
 

 

Základní  škola  Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva 
za školní rok 2014/2015 

 

 



Výroční zpráva 2014/2015 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva 2014/2015 

3 
 

 

Obsah:  

1/ Úvod             4 

2/ Zajímavosti z historie školy         4 

3/ Základní údaje           5 

4/ Charakteristika školy          5 

5/ Údržba            5 

6/ Školská rada           7 

7/ Vzdělávací program          7 

8/ Přehled oborů vzdělávání         8 

9/ Školní družina           9 

10/ Školní klub            11 

11/ Přehled pracovníků školy         12 

12/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků        14 

13/ Údaje o zápisu do 1. tříd   2014/2015        15 

14/ Údaje o přijímacím řízení na střední školy       15 

15/ Vzdělávání žáků se zdravotním postižením       16 

16/ Zapojení školy do soutěží, úspěchy        16 

17/ Prevence sociálně patologických jevů        17 

18/     Školní projekty           18 

19/ Školní akce            19 

20/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků      21 

21/ Mezinárodní spolupráce          22 

22/ Digitalizace školy           22 

23/ Výkon státní správy          22 

24/ Ekonomická část výroční zprávy        23 

25/ Kontroly a inspekce          23 

26/ Vlastní evaluace           23 

27/ Závěr             23 

 



Výroční zpráva 2014/2015 

4 
 

 

1. Úvod 

Po loňském výročí školy a velkých oslavách jsme čekali klidnější školní rok. Ale to nám asi není souzeno. 

Základní škola je prostě místem neustálého vývoje, častých novinek (také díky našemu ministerstvu) a i do 

budoucna tomu pravděpodobně nebude jinak. No a když se k tomu přidají mateřské povinnosti v takovém 

počtu, jako se to stalo právě v uplynulém školním roce…ale hezky popořádku. Vše podstatné ze školního 

roku 2014-2015 Základní školy na Stráni se dozvíte na následujících stránkách výroční zprávy. Daleko více 

informací se pak objevuje na našich www stránkách. 

 

           Vít Průša 

 

2. Zajímavosti z historie školy 

 

K Mottu  loňské akademie „Železná opona“  se náramně hodí také výběr tématu historie pro tuto výroční 

zprávu. Jedná se o jednu dvoustránku z kroniky zdejší pionýrské organizace Rudý karafiát z roku 1973. 
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3. Základní údaje:  

 

Adresa:                                     Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, Děčín 6, 405 02  

Telefon,fax:                               412 537 133, 412 535 232  

E-mail:                                      posta@zsnastrani.cz                     www. zsnastrani.cz  

Zřizovatel:                                Město Děčín  

                                                  Mírové náměstí 1175/5, 405 38, Děčín IV  

IČO:                                         72743891           Obor vzdělávání:         Základní vzdělávání 

 

IZO:                                         102053995 

Ředitel školy:                          Mgr. Vít Průša  

 

Zástupce ředitele:                   Mgr. Petra Křivánková, Mgr. Jitka Šolcová  

 

Součásti školy:                        Školní družina, Klostermannova , Děčín VI 

Titulní strana:                         Akademie 2015 – „Železná opona“ 

 

Zadní strana:                           Grafická představa učitelského sboru – žákyně 7.ročníku  

 

Výroční zprávu setavili:        Mgr.Vít Průša, Mgr. Jitka Šolcová 

 

Schváleno školskou radou:   22.10. 2015 

 

 

4. Charakteristika školy 

 

4.1 Počet žáků 

Škola má 18 tříd. Počet žáků se pohyboval kolem 446 žáků ( z toho na 1. stupni 247 žáků, na 

2.stupni 193 žáků a v zahraničí 6).  Průměrný počet dětí ve třídě je cca 24,78. Vzrostl tak počet žáků 

i průměrný počet žáků ve třídě.  Početnější třídy se přesunuly i na druhý stupeň. Zachováváme cca 5 

volných míst pro případné děti z Azylového domu. 
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4.2 Poloha  

Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 leží na levém břehu Labe ve vilové části města. Budova 

byla postavena v relativně vyšší nadmořské výšce (163 m), žáci mají možnost pěkného pohledu na 

větší část města a zároveň nemusí dýchat městský smog. Velkou výhodou je také nízká hlučnost v 

této lokalitě. Dostupnost školy je dobrá, a to jak pěšky z centra, tak i vzhledem k městské autobusové 

dopravě (např. autobus č. 4 – 2 minuty chůze, č. 1,7 – 5 minut, č. 2 – 10 minut).  

 

4.3 Budova a pozemky  

4.3.1 Charakteristika budovy školy 

Budova školy byla postavena v roce 1924. Jsou zde 3 

podlaží (suterén, přízemí, I.patro) – 22 učeben (z toho 

18 kmenových, které jsou zároveň odbornými 

pracovnami, 1 učebna výpočetní techniky a 2 učebny 

hudební výchovy) a 10 kabinetů. Dále je ve škole 

tělocvična a prostory knihovny. Místnosti, kde se 

nachází sborovna, ředitelna a kanceláře, jsou situovány 

v tzv. vile (levá část budovy – dříve byt ředitele).  

 

4.3.2 Charakteristika pozemků  

Zastavěná plocha školy je asi 1500 m2. Kolem budovy jsou školní pozemky o celkové ploše 

přibližně 1700 m2. Větší část se rozkládá za školou (SZ strana), kde mají žáci možnost pobývat v 

areálu nově zrekonstruovaného přírodního divadla „Proscénium“ nebo cvičit na travnatém 

volejbalovém hřišti. Před budovou pak děti sportují na nově zrekonstruovaném hřišti.  

 

4.3.3 Budova školní družiny  

Školní družina je umístěna v samostatné budově s 

rozlehlou zahradou mimo objekt školy. V přízemních 

prostorách budovy se nachází keramická dílna. V 

prostorách 1. patra se nacházejí třídy ŠD, které byly 

přizpůsobeny potřebám a činnostem dětí. Tři oddělení jsou 

již plně vybavena novým zařízením včetně projekce s 

promítacím plátnem. Školní družina při svých činnostech 

využívá také školní zahrady k pohybovým aktivitám dětí. 
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5. Údržba 

Udržování budov a okolí je jedním z našich 

prioritních úkolů. Prostředků však není tolik, 

kolik by bylo třeba na kvalitnější renovaci 

budovy a zařízení. Snažíme se ze všech sil 

pomoci si sami. Hezky je to vidět na plotech, 

lavičkách kolem budovy, květinách, posekané 

trávě, muškátech v oknech celé školy. Další 

údržbu realizujeme po troškách. Například 

kompletní výměna oken se protahuje již na 10 

let. Letos 

jsme vyměnili 

čtyři velká 

chodbová okna. Zároveň je třeba podotknout, že investiční 

prostředky, ač se snažíme, 

nejdou. Aby byla pravda úplná, 

tak je třeba však říci, že máme za 

sebou opravu již dvou velkých 

„havárek“ (podlaha tělocvičny a fasáda školní družiny). Ve školní 

družině je ještě práce jak na kostele. 

 

6. Školská  rada 

V tomto školním roce proběhly volby do Školské rady pro funkční období 

2014-2017. Noví členové školské rady byli navrženi a zvoleni v řádných 

volbách, které proběhly v souladu se školským zákonem č.561/2004 Sb. a na 

základě Volebního řádu do Školské rady, vydaným Radou města Děčín 

usnesením č. RM 05 18 39 04 ze dne 7. 6. 2005. Zvolení a jmenování zástupci za 

rodiče jsou Mgr. Jana Labutová a Rostislav Horák, za zřizovatele Hana 

Hammerlová a Iva Pípalová a za pedagogy. 

Mgr. Petra Křivánková a Mgr. Pavlína Sirová. Školská rada zrealizovala celkem 2 zasedání, při 

kterých se projednávalo vše, co je dáno platnou  školskou legislativou, ale i mnoho dalšího. Školská 

rada se také zabývá  evaluací školy.   

 

 7. Vzdělávací program 

 

Celá škola pracuje podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání   s motivačním názvem 

„Cesta k osobnosti“. Školní vzdělávací program  i  nadále průběžně upravujeme a aktualizujeme. 

Systematicky vedeme děti k projektové výuce a při výuce ve velké míře využíváme ICT.  
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8. Přehled oborů vzdělávání 

8.1 Učební plán 

 

Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2    Učební plán verze: 2013-2014

        Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Cesta k osobnosti

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

naše 

dotace

d
is

p
o

n
ib

il
n

í Minimální 

časová 

dotace

naše 

dotace

d
is

p
o

n
ib

il
n

í Minimální 

časová 

dotace

8 8 8 8 8 40 5 35 5 4 4 4 17 2 15

1 2 3 3 3 12 3 9 4 4 4 4 16 4 12

2 2 2 6

Matematika 4 5 5 5 5 24 4 20 4 4 4 5 17 2 15

Informatika 1 1 1 3 2 1 1 1 1 4 3 1

0

Svět kolem nás 2 2 2 3 3 12 0 0

0 0

0 0

0 0

Dějepis 0 0 2 2 2 2 8 1

Výchova k obč. 0 1 1 1 1 4

0

Fyzika 0 0 2 2 2 6 3

Chemie 0 2 2 4

Zeměpis 0 2 2 2 1 7

Přírodopis 0 2 2 1 2 7

0

Výtvarná vý. 1 1 1 2 2 7 0 2 2 1 1 6

Hudební vý. 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4

Tělesná vých. 2 2 2 2 2 10 0 2 2 2 2 8

Výchova ke zdr. 0 1 1 2

0 0

Pracovní čin. 1 1 1 1 1 5 0 0

0 1 1 1 3

Volitelné předm. 1 1 1 3 3

Nepovinné před. Sborový zpěv 2 2

0

0

18 18 22 22 22 102 28 28 30 30 116

22 22 26 26 26 122 30 30 32 32 124

20 22 24 26 26 118 14 28 30 32 32 122 18

CELKEM 14 18

Jazyk a jaz.kom. 1 1 2 2 2 8 1 2 2 1 6

Matematika a … 1 1 1 1 4 1 1

Informatika 1 1 2 1 1 1 3

Umění kultura 0 0

Člověk a příroda 0 1 1 1 1 4

Volitelné 0 1 1 1 3

Člověk a společnost 0 1 1

0 0

0 0

0 0

1.9.2013 Mgr. Vít Průša, ředitel školy

Matematika a její 

aplikace

Disponibilní 

časová dotace 
14 18

Člověk a svět práce 5 3
Svět práce

Celková povinná časová dotace

118 122
minimální počet hodin v ročníku

maximální počet hodin v ročníku

vaše dotace

Člověk a zdraví 10 10

Člověk a jeho svět 12

Umění a kultura 12 10

Člověk a příroda 0 21

Německý jazyk  

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory

0

Člověk a společnost 0 11

Informační a 

komunikační 

technologie

1

1. stupeň 2. stupeň

1. - 5. ročník 6. - 9. ročník 

Jazyk a jazyková 

komunikace

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk
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8.2 Přehled povinně volitelných předmětů 

7. ročník 8.ročník 9.ročník 

Hudebně-taneční seminář 

 

Hudebně-taneční seminář Hudebně-taneční seminář 

Pracovní činnosti Pracovní činnosti Pracovní činnosti 

Filmová a audiovizuální technika 

 

Filmová a audiovizuální 

technika 

 

Filmová a audiovizuální technika 

 

 

8.3 Nepovinné přeměty 

Sborový zpěv – školní pěvecký sbor „Kvítka 

ze Stráně“. Během školního roku se 

pravidelně každý týden věnovala nácviku 

sborového zpěvu, aby mohli zrealizovat 

několik významných vystoupení:    

„Sportovec roku 2014“, „Zpívání v muzeu“, 

„Vystoupení na vernisáži“, „Adventní 

vystoupení“ atd.  

 

 

9. Školní družina 

ŠD je umístěna již čtvrtým rokem v samostatné budově s rozlehlou zahradou mimo objekt školy. 

V přízemních prostorách budovy se nachází keramická dílna. V prostorách 1. patra se nacházejí třídy ŠD, 

které byly přizpůsobeny potřebám a činnostem dětí. Tři oddělení jsou již plně vybavena novým zařízením, 

v plánu je dovybavení čtvrtého oddělení.  V prostorách 2. patra se nachází prostory školního bytu. 

Z důvodu zvýšené bezpečnosti žáků byl do každého oddělení i keramické dílny ŠD instalován 

monitorovací systém. Školní družina při svých činnostech využívá také školní zahrady k pohybovým 

aktivitám dětí.  

Činnost školní družiny je nezbytnou součástí  školní docházky žáků ve věku 6-9 let. Ve školním roce 

2014/15 byla naplněna 4 oddělení školní družiny s počtem 100 žáků. Kapacita byla naplněna. Jednotlivá 

oddělení pracovala podle plánu ŠD, zpracovaného na tento školní rok s názvem ,,Ať je teplo nebo zima 

v družině je vždycky prima!“ 

Zájmové vzdělávání probíhalo formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností. Odpočinková a 

rekreační činnost probíhala formou pohybových aktivit a zařazováním soutěžních her. Pro pohybové 

aktivity byla plně využívána zahrada ŠD a školní hřiště. 
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Zájmová činnost ŠD: 

- Šikovné ručičky  

- Sportovní hry 

- Keramika 

 

 

 

Akce ŠD 

 Divadlo ve ŠD 

 Prohlídka stájí SK Bačkovská 

 Halloween ve ŠD 

 Strašidelné spaní 

 Návštěva Městské knihovny 

 Čertovská diskotéka – odpoledne plné soutěží a 

tancování 

 Keramika s rodiči 

 Vánoční jarmark ve ŠD 

 Vánoce ve ŠD 

 Zimní olympiáda 

 Karneval 

 Velikonoční jarmark 

 Hledání zaječího pokladu 

 Olympiáda ŠD 

 Olympiáda ve ŠD 

 Výlet do ZOO 

 Rozloučení se třeťáky 

 Spaní se třeťáky ve ŠD 
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10. Školní klub 

Školní klub nabízí především zájmovou činnost v kroužcích a také pobyt v klubových prostorách. 

Provozní doba klubu je od pondělí do pátku vždy 6.00–8.00 a 12.00–17.00 hod. (podle rozvrhu 

konání kroužků). Celkem docházelo v průběhu roku do ŠK cca 140 – 160 dětí (některé však 

navštěvují více kroužků). 

 

Zájmové kroužky 

           

kroužek - název Počet žáků 

Školní kapela Yxes Joke 39 

Bicí 10 

Dramatický kroužek 8 

Němčina hrou 8 

Sportovní hry 13 

Masmediální kroužek 21 

Keramika 5 

Cheerleaders 17 

Branná výchova 12 

Klub-literární činnost 39 

Kytara pro začátečníky 9 

Hrátky s klavírem 3 

Hooping 7 

Bystré hlavičky 10 

Deskové hry 5 
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11. Přehled pracovníků školy  

11.1 Pedagogický sbor 

p.č. 
Jméno, funkce 

vyučuje 

1. Vít Průša, Ř 
Z, Inf 

2. 
Petra Křivánková, ZŘ 

Př,Ch 

3. 
Jitka Šolcová, VP 

Aj, Sp 

4. 
Lukáš Lanč, metodik PRIPRE 

Aj,D,Vko,Vkz,FAT 

5. 
Tomáš Burian 

školní psycholog 

6. 
Blanka Průšová 

I.stupeň 

7. 
Hana Šulcová 

I.stupeň 

8. 
Hana Kopčanová 

I.stupeň 

9. 
Dana Krenková 

I.stupeň,Aj 

10. 
Pavlína Sirová 

I.stupeň 

11. 
Kristýna Kopasová 

I.stupeň 

12. 
Venuše Kučerová 

I.stupeň, Aj 

13. 
Dana Brádková 

I.stupeň 

14. 
Monika Mrkusová 

I.stupeň,Aj 

15. 
Andrea Fibichová I.stupeň, Aj, Hv 

16. 
Lenka Hrdá Z,D,Sp 

17. 
Nela Votápková 

Aj,Čj,Vv 

18. 
Markéta Bauerová 

Aj,Vv,M,F 

19. 
Vendula Kučerová 

Čj, AJ 

20. 
Zuzana Koštířová 

Čj, D 

21. 
Denisa Beránková 

Aj, Tv, Vkz 

22. 
Michal Burian 

Pp, Tv, Ch, Pč 

23. 
Hana Jirkovská 

M, F 

24. 
Marie Makovská 

M, Inf 

25. 
Josef Pícha 

Aj 

26. 
Jana Štrbová 

Hv, Nj, 

27. 
Lukáš Fořt 

Aj,Inf 
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28. 
Michaela Navrátilová 

Nj,Aj 

29. Drahomíra Bradnová 
(ved.vychovatelka) 

vychovatelství 

30. 
Ludmila Herinková 

vychovatelství 

31. 
Jitka Civáňová 

vychovatelství 

32. 
Hana Bajusová 

vychovatelství 

33. 
Hana Riedlová 

vychovatelství 

34. 
Hana Burianová 

asistent pedagoga 

 

11.2 Správní zaměstnanci 

1. Tereza Šulcová asistentka, ekonom 

2. Ilona Práglová Tajemnice 

3. Adéla Smutná mzdová účetní 

4. Jaroslav Brutman Školník 

5. Hana Kozlová Úklid 

6. Stanislava Mítová Úklid 

7. Monika Vacková Úklid 

8.  Henryka Battyová Úklid 

9. František Zupko Domovník 

 

Příspěvková organizace Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 zaměstnávala ve školním roce 

2014/15 celkem 43 zaměstnanců. Průměrný věk pedagogického sboru byl 40,2  let.  

 

                   

0 2 4 6 8 10 12 14

do 30 let

31-40 let

41-50 let

51-60 let

nad 60 let

Věkové složení pedagogického sboru 
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  12. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Celkový průměrný prospěch na konci školního roku byl 1,629.  Vyznamenaných žáků bylo 255 (58%) a 

neprospělo 9 žáků (2 %).  V chování žáků jsme nezaznamenali větší problémy. Kompletní přehled 

studijních výsledků jednotlivých tříd najdeme v tabulce. I v tomto školním roce jsme pokračovali v 

testech „Zkoušky po pětce“ a „Zkoušky po devítce“. Tyto testy měly za úkol žáky připravit na přechod 

na druhý, resp. třetí stupeň a současně nám ukázat úroveň jejich znalostí a dovedností. Velkým přínosem 

byla praktická stránka „Zkoušky po devítce“. Tato zkouška trvala celý den a deváťákům se věnovali 

průběžně všichni učitelé. Žáci byli testováni kromě Nj, Tv a Sp ze všech předmětů. V následujícím 

školním roce budeme opět v těchto testech pokračovat a dále je rozvíjet.  

 

12. 1 Přehled prospěchu školy 

 

 

 

 

 

 

prospěl s

vyznamenáním

prospěl

neprospěl

nehodnocen

Přehled prospěchu ve školním roce 

Celkový průměrný prospěch školy           1,629 

Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 255 

Prospěl 176 

Neprospěl 9 

Nehodnocen 0 

 V zahraničí 6 

Třída Počet žáků Průměrný 

prospěch 

Chování 

1.A 25 1,155 1,00 

1.B 27 1,074 1,00 

2.A 21 1,083 1,00 

2.B 22 1,165 1,00 

3.A 23 1,179 1,00 

3.B 21 1,254 1,00 

4.A 27 1,436 1,00 

4.B 24 1,259 1,00 

5.A 30 1,541 1,00 

5.B 27 1,467 1,00 

6.A 20 1,963 1,00 

6.B 21 1,740 1,00 

7.A 25 1,680 1,00 

7.B 27 1,913 1,00 

8.A 27 1,950 1,00 

8.B 28 1,907 1,07 

9.A 23 1,704 1,00 

9.B 22 2,196 1,04 

Celkem 440 1,629 1,006 
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12.2 Přehled absence 

 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

Omluvených 23 107 52,40 

neomluvených     380   0,86 

 

 

13. Údaje o zápisu do 1. tříd 

 

 Zapisování žáci Zapsaní žáci Žádosti o odklad 

Poprvé u zápisu 62 48 14 

Po odkladu 4 3 0 

 

 

14. Údaje o přijímacím řízení 

V letošním školním roce vycházelo celkem 45 žáků z devátých ročníků a 3 žáci z osmých ročníků. 

V přijímacím řízení na víceleté gymnázium (jedna prima)  uspěli 4  z 8 přihlášených žáků. 

 

 

Typ školy Počet přijatých žáků 

8 leté gymnázium 4 

4 leté gymnázium 7 

Ostatní maturitní obory 31 

Učební obory 10 

Bez umístění 0 
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15. Vzdělávání žáků ze zdravotním postižením 

 

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením se na škole realizuje  formou skupinové integrace, podle 

individuálního vzdělávacího plánu bylo vzděláváno 35 žáků. 

 

Typ postižení Počet žáků 

Lehké mentální postižení 1 

Tělesné postižení 3 

Vývojové poruchy učení 19 

Vývojové poruchy chování 11 

Poruchy autistického spektra 1 

Celkem 35 

 

 

16.  Zapojení školy do soutěží, úspěchy 

 

Název soutěže Jména účastníků Výsledek, umístění 

Skřivánek 2014 -15 
Krajské kolo - Duo kategorie A1 

 

 

                     - Sólo  kategorie B 

 

                     - Trio kategorie B 

 
Barbora Jandová (3.A) 

Natálie Kučerová (5.B) 

 
Erika Klemetová 

 

Dagmar Suchardová (7.A) 

Šárka Kuchynková (7.A) 

Kamila Krenková (7.A) 

 

3.místo 

 

 

3.místo 

 

 

3.místo 

Olympiáda v AJ 
Okresní kolo   kategorie 6. a 7. tříd 

 
Martin Tůma (6.A) 

 

1. místo 

Evropský den jazyků  

 

Pavla Mikschová (9.A) 

Tereza Knotková (9.A) 
1. místo 

Olympiáda řemesel 2014 

 

9. ročníky 1. a 5. místo 

McDonald´s Cup 
Okresní kolo 

4.- 5. ročník 4. místo 

Vybíjená dívek 4.-6.roč. 

 

 5. místo 

Přespolní běh družstev 

 

Mladší žáci (chlapci) 

Mladší žáci (dívky) 

Starší žáci (chlapci) 

Starší žáci (dívky) 

1. místo 

3. místo 

4. místo 

6. místo 

Basketbal 8.-9. roč. 
Okresní kolo 

Chlapci 2. místo 

 

Štafetový pohár 1.stupeň 
Okresní kolo 

Krajské kolo 

  
1. místo 

8. místo 
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17.  Prevence sociálně patologických jevů 

V souladu s MPP pro školní rok 2014/2015 na škole proběhla řada preventivních akcí, z nichž některé 

jsou již pevně zavedené. Na konci prvního zářijového týdne se konalo dvoudenní seznamovací 

soustředění prvňáčků, navázalo se tak na několikaletou tradici. Rodiče nově nastoupených žáků se 

v neformálním prostředí a velice přátelské atmosféře seznámí s třídními učitelkami a členy vedení 

školy, včetně preventivního týmu, kromě představení běhu školy a jejích specifik je i široký prostor pro 

dotazy a diskuzi. Žáčci se pak mohou blíže seznámit nejen mezi sebou, ale i s jejich třídními učitelkami 

(a naopak) a vytvoří se zde mezi oběma stranami pozitivní vazby. Celá tato akce se nám velice 

osvědčila, doposud jsme se nesetkali s negativní odezvou a každý rok máme vysokou účast. Ani letos 

naše škola bohužel neuspěla při žádostech o dotaci v rámci preventivních programů Ústeckého kraje, i 

přesto však proběhl adaptační pobyt šestých ročníků (realizován jako interní preventivní program „Na 

druhý stupeň v pohodě“), opět jako dvoudenní akce, jíž se účastnili žáci, třídní učitelé a metodik 

PRIPRE.    

Školní parlament, k jehož reformě došlo v předchozích letech, úspěšně zasedal průměrně jedenkrát za 

měsíc. Členové ŠP byli zvoleni v regulérních volbách. Kromě aktivní úlohy při výzdobě učeben, se ŠP 

i letos zapojil do plošné sběrné „víčkové“ akce. I přes otevřenost našich zástupců ŠP i vedoucího 

školního parlamentu ke spolupráci, stále nedošlo k reorganizaci městského ŠP. Ani letos jsme se tedy 

neúčastnili zasedání MŠP. 

Pro žákyně šestých ročníků byla připravena beseda o dospívání „Čas proměn“, pro chlapce proběhlo 

povídání „Na prahu mužnosti“. V příštím roce obě přednášky zopakujeme. Vzhledem ke změnám 

preventivní politiky u městské policie, jsme nemohli zopakovat sérii preventivních přednášek pro 

jednotlivé ročníky, jak tomu bylo doposud. Jednáme o alternativním řešení do budoucna, neboť 

v cílených přednáškách od odborníků vidíme pozitivní vliv na myšlení a sociální vývoj žáků.  Rizikové 

projevy chování žáků byly zaznamenány převážně mimo školu na úrovni počátečních stádií šikany, 

verbálních útoků či drobných potyček. Incidentů s požíváním návykových látek (kouření či alkohol) 

oproti předchozím rokům ubylo.  
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18.  Projekty  

 

Projekt „Digitální věk“ Tento projekt měl zajistit vzdělávání 

pedagogů v práci s mobilními technologiemi, 

především tablety. Po úvodních seminářích a 

školení došlo k politováníhodné situaci, kdy 

firma – příjemce dotace QPro7 projekt 

vytunelovala a všech 49 škol bylo bez tohoto 

slibného projektu. 

Projekt Let´s speak together Výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím. 

Výuka probíhala formou konverzace 

v hodinách anglického jazyka a to ve všech 

ročnících 2. stupně, dále výuka učitelů a 

odpolední výuka zájemců (1.-7.ročník). 

Příjemcem dotace byla jazyková škola 

Polyglot. 

Projekt „Tvořivá matematika“ 

 

Zaměření na počítačovou gramotnost. Projekt 

se zabýval výhradně vyškolením týmu lektorů 

pro tzv. Konzultační centrum gramotností 

(čtenářská, matematická a počítačová).   

Výzva 56 Prostředky EU čerpané prostřednictvím tzv. 

šablon. Projekt jsme si napsali na Jazykově-

vzdělávací pobyt učitelů anglického jazyka ve 

Velké Británii a na jazykové vzdělávání 

osmáků, jehož součástí je v příštím školním 

roce i cesta do Londýna. Učitelé zrealizovali 

své vzdělávání již o prázdninách. 
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19. Školní akce  

19.1 Akademie 

Akademie je naše chlouba, výkony žáků ohromující, opět proběhla dvě představení. Letošní téma 

„Železná opona“ sklidilo velký ohlas nejen u diváků, ale též u samotných žáků. 
 

 

19.2 Lyžařský výcvik 

Žáci 6 .- 9. ročníků se zúčastnili lyžařského kurzu, a to v 

lyžařském středisku Richterovy Boudy v Krkonoších. 

Pěkné sjezdovky a bezva parta umožnila si „lyžák“ užít a 

doufat, že napřesrok vyrazíme zase. 
 

19.3 „English Camp“ 

Žáci 7. ročníků se zúčastnili jazykového kempu v areálu 

penzionu „Na Vyhlídce“ na Staré Olešce.  Probíhala zde intenzivní výuka angličtiny za 

doprovodu rodilého mluvčího (Daniel Evans, projekt „Let´s speak together) a učitelů AJ. Kurz 

byl dvoudenní a žáci se nejen zlepšovali v angličtině, ale užili si také spousty legrace a zábavy 

při plnění úkolů v angličtině, sportovních soutěžích a samozřejmě při táboráku. 
 

19.4  Ples školy 

Také v tomto školním roce jsme se důstojně rozloučili s našimi deváťáky na školním plese, který 

se i letos konal v hudebním klubu Škuner a to v námořnickém stylu. Velmi potěšující byla účast, 

kouzelné prostředí a atmosféra. Jako vždy nechyběl bohatý doprovodný program a dojemné 

loučení „deváťáků“ se svými, nejen třídními učiteli. I příští školní rok nás čeká ples a my se už teď 

těšíme, jakou atmosféru si pro nás žáci příštích  9.ročníků připraví. 

 

19. 5   Projektové dny a „English Days“ 

Den boje proti parazitům, Den proti závislostem, Den 

rozdílných oslav nového roku, Den demokratického řízení 

státu, Den spotřebitelů, Den chráněných organismů a 2 tzv. 

Anglické dny. Ve všech těchto aktivitách sledujeme 

dosahování klíčových kompetencí žáků. Projektové dny 

byly připraveny k příležitosti mezinárodně významných 

dnů. V Anglických dnech jsme se snažili realizovat běžnou 

výuku v Aj tzv. metodou CLIL. Zkušenosti, které jsme takto získali, jsou pro naši další práci 

velmi podstatné! 
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19.6  Plavání  3. a  4.ročníků 

Pravidelný plavecký kurz realizují každoročně žáci třetích a čtvrtých 

ročníků, vždy v rozsahu 20 hodin. Službu zajišťuje Plavecká škola 

sportovní plavecké haly v Děčíně. 

 

19.7  Úvodní soustředění 

Obrovským přínosem pro start povinné školní docházky je každoroční úvodní soustředění 

prvňáčků, rodičů, pedagogů a školního managementu. Akce se koná první zářiový pátek a sobotu 

v malebném prostředí Máchova jezera. 

 

19.8  Vánoční trhy 

Další tradice naší školy, na kterou zveme rodiče, jsou krásné vánoční trhy . Prodej vánočních 

výrobků dětí je doplněn kulturními vystoupeními a pochopitelně nezbytnými vánočními 

pamlsky. 

 

 

 

19.9  Adventní koncerty  

Žáci – členové školní kapely Yxes Joke a sboru 

Kvítka ze Stráně připravují pravidelně několik 

adventních koncertů pro obyvatele našeho města. 

Zejména originální program kapely „Vánoce nad 

Děčínem“ je dnes již velmi známým a 

oblíbeným koncertem. 
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19.10  Zkoušky po devítce 

Jedná se vlastně o jakousi „malou maturitu“, kterou ve VZ v předchozím textu již zmiňujeme. 

19.11  Zahradní slavnost 

Tradiční konec školního roku a  loučení. 

 

 

 

 

 

 

 

19.12  Klaudius Kryšpín – 10.výročí školní kapely Yxes Joke 

Ojedinělou a skvělou akcí byl koncert slavného bubeníka v naší hudebně. Koncert a následný 

workshop se odehrál v souvislosti s desetiletým výročím fungování školní kapely Yxes Joke. 

 

 

 

 

 

 

 

20.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Seminář/studium Jméno účastníka 

Tvořivá matematika  

- počítačová gramotnost 

Mgr. Vít Průša, Mgr. Blanka Průšová, 

Mgr. Hana Šulcová 

Koordinátor environmentální výchovy Mgr. Petra Křivánková 

Aktuální otázky v činnosti školních 

družin 

Mgr. Jitka Šolcová, Drahomíra Bradnová 

Sociálně-právní ochrana dětí 

v kontextu školního prostředí 

Mgr. Jitka Šolcová 

Didaktické studium cizího jazyka  

- angličtina 

Mgr. Jitka Šolcová 

Jazykové vzdělávání pedagogů 

- projekt „Let´s speak together“ 

všichni pedagogové I. stupně a vyučující 

anglického jazyka 
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21.  Mezinárodní spolupráce 

I v letošním roce pokračovala zahraniční spolupráce se zahraničním 

školským subjektem – Soukromá škola Aarhus Dánsko (výměnné 

pobyty). Byly uskutečněny dva výměnné pobyty, v říjnu jsme se 

stali hostiteli dánských žáků ve věku 14-15 let a v květnu naše děti 

odjely na návštěvu do Dánska, též do hostitelských rodin.  
 

   22.  Digitalizace školy 

   22.1 Vybavení a provoz systémů 

Ve škole probíhaly i letos cílené  kroky vedoucí k implementaci digitálních technologií do výuky.  

V současné době má škola všechny učebny vybavené dataprojektory (22). Z tohoto počtu je 19  projektorů 

interaktivních a 18 projektorů síťových.  Ve škole se o digitalizaci stará ICT koordinátor a také správce sítí 

(placená služba). Škola pracuje na serverovém systému.  Internetové připojení je bezdrátové (placená 

služba)  se solidní  konektivitou (download 50Mb, upload 50 Mb). Každý pedagog má možnost připojení na 

vzdálenou plochu. Ve škole je jedna velmi dobře vybavená učebna počítačů (23 x notebook) a další učebna 

(28 x tablet)  bude připravena od nového školního roku.  Další počítače jsou v knihovně (7x pevný PC), 

školní družině (4x pevný PC). Všichni učitelé mají k dispozici vlastní   notebook (30). Další počítače pracují 

v kancelářích (5x).  Masmediální kroužek – Letňák využívá kamery (5x) a kvalitní fotoaparáty (4x). 
  

    22.2 Vzdělávání  

  Žáci se učí pracovat s počítači cíleně již od 3. ročníku. Dále využívají digitální technologie v rámci   

  projektových dnů. Pedagogický sbor vypracoval během realizace projektu Evropské peníze do škol   

 (šablony) 2010-2012 vlastní elektronickou učebnici. Součástí bylo i vzdělávání pedagogů. 

 Rodiče se školou komunikují téměř výhradně (96 %)  elektronicky (Bakaláři). Fakt, že se to daří je   

 výsledek systematického přenosu informací na rodičovskou veřejnost. Učitelé se v loňském roce vzdělávali 

v oblasti principu využití cloudu (2 x školení). 

 

23.  Výkon státní správy a další vybrané administrativní ukazatele 

P.č.  Druh  Počet 

1.  Přijetí do školy celkem (včetně přestupů)  74 

2.  Přijetí žáka do školy – 1. ročník (včetně odkladů)  62 

3.  Přijetí do ŠD  100 

4.  Odklad povinné školní docházky  14 

5.  Dodatečný odklad školní docházky  0 

6.  Uvolnění žáka z předmětu  6 

7.  Prodloužení povinné školní docházky  1 

8.  Plnění školní docházky zvláštním způsobem  0 

9.  Přijetí žáka cizince  0 

10.  Vzdělávání dle IVP  34 
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24.  Ekonomická část výroční zprávy 

2014 Krajské dotace 
Rozvojové 

programy MŠMT 
Příspěvek města Projekty 

Celkem (Kč) 15 606 174,00 230 031,00 3 023 642,00 268 318,80 

  

z toho ONIV                                

506 554 

z toho RP 33 050 

Školní psycholog 

116 408 

provozní příspěvek 3 

023 642 

Digitální věk ve 

školách                          

63 172,80    

  

z toho mzdy                

11 185 864 

z toho RP 33 051 

Zvýšení platů 

pedagogů                 

29 386 

  
ESF                          

205 146 

  

z toho odvody           

3 913 756 

z toho RP 33 052 

Zvýšení platů                

72 837 

    

    

z toho RP 33 047 

Další cizí jazyk                  

11 400 

  

  
 

   25.  Kontroly, inspekce 

   Ve školním roce 2014/2015 proběhl na naší škole pravidelný hospodářský audit zřizovatele. Dále pak ČŠI 

šetřila případ po úrazu el. proudem. Obě kontroly dopadly dobře. 

 

   26.  Vlastní evaluace 

Ve školním roce jsme byli vybráni ČŠI  k  testování  9.ročníků (tzv. výběrová šetření) z přírodních věd a 

společenskovědních oborů. Z analýzy výsledků jsme se opět přesvědčili, že v celoškolním měřítku se 

pohybujeme přibližně kolem průměru výsledků ČR.  O něco horší v matematice a  v dalších oborech máme 

zase „příjemně“ lepší výsledky. Velmi těžko se dělají závěry, ale přesto jsme se rozhodli ještě více posílit od 

příštího roku matematiku. Také přírodní vědy budou o něco více, v souladu s koncepcí státu, posíleny. Dále 

jsme byli vybráni k účasti na testování PISA – patnáctiletí žáci v přírodních vědách. Zároveň provádíme 

také vlastní evaluaci školy, nově vždy po 5 letech. Podkladem jsou vlastní šetření a dotazníky (rodiče, žáci, 

učitelé atd.). Výsledky za předchozí období 2010-2015 budou k dispozici v 1.pololetí nového školního roku. 

 

 

 

   27.  Závěr 

Školní rok 2014/2015 je definitivně za námi. Byl to rok nesmírně náročný a proto jsem velmi rád, že snad 

úplně vše, co jsme si naplánovali, jsme zrealizovali. V jedné věci byl však naprosto výjimečný. Hned několik 

našich kolegyň čeká přírůstek do rodiny a tak jim přejeme hodně zdraví, štěstí a rodinné spokojenosti. 

            Vít Průša 
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…jak vidí pedagogy,  muže, v naší škole Laura ze sedmé třídy 
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