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ÚVOD:
Školní rok 2013-2014 byl dalším rokem, kdy jsme školu a její vývoj posunuli o významný krok dál.
Stali jsme se v jeho průběhu „Školou podporující zdraví“. Naši žáci získali několik republikových
úspěchů v různých oborech. Dokázali jsme vytvořit rekord v počtu účastníků na nácviku školní
akademie a zároveň nás ohromil zájem rodičů, když jsme byli nuceni přidat jedno představení a hrát
divadlo ve dvou dnech. Přispěli jsme k ochraně životního prostředí separací odpadu ve škole i
v rámci rodin. Navázali jsme spolupráci s pražskou školu a zapojili třídní týmy do charitativní
činnosti. Zpráva, kterou Vám předkládáme, hodnotí rok naší společné práce

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 30.6.2014 byl 502. Na začátku školního roku byl počet žáků 504. V průběhu
roku došlo k několika odstěhování a přistěhování žáků do oblasti školy. Tři žákyně nastoupily do
školy v zahraničí. Z okolních obcí dojíždí 141 žáků.
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Počet žáků a počet tříd ve školním roce 2013/2014: stav k 30.6. 2014
Třída

1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
18

Počet žáků

502

Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

Chlapci

Dívky

Celkem

12
18
16
11
13
11
15
16
14
14
15
11
7
8
16
17
13
13
12
12
264

11
8
9
10
7
9
14
14
15
15
11
11
19
17
14
12
12
12
11
7
238

23
26
25
21
20
20
29
30
29
29
26
22
26
25
30
29
25
25
23
19
502

Z toho žáci se
integrovaní
v běžné třídě
1
0
0
0
0
0
2
2
2
5
1
3
1
2
2
4
2
1
2
2
32

Prům.počet žáků Počet pracovníků
na třídu
celkem ZŠ+ŠD+ŠJ
fyzic.
přepočet
25,1
58
51,27

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

4

Počet pedag.prac.
ZŠ+ŠD
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2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY:
Učební plány
1.-9. ročník – vzdělávací program Cesta ke vzdělání - Základní škola Děčín II, Kamenická 1145
Školní vzdělávací program „Cesta ke vzdělání – Základní škola Děčín II, Kamenická 1145“
Školní vzdělávací program vychází z našich zásad vyučovat všeobecné vzdělání bez předmětového
zaměření. Přesto jsou v programu vytyčeny priority, na které klademe důraz, a jež chceme dále
prosazovat.
Všeobecné vzdělávání žáků s důrazem na informační a komunikační technologie a jazykové
schopnosti s pěti prioritami vzdělávání:
1. Podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do výuky všech předmětů
2. Rozvíjet komunikační dovednosti v mateřském a cizích jazycích
3. Podporovat rozvoj pohybových dovedností, sportovní výchovu a vést žáky ke zdravému
životnímu stylu
4. Rozvíjet estetické cítění žáků a aktivně je zapojovat do dění ve svém městě, rozvíjet
poznávání svého okolí a města
5. Rozvíjet poznání o životním prostředí, ochraně krajiny a zapojovat žáky do ekologických
aktivit
Povinně volitelné předměty pro 5. - 9. ročník vycházejí z ŠVP a možností školy
5. ročník:
Konverzace v anglickém jazyce, literatura pohádek a pověstí, sportovní výchova, dramatická
výchova.
6. ročník, 7. ročník:
Výzkumy v přírodních vědách, praktikum z přírodopisu, konverzace v anglickém jazyce, školní
redakce, výtvarné činnosti, sportovní výchova.
8. ročník, 9. ročník:
Školní redakce, anglické reálie, informatika, praktikum z přírodopisu, výzkumy v přírodních vědách

Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
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Zájmové kroužky vedené v rámci školní družiny nebo školního klubu:
1. Stupeň
Počet
žáků
25
22
22
15+13
14

NÁZEV KROUŽKU

21+18
15

Sbor „Korálky“
Sbor „Violet Harmony“
Pohybové hry
Keramika
Hra na flétnu začátečníci
Angličtina hrou
Florbal

14
16
7+6
15
17
5+4

Florbal
Basketbal
Hra na kytaru
Dramaťáček
Výtvarníci
Hra na klavír

URČENO ROČNÍKU
1.-2.
3.-9.
2.
4. - 5.
2. – 5.
1.
3. - 4. Chlapci výběr
trenéra
4.-9. dívky
4.- 5.
4.
2.
3.
2.-4.

2. stupeň:
Počet žáků
30
18
15
10
8
15
11

NÁZEV KROUŽKU
Sbor „Violet Harmony“
Globe - ekokroužek
Základy sportovního
lezení
Gymnasticko-atletický
Anglické čtení
Florbal
Míčové hry

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

3. družina:
a. kroužek sportovních a pohybových her
b. kroužek aerobiku
c. každý měsíc školního roku jeden tematický den
(sportovní olympiády, den zvířat, módní přehlídka, pěvecká soutěž, talent ŠD, vánoční
besídky, družinový karneval, výtvarná soutěž)
4. školní klub:
a. výtvarný kroužek
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735
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b.
c.
d.
e.
f.

keramický kroužek -2x týdně
dívčí klub
kroužek sportovních her a soutěží
volně přístupný internet pro zábavu i práci
vaření 1x za dva týdny a klubové burzy

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY , JEJICH KVALIFIKACI,
PRAXI, ZPŮSOBILOSTI.:
Pedagogičtí pracovníci, jejich odborná a pedagogická způsobilost k 30.06. 2014
Příjmení, jméno, titul

Vzdělání, aprobace

prac. zařazení

Skála Jaroslav, Mgr.
Hammerlová Marie, Mgr.

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

ředitel
uč. 2.st.

Kilianová Šárka, Mgr.

Kučerová Ivana, Mgr.
Špačková Veronika, Mgr.
Střelková Iva, Mgr.
Fialová Terezie, Mgr.
Kapitančíková Jitka, Mgr.
Lazorová Radka
Lolloková Vlčková Jana,
Mgr.
Procházková Alexandra,Mgr. PF – RJ-Z-A

pedag.
praxe délka
23
49

Na této
škole

výchovná
poradkyně
uč. 5.tř.
uč. 1.tř.
uč. 1.tř.
uč. 1.tř
uč.3.tř.
uč. 2.tř.
uč.4.tř.

23

21

31
24
25
24
23
11
25

31
6
22
23
9
11
19

uč.2.st.
tř.uč.8.tř
uč.2.tř.
uč. 2. st.
tř.uč.7.tř.
uč.2.st.

30

11

25
26

24
9

22

18

10
20

Hospůdková Radka, Mgr.
Skálová Martina, Mgr.

PF –1.st.
PF – Čj-HV

Chovanec Petr, Ing.

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

Havelková Jana, Mgr.
Ledvinková Pateliotisová
Denisa
Vanická Brigita, Mgr.
Novák Martin, Mgr.

PF – 1.st
PF-1.st

tř.uč.2.tř.
tř.uč.3.tř.

9
2

5
2

PF-1.st
PF-1.st

tř.uč. 2.tř.
uč.2.st.

23
19

1
12

Nováková Petra, Mgr.

PF – M-TV

8

8

Zemanová Eva, Mgr.

PF-ČJ-HV

14

14

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

PF – Z-Tv
PF – ČJ-Ov
PF –Čj-Aj

uč.2.st.
tř.uč.6.tř.
uč.2.st.
tř.uč.6.tř.
uč.2.st.
zást.řed.
uč.2.st.
tř.uč.9.tř.

14
15
19

14
15
19
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Sládečková Kateřina, Bc.
Podzimková Kateřina, Mgr.

FSP-UJEP Ústí nad
Labem
UJEP – NJ-ČJ

Benešová Veronika, Mgr.

UJEP - AJ

Tomsa Michal, Mgr.

PF Liberec NJ-D

Andrlík Jiří, Ing.

CH

Gennertová Dana, Mgr.

PF – 1.st.

Šenová Jana, Mgr.
Nepomucká Eva

UJEP – 1.st.
SPgŠ

Špůrová Věra
Malíková Petra
Šperlová Ludmila
Durdincová Renata

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

Procházková Yveta
Fliegelová Ivana
Bobková Michaela

uč. 2.st

16

9

uč. 2.st.
tř.uč.5.tř.
uč.1.,2.st.
tř.uč.8.tř.
uč.2.st.
tř.uč.9.tř.
uč. 2.st. ICT
prac., ENV
koord.
tř.uč.7.tř.
uč.1.st, třídní
4.tř.
uč.AJ.
ved.vych.
ŠD
vych.ŠD
vych.ŠD
vych.ŠD
Vedoucí
školního klubu
vych.ŠD
vych.ŠD
AP 1.A

15

3

9

3

8

8

17

9

20

4

4
35

1
35

31
28
18
22

31
28
4
6

1
1
1

1
1
1

4. ŠKOLSKÁ RADA
Rodičovskou veřejnost zastupují: Martina Břeštovská, Stanislav Nácar
Pedagogické pracovníky zastupují: Mgr. Ivana Kučerová, Mgr. Terezie Fialová
Zřizovatele zastupuje: p. Irena Michálková, p. Lucie Prokopcová
Školská rada zasedala ve školním roce 2013-2014 celkem třikrát. V rámci svých zasedání
schvalovala rada slovní hodnocení u vybraných žáků školy, hospodaření organizace a plán
hospodaření na rok 2014 a v září 2013 výroční zprávu organizace za rok 2012-2013.

5. AKCE ŠKOLY 2013 - 2014:
Září:
20.9.
Zdravá pětka – pro 7.ročník
24.9.
Schůzka rodičů 1. a 6.ročníku
23.-30.9.
ŠVP – 7.-9.ročník – Svor u Cvikova
30.9. – 4.10. Adaptační pobyt - 6.ročník - Kytlice, penzion Kovošrot

Říjen:
30.-4.10.
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

Adaptační pobyt žáků 6. ročníku – Kytlice, penzion Kovošrot
tel.: 412 526 498
tel.: 412 523 425
skala@zskamenicka.cz
info@zskamenicka.cz
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1.10.-30.10. Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů
1.10. - 10.10. 1. kolo sběrové soutěže - papír, noviny, časopisy, lepenka, tetrapaky + PET víčka
4.10.
Den zvířat – sbírka krmení pro zvířata v útulku,
1. + 9.tř. v rámci patronace – „Ptačí stezka“– v ZOO
4.10.
Výlet – hrad Houska – výhra v zámecké soutěži – 7.B
8.10.
Praha – poznávací zájezd pro 5. ročník
9.10.
Zasedání školní žákovské rady
11.10.
Focení prvňáčků
14.10.
Divadlo: „ Hodina zpívání“
24.10.
Projektový den: „Mimořádná událost“

Listopad
6.11.
6.11.
7.11.
8.11.
12.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
19.11.
19.11.
19.11.
26.11.
29.11.

9.A – Projektový půlden na Střední zdravotnické škole
9.B – Projektový půlden na Střední zdravotnické škole
Divadlo : „Ferda mravenec“ – 1.,2.ročník
9.ročník – beseda – Střední škola dělnická Děčín
Florbalová liga – starší žáci 8.-9.ročník
Pedagogická rada
Třídní schůzky
Zasedání školní žákovské rady
Beseda se spisovatelem – R.Fridrich –7.ročník
Futsal – 6.-7.ročník
Florbalová liga – mladší žáci – 6.-7.ročník
2.C – keramika – tvoření s Běláskem
Divadlo: „ Biblické příběhy“ – 4.,5.ročník
Florbalová liga – starší dívky 8.-9.ročník
Kino Sněžník - „Austrálie“ - pro 7.-8.roč.

Prosinec:
2.-10.12.
3.12.
4.12.
4.12.
4.12.
5.12.
5.12.
5.12.
5.12.
6.12.
6.12.
10.12.
10.12.
11.12.
11.12.
12.12.
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

Soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu (vyhodnocení 11.12.)
Škola 2013 – 8. roč.
Škola 2013 – 9.roč.
Školní žákovská rada
Divadlo: „ Když je v pekle neděle“ – 1.A,3.B + 2.ročník
Mikuláš ve škole
Mikuláš ve školní družině
Florbalová liga – okresní kolo – 6.-7.ročník - kluci
Vystoupení malého sborečku – Dům pro seniory
Výroba mýdla – 5.A,B,1.B, 7.A
Mikulášský turnaj – sálová kopaná – 4.- 5.ročník
Projektový den : „ Advent“
Olympiáda z českého jazyka – od 11.00hod. – 8.,9. r.
Tvoření s Běláskem – 2.C
Výroba mýdla – 4.A,B,1.A,C
Vánoční jarmark 15.45.-18.00 hod. – dle programu
tel.: 412 526 498
tel.: 412 523 425
skala@zskamenicka.cz
info@zskamenicka.cz
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20.12.

Vánoční besídky, diskotéka pro 6.-9.r.

Leden
8.1.
9.1.
13.-22.1.
14.1. a 16.1.
14.1.
15.1.
17.1.
17.1.
23.1.
24.1.
25.1.

Zasedání žákovské rady v učebně cizích jaz.
Mladý Démosthenes – řečnická soutěž pro 2. stupeň
2. kolo sběrové soutěže – papír, tetrapaky, víčka
Návštěva předškoláků ve škole
Třídní schůzky
Krajské kolo – florbal – chlapci 6. - 7.ročník
Školní kolo – matematická olympiáda (odevzdání prací 5.r., 9.r.)
Afrika – beseda pro 2.- 9.ročník
Skřivánek – městské kolo
Návštěvní hodiny pro rodiče budoucích školáků 14.00 - 16.30
Návštěvní hodiny pro rodiče budoucích školáků 9.00 – 11.00 hod.

Únor
5.2.
6.2.
7.2.
11.2.
13.2.
únor
13.2.
19.2.
16.-21.2.
20.2.

Školní žákovská rada
Okresní olympiáda – český jazyk (postupující)
Zápis do 1.tříd – doprovod žáky 8.r.
Školní kolo – recitační soutěže – 1.stupeň
Školní kolo – recitační soutěže – 2.stupeň
Školní kolo – olympiáda přírodopis
Okresní kolo – olympiáda Aj (postupující)
Kino Sněžník – Madagaskar ( Planeta Země 3000), 6.-9.ročník,
LVVZ - Klínovec
Karneval v domě seniorů

Březen
5.3.
6.3.
6.3.
6.3.
7.3.
10.-31.3.
10.-19.3.
12.3
20.3.
21.3.
24.-26.3.

Žákovská školní rada
7.B – beseda p. Rathauská
Divadlo: „Bob a Bobek“ – 1. třídy
Gymnastické závody – 6.-9.ročník
7.A – beseda p. Rathauská
Školní kolo „ Historie Děčína“ – 6.– 9.ročník
Sběrový týden
Městské kolo recitační soutěže, v 8.30hod. prezentace
Divadlo: „ Čtyřlístek“– 2.-3.roč.
Matematický klokan 2014 – 4.-9. ročník
Karlovarský skřivánek – celostátní kolo

Duben
2.4.
3.4.
4.4.
8.4.
11.4.
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

Školní žákovská rada
Návštěva žáků ze ZŠ Chaplinovo nám. Praha ve škole – Separační komando
Divadlo: „Kdo je na světě..“ - 2.ročník + 4.A
Biologická olympiáda – okresní kolo – 6.-7.ročník - postupující
Florbal – 4.- 5.třída, REPUBLIKA
tel.: 412 526 498
tel.: 412 523 425
skala@zskamenicka.cz
info@zskamenicka.cz
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Třídní schůzky
Zasedání třídních důvěrníků školy
Projektový den „Den Země“
1.ročník – sportovní den
2.stupeň - výjezdy
6.ročník – technické služby
7.ročník – elektrárna Ledvice
8.ročník – čistička odpadních vod
9.ročník – Ústí nad Labem - zdymadla
17.-18.4.
Velikonoční prázdniny
25.4.
McDonalds´cup - okrskové kolo – 4. -5. ročník
29.4.
Finále 9. ročníku „ Historie Děčína“
30.4.
Krejčík Honza – Kino Sněžník - 2.ročník
15.4.
15.4.
16.4.

Květen
6.5.
7.5.
5.-16. 5.
7.5.
12.5.
12.5.
13.5.
14.5.
15.5.
16.5.
19.-23.5.
20.5.
20.5.
20.5.
22.5.
22.5.
23.5.
29.5.
30.5.

Divadlo: „ Kouzla a čáry tajemné Prahy“ – 4.B.
Školní žákovská rada – 7.40 cizí jazyky
Sběrový týden – papír, lepenka, tetrapaky
Sokolí vrch – 2.C - projekt „Deník turisty“
6.B – beseda p. Rathauská Durdin.
Sokolí vrch – 2.B - „Deník turisty“
Sokolí vrch – 2.A - „Deník turisty“
McDonald´s Cup – 1.-3.třídy
Pohár rozhlasu – atletika, 6.-9.ročník
McDonald´s Cup – 4.-5.třídy
Zájezd do Velké Británie
Terezín – dějepisná exkurze pro 9.ročník
6.A – beseda p. Rathauská
1.ročník Dolský mlýn „Deník turisty“
7.B – beseda p. Rathauská
Branný den pro 4.-5.ročník
7.A – beseda p. Rathauská
Zájezd do Drážďan – Hygienické muzeum - 8., 9. třídy
„Pohádkový les“ (1.-3.třídy + 9.tř.)

Červen
2.6.
2.-6.6.
6.6.
6.6.
6.6
9.-12.6.
10.6.
10.6.
12.-13.6.
12.6.
13.6.
13.6.
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

7.A – beseda p. Rathauská
ŠVP – Chřibská 1.+ 9.ročník
Basket – trénink s hráči BK Děčín
Návštěva budoucích žáků 6.ročníku z Ludvíkovic ve škole
7.B – školní výlet
Cyklistický kurz
5.A – knihovna – exkurze
Basketbalový turnaj pro 4.-5.ročník
5.A – školní výlet
3.A,B – školní výlet
2.A,B – školní výlet
„Studenti sobě“
tel.: 412 526 498
tel.: 412 523 425
skala@zskamenicka.cz
info@zskamenicka.cz
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13.6.
16.6.
19.6.
20.6.
23.6.
24.6.
25.6.
26.6.
26.6.

Sportovní den – 1.třídy
Výlet nejlepších žáků – Praha
Akademie
Sportovní den – 2.-3.třídy
Pohádkový les 1.-3.třídy
Sportovní den – 4.-5.tříd
Sportovní den – 6.-7.ročník
Sportovní den – 8.-9.ročník
Školní výlet 4.B

VELKÉ AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2013-2014
Termín

Název akce

Zod.

září

Zahájení školního roku

Nep.

Sportovní olympiáda

všichni

130

Exkurze v lesní mateřské školce

Mal.

36

Den zvířat

všichni

140

Halloween

všichni

119

Akce pro domov důchodců

Špe.

18

Příprava výrobků na jarmark

všichni

Pěvecká soutěž „Doremi“

Nep.

Vánoční besídky

všichni

117

S čerty nejsou žádné žerty 1.-2. r.

Špůr.

94

Čertovská diskotéka 3.-4. r.

Nep.

35

Příprava dárků bud. prvňáčkům

všichni

Výtvarná soutěž

Mal.

121

Družinový karneval

všichni

115

Akce pro domov důchodců

Špe.

18

Kouzelnické vystoupení

Nep.

104

Talent ŠD

Mal..

100

Čarodějnický bál

Šper.

70

Netradiční štafetové závody 1.

Proch.

33

Netradiční štafetové závody 2.

Mal.

26

Netradiční štafetové závody 3.

Flieg.

32

říjen

listopad
prosinec

leden
únor
březen
duben

Návštěva obč. sdružení Jurta
květen
červen
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

Poč.dětí

34

Sportovní olympiáda

všichni

115

Družinová olympiáda

Nep.

100

Malování na asfalt

Mal.

60

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

1617

AKCE ŠKOLNÍHO KLUBU:
ZÁŘÍ:
Kurz keramiky pro dospělé
ŘÍJEN:
Kurz hedvábí
Kurz keramiky
Soutěž VV „Jak si představujete Děčín v roce 2020?“
LISTOPAD:
Kurz hedvábí
PROSINEC:
Soutěž VV „Nejhezčí dárek“
Vánoční disko s družinou
LEDEN:
Keramická soutěž „Cirkus“
ÚNOR:
Soutěž o nejhezčí valentýnku
BŘEZEN:
Školní burza
DUBEN:
Kurz drátování
Den zvířecích mazlíčků
KVĚTEN:
Sportovní soutěže
ČERVEN:
Akademie
Celkem zúčastněných:

Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

336 žáků a 27 učitelů nebo rodičů

tel.: 412 526 498
tel.: 412 523 425
skala@zskamenicka.cz
info@zskamenicka.cz
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6. UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH V RÁMCI
REGIONU A CELOREPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍCH:
UMĚLECKÉ SOUTĚŽE:
Recitační soutěž - celkem 28 účastníků školního kola,
město:
1. Nela Drnková, 2. Lucie Krulichová,
2. kategorie: 3.-4. ročník
1. Adéla Janů, 2. Johana Ernstová,
3. kategorie: 6.-7. ročník
1. Natálie Jaborová, Karolína Kopecká;
4. kategorie: 8.-9. ročník
1. Klára Pravdová, Eliška Mášová;
oblast
Karolína Kopecká čestné uznání a Klára Pravdová 1. místo
Kraj:
Klára Pravdová
Skřivánek - celkem 32 žáků ve školním kole,
kraj: 1. Jan Pokorný; 2.Natálie Břízová,
republika: Jan Pokorný
VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE:
Historie Děčína – školní kolo 25 žáků,
město: 9. místo
Finanční gramotnost – školní kolo 84 žáků
okres: 3. místo
Mladý Démosthenes – školní kolo 45 žáků
okres: 2 žáci
Matematický klokan – školní kolo 272 žáků
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE:
Malá kopaná:
Okres: 1. a 3. místo – 15 žáků
Sálový fotbal:
okres: 1. místo - sedm žáků
McDonald’s cup Kategorie 1.-3.r. - okres: 1. místo - 15 žáků
Kategorie 4.-5.r. – okres: 1. místo – 15 žáků
Florbal:
Mladší žáci (3-5):
Okres: 1. místo, kraj: 1. místo, TOP 8 ZÁPAD: 2. místo; republika: 2. místo
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

tel.: 412 526 498
tel.: 412 523 425
skala@zskamenicka.cz
info@zskamenicka.cz
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Mladší žáci (6-7):
Okres: 2. místo
Přespolní běh:
Okres: 18 žáků – 3 kategorie, 3. místo starší dívky
Vybíjená:
Okres: 2. místo mladší žáci – celkem 21 žáků ve dvou kategoriích
Basketbal:
Město: 1.místo mladší žáci – 10 žáků
Pohár rozhlasu v atletice:
Okres starší žáci 8.-9. ročník – 1.místo; kraj: 1. místo

PŘEHLED ÚČASTI A VÝSLEDKŮ V OLYMPIÁDÁCH
A VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍCH 2013-2014
Olympiáda

Školní kolo

Okresní kolo - účast
a nejlepší umístění žáků

Krajské kolo
a umístění
žáků
Dějepis
25
2
0
Matematika
25
5
0
Anglický jazyk
18
2 – 1.místo Horkuličová
0
Pythagoriáda
49
4
Zeměpis
28
3
0
Český jazyk
15
1
0
Biologie 6.-9.
35
4
0
Celkem
193 žáků
20 žáků
0
Celkem se hlavních vědomostních a sportovních soutěží účastnilo žáků školy.

7. INFORMACE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ:
Ve školním roce 2013-2014 se učitelé účastnili vzdělávání v těchto oblastech:
1. další vzdělávání pedagogických pracovníků v jednotlivých oborech
2. vzdělávání v oblasti IT a využívání IT tabulí pro vyučování – vlastní školení digitální třídnice a
žákovské knížky
3. vzdělávání vedení školy
V rámci DVPP bylo uspořádáno v úvodu školního roku školení pro všechny pedagogické pracovníky
s tématem Bakaláři - Digitální žákovská knížka a třídnice. Školení provedl ředitel školy v rozsahu
školení software Bakaláři. Dva pracovníci se vzdělávali z vlastních prostředků, jeden e-learningem
druhý celoročním jazykovým vzděláváním. Celkem se do DVPP (pokud nepočítáme školení v rámci
výše uvedeného vzdělávání v programu Bakaláři) zapojilo 13 pracovníků, což je 36% všech
pedagogů.
Pro příští školní rok je v této činnosti školy co napravovat. Již od počátku školního roku je
třeba se zaměřit na první nabídkovou vlnu školení a připravit i hromadné školení pracovníků,
jak tomu bylo v minulých letech.
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

tel.: 412 526 498
tel.: 412 523 425
skala@zskamenicka.cz
info@zskamenicka.cz
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8. ZPRÁVA O JEDNOTLIVÝCH STUPNÍCH ŠKOLY:
PRVNÍ STUPEŇ:
Na prvním stupni jsme posílili pedagogický sbor o již zkušenou kolegyni Mgr. Brigitu Vanickou a z
rodičovské dovolené se vrátila na Mgr. Radka Lazorová. Ve školním roce 2013-2014 navštěvovalo
první stupeň 300 žáků, z toho 241 ukončilo školní rok s vyznamenáním, dva žáci nepostoupili do
vyššího ročníku. Průměrný počet žáků ve třídách na prvním stupni vzrostl na 25 žáků na třídu
V chování byli všichni žáci klasifikováni velmi dobrou. Neomluvená absence v celkovém počtu 28
hodin je na žáky prvního stupně vysoká (původní hodnota neom.abs. před přestupem jednoho z dětí
byla 366). Důvodem jedné z nejvyšších absencí je přistěhování několika nepřizpůsobivých občanů
do okolí školy. Poprvé byl dán podnět ze školy k trestnímu stíhání rodičů nezletilého. Pomineme-li
tuto absenci, je zbytek průměrem předešlých let.
Dva žáci byli přijati na víceleté gymnázium.
Zápis do nového prvního ročníku 2014-2015 proběhl na škole v únoru 2014. Zápisu předcházely dny
otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče, které pořádal ředitel školy pro zájemce z řad
rodičovské veřejnosti. Prohlídku školy a představení vzdělávacího programu absolvovalo ve dvou
dnech patnáct rodin. K zápisu se dostavilo 79 dětí, z nichž 69 bylo zapsáno, a deseti byla odložena
školní docházka o rok.
Stabilní pedagogický sbor na prvním stupni podává dlouhodobě výborné výkony. Možnosti digitální
výuky pomocí interaktivních tabulí využívá většina tříd a z bohatého softwaru vybírají i ti, co zatím
chodí na IT pouze na návštěvu. Bezproblémový byl přechod na digitální třídní knihu, kde ještě stále
hledáme, co vše nám tento systém může nabídnout.
Všechny kompetence a průřezová témata byla plněna průběžně po celý rok a vyučující splnily
tematické plány dle požadavků ŠVP.
Pokračovala i spolupráce s mateřskou školkou v Liliově ulici. Předškoláci několikrát navštívili školu
a seznamovali se s prostředím školy. Projekt „Malý, velký kamarád“ započal při zápise do školy a
pokračoval celý školní rok. V rámci školní akademie nacvičila druhá třída s malými předškoláky
vystoupení.
Školní družina:
Školní družina se stává přetíženým a neúnosně naplněným zařízením naší školy. Velký tlak na
umístění dětí do odpolední činnosti školy způsobil, že jsme část dětí ze čtvrtého ročníku přeřadili do
školního klubu. Je zřejmé, že s rostoucím počtem žáků prvního stupně, budeme mít stejný problém i
v nadcházejících letech. V šesti odděleních jsme evidovali 180 dětí. V práci družiny se objevují nové
exkurze a činnosti.
Odbornost a kompetentnost všech pedagogů na prvním stupni je znát na výsledcích žáků. Mělo
by být kladem, že se minimum rodičů snaží umístit své dítě na víceleté gymnázium. Je to
projev důvěry ve schopnosti našich pracovníků a jejich kvalitu. Nadále budeme rozšiřovat
digitální zařízení do tříd a zvyšovat tak motivaci žáků k učení. Do dalších let nepočítáme se
slučování žáků do tříd o třiceti dětech, kde se individuální přístup dá jen těžko realizovat.
DRUHÝ STUPEŇ:
Na druhém stupni ve školním roce 2013-2014 studovalo 203 žáků, z toho 61 ukončilo školní rok s
vyznamenáním, dva žáci nepostoupili do vyššího ročníku, oba dva po opravných zkouškách.
Historické nuly jsme dosáhli v kolonce druhého a třetího stupně z chování. Opravné zkoušky
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735
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vykonávalo 5 žáků, čtyři absolvovali zkoušky úspěšně. Neomluvená absence nebyla na druhém
stupni zaznamenána, což je oproti problémům s prvním stupněm rovněž mimořádné.
Novými posilami naší školy se na počátku září stala Mgr. Jana Šenová, která nám vypomáhala
s narůstajícími hodinami anglického jazyka. Na závěr školního roku jsme se rozloučili s dlouholetou
oprou vedení školy i pedagogického sboru paní Mgr. Marií Hammerlovou, která ze školy odešla po
dlouhých letech práce na zasloužený odpočinek.
Opětovně jsme začali školní rok vodou v přístavbě, tentokrát díky jediné průtrži mračen a netěsnícím
oknům na chodbě nového patra. Je až úsměvné, že tento problém vyjde vždy na zahajovací den
školního roku.
Novinkou v naší práci z pohledu administrativy byly digitální třídní knihy a zkušební provoz
digitálních žákovských knížek v 8. a 9. ročníku. Závěrečný dotazník pro rodiče – uživatele DŽK
ukázal spokojenost s tímto systémem, a proto následující rok zavedeme DŽK od 5.ročníku. Třídní
knihy byly zpočátku přijímány vyučujícími s nevolí, ale již první měsíc ukázal, jaké výhody nám
poskytují, a jak dokáží ušetřit čas a práci hlavně v kontrolním systému vedení školy.
Volitelné předměty nadále kopírují hlavní priority naší školy a staly se nadstavbou pro jednotlivé
předměty. Zcela novým předmětem se staly Výzkumy v přírodních vědách pro 8. a 9. ročník
s tématem „Lidské tělo“. Díky paní Mgr. Marii Hammerlové byl vytvořen nový předmět, který
prostřednictvím nakoupených lékařských přístrojů prohlubuje učivo přírodopisu osmého ročníku a
stává se pro děti mnohem zajímavějším. Přístroje a učební pomůcky nejen pro uvedený nový
předmět jsme mohli zakoupit díky nesnižujícím se ONIV, které jsme získali od státu. Dokonce jsme
poprvé po osmi letech zakoupili ze zbytků těchto neinvestičních peněz počítače, které pomalu
nahrazují zastaralé a vesměs nefunkční stroje v počítačové učebně.
Škola získala několik významných ocenění a naši žáci se opět zviditelnili v mnoha oborech. Kromě
sportu, kde se tentokrát chlapci probojovali na republikové finále ve florbalu a získali stříbro, jsme
získali zlato v krajském atletickém klání Poháru rozhlasu, opět jsme vyhráli obě kategorie
McDonald cupu, opět jsme měli jednoho zástupce v republikovém finále Karlovarského skřivánka,
díky Anně Horkuličové jsme vyhráli okresní matematickou olympiádu a náš školní časopis Kamínek
skončil v kraji na druhém místě s oceněním nejlepší grafika a nejlepší titulní strana. Úspěchem
skončily všechny výjezdy na pobyty žáků v republice i do Velké Británie. Vyvrcholením pak byla
školní akademie. Dva dny nervů a velkého očekávání, tři představení pro vyprodaná hlediště a
děkovné dopisy i slova chvály rodičů hřály všechny účastníky na dlouhou dobu.
Projekt „Praxí k lepšímu poznání přírody“ byl ukončen v prosinci a jeho výstupy nám budou sloužit
k výuce přírodních věd dlouhá léta.
Školní klub
Klubem jsme v uplynulém roce řešili i rostoucí problém s nedostatkem místa ve školní družině. Proto
jsme do něj po dohodě s rodiči zařadili i několik žáků čtvrtého ročníku. Klub slouží nadále výborně
svému účelu – zajištění náplně práce pro žáky v době čekání na vyučování nebo po vyučování.
Výsledky klubové činnosti paní Renaty Durdincové a jejích „Klubáků“ je vidět ve všech koutech
naší školy a neujde očím a pochvale našich návštěv.
Výsledky práce vyučujících na druhém stupně je viditelná nejen na výstupech našich žáků,
kteří nemají na středních školách výrazné problémy s výukou, ale i s výstupy projektu
„Šablony“, kde vyučující vytvořili téměř 800 digitálních učebních pomůcek pro svoji práci a
další vytvořili i mimo tento projekt. Ukázalo se, že všichni pracovníci jsou nakloněni novým
systémům.

Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735
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9. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ, TESTY, PRŮMĚRY:
Změnou pravidel nedošlo k plošnému testování žáků 5.a 9. ročníku. I přesto, že jsme byli připraveni
toto testování provést na škole sami, nedošlo k uvolnění hesel do poloviny června. Přezkoušení
testem tak čeká žáky 6. ročníku na podzim.
PRŮMĚRY TŘÍD NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU
A SROVNÁNÍ S KONCEM PŘEDEŠLÝCH LET:

2011-2012
2012-2013
2013-2014

2011-2012
2012-2013
2013-2014

1.A
1,01
1
1

1.B
1,08
1,07
1

6.A
1,836
1,510
1,82

1.C
1,07
1
1,11
6.B
1,68
1,811
1,71

2.A
1,08
1,13
1,16

2.B
2.C
1,2
1,20
1,05 spojena
1,15
1,1

7.A
1,734
1,942
1,52

7.B
2,046
1,808
1,78

3.A
1,19
1,27
1,35
8.A
1,654
1,899
2,05

3.B
1,3
1,39
1,13

4.A
1,18
1,23
1,4

8.B
2,264
2,281
1,8

4.B
1,14
1,50
1,53
9.A
1,742
1,719
1,83

5.A
1,19
1,25
1,26

5.B
1,38
1,22
1,53

9.B
1,773
2,055
2,17

Při porovnávání jednotlivých let je patrný vývoj žáků v jednotlivých ročnících.

10. VYUŽITÍ INFORMATIKY VE ŠKOLE:
V uplynulém školním roce jsme po dlouhé době mohli opět zakoupit několik počítačů z ONIV
určených na nákup pomůcek. V současné době je ve škole téměř 120 PC nebo notebooků. Postupně
doplňujeme na první stupeň interaktivní tabule a v rámci projektu „EU OPVK 1,4 72743735“ jsme
vytvořili celkem 744 DUM v pěti vzdělávacích oblastech. Při tvorbě DUM jsme se zaměřili na
oblasti výuky, kde máme nedostatek vhodného vzdělávacího materiálu nebo kde je třeba větší
motivace žáků k výuce. Na tvorbě inovačních materiálů pracovalo 16 pedagogů, pracovníků školy.
Výhled dalšího rozvoje IT je závislý nejen na zřizovateli, díky kterému jsou technologie na
škole ještě v provozu, ale i na ministerstvu školství, které slibuje rozsáhle změny a digitalizaci
škol.

11. DOTACE A SPONZOŘI ŠKOLY:
Velice si vážíme sponzorů naší školy. Tím hlavním stále zůstává Sdružením rodičů a přátel školy ZŠ
Kamenická ulice. Velmi potěšitelné jsou sponzorské dary od spádových obcí. Příspěvek velmi
nečekaný využije škola k nákupu nových reprezentačních dresů našich sportovců, nákupu treter pro
atletiku a k nákupu nových triček pro naše zpěváky do školních sborů.
Celkem jsme získali 123 700,- Kč finančních darů.
Děkujeme všem sponzorům, kteří svými dary zvyšují hlavně možnosti kvalitnější reprezentace
naší školy a města na krajské a republikové úrovni.

12. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY VE ŠKOLE V RÁMCI ŠD A ŠK:
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Mimoškolní činnost žáků se soustřeďuje pod školní družinu a školní klub. Vedoucími jednotlivých
aktivit bývají většinou učitelé, kteří se mimo pracovní dobu věnují dětem a zvyšují jejich zájem o
některé obory, na které v rámci výuky nezbývá čas. Kroužky jsou stále ještě bezplatné a v roce 20132014 jsme nabídli žáků výběr z dvaceti možností. Novinkami byla výuka základů hry na klavír,
horolezecký kroužek a kroužek chemie. Ostatní kroužky zůstaly z let minulých a zaměřovaly se
hlavně na sport, výtvarnou činnost, anglický jazyk, hudební výchovu a ekologii.
Volnočasové aktivity na škole přispívají k rozvoji dětských schopností a dovedností a posilují
zájem dětí o vybrané oblasti vědění. Zůstávají důležitou součástí naší školy i přesto, že již
nepatří do hlavní činnosti školy.

13. REALIZACE VÝCHOVY ŽÁKŮ KE ZDRAVÍ VE ŠKOLE:
Hodnocení projektu „Školy podporující zdraví“ pro školní rok 2013-2014
I. Pilíř: „Pohoda prostředí“
ZÁKLADNÍ CÍLE, ROK PLNĚNÍ, ZPŮSOBY DOSAŽENÍ CÍLŮ:
1. Pohoda věcného prostředí
A) Zvýšení estetického vzhledu tříd na druhém stupni.
Cesta k dosažení cíle: nápady žáků, vyučujících
Způsob dosažení a odpovědnost:
- zvýšení procenta zeleně ve třídách, pěstování rostlin ve skleníku
pěstitelství 6.,7. ročník – P. Chovanec
PLNĚNÍ: splněno v rámci předmětu pěstitelství
- výzdoba zdí
třídní učitelé + žáci
PLNĚNÍ: vytvoření nových zákoutí s prezentacemi školy, úprava některých tříd
B) Vybudovat relaxační místo v chodbě nové části přístavby.
Cesta k dosažení cíle: návrhy učitelů, výtvarná díla na stěny
Odpovědnost: nákup zařízení, instalace
ŘŠ, J. Andrlík, H. Sallmann, R. Durdincová + členové školního klubu
PLNĚNÍ: částečně splněno, není dovybaveno nábytkem. Realizace do konce roku 2014.
C) Dobudování a úpravy cvičebního prostoru (posilovny) – podlaha, výměna oken
Cesta k dosažení cíle: výběrové řízení, nákup
Odpovědnost: ŘŠ, H.Sallmann
PLNĚNÍ: splněno
D) Udržení a vylepšení stávajícího stavu výzdoby chodeb a společných prostor
v budově.
Cesta k dosažení cíle: nápady žáků, výtvarnice
Odpovědnost: R. Durdincová + klubáci, žáci na VV
PLNĚNÍ: splněno
E) Udržení relaxačních ploch na prvním stupni.
Cesta k dosažení cíle: nákup koberců do 1.r.
Odpovědnost: ŘŠ, budoucí třídní učitelé v 1.r.
PLNĚNÍ: nové koberce do 1.r., rozšíření relaxační plochy do vyšších ročníků prvního stupně.
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F) Zhotovení přírodní učebny na školním pozemku a pergoly pro školní družinu.
Cesta k dosažení cíle: VŘ, nákup materiálu
Odpovědnost: ŘŠ
PLNĚNÍ: splněno
G) Úprava zeleně na školních pozemcích a za družinou.
Cesta k dosažení cíle: návrhy žáků, vyučujících
Vytvoření pocitového chodníku – J. Andrlík + VPŘV, GLOBE,
Nová zeleň u ŠD – P.Chovanec + Pě
Odpovědnost: J. Andrlík, P. Chovanec
PLNĚNÍ: Bude plněno v rámci projektu „Vnímáme přírodu všemi smysly“ na podzim 2014
H) Úprava školní jídelny – snížení hlučnosti
Cesta k dosažení cíle:
10 přikázání chování v ŠJ – klub, školní žákovská redakce (dále jen ŠŽR)
Cedulky na stoly – klub, ŠŽR
Odhlučnění židlí – H. Sallmann
Odpovědnost: M.Skálová, R. Durdincová, H. Sallmann
PLNĚNÍ: splněno částečně. Některé cíle byly změněny. Na základě dohody se žáky byla
povolena tišší komunikace.
2. Pohoda sociálního prostředí
A) Pokračování v adaptačních pobytech žáků 1. a 6. ročníku a v pravidelných výjezdy
prvního a druhého stupně za poznáním.
Dosažení cíle: práce s třídními kolektivy, výjezd Kytlice
Odpovědnost: E. Zemanová, P. Nováková, L. Slabá, V. Benešová
PLNĚNÍ: splněno
B) Vytvořit nový systém třídnické práce – třídnické hodiny.
Dosažení cíle: návrhy pedagogů, práce s třídním kolektivem, třídní učitelé
Odpovědnost: ŘŠ, třídní, psycholožka
PLNĚNÍ: splněno. Třídnické hodiny na druhém stupni vždy minimálně 1x za měsíc od září
2014.
C) Rozšíření spolupráce se spádovou MŠ Liliova
Způsob dosažení:
Návštěvy předškoláků ve škole, společná výroba velikonočních ozdob, účast na akademii školy.
Odpovědnost: ŘŠ, učitelé, R. Durdincová, T. Fialová, I. Střelková, V. Špačková
PLNĚNÍ: splněno
3. Pohoda organizačního prostředí
A) Využívání prostor tělocvičny, venkovního sportovního areálu, horolezecké stěny a
posilovny ke zvýšení pohybové aktivity dětí. Rozšíření nabídky mimoškolní činnosti a
zvláště kroužků zaměřených na pohybovou aktivitu žáků
Školní roky: po celé období
Dosažení cíle: mimořádná práce pedagogů, podpora zřizovatele, rozšíření mimoškolní činnosti
Odpovědnost: vybraní učitelé, ŘŠ
PLNĚNÍ: splněno
B) Udržet vlastní výrobu svačinek, projekty Ovoce do škol a Mléko do škol a motivovat
žáky k zapojení hlavně do druhého z nich,
Školní roky: po celé období
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Dosažení cíle: práce kuchyně, podpora pedagogů, výživová poradkyně, J. Vondráčková, nové
pracovnice v jídelně
Odpovídá: J. Studená, J. Vondráčková, ŘŠ
PLNĚNÍ: splněno
C) Zkvalitnit a zatraktivnit jídelníček školy, rozšířením zdravých a pro děti žádoucích
obědů.
Školní rok: po celé období
Dosažení cíle: práce vedení kuchyně, změna s novými vedoucími pracovníky
Odpovědnost: vedení kuchyně a jídelny, ŘŠ
PLNĚNÍ: splněno. Příprava na zdravé svačinky a ovocno-zeleninové bary pro příští rok.
II . Pilíř: „Zdravé učení“
1. Smysluplnost výuky
A) Intenzivní práce s integrovanými žáky a žáky nadanými
Školní rok: po celé období
Dosažení cíle: kondiční hodiny integrovaným žákům, práce navíc nadaným, pomoc ohroženým
neúspěchem.
Odpovědnost: ŘŠ, vyučující integrovaných ž., asistenti pedagoga, psycholog, speciální pedagog
PLNĚNÍ: splněno
B) Pomáhat žákům s přípravou na přijímací řízení z ČJ a M
Školní rok: po celé období
Dosažení cíle: kondiční hodiny pro žáky, příprava na přijímací zkoušky
Odpovědnost: učitelé M a ČJ
PLNĚNÍ: splněno. Kondiční hodiny v týdnu pro slabší.
C) Udržení funkce školní psycholožky
Školní rok: po celé období
Dosažení cíle: snaha získat dotaci na pokračování psycholožky ve škole
Odpovědnost. ŘŠ
PLNĚNÍ: splněno. Projekt prodloužen zatím do 1.1. 2015
D) Zatraktivnit výuku zapojováním besed, exkurzí, projektového vyučování
Školní rok: po celé období
Dosažení cíle: nové exkurze navrhované učiteli, druhá etapa „Turistického deníčku“ – pro 2.ročník
Odpovědnost: třídní 1.a 2.r., pedagogové na exkurzích
PLNĚNÍ: splněno částečně
E) Plně využívat možnosti školy k seznamování žáků s digitální technikou. Využívat
interaktivní tabule a i.učebnice k modernímu vyučování. Využívat portály
DATAKABINET, VESKOLE a další programy, do kterých je škola zapojená.
Školní rok: po celé období
Dosažení cíle: rozšíření IT do prvního stupně, udržení zájmu o programy již používané – motivace
pracovníků
Odpovědnost: ŘŠ
PLNĚNÍ: splněno. Snaha vyučujících je využívat maximálně IT techniku včetně
vypracovaných příprav v rámci projektu „Šablony“
2. Spoluúčast a spolupráce ve výuce
A) Pokračování v projektu „Malý, velký kamarád“
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Školní rok: po celé období
Dosažení cíle: společné projekty 1.+9.r., navázání spolupráce u 8.ročníku s předškoláky + společný
zápis.
Odpovědnost: třídní 9.a8.r., ŘŠ, žáci příslušných ročníků.
PLNĚNÍ: splněno
B) Udržet nabídku zájmové činnosti, případně ji rozšířit o požadované kroužky
Školní rok: po celé období
Dosažení cíle: správná motivace učitelů, podpora v dalším vzdělávání, motivace dětí
Odpovědnost: ŘŠ
PLNĚNÍ: splněno
C) Podporovat další spolupráci se školní žákovskou radou, školskou radou a školní
žákovskou redakcí.
Školní rok: po celé období
Dosažení cíle: hledání dalších nápadů k zapojení ŠŽR a ŠŽRedakce do života školy, návrhy žáků i
učitelů
Odpovědnost: ŘŠ, M. Skálová,
PLNĚNÍ: splněno
3. Motivující hodnocení žáka
A) Přizpůsobit výuky všem žákům – nadaným, integrovaným do běžné třídy, žákům
s tělesným postižením
Školní rok: po celé období
Dosažení cíle: přechod na nový způsob hodnocení – IŽ, informovanost rodičů, využívání slovního
hodnocení, kladná motivace
Odpovědnost: všichni pedagogové
PLNĚNÍ: splněno
B) Podporovat a rozvíjet u žáků sebehodnocení ve vyučovacích hodinách.
Školní rok: po celé období
Dosažení cíle: motivace pracovníků, možnosti sebehodnocení, hospitační činnost
Odpovědnost: všichni pedagogové, ŘŠ
PLNĚNÍ: splněno částečně. V některých předmětech je třeba zvýšit úsilí o rozvoj
sebehodnocení žáků.
C) Zachovat slovní hodnocení u méně úspěšných žáků.
Školní rok: vysvědčení
Dosažení cíle: vytipování méně úspěšných žáků, dohody s rodiči
Odpovědnost: třídní, ŠR, ŘŠ
PLNĚNÍ: splněno
III pilíř: Otevřené partnerství
1. Škola je demokratické společenství
A) Udržet dobré vzájemné vztahy mezi jednotlivými pracovníky školy, a to jak
pedagogickými, tak nepedagogickými.
Školní rok: po celé období
Dosažení cíle: všichni pracovníci školy, společná setkání, informovanost všech pracovníků o dění ve
škole, práce vedení školy
Odpovědnost: všichni pracovníci školy
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PLNĚNÍ: splněno
B) Dále rozvíjet spolupráci s rodiči, udržet zájem rodičů o školu i na druhém stupni,
zapojovat rodiče do dění školy. Udržet členství v projektu „Rodiče vítáni“
Školní rok: po celé období
Dosažení cíle: účast rodičů na mimořádných akcích a projektech, zapojení rodičů do příprav
jarmarku, práce vedení s radou rodičů
Odpovědnost: všichni pracovníci školy
PLNĚNÍ: splněno částečně.
C) Zkvalitnit vztahy v jednotlivých třídách
Školní rok: po celé období
Dosažení cíle: všichni pedagogové, intervence psycholožky školy
Odpovědnost: třídní učitelé, psycholožka, primární prevent.
PLNĚNÍ: splněno částečně
D) Vytvořit ve třídách vlastní třídní ústavy vytvořené žáky.
Školní rok: 2013-2014
Dosažení cíle: práce třídního s psycholožkou ve třídních kolektivech
Odpovědnost: třídní učitelé, psycholožka školy
PLNĚNÍ: splněno částečně. Ústavy nemají všechny třídy.
2. Škola je kulturní a vzdělávací středisko obce
A) Rozšířit a podporovat činnosti dalšího vzdělávání veřejnosti v nových prostorách
školy (kurzy asistentů pedagoga, jazykové kurzy, keramické kurzy…)
Školní rok: po celé období
Dosažení cíle: publicita v místních novinách, nabídky do organizací
Odpovědnost: ŘŠ
PLNĚNÍ: splněno částečně. Malý zájem lektorů a vzdělávacích organizací.
B) Zviditelňovat školu na veřejnosti prostřednictvím regionálního tisku, školského
portálu města a městského zpravodaje
Školní rok: po celé období
Dosažení cíle: informovat veřejnost o hlavních aktivitách školy, vydávání čtvrtletníku školy pro
rodiče, vydávání školního časopisu pro žáky
Odpovědnost: vedení školy, školní žákovská redakce, pedagogové
PLNĚNÍ: splněno částečně. Malý zájem regionálního periodika o informace.
C) Udržet a podporovat činnost školní žákovské redakce – články na web školy, školní
časopis, ročenka vycházejících žáků
Školní rok: po celé období
Dosažení cíle: volitelné předměty „Školní redakce“ pro druhý stupeň, práce šéfredaktorky školní
redakce, návrhy žáků
Odpovědnost: M. Skálová, vedení školy
PLNĚNÍ: splněno
D) Udržet vstřícnost k rodičům předškoláků – ukázkové hodiny, provádění školou
s komentářem, dny otevřených dveří.
Školní rok: po celé období
Dosažení cíle: ukázkové dny otevřených dveří pro rodiče předškoláků, účast ŘŠ na schůzce rodičů
předškoláků v MŠ Liliova – školní zralost
Odpovědnost: učitelé prvního stupně, ŘŠ
PLNĚNÍ: splněno
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E) Změnit vzhled webových stránek školy a zabudovat do nových stránek více
informací pro rodiče a žáky
Školní rok: 2013-2014
Odpovědnost: IT koordinátor školy, vedení školy
PLNĚNÍ: splněno částečně. Stránky stále v přestavbě. Spuštění 1.9. 2014
F) Nabídnout žákům kondiční hodiny v hlavních předmětech
Školní rok: po celé období
Dosažení cíle: zapojení do projektu magistrátu města v rámci OPVK
Odpovědnost: vedení školy, asistenti ped., psycholožka
PLNĚNÍ: splněno částečně. Závisí na ochotě vyučujících.
G) Udržet organizování soutěže „Historie Děčína“, která je vzdělávací soutěží o našem
regionu pro všechny školy města a víceleté gymnázium
Školní rok: po celé období
Dosažení cíle: příprava školních kol pro školy, pronájem prostor na zámku, sestavení finále
Odpovědnost: organizační výbor HD – J. Andrlík, M. Tomsa, vedení školy, vybraní žáci školy
(organizační pomoc)
PLNĚNÍ: splněno.
Zdravá výživa a péče o zdraví žáků:
- školní jídelna se snaží vařit bez instantních přípravků, zařazuje pravidelně ovoce, zeleninové
nebo ovocné saláty a plně splňuje předepsaný stravovací koš.
- třikrát v týdnu mají strávníci možnost výběru ze dvou jídel
- pitný režim je přístupný dětem po celý den, nařízením ředitele školy je žákům umožněno
napít se i v době vyučování.
- žákům 1. a 2. ročníku vyrábí školní kuchyně svačinky na odpolední pobyt v družině.
- škola je zapojena do programu dotovaného evropskou unií „Mléko do škol“ a „Ovoce do
škol“, u obou programů spolupracujeme s firmou Laktea. Evidenci odebraného zboží a
rozdělování ovoce do tříd má v popisu práce paní Vondráčková, která rovněž vyrábí dětem
každý den čerstvé svačiny ve formě baget, housek nebo toustů.
Zapojení oblasti do vzdělávání:
- program Zdravé zuby
- program Ovoce do škol, z dotace EU – zapojení všech žáků 1.stupně
- program dotovaného mléka LAKTEA – zapojení: 215 žáků 1. i 2.stupně
- povinná i nepovinná výuka plavání – 1.-4. ročník
- první stupeň absolvoval ozdravný pobyt ve Svoru v Podještědí.
Škola vstoupila do společnosti škol nesoucí označení „Škola podporující zdraví“. Všichni
pracovníci školy pracují v souladu se zásadami a myšlenkami vytvořeného projektu. Hledají se
i další možnosti, jak zajistit dětem pohodové a zdravé prostředí.

14. PRIMÁRNÍ PREVENCE:
Aktivity v MPP byly v letošním školním roce opět směřovány k efektivní primární prevenci
uskutečňované na naší škole. Žáci se v rámci prevence zúčastnili mnoha přednášek, besed a projektů
– jak jednodenních, tak dlouhodobých.
Po celý školní rok se setkávali s odborníky, kteří s nimi diskutovali na témata rozvoje mezilidských
vztahů, drogovou problematiku, nebezpečí šikany a kyberšikany, kriminality, péči o životní
prostředí, vztahů v rodině a dalších nežádoucích jevů.
Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

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

24

příspěvková organizace
Statutárního města Děčín

Na učitelích ležel úkol především v budování pozitivního klimatu školy, upevňování dobrých vztahů
mezi žáky, spolupráce s rodinou a prevence nežádoucích aspektů, které s sebou přináší doba.
Během celého školního roku se žáci zapojovali do třídních či celoškolních projektů, jejichž cílem
bylo podporovat zdravý životní styl, dodržovat určitá společenská pravidla a osvojovat si pozitivní
sociální chování.
1/ Přehled uskutečněných aktivit, prostřednictvím kterých byl MPP naplněn
A/ Aktivity a projekty probíhající celoročně
Školní psycholožka Mgr. Lucie Slabá uskutečnila v rámci věnování péče žákům se sociálními riziky
a aktuálními problémy s žáky 119 hodinových intervencí. Dále s žáky proběhlo 29 kratších sezení,
nejčastěji o přestávkách. Nejvíce s dětmi individuálně pracovala na problematice osobní - 6x
rodinné vztahy, 10x byly důvodem vztahy v kolektivu, v 5 případech se jednalo o problémy
s prospěchem, 3x se jednalo o úzkostnou poruchu. Problémy kombinované více problémovými
oblastmi byly řešeny 7x. Celkem se řešení individuálních problému účastnilo 37 žáků.
V oblasti prohlubování spolupráce s rodiči v rámci jak školních, tak mimoškolních aktivit, bylo ve
školním roce realizováno téměř 93 konzultačních hodin pro rodiče žáků školy.
Nadále bylo během roku školní psycholožkou uskutečněno 17 konzultací s dalšími orgány
spolupracujícími s naší školou – Orgánem sociálně-právní ochrany dětí a Pedagogickopsychologickou poradnou.
104 konzultací proběhlo mezi školní psycholožkou a pracovníky školy (ředitelem, pedagogy,
výchovnou poradkyní a metodičkou prevence).
1x měsíčně rodiče navštěvovali výchovnou poradkyni a speciálního pedagoga.
V problematice zlepšování sociálního klimatu školy, tzn. zkvalitňování vztahů žáků v třídním
kolektivu, bylo uskutečněno 42 preventivních a intervenčních hodin ve třídách, 8x byl administrován
dotazník pro zjištění vztahů ve třídním kolektivu. Všechny dotazníky byly následně zpracovány a ve
třídách byla provedena zpětná vazba.
V oblasti 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 účastní 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 probíhá projekt Recyklohraní, při kterém jsou žáci vedeni k environmentální výchově formou
her za pomoci recyklace odpadu vzniklého ve škole.
Projekt „Malý velký kamarád“ – jedná se o celoroční projekt, který má za úkol sblížit žáky prvního a
devátého ročníku. Začíná již u zápisu budoucích prvňáků a pokračuje po celou dobu prvního,
respektive devátého ročníku. Děti z obou ročníků se společně účastní mnoho akcí pořádaných
školou.
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Celoročně také probíhá projekt Krajina za školou, při kterém se žáci zaměří na práci s digitální
fotografickou technikou.
Po celý rok mohou žáci využívat prostor k aktivnímu pohybu během přestávek (ping-pongový stůl,
basketbalový koš, skákací panák), což má za úkol povzbudit jejich zdravý životní styl.
Co se týká prevence nevhodného trávení volného času spojeného s rizikovým chováním, na škole
funguje pestrá nabídka volnočasových aktivit v době po skončení vyučování. Byly otevřeny kroužky
sportovní (basketbal, florbal, basketbal, míčové hry, korfbal, badminton) a umělecké (pěvecký sbor,
hra na flétnu, hra na kytaru, hra na klavír, 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.
B/ Aktivity a projekty neprobíhající celoročně
Na podzim se uskutečnil projekt „Žijeme spolu“. V rámci prevence proti šikaně, zlepšení vztahů
mezi spolužáky, seznámení se s nově příchozími žáky formou aktivního sociálního učení se konal
týdenní pobyt žáků 6. ročníků. Adaptační pobyt proběhl pod vedením školní psycholožky a třídních
učitelů.
Za účelem poučení žáků o základních pravidlech chování při jakékoli mimořádné události a
dopravních předpisech pro chodce i cyklisty byl uskutečněn tématický projekt Den mimořádných
událostí. Aktivně se ho účastnili žáci všech ročníků ve spolupráci s různými organizacemi Děčínska
– Policie ČR, Městská policie Děčín, Městský útulek pro zvířata, HZS Ústecký kraj atd.
Za účasti odborníků z děčínského Doléčovacího centra byla organizována beseda s žáky šestého a
sedmého ročníku v rámci zvyšování informovanosti o problému návykových látek (drogy, alkohol,
internet, nikotin).
V době adventu na naší škole proběhl vánoční jarmark určený pro děti a jejich příbuzné. Žáci se na
něj chystají dlouhodobě, a to formou pracovních dílen.
V zimě se uskutečnila další beseda pro šesté a sedmé třídy za účasti D-centra, tentokrát na téma
projevů rizikového chování u dětí (šikana, kyberšikana, sexuální zneužívání, xenofobie a rasismus),
opět s aktivní účastí žáků.
Stejná problematika byla řešena i v 5. třídách, a to se školní psycholožkou.
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 a sedmých tříd, opět za pomoci odborníků z D-centra.
K lepšímu povědomí o environmentální výchově byl uspořádán projekt Den Země, při kterém se žáci
druhého stupně účastní různých besed a exkurzí.
V oblasti prevence proti šikaně a zlepšení komunikace mezi žáky různých věkových skupin, v
červnu se uskutečnil týdenní společný pobyt ve škole v přírodě v rámci projektu „Malý velký
kamarád“. Jedná se o celoroční projekt společně strávených chvil žáků 1. a 9. ročníků, v jehož závěru
probíhá právě výše zmíněný pobyt.
V rámci našich žáků byl uspořádán sportovní den, který byl určený pro žáky všech ročníků.
Na konec školního roku jsme pro rodiče uspořádali Akademii školy. Té se aktivně účastnili žáci
všech tříd. Na konci proběhl rozlučkový program devátých ročníků.
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Závěr:
Co se podařilo:
1) uskutečnit preventivní programy podle výběru a potřeb jednotlivých tříd a tím zlepšit sociální
klima na škole
2) spolupracovat s třídními učiteli na prvním i druhém stupni
3/ eliminovat záškoláctví na minimum neomluvených hodin
4/ zapojit hodně žáků prvního i druhého stupně do kroužků, které jsou při škole
5/ zapojit všechny žáky do akcí v MPP
6/ zapojit některé rodiče do užší spolupráce na výchovně-vzdělávacím procesu jejich dětí
7/ díky uskutečněnému adaptačnímu pobytu 6.ročníků zapojit nové žáky do kolektivu a celkově
zlepšit atmosféru třídy
8/ několik žáků bylo díky sezení se školní psycholožkou podpořeni ve studiu a vyhnuli se tak
opakování ročníku
9/ zlepšit komunikaci třídního učitele a rodičů a zapojení rodičů do dění ve škole (vánoční jarmark)
10/ zvýšit počet žáků zapojených do volnočasových aktivit nabízených na škole
11/ zlepšit povědomí žáků o důležitosti environmentálního chování (sběr papíru, třídění odpadu)
12/ informovat žáky o problému užívání návykových látek a dalším rizikovém chování
13/ eliminovat výskyt nežádoucího chování starších žáků k mladším

Co se nepodařilo:
1/ zlepšit chování některých žáků vůči spolužákům
2/ změnit postoj některých žáků k užívání některých návykových látek (tabák, alkohol, THC)
3/ zajistit u některých žáků bezproblémovou docházku do školy (skryté záškoláctví)
4/ ještě více spolupracovat s některými rodiči
5/ změnit postoj některých třídních kolektivů ke vzdělávání

15. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ :
Výsledky přijímacího řízení
Studium na škole ukončilo 43 vycházejících žáků, kteří zamířili na střední školy viz. níže. Dva žáci
z pátého ročníku odešli na víceleté gymnázium. Všichni uchazeči byli přijati už po prvním kole
přijímacího řízení.
Evropská obchodní akademie Děčín
Gymnázium
Víceleté gymnázium
TRIVIS Ústí
SPŠ Děčín
SPŠ Ústí n.L.
SŠ Dělnická Děčín
SŠ Louny
SŠ Ruská
SŠ zem – Libverda Děčín
SZŠ Děčín
SŠ pedagogická Ústí
SŠ pedagogická Most
SŠ Varnsdorf
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Spolupráce s PPP Děčín pokračuje na úrovni kontroly plánů žáků s individuálním vzdělávacím
plánem a fyzické kontroly dodržování plánů pracovnicemi poradny. Nadále spolupracujeme s SPC a
jejím pracovníkem PeadDr. Vladimírou Laušmanovou. Výborná je spolupráce s Magistrátem města
Děčína, odborem péče o dítě, které jsme v uplynulém roce využívali velkou měrou. Pro rozvoj
Neustále narůstá počet žáků s vývojovými poruchami učení nebo chování. Konečný stav byl
rekordních 31 žáků integrovaných do běžných tříd. Všichni vyučující respektují individuální
vzdělávací plán a odlišnosti jednotlivých žáků.
Velký nárůst integrovaných žáků v běžných třídách znamenal zvýšenou práci nejen výchovné
poradkyně, ale především třídních učitelů a učitelů českého jazyka. V přijímacím řízení na
střední školy se nic nezměnilo a žáci jsou i nadále přijímáni bez problémů na jakoukoliv jimi
vybranou školu. Již příští rok by se situace měla změnit, dodrží-li krajští pracovníci slib a
nařídí plošné přijímací řízení. Poté budeme moci hodnotit úspěšnost naší školy i podle umístění
žáků na střední školy.

16. MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY, OPRAVY:
Do konce kalendářního roku 2013 jsme stihli vyměnit střešní krytinu na vile školní družiny. V druhé
družině jsme do jednotlivých oddělení zřídili umyvadla a rozvedli do pater vodu. V průběhu ledna
jsme vyměnili v přístavbě okna v nové relaxační místnosti. Do 1.A, 2.A a 2.B byly zakoupeny nové
interaktivní tabule, které byly do pololetí naistalovány. Z peněz státu jsme zakoupili 10 nových
počítačů, které byly instalovány do počítačové učebny místo nefunkčních strojů. V areálu školního
hřiště jsme nechali vybudovat dvě zastřešené pergoly, které slouží družině a jako přírodní učebny
žákům školy. V průběhu podzimních měsíců jsme dokončili projekt arboreta, který byl hrazen z větší
částí Ministerstvem životního prostředí.
Každý rok se snažíme investovat do oprav a vybavení školy tak, abychom zkvalitňovali a
zútulňovali prostředí, ve kterém se většinu roku nacházíme. Prostředky, které nám na údržbu
školy přispívá zřizovatel nejsou velké, ale po jednotlivých etapách lze opravy a výměny
jednotlivých stavebních částí provádět, aniž bychom se vystavili nedostatku peněz pro případ
havárií. Je potěšitelné, že se nám občas podaří ulehčit zřizovateli formou získané dotace na
úpravy nebo dokonce na pracovníky, kteří vykonávají veřejně prospěšnou činnost na veřejném
hřišti.

17. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE:

Plnění realizačního plánu pro školní rok 2013 / 2014
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
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Soutěže

-

ČIŽP



Informační materiály

Spolupráce s nevládními organizacemi
-

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko





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

-

TEREZA







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

Spolupráce s podniky







ČEZ a.s.
Exkurze 9. ročníků: hydroelektrárna Ústí n/L Střekov
Exkurze 7. ročníků: elektrárna Ledvice – uvažujeme o náhradním programu
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“

Spolupráce s obcí
-

Odbor životního prostředí




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

-

Zvířecí útulek Děčín



Shromažďování krmení na Den zvířat

-

ZOO




Informační materiály
Vědomostní soutěže
Exkurze
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-

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“

-

ZŠ Chaplinovo nám. Praha 5



Spolupráce v oblasti environmentálního vzdělávání

Školní akce
-

Separace a sběr odpadů






-

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






Materiální zabezpečení
Na požádání informační materiály z CHKO Labské Pískovce, NP České Švýcarsko, hnutí Arnika,
o.p.s. České Švýcarsko, ČIŽP, Odboru životního prostředí MM Děčín, vlastní iniciativa žáků a
učitelů, spolupráce s rodiči a sponzory.

ZÁVĚR:
Další společný rok, který jsem se pokusil zhodnotit, byl v mnohém mimořádný a ojedinělý.
Obhájili jsme projekt a vstoupili mezi školy podporující zdraví. Samotný vstup mezi školy této
„značky“ je mimořádný a zvyšuje prestiž školy. Udrželi jsme si svůj styl rodinného přístupu k
dětem i přesto, že k nám dochází již více než pět set žáků. Závěr roku a akademie školy opět
ukázaly, jaký jsme kolektiv pracovníků a žáků. Společné úsilí vedlo k třikrát vyprodanému
divadlu a pocity štěstí po zdařilém výstupu si děti a nejen ony odnesou do dalších let. Uplynulý
rok však přinesl i negativní reakce některých rodičů na změny, které jsme v dobré víře
připravili a zapracovali do našeho školního systému. Věřím, že čas ukáže i těmto
nespokojeným rodičům, že vývoj se nedá zastavit a nově zavedená opatření budou ku
prospěchu i jich samotných.
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IČO: 72743735
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Škola a její žáci získali opět několik republikových ocenění a zájem o školu nadále roste. O to
smutnější je, že od příštího roku nebudeme moci vyhovět každému rodiči, který projeví o naši
školu a umístění dítěte do ní zájem. Prostory pro nové třídy již nejsou, a tak nezbývá než
omezit přísun žáků na první stupeň.
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