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2      ÚVOD, HISTORIE 
 

  Vážení rodiče, žáci a milí přátelé,  

dovolte, abych  podle tradice shrnul formou výroční zprávy 

loňský školní rok. Pevně věřím, že na nic důležitého 

nezapomenu, ačkoli se toho událo opravdu hodně.    Zůstanu  

 u  tradiční formy výroční zprávy, na kterou jste si již zvykli.  

       Vít Průša 

       ředitel školy 

2. Zajímavosti z historie školy 
„Malá doba ledová“  byla zachycena v první školní kronice: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
[Z originálu – Školní kronika, rok 1929)] 



 

3                                                        CHARAKTERISTIKA 
 
 
3. Charakteristika 
 
3.1. 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). 
 
 
3.2. Budova a pozemky 
3.2.1.   Charakteristika budovy 
  Celkové stáří budovy je  80 let. Jsou zde 3 podlaží (suterén, 
přízemí, I.patro) – 19 učeben a 10 kabinetů, dále pak tělocvična a 
místnost dílen. Prostory, kde se nachází sborovna a ředitelna, jsou 
situovány v tzv. vile (levá část budovy – dříve byt ředitele). 
 
3.2.2. 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 ovocném 
sadu nebo cvičit na travnatém volejbalovém hřišti. Před budovou pak 
děti sportují na opraveném asfaltovém hřišti. 
 
3.2.3. Údržba budovy 
Energie, teplo….hygienické podmínky. V duchu těchto priorit 
pokračujeme maximálně možným tempem v postupné údržbě školy a 
školní družiny. 
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a/ Výměna oken 
Pokračujeme zadní stranou školy a to v nejdůležitějších prostorách – 
tělocvična, kabinety, kreslírna. Nyní zbývá vyměnit posledních přibližně 
20% oken (chodby). 
  
b/ Generální oprava tělocvičny 
Tělocvična je nejvytíženějším místem ve škole a s ohledem na charakter 
činností, které se zde provozují, je nutné provádět její pravidelnou obnovu. 
V letošním roce jsme, kromě výměny starých a nevyhovujících oken, 
provedli kompletní zednické a malířské práce, natřeli všechny doplňky 
(nářadí) a realizovali opravu podlahy (vybroušení a oprava parket, 
nalakování a nalepení lajn pro košíkovou, volejbal a značek pro I.stupeň). 
Tělocvična je jako nová. 
 
c/ Oprava vstupních schodišť  
Nemalé úsilí jsme věnovali již nezbytné opravě obou vstupních schodišť 
do školy. Po odkrytí rozbitého betonu jsme zjistili, že schodiště již téměř 
„visí ve vzduchu“. Oprava byla důkladná. Prostor pod schody byl 
probetonován, jednotlivé stupně srovnány a vyspárovány. Nakonec jsme 
nechali před dveřmi položit pěknou stylovou dlažbu. 
 
 
d/ Přepažení kreslírny 
Již řadu let se největší místnost ve škole (kreslírna) využívala jako 
knihovna (zadní část) a třída (přední část). Od září 2004 bude mít škola  
o další třídu víc, a proto jsme přistoupili k radikálnímu řešení: přepažit 
stávající kreslírnu a vytvořit dvě nové třídy. Realizace nebyla tak 
jednoduchá. Nakonec  se vše vydařilo a v září čekaly na děti dvě zbrusu 
nové a krásné učebny. 
 
e/ Klubovna 
V průběhu začátku školního roku budou moci nadšení chovatelé začít 
využívat v rámci zájmové činnosti také další dosud nevyužívanou 
místnost. Je jí bývalá garáž a také sklad zahradního nářadí. V kompletní 
rekonstrukci nám opět  pomohli chlapci z Výchovného ústavu Boletice 
n.L., pracoviště Slovanská ul. 
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f/ Školní kiosek 
Zástupci jednotlivých tříd, kteří se pravidelně scházeli na školním 
parlamentu, opakovaně bojovali za otevření školního kiosku. Ve 
spolupráci s dětmi, vedením školy a soukromým prodejcem byl od 
podzimu 2003 zahájen provoz školního kiosku v suterénu školy (bývalý 
skladový prostor). V současné době hodnotíme tento počin jako velmi 
zdařilý. 
 
g/ Školní družina 
Teprve po důkladné prohlídce ŠD v duchu hygienických předpisů jsme 
měli jasno! Je třeba  generální opravy  záchodků a umýváren. Tuto 
záležitost jsme zvládli především během vedlejších prázdnin. Budova 
školní družiny však bude potřebovat v následujících letech další rozsáhlou 
údržbu (dlouho se sem nic neinvestovalo). V příštím roce to bude 
jednoznačně elektřina. 
 
 
3.2.4. Údržba pozemků 
Podařilo se nám zlikvidovat úporný plevel na severní straně školy. Dále 
jsme vysadili podél nových plotů 40  tújí, které by v budoucích letech 
měly vytvořit udržovaný živý  plot. 
V okolí asfaltového hřiště jsme začali s výstavbou ploch se zámkovou 
dlažbou. Vhodným doplněním sportovního areálu by měly být  lavičky na 
sezení. Vzhledem k množícím se odpadkům v okolí hřiště jsme také 
pořídili dva betonové koše na odpad. 
 
4. Konec  Mateřské školy Prostřední Žleb 
Počet dětí této mateřské školy byl v posledním desetiletí  tak nízký, 
že jsme byli nuceni zvažovat její další existenci. V roce 2003/2004 
zde bylo přihlášeno 14 dětí a z toho ještě 4 děti chodily pouze jednou 
v týdnu. Počet pracovníků již nebylo možné snižovat (3,5 úvazku). 
Chyběly mzdové prostředky a vybavenost MŠ také nebyla dobrá. 
Velmi špatně dopadly prověrky BOZP a hygieny. Vzhledem k tomu, 
že demografická prognóza zlepšení nenaznačovala, odhlasovali 
zastupitelé města ukončení činnosti tohoto zařízení k 31.7.2004. 
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5. Pracovníci  školy 
 
5.1. Pedagogičtí pracovníci           Tab. 1 

p.č. Jméno, funkce aprobace, dále vyučuje 
1. Vít Průša, Ř Z, informatika 
2. Jitka Kapitančíková, ZŘ I.stupeň 
3. Hana Jirkovská, VP M-F 
4. Jitka Němečková I.stupeň 
5. Jiřina Laštůvková I.stupeň 
6. Hana Kopčanová I.stupeň 
7. Pavlína Sirová I.stupeň 
8. Jana Kadlecová I.stupeň 
9. Mirka Dondová I.stupeň 
10. Iva Nenáhlová I.stupeň 
11. Jana Nouzová I.stupeň 
12. Petra Bílková I.stupeň 
13. Renata Jihlavcová I.stupeň 
14. Petra Křivánková (MD), Klára Kozlíková Bi-Che 
15. Irena Horová, MPP Č-Hv, Rv 
16. Eva Zralá Č-Ov,Tv,Vv 
17. Lenka Hrdá D-Z  
18. Yveta Hercogová I.stupeň, Aj-M-Vv 
19. Jitka Jiskrová Aj, Tv-Vv 
20. Drahomíra Párová Č-Hv, D 
21. Jan Krejčí Tv-Z,informatika 
22. Annemarie Králová N-D 
23. Vladislava Bambasová Ch-Zpv 
24. Marta Machalová I.stupeň, Aj 
25. Hana Bajusová, ved.vychov. vychovatelství 
26. Jitka Civáňová vychovatelství 
27. Ludmila Štefková vychovatelství 
28. Alena Vaisharová,ved.MŠ učitelka v MŠ 
29. Pavla Reimerová uč. v MŠ,ved.šk.jídel. 
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5.2. Nepedagogičtí pracovníci 
1. Milada Kapounová ekonom 
2. Jaroslava Škodová tajemnice 
3. Naděžda Rošková mzdová účetní 
   
4. Jaroslav Brutman školník 
5. Růžena Cermanová, Hana Kozlová úklid 
6. Jůlie Tříletá úklid 
7. Zdeňka Lipčáková úklid 
8. Drahomíra Bubeníčková úklid 
9. Marie Fedorová kuchařka, školnice MŠ 
 
Příspěvková organizace Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 
zaměstnávala ve školním roce 2003/2004 celkem 37 zaměstnanců. 
Průměrný věk zaměstnanců byl 42  let.    
   
 

(Obr.1) 

 
  
 

Struktura pedagogických pracovníků podle věku
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6/  Žáci  školy 
 Školu jsme naplnili až „po střechu“! Loňský předpoklad nárůstu 
počtu dětí se potvrdil. Do školy docházelo 425 žáků. Ve školním 
roce 2004/2005 musíme již bohužel omezit přijímání „nespádových 
dětí“. Velmi nás mrzelo, že jsme nemohli vyhovět několika 
prvňáčkům. Obě budoucí první třídy přesahují průměrný počet.  
 

          Obr.2 

 
Průměrný počet žáků v jedné třídě je nadále 24. Je to optimální 
počet, ale pravdou je, že v některých třídách  je žáků více.  
  Vzhledem k současnému trendu zvyšování počtu žáků ve škole, 
(příští rok bude o jednu třídu více), začínáme řešit prostorové 
problémy.  Často je třeba žáky dělit na více skupin (jazyky, volitelné 
předměty).  
9      VZDĚLÁVÁNÍ 
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7. Výchova a vzdělávání 
 
7.1.  Učební  plány 

   ročník           Tab.2 

I. stupeň  1 2 3 4 5 
učební  plán   - Základní škola,č.j.16847/96-2 (I. a II.ročník)         
Obecná škola, č.j.  12035/97-20 (III.-V.ročník) 

   

český jazyk 9 10 7,5 6,5 6,5 
matematika  4 5 5 5 5 
prvouka  2 2 4 - - 
přírodověda  - - - 2 2 
vlastivěda    2 2 
hudební výchova 1 1 1,5 1,5 1,5 
výtvarná výchova 1 1 2 2 2 
tělesná výchova 2 2 2 2 2 
pracovní činnosti  1 1    
cizí jazyk  - - - 3 3 
volná dispozice - - 1 1 1 
nepovinné předměty     1  

celkem:  20 22 23 25/1 25 
       

II. stupeň  6 7 8 9  
učební plán -  Základní škola, č.j.  16847/96 -2    

český jazyk 4 4 5 4  
cizí jazyk  3 3 3 3  
matematika  4 4 4 4  
občanská výchova 1 1 1 1  
rodinná výchova 1 1 1 1  
tělesná výchova 2 2 2 2  
zeměpis  2 2 1 2  
dějepis  2 1 2 2  
přírodopis  2 2 2 2  
hudební výchova 1 1 1 1  
výtvarná výchova 2 2 1 1  
fyzika  1 2 2 2  
chemie  - - 2 2  
pracovní činnosti 2 1 1 1  
volitelné předměty - 2 3 3  
nepovinné předměty     2  

celkem:  27 28 31 31/33  
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Volitelné předměty 
Nabídka volitelných předmětů byla v tomto školním roce následující: 
 

7. ročník 8.ročník 9.ročník 
Ekologický seminář Seminář a prakt. z chemie Sem. a prakt. ze zeměpisu 
Sem. a prakt. ze zeměp. Společenskověd. seminář Společenskověd. seminář 
Společenskověd. seminář Sem. a prakt. ze zeměpisu Ekologický seminář 
 Ekologický seminář Informatika 
 Informatika  
 Chovatelství  

 
Nepovinné předměty 
Základy práce na PC 4. ročník 
Cvičení z Čj 9.ročník 
Cvičení z M 9.ročník 
 
Zájmové kroužky 
Výtvarná výchova (netradiční) I.stupeň 
Angličtina pro začátečníky 2. ročník 
Angličtina hrou 3. ročník 
Hra na flétnu I.stupeň      
Škola hry na kytaru I.stupeň 
Škola hry na kytaru II.stupeň 
Basketbal II.stupeň 
Florbal II.stupeň 
Konverzace Aj II.stupeň 
Diktát zadarmo II.stupeň 
Malý muzikant I.stupeň 
Chovatelství II.stupeň 

          Tab. 3 
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Výuka práce na počítačích 
Počítače, které používáme v rámci projektu INDOŠ, jsou díky 
připojení (64 kB) velmi pomalé a je jich pouze 10. Výuku práce na 
PC bereme vážně, a proto plánujeme vybudování druhé učebny 
počítačů. 
 
a/ povinné předměty -    pracovní činnosti  (6. – 9. ročník) 
b/ volitelné předměty -    informatika (8.-9.ročník) 
c/ nepovinné předměty -    základy práce na PC (4. ročník)  
e/ internetová kavárna -    2 x týdně  (zájemci) 
f/ jako součást výuky 
 v ostatních předm. -   zejména zeměpis, dějepis, SPV, 
        přírodopis 
 
 
7.2. Výsledky výchovy a vzdělávání 
  Žáci nám dělají radost. Výsledky jsou  nad očekávání velmi dobré. 
Průměrná známka na konci školního roku se vyšplhala na 1,5.  
Vyznamenaných bylo 95 žáků, neprospělo 6 žáků a  opakovat ročník 
muselo pouze 5 dětí.  
  Během roku jsme nezaznamenali vážnější přestupky proti školnímu 
řádu. Chování žáků školy dokumentuje následující tabulka. 
 
 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

417 7 2 
98% 2% 0% 

                 Tab. 4 

 
 
Také výsledky jednotlivých tříd z pohledu průměrné známky jsou 
pěkné. V uvozovkách „nejhůře“ dopadly sedmé třídy (1,81 a 1,92) 
(viz obr. 3). 
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                  Obr.3 

Kompletní přehled studijních výsledků jednotlivých tříd (tab. č.5) a 
výsledky, kterých žáci druhého stupně dosáhli v jednotlivých 
předmětech (obr.4): 
 

      Tab. 5 
Přehled klasifikace školy 

třída poč.žáků vyznamenání prospěli neprospěli prospěch 
1.A 21  21  1,12 
1.B 21  21  1,03 
2.A 22  22  1,07 
2.B 23  20  1,18 
3.A 23  23  1,18 
3.B 25  25  1,30 
4.A 29  28 1 1,55 
4.B 28  27 1 1,53 
5.A 23 14 9  1,66 
5.B 25 13 12  1,76 
6.A 27 10 16 1 1,73 
6.B 24 10 13 1 1,70 
7.A 24 7 15 2 1,92 
7.B 24 8 16  1,81 
8.A 28 14 19  1,54 
8.B 28 11 17  1,59 
9.A 30 8 21  1,74 

Celkem 425 95 324 6 1,50 

Prům ě rný prospěch tříd

0,00

1,00

2,00

3,00

1.A 1.B 2.A 2.B 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
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              Obr. 4 
Absence (II.pololetí) 
Absence žáků se oproti loňskému roku opět o něco zvýšila, ale 
neomluvená absence klesla. Otázkou je, zda jsou tato čísla 
průkazná….rodiče omlouvají vše a téměř vždy. Stal se nám i případ, 
kdy tatínek volal do školy, že by rád omluvil chlapce, ale neví, jestli 
náhodou nedorazil do školy, tak ať se podíváme.   
    Tab.6 

třída celkem na 1 žáka omluvená  neomluvená 
1.A 1190 56,67 1190  
1.B 986 46,95 986  
2.A 1192 54,18 1192  
2.B 2161 93,96 2161  
3.A 988 42,96 988  
3.B 1195 47,80 1190 5 
4.A 1461 50,38 1461  
4.B 1127 40,25 1127  
5.A 1307 56,83 1297 10 
5.B 998 39,92 998  
6.A 2040 75,56 2025 15 
6.B 1802 75,08 1802  
7.A 1948 81,17 1946 2 
7.B 1328 55,33 1307 6 
8.A 1453 51,89 1453  
8.B 1546 55,21 1546  
9.A 2269 75,63 2269  

Celkem 24991 58,81 24938 38 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Hv Vv Ov Pč Rv Tv Př Aj D Z Ch F M Čj Nj

Prům ě rná znám ka v jednotlivých předm ě tech na II.s tupni
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7.3. Kam po „devítce“? 
Umístění na školy dalšího cyklu jsou pro naše žáky v podstatě 
bezproblémová. Mění se zájem o  školy různého typu. Žáci však stále 
preferují školy střední.  

 
                    obr. 5  

 
V tomto školním roce jsme měli pouze jednu 9.třídu a dva žáky, kteří 
končili povinnou školní docházku v nižším ročníku. Celkem se 
jednalo o 32 vycházejících žáků. Z nich se v prvním kole přijímacího 
řízení umístilo 31 žáků. Na víceleté gymnázium byl přijat 1 žák (z 
prvního místa!). 
 
 
7.4. Soutěže a olympiády-významná umístění 
třída soutěž jméno nejlepší umístění 

v okresním a vyšším 
kole soutěže 

9.A Angličtina          Martin Štochl   1. krajské kolo 

 

Gymnázium Děčín

Obchodní 
akademie Děčín 

Střední zdravotní 
škola

SPŠS a D Děčín

Ostatní 

SOŠ Ruská - Děčín

SOŠ Ústí n.L.-
veřejnosprávní
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7.A Angličtina Milan Čech 9. okresní kolo 

6.B Zeměpisná olympiáda A Tomáš Kudrnáč 3. okresní kolo 

9.A Zeměpisná olympiáda C Ondřej Hadač 9. okresní kolo 

7.A Zeměpisná olympiáda B Milan Čech 15. okresní kolo 

 5.B Matematická  soutěž  Michal Pokorný 4. okresní kolo 

8.B Olympiáda v Čj Veronika Matějů 
Tereza Novotná 

11. okresní kolo 
23. okresní kolo 

8.B Dějepisná olympiáda Veronika Matějů 5. okresní kola 

8.A Karate-Kata team Marek Stránský 1. mistrovství ČR 

6.A Pythagoriáda Daniel Fujera  19. okresní kolo 

7.A Recitační Barbora Benešová 3. městské kolo 

7,8 Přehazovaná žákyně 6. okresní finále 

5.A Parkurové skákání Anita Bačkovská 5. mistrovství ČR 
               Tab. 7 

 
 
8. Akce školy 
 
8.1. Lyžařské výjezdy 
  Ačkoli další LVVK je naplánován na školní rok 2005/2006, využili 
jsme příhodných sněhových podmínek a žáci lyžovali i v rámci TV. 
Podobné jednodenní výjezdy jsou určitě příjemným zpestřením 
výuky.  
 
8.2.   Školní výlety 
  V tomto školním roce absolvovaly všechny třídy  svůj školní výlet. 
Žáci využili krásných  červnových dnů. Nejčastějším cílem výletů 
byla obec  Růžová, Praha a Jetřichovice. Vícedenní výlety zvolili 
žáci šestých,osmých a devátých tříd. 
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8.3.  Exkurze, divadelní představení 
  Exkurze vhodně doplňují výuku o praktickou část. Účastní se jich 
žáci všech ročníků v závislosti na aktivitě jejich vyučujících. Děti se 
podívaly do Zubrnic, Etop centra, Terezína, IPS a synagogy. Dále 
navštívily Městský úřad, knihovnu, Městské muzeum, útulek pro 
zvířata, ZOO a také využily dne otevřených dveří  Policie ČR.  
 Ve velké oblibě  jsou u nás návštěvy   Městského  divadla  v  Děčíně  
a také divadel v Praze. Během školního roku navštívili žáci společně 
se svými vyučujícími 7 divadelních představení, a to i 
v podvečerních hodinách. 
 
8.4.  Celostátní kolo zeměpisné olympiády základních a středních   
      škol 
Dostalo se nám té cti, že jsme mohli 11. května přivítat nejlepší 
geografy z celé České republiky. Výjimečnost a rozsah této akce byl 
důvodem, že v den konání olympiády měli naši žáci ředitelské volno. 
Konání celostátního kola zeměpisné olympiády zaštiťovala katedra 
geografie Univerzity J.E.Purkyně v Ústí n.L. Naše škola byla 
vybrána zejména díky své poloze v blízkosti Národního parku České 
Švýcarsko a dobré spolupráci s katedrou geografie. Akce se zdařila. 
 
9. Výročí  80 let otevření školy 
  Je tomu právě 80 let, kdy usedli první žáci do lavic naší školy. 
Pokládali jsme za svou povinnost oslavit tuto významnou událost. 
Vždyť Základní škola Na Stráni byla první českou školou v Děčíně! 
 
9.1. Almanach 
Společně s žáky vyšších ročníků jsme podstoupili tuto vysoce 
náročnou práci, jejíž součástí bylo např. vytvoření jmenného 
seznamu absolventů školy. I přes veškerou snahu jsme se neubránili 
chybám, které vznikly neúplnými listinami a výkazy. Také písmo 
textů staršího data nebylo snadné přečíst. Přesto se podařilo výroční 
almanach vydat. V dalších letech bychom se chtěli věnovat opravám 
jmenného seznamu absolventů. Škoda, že se do této práce nepustil již 
někdo dříve… 
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9.2.  Ples 
Ústřední událostí oslav se stal náš první školní ples. Zejména žáci 
byli touto akcí vysloveně nadšeni a učitelé se také nedali zahanbit. 
Ples se zkrátka povedl.  Uskutečnil se v květnu na Střelnici a byl více 
než důstojnou akcí v rámci oslav 80.výročí školy. Hlavními 
„tahouny“ byli „deváťáci“, kteří jej pojali také jako loučení se školou 
a slavnostně  předali svým nástupcům pověstné žezlo. Ostatní děti si 
připravily program, který nám předvedly hned v úvodu plesu. 
 
9.3.  Den otevřených dveří 
Poslední akcí, která by uzavírala rok oslav školy, měl být Den 
otevřených dveří, původně plánovaný na konec školního roku. 
Vzhledem k tomu, že se nám ještě nepodařilo zkompletovat stálou 
výstavu historie školy, posunuli jsme datum konání na podzim 2004. 
 
 
10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Naši pedagogové se již tradičně účastní řady vzdělávacích akcí. 
Blížící se konec pedagogických center však neblaze ovlivnil úroveň a 
spolehlivost vzdělávacích akcí. Některé byly  poslední chvíli 
odvolány a někteří kolegové se dokonce museli vrátit s tím, že akce 
není. Také lektoři nebyli vybráni vždy tak, aby vzdělávací akce byla 
přínosem. Přesto jsme vyslali své kolegy celkem na 28 vzdělávacích 
akcí. 
 
11. Školní inspekce 
 
V   letošním   školním   roce   se   konala  na  naší  škole  ve  dnech  
22. – 24. března 2004 tematická inspekce „Realizace pilotních 
projektů a veřejnosprávní kontrola vynakládaných prostředků 
státního rozpočtu v rámci schválené metodiky“      
  Předmětem inspekční činnosti bylo především zhodnocení využití 
prostředků, které jsme získali na projekt implementace výukového  
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software do výuky: „Multimediální atlas ČR a Ústeckého kraje“. 
Tento projekt jsme realizovali ve spolupráci s Pedagogickou fakultou 
v Ústí n.L. a Gymnáziem Stavbařů v Ústí n.L. S výsledkem inspekce 
jsme byli spokojeni. 
Závěry  této inspekce jsou zahrnuty v Protokolu čj. f2-1037/04-697. 
 
 
 
12. Důležitá rozhodnutí 
 

       Tab. 8 

P.č. Druh Počet 
1. Přijetí do 1.ročníku 54 
2. Přijetí do ŠD 80 
3. Odklad povinné školní docházky 6 
4. Dodatečný odklad školní docházky 0 
5. Uvolnění žáka z předmětu 6 
6. Den ředitelského volna 1 
7. Prodloužení povinné školní docházky 1 
8. Plnění školní docházky zvláštním způsobem 0 
9. Přijetí žáka cizince 1 

 
 
13. Zprávy výchovného poradenství 
 
  Ve výchovném poradenství se zabýváme nejčastěji problémy těchto 
okruhů: 
• profesionální orientace žáků – volba povolání 
• žáci vyžadující zvláštní péči 
• záškoláctví – neomluvené hodiny 
• šikana (ve spolupráci s MPP) 
 
 Profesionální orientace žáků 
 V rámci této oblasti se snažíme o úzkou komunikaci s rodiči, osobní 
rozhovory se  žáky, testování dispozic a zájmů  a vyhledávání 
možností nejvhodnějších studijních a učebních oborů. Žáci, kteří  
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chtějí dále pokračovat ve studiu na středních školách, mají možnost 
připravovat se   na přijímací testy v nepovinných předmětech Cvičení 
z Čj a Cvičení z M. 
   
 Žáci vyžadující zvláštní péči 
  Nejčastěji se jedná o žáky s vývojovými poruchami učení, jako je 
např. dyslexie, dysgrafie, dysortografie aj. S těmito poruchami máme 
diagnostikováno 35  žáků. Do pedagogicko-psychologické poradny 
jsme poslali 31 žádostí o individuální šetření, z toho bylo 13 šetření 
kontrolních.  
Ve škole pracuje 5 středisek nápravné péče pro VPU a ADHD, kam 
bylo zařazeno 16 dětí. Jejich práce se řídí individuálními 
vzdělávacími programy. Učitelky těchto skupin se účastnily besed 
v PPP, kde si předávaly své zkušenosti a získávaly nové informace. 
  
 Záškoláctví 
 Problém záškoláctví řešíme nadále s Odborem sociálních věcí a 
zdravotnictví MěÚ Děčín, závažné případy s Policií ČR. Ve školním 
roce 2003/2004 jsme se zabývali  10 žáky, kteří měli neomluvenou 
absenci.  Hlášení na OSVAZ k projednání s kurátorem jsme podávali 
na 4 žáky (překročili 10 neomluvených hodin). Celkem bylo dáno 
110 konzultací žákům, rodičům a ostatním zájemcům. 
 

charakter počet žáků podíl na celkové absenci 
1.stupeň (1-20 hodin) 8  (67 hodin) 41% 

2.stupeň (20-120) 2 (96) 59% 
3.stupeň (nad 120) 0 0 

                 Tab. 9 

 
 Šikana 
 Během roku jsme řešili 6 případů podezření  ze šikany. Ve 4  
případech se jednalo o 1.stupeň závažnosti (méně závažné)1 a ve 2 
případech (stejný agresor) 2.stupeň (závažné). Po jednání s rodiči  

                                                           
1 1.stupeň-méně závažný (slovní napadání, ojedinělý výskyt), 2.stupeň-závažný(slovní i fyzické 
útoky,opakující se), 3.stupeň-velmi závažný(slovní i fyzické napadání, opakující se,zvýšená agresivita) 
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jsme společně zhodnotili situaci a doporučili změnu prostředí. 
Rodiče reagovali vstřícně a žák přejde na spádovou školu.  
Všichni vyučující byli informováni písemnou formou o metodách 
vyhledávání a řešení šikany. 
 
14. Akce v rámci prevence negativních jevů 
 
 Také v tomto školním roce jsme se zaměřili na smysluplnou a 
bohatou nabídku volnočasových aktivit pro žáky obou stupňů školy 
(12 kroužků-viz. str.10). 
 Dále jsou pro žáky systematicky připravovány akce, které sledují 
celou řadu cílů v oblasti prevence. Jedná se především o dotazníkové 
akce, informační tabule pro žáky s kontakty na vyučující a metodiky 
primární prevence (MPP), schránka důvěry, spolupráce s K-centrem, 
přednášky s dětským gynekologem, spolupráce s Městskou policií 
(přednášky), miniprojekt „Jsme přeci z jedné školy“,  atd. 
Za významnou změnu dále považujeme pověření dvou mladých 
sportovně zaměřených kolegyň (I. a II.stupeň) prací MPP. Doufáme, 
že jejich vzájemná spolupráce  přinese mnoho pozitivního. 
 Další novinku chystáme od září, kdy předpokládáme, že každý třídní 
učitel na druhém stupni školy se bude své třídě věnovat intenzivněji 
v rámci předmětu rodinná výchova. Získá tím větší prostor pro řešení 
řady problémů. 
 
 
15. Školní družina 
 
  Školní družina měla tři zcela naplněné skupiny (85 dětí). Zahájili 
jsme rekonstrukci  budovy školní družiny (viz str.5). V létě byl 
ukončen nájem části školního pozemku na zahradě školní družiny. 
Plánujeme vybudovat zde oplocení a v příštím kalendářním roce 
komplexní rekonstrukci elektroinstalací (výměna světel, rozvodů, 
zásuvek a rozvodných skříní). 
 Školní družina připravuje pro žáky řadu zajímavých a již tradičních 
akcí (např. Mikulášská besídka, Indiánské léto, návštěvy výstav atd.). 
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 Na dobré úrovni je zde spolupráce se školní družinou při ZŠ 
Máchovo nám. Školní družina také zajišťuje doprovod dětí na 
odpolední kroužky do školy. Zájem o školní družinu ze strany rodičů 
i dětí je velký. V poslední době musíme o každém dítěti jednat, 
neboť vysoké počty dětí ve skupinách nám neumožňují předpisy a 
zřizovat čtvrté oddělení by nebylo rozumné (především  z hlediska 
hygieny a bezpečnosti dětí). 
          
 
16. Projekt Socrates 
 
Projekt Socrates byl schválen! Úspěšně prošel národní i mezinárodní 
komisí a pro  rok  2004 máme k dispozici cca 1600€.  Jedná se  
především o prostředky určené na pedagogickou spolupráci 
partnerských škol (Německo-Polsko-ČR) a přípravu užší spolupráce 
našich žáků. Od tohoto projektu si slibujeme především zahájení 
vysoce intenzivní jazykové přípravy  našich žáků a pochopitelně se 
budeme snažit o vzájemné poznávání všech partnerských stran. 
Projekt Comenius School Project bude dále pokračovat i 
v následujících dvou letech. 
 
 
17. Pilotní škola v rámci implementace software do výuky 
 
  V závěru roku jsme uzavřeli projekt na tvorbu zeměpisné pomůcky 
– Multimediálního atlasu Ústeckého kraje. Úspěšně jsme prošli i 
kontrolou MŠMT, která se zabývala zejména využitím získané 
účelové dotace (cca 160 000 Kč,-). Škola takto získala (kromě 
prvních zkušeností s projektem) licenční práva na hodnotný 
geografický software ve spolupráci s Pedagogickou fakultou 
Univerzity J.E.Purkyně vytvořila zajímavou učební pomůcku, kterou 
nyní může využívat nejen v hodinách zeměpisu. 
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18.  Spolupráce se zástupci tříd z řad rodičů 
 
  Také v tomto roce jsme se třikrát sešli se zástupci jednotlivých tříd 
z řad rodičů.  
  I když se nám ještě nepovedlo získat pro naši spolupráci rodiče 
všech tříd, účast se stále zlepšuje. Předmětem diskusí byla výchova a 
vzdělávání dětí, kázeň žáků, vybavenost tříd, údržba budovy a tříd, 
školní výlety, pedagogické obsazení školy, sponzorské dary, 
dopravní bezpečnost žáků atd.  
 
 
Za spolupráci  bychom chtěli poděkovat: paní Kolaříkové, 
Bohuslavové, Krajíčkové, Mrázkové, , Růžičkové, Stránské, 
Fidlerové, Macháčkové, Formánkové, Bumbové a pánům Ihnaťukovi 
a Novotnému. Zvlášť děkujeme paní Kostkové za vytvoření krásného 
školního znaku (viz titulní strana). 
 
 
19. Školní  rok  2003/2004 
 
  Na závěr této výroční zprávy si dovolím jako již tradičně 
nahlédnout za dveře příštího školního roku. Ve škole vzniknou nově 
koncipované a rozmístěné učebny jednotlivých předmětů. Tyto bude 
třeba kvalitně vybavit nábytkem i pomůckami. Dále plánujeme (po 
souhlasu zřizovatele) odstranění letité „bolístky“ této školy 
propojíme  chodbou místnost bývalých dílen (nyní učebnu hudební 
výchovy a dramatiky). Žáci musí mít možnost do této učebny projít 
tzv. „suchou nohou“. Budeme se zodpovědně připravovat na změnu, 
která spočívá  v novém přístupu k tvorbě vzdělávacích plánů ale také 
stylu výuky. Páteří vzdělávacího procesu se kromě nezbytných 
školních návyků stane výuka jazyků, výpočetní techniky a 
adaptabilnosti dětí na přijímání a zpracování informací. Vzhledem 
k tomu, že cílem základní školy je poskytování základních 
všeobecných znalostí všem dětem, není možné předpokládat, že 
odstoupíme od nezbytných znalostí a dovedností. 
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 Hlavní změna spočívá především v přístupu k výuce a jejímu 
systému. Naše děti musí být co nejlépe připraveny na svou další 
cestu životem. Úspěch je závisí také na jejich píli. Velkým cílem pro 
nás, ale také pro Vás, rodiče, musí být tedy jejich motivace. 
 A tak si tedy dejme společný cíl: „Připravujme  naše děti pro jejich 
budoucí život tak, aby v učení nalezly smysl a radost. Škola pak bude 
místem, kam se budou těšit nejen žáci,  jejich učitelé, ale i rodiče. 
 
 
„Mnoho štěstí a radosti v novém školním roce“   
 
 
 
 
 
       Mgr. Vít Průša 
             ředitel školy 
V Děčíně  20.9. 2004 
 

 
 


