl splněn pouze z části z důvodu rušení školení v době 

pandemie.  

 

DVPP v uplynulém období absolvovalo 21 pracovníků školy. Důvodem nesplnění plánu bylo 

plošné rušení školení a zároveň přerušení výuky. 

 

8. ZPRÁVA O JEDNOTLIVÝCH STUPNÍCH ŠKOLY: 
 

PRVNÍ STUPEŇ: 

 

Školní rok byl ukončen s 305 žáky. Průměrný počet žáků na třídu představuje 22 žáků. Z 305 žáků 

285 prospělo s vyznamenáním, 19  prospělo a jeden žák neprospěl. Neomluvená absence 0 hodin. 

Pedagogický sbor prvního stupně je stabilní. Jedinou změnou byl odchod p. Hájkové na vlastní 

žádost.  

K zápisu se dostavilo 77 žáků, z toho 6 dětí nebylo přijato, neboť nenáležely do obvodu školy. 

Odklad o jeden rok dostalo celkem 16 dětí. Spádové děti a děti, které mají na škole sourozence, 

nakonec vytvoří tři první třídy.  

Na víceleté gymnázium byli přijati tři žadatelé.   

Úkoly dané ŠVP byly splněny pouze z části. Vzhledem k situaci v druhém pololetí školního roku 

nedošlo k úplnému splnění obsahu učiva v některých předmětech. Žákům bylo umožněno vyučovat 

se od konce května v 15 členných skupinách. Možnosti vzdělávání ve škole využilo 112 dětí.  

Vyučující pracovali v prvním pololetí v projektu „Cesta ke vzdělání – druhá šance pro všechny“ 

formou doučování nejslabších žáků se do projektu zapojilo osm pedagogů. Čtyři pracovníci se 

účastnili tandemového vyučování. 

Školní rok byl jiný, hodnotit můžeme jeho průběh do prvního pololetí. Po konci února již není co 

hodnotit a tak i závěrečné vysvědčení žákům bylo pouze symbolické a nebude k němu v busdoucnu 

nijak přihlíženo. Nelze hodnotit domácí práci žáků na prvním stupni, stejně tak nelze hodnotit 

zapojen í a nezapojení dětí do výuky, když neznáme poměry v rodinách a jejich možnosti. 

V průběhu roku proběhly do pololetí tradiční projektové dny a vícedenní akce (týden v pohybu, 

adventní den) Celoroční soutěž byla ukončena s přechodem na distanční výuku a nebyla 

vyhodnocena. Opětovně jsme dosáhli mimořádných úspěchů ve sportu i ve zpěvu, kde do 

neuskutečněného finále postoupili hned čtyři naši žáci. Úspěšní jsme byli i v recitaci. 

Pokračovala průprava našich nejmladších v plavání a bruslení. 

 

 

 

 

Školní družina: 
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Školní družina pracovala s výjimkou distanční výuky žáků dle plánů. V době, kdy žáci byli doma, 

pracovaly vychovatelky na přípravě nového školního roku a na výzdobě k jednotlivým měsícům. 

Práci vychovatelek lze hodnotit jako velmi dobrou. 

Všichni pedagogičtí pracovníci, kteří se starají o žáky na prvním stupni, pracovali dle možností 

a situace velmi dobře. Zadané úkoly splnili a poradili si i s náročnými podmínkami v době 

omezeného nástupu dětí do školy na konci května. 

 

DRUHÝ STUPEŇ: 

 

Ve školním roce 2019-2020 se vzdělávalo na druhém stupni celkem 288 žáků, což je průměrně 24 

žáků na třídu. Celkem 170 žáků ukončilo ročník s vyznamenání, prospělo celkem 115 žáků. tři žáci 

neprospěli. Neomluvených hodin bylo na konci školního roku 271, což je vzhledem k docházce 

v druhém pololetí velmi vysoká hodnota. Bylo učiněno několik opatření (jednání s OSPOD, podání 

trestního oznámení na rodiče dítěte). Snížená známka z chování byla nakonec udělena dvěma žákům 

(třetí stupeň jedné žákyni a jednomu žáku druhý stupeň).  

Pedagogický sbor na druhém stupni byl na úvod roku posílen o další mladé pracovníky paní Mgr. 

Jana Kubáskovou (Bio-Z), Mgr. Vendulu Kvapilovou(M-CH), studujícího Ondřeje Lhotáka(TV-Z) a 

praxí již prověřeného Mgr. Lukáše Fořta (In-Aj).Naopak na mateřskou dovolenou nastoupily Mgr. 

Jana Šenová a Mgr. Tereza Prosická. Nikdo z pracovníků na druhém stupni naše řady neopustil.  

Stejně jako na prvním stupni poznamenala pandemie i výuku a aktivity druhého stupně. Nekonaly se 

žádné naplánované akce jara, žádné výjezdy ani loučení devátých tříd. Možnosti přípravy na 

přijímací zkoušky ve škole využilo více jak 50 žáků, následných náslechů a konzultací v červnu 

využilo jen pár jednotlivců. Druhé pololetí se tak vyučovalo až do konce distančním způsobem. 

Hodnocení druhého pololetí na druhém stupni bylo tak stejné jako na prvním, symbolické. 

Školní klub 
Splnil v první části své plány a úkoly. V době pandemie připravovala vychovatelka nový školní rok a 

malbami zdobila vymalované přízemí hlavní budovy. 

 

Daří se nám nejen udržovat stabilní a kvalitní pedagogický sbor, ale dokonce jej posilovat 

mladými čerstvě dostudovanými kolegy a kolegyněmi. Hodnotit kvalitu práce pracovníků 

v tomto roce je obtížné. V každém případě je nutné vyzdvihnout úsilí a akceschopnost všech, 

kteří ve velice krátké době jednoho týdne dokázali přejít na distanční výuku. Ukázalo se, že 

učitel si ví rady za každé situace a zároveň se ukázalo, co je nutné změnit, aby v příští distanční 

výuce jsme na tom byli lépe a lépe připravení.  

 

9. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ, PRŮMĚRY: 
 
Vzhledem k situaci, která nastala v průběhu druhého pololetí bylo hodnocení žáků přizpůsobeno 

okolnostem a žáci získali své známky spíše za aktivitu v distančním vyučování než za vědomosti. 

Proto tento rok pravidelné srovnávání průměrů žáků není relevantní a není tedy součástí zprávy. 

  

10. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ : 
 

Výsledky přijímacího řízení 

Studium na škole ukončilo 70 vycházejících žáků, kteří zamířili na střední školy viz. níže.  

Kam odcházejí vycházející žáci 

 
střední škola počet budoucích studentů 
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EOA Dc 8 

Euroškola Česká Lípa 4 

Gymnázium Dc-4 6 

Gymnázium Dc-8 2 

Gymnázium Ústí 2 

Hotelová škola Teplice 1 

ISŠ automobilní Brno 1 

OA Ústí n.L. 2 

SOŠ civilního letectní 1 

SOŠ multimediální Praha 1 

SOŠ služeb Varnsdorf 1 

SPŠ informační technologie Varndsdorf 2 

SPŠ strojní a stavební Dc 9 

SPŠ Ústí n.L. 2 

SPŠ Ústí n.L. 2 

SŠ lesnická Šluknov 1 

SŠ lodní dopravy Dělnická, Dc 6 

SŠ pedagog. a služeb litoměřice 1 

SŠ pro administrativu EU Praha 1 

SŠ rybářská Vodňany 1 

SŠ řemesel a služeb, Ruská, Dc 5 

SŠ zahradnická, Libverda ,Dc 1 

SŠ zdravotnická ,Dc 1 

SŠ zdravotnická ,Ústí n.L. 2 

St.pedagog, škola Ústí n.L. 2 

SUŠ sklářská Kamenický Šenov 2 

TRIVIS Ústí n.L. 3 

 

Zpráva o činnosti výchovné poradkyně  a kariérové poradkyně ve školním roce 2019/2020 
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• Organizace malých projektových dní 

• Organizace velkého projektového dne pro 1. stupeň 

• Organizace exkurzí na SŠ+ exkurze s vybranými chlapci (8.+9.r.) na SŠ lodní dopravy a 

technických řemesel Děčín 

• Exkurze s 9.C do firmy AXIN Oldřichov 

• Konzultační hodiny pro rodiče a žáky –od března přes Bakaláře 

• Schůzka pro rodiče vycházejících žáků 

• Spolupráce s IPS při webináři pro žáky 8.r. 

• Spolupráce s IPS při rozesílání  e- booku Rok před přijímačkama 

• Pravidelné setkávání s výchovnými poradci a kariérovými poradci a pracovníky PPP a IPS 

• Účast na všech školeních pro VP a KP 

• Účast na výjezdním školení Heřmanice v Podještědí 11/2019 

• Podávání informací vycházejícím žákům – od března přes Bakaláře 

• Pomoc vycházejícím žákům s vyplňováním přihlášek 

• Sledování změn v přijímacím řízení vzhledem k pandemii 

• Konzultace k zápisovým lístkům a upozorňování na povinné termíny v přijímacím řízení - od 

března přes Bakaláře 

• Vypracování přehledu, kam si dali žáci přihlášky a kde budou příští rok studovat 

 

11. PRIMÁRNÍ PREVENCE: 
 

Aktivity v MPP byly v letošním roce, ostatně jako každý rok, směřovány k efektivní primární 

prevenci uskutečňované na naší škole. Žáci se v rámci primární prevence účastnili mnoha přednášek, 

besed 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. 

B/ Aktivity a projekty neprobíhající celoročně 

Září: 

      Celý poslední 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 pro 6. ročník o drogové problematice, 

praktický nácvik první pomoci se studenty Zdravotní školy v Děčíně pro žáky 7. a 8. ročníku, pro 

1.stupeň připravili žáci osmého a  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, navštívili sídlo Městské policie v Děčíně, uskutečnila 

se návštěva zámku v Děčíně a Benešově nad Ploučnicí, proběhla návštěva zemědělské výstavy 
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Libverda 2019 a botanické zahrady, žáci 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. 

     Pod dohledem školní psycholožky proběhlo několik seznamovacích hodin pro žáky 1. 

ročníku 

Říjen: 

        Žáci šestého ročníku se pod vedením školní psycholožky, primární preventistky a třídních 

učitelů účastnili pětidenního 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.  Následně byl žákům šestého ročníku rozdán sociometrický dotazník, jehož cílem 

bylo zjistit, jaké jsou vztahy žáků v jednotlivých třídách 

 Ve třetím ročníku byly ve spolupráci se školní psycholožkou vedeny hodiny zaměřené na 

podporu důvěry a zjištění vztahů v jednotlivých třídách. 

        V tomto měsíci byly započaty zájmové kroužky přístupné pro všechny žáky školy. 

       Dále proběhl zážitkový den v rámci projektu Malý velký kamarád, kdy žáci devátého ročníku 

strávili společné chvíle s prvňáky v děčínské ZOO. 

          Žáci devátého ročníku absolvovali návazný program na Revolution train. Jednalo se o zvýšení 

podvědomí trestní odpovědnosti.  

 

Listopad:    

      Ve čtvrtém ročníku byly ve spolupráci se školní psycholožkou vedeny hodiny zaměřené na 

podporu důvěry a zjištění vztahů v jednotlivých třídách. 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. 

Prosinec: 

     V sedmém ročníku byly ve spolupráci se školní psycholožkou vedeny hodiny zaměřené na  

prevenci šikany.  

     Dále jsme na škole zorganizovali vánoční program určený pro děti a jejich příbuzné, kterého 

se aktivně účastnili všichni žáci naší školy. 

Leden: 

        V osmém ročníku byly ve spolupráci se školní psycholožkou vedeny hodiny zaměřené na 

prevenci rizikového chování a šikany.  

           V lednu byl pro žáky osmého a devátého ročníku uveden program s protidrogovou tématikou. 

Únor: 

        Se žáky  6. ročníku probíhala intenzivní spolupráce pro zvládnutí krizové situace. Žáci druhého 

a třetího 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 dozvěděly se o nebezpečí požárů a o tom, jak jim předcházet. 

     Žákům jedné třídy třetího ročníku byl distribuován dotazník, který měl za úkol zjistit, jaké 

jsou vztahy ve třídě. 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. 

           Bohužel, naše působení v oblasti prevence bylo ukončeno v první dekádě měsíce března a to 

díky korona virové krizi.  
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Zpráva o činnosti psycholožky školy 

 

Činnost školního psychologa byla ovlivněna opatřeními proti šíření korona viru. 

Celkem bylo uskutečněno 45 hodinových intervencí s žáky a 15 kratších, nejčastěji o přestávkách. 

Celkem 12 rodičům žáků školy bylo poskytnuto 32 konzultačních hodiny a navýšil se počet 

telefonických konzultací vzhledem k situaci s korona virovou krizí. Více než 50 konzultací proběhlo 

mezi školní psycholožkou a pracovníky školy (ředitelem, pedagogy, asistenty pedagoga, výchovnou 

poradkyní a metodičkou prevence). 

Bylo realizováno 13 preventivních a intervenčních hodin ve třídách, 5x byl administrován dotazník 

pro zjištění vztahů ve třídním kolektivu, psycholožka byla často přítomna přímo ve výuce a následně 

poskytovala metodickou podporu pedagogům a asistentům pedagoga. 

Od září 2019 bylo v individuální péči celkem 15 žáků, z toho 8 chlapců a 7 dívek. 

Dle problematiky 

Nejčastěji jsme individuálně pracovali na problematice chování (v 5 případech), ve 4 případech byly 

důvodem spolupráce komplikace ve vztazích ve třídě, po 3 případech se jednalo o rodinné či osobní 

problémy žáka, se třemi žáky/ žákyněmi jsem řešila prospěchové potíže. V 9 případech jsme řešili 

kombinaci více problémů. 

Způsob navázání spolupráce 

Ve 3 případě požádal o spolupráci sám žák, v 5 případech byl iniciátorem kantor- nejčastěji třídní 

učitel, v 5 případech ředitel, u 7 žáků požádali o pomoc jejich rodiče, s 5 žáky byla spolupráce 

navázána na základě informací z jiných zdrojů (OSPOD, spolužáci, výsledky šetření ve třídě). 

Školní psycholožka se intenzivně věnovala prevenci vzniku posttraumatické stresové poruchy po 

nešťastné události. 

 

Závěr 

      Primární prevence je nedílnou součástí naší práce a velmi důležitým prvkem při tvorbě 

pozitivního klimatu na škole. Tým složený ze školní psycholožky, výchovné poradkyně a školní 

metodičky prevence nabízí program pro každého jedince i celé kolektivy. 

      Škola spolupracuje s odborníky z výchovného poradenství a z různých neziskových 

organizací. 

 

12. VYUŽITÍ INFORMATIKY VE ŠKOLE: 
Ve školním roce 2019-2020 prověřil naši připravenost na distanční výuku. Jasně se ukázalo, že 

mobilní PC nejsou a pokud ano, jsou zastaralé a neumožňují vzdálenou on-line výuku žáků. Pokud 

by učitelé nevlastnili osobní notebooky nebo počítače, zůstali bychom ve většině případů v systému 

zadání úkolů v papírové podobě a kontroly při fyzickém odevzdání.  

V průběhu roku se ukázalo, že bude nutné posunout informovanost žáků jak se chovat na internetu 

do nižšího než pátého ročníku.  

Přínosem pro výuku informatiky bylo pořízení 3D tiskárny a zařízení pro výuku robotiky. Celá 

oblast informatiky se tak dostává do nové dimenze a bude třeba přehodnotit a přetvořit ŠVP na nové 

výzvy. Společnost v zavádění nového obsahu nám dělali pracovníci z ČVUT, kteří nám představili 

v rámci výuky dětí na prvním stupni roboty a jejich využití ve výuce. Navázaná spolupráce bude jistě 

pokračovat v dalších letech. 

Krizová situace vyvolaná pandemií a přechodem na distanční vyučování ukázala, že 

každoroční povzdechy nad vybaveností a zastaralostí hardwaru školy byly oprávněné. Je 

třeba, aby si MŠMT uvědomilo, že nemůže bez financí chtít po školách zázraky. Přesto, že byl 

tento rok zkrácený, byl pro změny v informatice a způsobu vyučování pro nás přelomový a do 

budoucna se mají žáci určitě na co těšit. 
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13. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE: 

Plnění realizačního plánu pro školní rok 2019 / 2020 

 

 

V loňském školním roce byla činnost školy a naplňování plánu EVVO silně poznamenáno omezením 

výuky ve školách a také omezením školních a mimoškolních aktivit v druhém pololetí.  

Projekt Přírodní zahrady, do kterého jsme se zapojili s možností získat finanční prostředky na 

hospodaření na školních pozemcích, byl ještě v prvním pololetí pro vysokou účast omezen a naše 

škola neuspěla.  

Omezení činnosti u organizací, které materiálně a organizačně podporují plnění plánu EVVO také 

zásadně ovlivnilo jeho naplňování.  

Z tohoto důvodu neproběhla celá řada významných školních akcí. Především se jednalo o výjezd 

Sedmihorky, plnění akce Turistický deník, Den Země apod. Většina těchto akcí nemůže být 

nahrazena a pro některé ročníky ji není možné z důvodu kontinuity vzdělávání znovu opakovat. 

Zrušen byl Ekologický kroužek a omezena činnost Separačního komanda, zajišťujícího separování v 

prostorách školy. Nakládání s odpadem je tak plně převzato nepedagogickým personálem školy.  

Vzhledem k situaci se nepovedl jarní „restart“ staronové soutěže o historii a současnosti města 

Děčína a okolí. 

V prvním pololetí akce proběhli dle zadání: Týden v pohybu, Adaptační pobyt, sběrové dny, kroužky 

s EVVO náplní apod. 

Pokud je škola v normálním provozu, je EVVO hlavní a důležitou součástí školy. Stejně jako 

všechny oblasti vzdělávání, byla i oblast EVVO poznamenána organizačními změnami ve škole 

a její úkoly nebyly splněny dle plánu. 

 

14. REALIZACE VÝCHOVY ŽÁKŮ KE ZDRAVÍ VE ŠKOLE: 
 
Zdravá výživa a péče o zdraví žáků: 

- Školní bufet dodává dětem zdravé svačinky v podobě baget, obložených housek, zdravých 

pomazánek a tortill 

- 2x v týdnu výběr ovocných nebo zeleninových salátů v jídelním baru 

- Pitný režim je zabezpečen bufetem, automatem na nápoje a jídelním barem 

Škola je dále zapojena do programů:  

- program Ovoce do škol, z dotace EU – zapojení všech žáků 1. i 2. stupně 

- program dotovaného mléka – zapojení:  žáků 1. i 2. stupně 

- povinná i nepovinná výuka plavání – 1.- 4. ročník 

- bruslení na prvním stupni 

- zvýšení pohybu žáků v  mimoškolní době zajišťují zájmové kroužky se sportovní tématikou 

(korfbal, florbal, basketbal, házená, badminton..) 

 

Škola dodržuje zásady zdravé výživy žáků a snaží se u žáků pěstovat návyky ke zdravému 

životnímu stylu. 
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15. DOTACE  A SPONZOŘI  ŠKOLY: 
Přestože neúplný, i tento rok vyžadoval výdaje nad rámec našich možností. Poděkování patří našim 

sponzorům, kteří i přes těžkou dobu zůstali s námi a podpořili naši mimoškolní činnost. Výše 

sponzorských darů je součástí jiné zprávy a není úplně důležitá. 

 

16. MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY, OPRAVY: 
V průběhu školního roku došlo ke komplexní opravě venkovních žaluzií na hlavní budově. Jen lešení 

a přípravné práce byly velice nákladné a tak k dalším výrazným opravám nedošlo. Doplněny byly 

nové stoly do jednotlivých kabinetů. Výmalbou prošly dvě poschodí chodeb a některé učebny. 

Nadále platí, že si malujeme svépomocí. V rámci dopadů pandemie na rozpočet zřizovatele jsme 

vrátili z příspěvku částku 350 000,- Kč. Přesto se z příspěvku dá udržovat všechny budovy v provozu 

bez větších problémů. 

Škola má dostatečné materiální vybavení a její spolupráce s oddělením správy majetku města 

Děčína je výborná. Nadále zůstává hlavním problémem prostor na tělesnou výchovu, který 

řešíme rok od roku stále složitěji a na úkor odpoledních vyučování a komplikací pro žáky.   
 

ZÁVĚR:  
Školní rok 2019-2020 skončil a všichni tomu byli rádi. Byl jiný, byl, doufejme neopakovatelný. 

Byl náročný na psychiku a nervy všech zúčastněných. Byl to rok, který se jistě zapíše do dějin 

všech států světa, rok s výlukou ve vzdělávání téměř čtyř měsíců, rok s pandemií. Rok, který 

by řada lidí nejraději zapomněla a začala nový s novým pozitivním myšlením. Přijde takový?  

Děkuji všem pracovníkům naší školy, že vydrželi do konce školního roku pracovat 

v mimořádných podmínkách, jak nejlépe uměli. 


