OBSAH

str.
2

1.

Úvod

2.

Zajímavosti z historie školy

2

3.

Charakteristika

3

4.

Pracovníci školy

5

5.

Žáci školy

7

6.

Výchova a vzdělávání

8

7.

Akce školy

15

8.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

18

9.

Důležitá rozhodnutí

19

10.

Zprávy výchovného poradenství

19

11.

Akce v rámci prevence negativních jevů

21

12.

Školní družina

21

13.

Projekty

22

14.

Školská rada

22

15.

Školní rok 2012/2013

23

2

ÚVOD, HISTORIE

Vážení rodiče, kolegové, žáci a všichni, kteří budete číst tuto výroční
zprávu, která završuje dvanáctý rok mého působení na Základní
škole Na Stráni.
Pohled na právě proběhlý školní rok byl pro mne v letošním roce
také pohledem na mou vlastní práci za uplynulé období a vzhledem
k novele školského zákona jsem musel, tak jako i moji kolegové
z jiných škol, „skládat účty“ před výběrovou komisí, která se
rozhodovala o nových ředitelích škol na příštích šest let. Z tohoto
důvodu se také pokusím do této výroční zprávy přidat informace,
které v předcházejících výročních zprávách nebyly, a které naši
činnost zhodnotí ještě v širších souvislostech.
Věřím, že prostřednictvím výroční zprávy o činnosti naší školy se
dozvíte mnoho zajímavého a čtení tohoto dokumentu bude pro vás i
přínosné. Děkuji všem, kteří při sestavování výroční zprávy pomohli
a těším se na naši další „šestiletou“ spolupráci.
Mgr. Vít Průša
ředitel školy

2. Zajímavosti z historie školy
Bronzová bysta, jejíž historie začíná s datem otevření školy a pro školu ji po válce
zachránil pan učitel Benda. Dnes je umístěna v síni tradic.
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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
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).
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 areálu nově
zrekonstruovaného přírodního divadla „Proscénium“ nebo cvičit na
travnatém volejbalovém hřišti. Před budovou pak děti sportují na
nově zrekonstruovaném hřišti.
3.2.3

Údržba budovy

a/
Údržba tělocvičny
V letošním roce jsme jako každoročně provedli pravidelnou revizi
veškerého TV náčiní. Pomalu je potřeba přemýšlet o rekonstrukci
parketové podlahy.
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b/
Budova školní družiny
Naše škola od 1.9.2011 využívá
budovu bývalého DDM
Klostermannova (obr.1). V průběhu školního roku byla družina vybavena
novým nábytkem a zabezpečovacím zařízením. Během prázdnin jsme
upravili a obohatili venkovní prostory školního roku – pískoviště, lavičky,
trampolína.
3.2.4 Údržba pozemků
a)
Okolí školy
Okolí školy je pěkné a udržované. Snažíme se pomocí nejrůznějších
okrasných rostlin zútulnit všechny naše venkovní prostory. Kolem budovy
se snažíme udržovat popínavé rostliny a kolem nového sportovního hřiště
se snažíme vypěstovat živý plot z okrasných tújí.
b)
Zadní trakt školy
Pokračujeme s úpravami terénu a celého prostředí v prostorách zadních
pozemků školy - šk. divadla Proscénia. Práce směřují k jedinému cíli udržet hezké okolí školy.
c)
Úprava zadního hřiště
Pokračujeme s rekultivací a údržbou zadního trávníkového hřiště.
Nejlepším řešením by byl však nový univerzální povrch. Na to zatím
nejsou prostředky.
obr.1
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Pracovníci školy

4.1 Pedagogičtí pracovníci
p.č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Jméno, funkce

Vít Průša, Ř
Yveta Hercogová, ZŘ
Karel Rajchl, ZŘ
Tomáš Burian
Jitka Šolcová, VP
Blanka Průšová
Ladislava Jaborová
Hana Kopčanová
Pavlína Sirová
Monika Mrkusová
Hana Šulcová
Petra Bílková
Dana Krenková
Alena Horová
Dana Brádková
Kateřina Koukalová
Hana Jirkovská
Eva Zralá
Michaela Kaplanová,MPP
Zuzana Tonderová
Drahomíra Párová
Michal Burian
Marie Makovská
Vladislava Bambasová
Eva Šofrová
Lukáš Lanč
Hana Cvejnová
Zuzana Kadlecová
Jana Štrbová
Petra Křivánková
Denisa Horáková
Drahomíra Bradnová (ved.vychovatelka)
Ludmila Herinková
Jitka Civáňová
Hana Bajusová

Tab. 1

vyučuje

Z, Inf
I. stupeň - M, Aj
II. stupeň – M, F
školní psycholog
Aj
I.stupeň
I.stupeň
I.stupeň
I.stupeň
I.stupeň,Aj
I.stupeň
I.stupeň
I.stupeň,Aj
I.stupeň
I.stupeň
I.stupeň, Aj
M,F
Čjl, Vko
Aj
Aj
Čjl, Hv
Pp, Tv, Aj
M, Inf
Ch
Hv,Vv,Pč
Aj,Sp,Skn,D,Vkz,Spv
Z, D,Vv
Čj, D, Vv
Hv, Dv
Ch, Pp, Vkz
Vkz
vychovatelství
vychovatelství
vychovatelství
vychovatelství
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4.2 Nepedagogičtí pracovníci
1.
2.
3.
4.

Milan Hujčák
Ilona Práglová
Adéla Smutná
Hana Riedlová

ekonom
tajemnice
mzdová účetní
Školní klub - knihovna

5.
6.
7.
8.
9.

Jaroslav Brutman
Hana Kozlová
Stanislava Mítová
Zdeňka Lipčáková
Marie Vohradníková

školník
úklid
úklid
úklid
úklid

Příspěvková organizace Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2
zaměstnávala ve školním roce 2011/2012 celkem 43 zaměstnanců.
Průměrný věk pedagogického sboru byl 38 let.
Obr.2

ŽÁCI

7
5/ Žáci školy

Škola má 18 tříd. Počet žáků se pohyboval kolem 430 žáků .
Průměrný počet dětí ve třídě je 24. Rozložení žáků je nerovnoměrné.
Menší počet dětí byl v 8. a 9. třídách. Nejvíce žáků bylo ve 4. třídách
(30). Plánovaného počtu žáků bylo dosaženo. Dále půjdeme
především cestou rovnoměrnějšího rozložení dětí v ročnících i
v jednotlivých třídách. Tento proces však nelze jednoduše plánovat.
Předpokládáme, že v dalších dvou letech se opět dostaneme na
samou hranici hygienické kapacity (450 žáků). Vyvozujeme
z demografického vývoje a samozřejmě, že nás těší i dlouhodobý
zájem o školu (obr.3)
Obr.3

Velikost školy podle počtu žáků
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6/ Výchova a vzdělávání
6.1 Učební plány

Tab.2

1

2

3

4

5

učební plán - Cesta k osobnosti č.j. 412/2004 - 1.-5.ročník

český jazyk

8

8

9

8

8

angličtina

1

2

2

3

3

matematika

4

5

5

5

5

člověk a jeho svět
hudební výchova
výtvarný výchova

2
1
1

2
1
1

2
1
1

3
1
2

3
1
2

dramatická výchova

2

0

0

0

0

tělesná výchova

2

2

2

2

2

informatika

0

0

1

1

1

pracovní činnosti

1

1

1

1

1

20

22

24

26

26

6

7

8

9

celkem:

učební plán - Cesta k osobnosti č.j. 412/2004 - 6.-8.ročník

český jazyk

5

4

4

4

angličtina

4

4

4

4

matematika

4

5

4

5

výchova k občanství

1

1

1

1

informatika

1

1

1

1

tělesná výchova

2

2

2

2

zeměpis

2

2

2

1

dějepis

2

2

2

2

přírodopis

2

2

1

2

hudební výchova

1

1

1

1

výtvarná výchova

2

2

1

1

fyzika

0

2

2

2

chemie

0

0

2

2

svět práce

1

0

1

1

volitelné předměty

0

2

3

3

výchova ke zdraví

1

0

1

0

28

30

32

32

celkem:
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6.2 „Cesta k osobnosti“
Celá škola pracuje podle našeho vzdělávacího programu (1. až 5.
ročníky a 6. až 9. ročníky). ŠVP i nadále průběžně upravujeme a
aktualizujeme. Systematicky vedeme děti k projektové výuce.
Používání ICT technologií je již běžným prvkem viz “Šablony do
škol“.
Volitelné předměty
Nabídka volitelných předmětů byla v tomto školním roce dle
zvolených stěžejních modulů. Viz Tab.3
Tab.3

7. – 9. ročník
Hudební směr
(seminář)
Jazykový směr
(Nj)
Přírodovědný
směr

Nepovinné předměty
Hudební nástroje – klávesy, flétna
Sborový zpěv – Kvítka ze Stráně
Dramatický kroužek – Divadýlko na Stráni

6.3. 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 149 dětí
(některé však navštěvovaly více kroužků). Během školního roku bylo
postupně otevřeno cca 11 kroužků (viz tab.4).

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
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Zájmové kroužky

Tab. 4

kroužek - název

Počet žáků

Školní kapela (rock,folk,perkuse)

32

Bicí

14

Angličtina hrou

21

Němčina hrou

4

Sportovní hry

15

Basketbal

11

Klub-literární činnost

45

Kytara

14

Fotbal

14

Cvičení z českého jazyka

23

Cvičení z matematiky

22

6.4. Výsledky výchovy a vzdělávání
V tabulce č.5 je možné získat přehled výsledků za jednotlivé předměty.
Průměrná známka však toho zas tolik o úrovni výuky nesdělí. Celkový
průměr na konci školního roku byl 1,5.
Vyznamenaných žáků bylo 271 (63,7%) a neprospělo 9 žáků (2,11%).
V chování žáků jsme nezaznamenali větší problémy.
Kompletní přehled studijních výsledků jednotlivých tříd najdeme v (tab.
č.5) a výsledky, kterých žáci druhého stupně dosáhli v jednotlivých
předmětech jsou na (obr.3
- bez žáků v zahraničí). V tomto roce jsme se zúčastnili on-line
srovnávacích testů SCIO v oblasti Aj a čtenářské gramotnosti, dále pak
testů DIAGNOSTIC v oblasti Čj, M, Aj, Člověk a jeho svět. Důvodem
je snaha o co nejplatnější sebereflexi. I nadále 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“.

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
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Tato zkouška trvala celý den a deváťákům se věnovali průběžně všichni
učitelé. Žáci byli testováni kromě Tv a Sp ze všech předmětů.
Pilotně proběhlo celostátní testování žáků 5. a 9.roč. (ČJ,M a AJ).
Oficiální výsledky jsme dosud neobdrželi, ale podle informací
z testovacího prostředí jsou naše výsledky nad celostátním průměrem
( žáci 5.ročníků dokonce dost výrazně).

Přehled klasifikace školy
třída
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
9.B
Celkem

poč.žáků
21
24
29
27
23
21
29
28
27
27
24
23
23
23
17
20
19
20
425

Tab. 5

vyznamenání
21
22
28
25
19
19
26
22
14
17
14
8
4
7
5
11
5
4
271

prospěli
0
2
1
1
4
2
3
6
11
10
9
14
18
16
12
8
13
15
144

Chování

neprospěli
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
1
1
1
0
0
1
1
1
9

Prospěch
1.083
1.078
1.125
1.111
1.271
1.180
1.142
1.286
1.630
1.428
1.542
1.916
1.912
1.773
1.875
1.638
1.968
1,973
1.970
Tab. 6

velmi dobré

uspokojivé

neuspokojivé

421
99,06 %

4
0,94 %

0
0%

Celkem
17108
27

Na žáka
39,419
0,062

Absence (II.pololetí)
Tab.7

Zameškané hodiny
omluvených
neomluvených
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Přehled prospěchu v jednotlivých předmětech
Obr.4
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6.5 Kam po „devítce“?
V letošním školním roce vycházelo 40 žáků (z toho 39 z 9. ročníků),
Na EOA se hlásilo 9 žáků, Gymnázium DC 5, SPŠSaD 6, SŠ řemesel
a služeb 5, SZŠ 4, SPŠ Stavební 1 a na ostatní 10 žáků.
Obr.5

Gymnázium
EOA
SPŠSaD
SŠ řemesel a služeb
SZŠ
SPŠ stavební
Ostatní

Pozn.: Na víceleté gymnázium se do jediné otevřené primy dostali 3 naši žáci

6.6 Soutěže a olympiády - významná umístění
Během školního roku se zúčastnili žáci školy řady soutěží a
olympiád. Namátkou vybíráme následující umístění na akcích:
a) Olympiády
A.Koutná
J.Boháčová
V.Horák

krajské kolo olympiády v ČJ
okresní kolo biologické olympiády
okresní kolo fyzikální olympiády

b) Pěvecké soutěže
T.Knotková
národní kolo Skřivánek 2012
Duo Andrová-Parlesáková krajské kola Skřivánek 2012

AKCE ŠKOLY
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c)Recitace 2012
Trajerová V.
Bártová A.

národní kolo
národní kolo

d) Dětská porta 2012 a Melodie 2012
No.8 (8.roč.)
republikové finále
No.9 (9.roč.)
republikové finále
Yxes Joke
republikové finále
e) Soutěž Rádia ČR2 2012
Malevič M.
Knotková T.
Douša M.

1.místo v recitaci
1.místo ve zpěvu
1.místo ve hře na hudební nástroj

f) Sportovní soutěže
Basketbal 8. a 9.roč.
krajské kolo
McDonald´s cup 4.a 5.roč. krajské kolo

2.místo
2.místo
Obr.6

Mc Donald´s Cup
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7. Akce školy
7.1 Školní výlety
Každá třída ve škole vyjela na tradiční školní výlet, kde kromě
poznávání vlasti, sportování a oddechu, měli žáci možnost utužovat
kolektiv a vzájemné vztahy. Převažují výlety vícedenní, maximálně
však třídenní.

7.2 English camp
Žáci 3.,5. a 9. ročníků se zúčastnili jazykového kempu v areálu
hotelu Maxičky. Probíhala zde intenzivní výuka angličtiny za
doprovodu rodilé mluvčí a učitelů AJ. Kurz byl dvoudenní a žáci se
nejen zlepšovali v angličtině, ale užili si také spousty legrace a
zábavy při sportovních soutěžích a večerním táboráku.
7.3 Exkurze, divadelní představení, sportovní a další akce
a/ Úvodní soustředění: prvňáčků a jejich rodičů se stalo zajímavou
první akcí (září), kterou třídní učitelé připravili pro své nejmenší
žáky. Hlavním mottem se stala příprava a vzájemné poznání žáků
v rámci jejich přechodu z MŠ na ZŠ. Dalším cílem bylo i sblížení
jejich rodičů s naší školou a jejím vedením. Pro tuto akci jsme opět
zvolili místo u Máchova jezera. Akce je to velmi přínosná, proto je
třeba v ní pokračovat i v dalších letech.
b/ Divadelní představení: Během roku naši žáci navštívili celkem 17
představení a na alespoň 1 představení se dostali žáci všech tříd.
c/ Sportovní úspěchy: Naši žáci se již tradičně zúčastnili turnaje
v kopané, basketbalu. Tentokrát v rámci akce Mladé Labe (6.,7.,8. a
9. roč.).
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7.4 Lyžařský kurz
Žáci 6.-9.ročníků se zúčastnili lyžařský kurzu a to v lyžařském
středisku Barbora v areálu Krušných hor. Dostatek sněhu, mrazivé
počasí, pěkné sjezdovky a bezva parta umožnila všem si „lyžák“ užít
a doufat, že napřesrok vyrazíme zase.

Obr.7

7.4 Ples školy
Také v tomto školním roce jsme se důstojně rozloučili s našimi
deváťáky na školním plese, který se již potřetí konal v hotelu
Maxičky (červen). Velmi potěšující byla účast, kouzelné prostředí a
atmosféra. Žáci se tentokrát převlékli za pohádkové postavy, takže
nebylo problém potkat třeba Bílou paní, Macha a Šebestovou,
Krásku a zvíře, ale také třeba Shreka s Fionou. Dojemné bylo loučení
„deváťáků“ se svými třídními učiteli.
I příští školní rok nás čeká ples a my už se teď těšíme, jakou
atmosféru si pro nás žáci příštích 9.ročníků připraví.
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Obr.8

Ples 9.ročníků
7.5 Akademie
Akademie je naší chloubou! Vstupenky jdou na „dračku“ a výkony
všech jsou skvělé. Nestačíme ani vyrábět DVD se záznamem
akademie na památku. Letošní motto akademie bylo: „Akademie –
Na Stráni“ (duben). Zrealizovali jsme osvědčenou organizaci, a to 1.
a 2. stupeň dohromady. Vystoupení jsou tak kratší, jdou rychle za
sebou a rodiče vidí všechny vystupující ročníky. Toto vystoupení
však musíme pro veliký úspěch opakovat dvakrát po sobě.
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7.6 Projektové dny, Anglické dny
V souladu s naším vzdělávacím programem jsme realizovali opět 6
projektových dnů (Den rozvoje informací, Den vědy pro mír, Den
proti korupci, Den mobilizace proti jaderné válce, Den divadel, Den
národních párků) a 3 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!
Obr.9

Den divadla

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Také v tomto roce jsme se zaměřili v rámci DVPP několik stěžejních
vzdělávacích akcí. Jednalo se především o tři vzdělávací akce,
organizované PC Ústí n.L – Funkční studium ředitelů škol (1), ICT
studium (1),Genetická metoda čtení (4). Na další vzdělávání již
bohužel nebyly pražádné prostředky. Letošní rok je pro celou
republiku naprostou katastrofou. V budoucnu neudržitelná situace.
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9. Důležitá rozhodnutí (správní)
Tab. 8

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Druh
Přijetí do školy celkem
Přijetí žáka do školy – 1. ročník
Přijetí do ŠD
Odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad školní docházky
Uvolnění žáka z předmětu
Prodloužení povinné školní docházky
Plnění školní docházky zvláštním způsobem
Přijetí žáka cizince
Vzdělávání dle IVP

Počet
60
45
100
12
0
3
0
0
0
40

10. Zprávy výchovného poradenství (Mgr. Jitka Šolcová)
10.1 Profesní orientace žáků
Kromě informací, které byly uvedeny již v kapitole 6.4 (zájem o
jednotlivé typy škol), uvádíme:
a) V prvním kole bylo přijato 39 žáků (100%). Nutno
poznamenat, že v letošním školním roce došlo ke změně
systému v přijímacím řízení, a to především v tom, že si žáci
mohli podávat pouze 2 přihlášky na SŠ místo původních 3.
b) Na obory s maturitou bylo přijato 32 žáků (78%) - zde došlo
oproti předchozím rokům k poklesu (to je však dobře).
c) Pro rodiče jsme realizovali seminář na téma Jak pomoci ve
výchově a vzdělávání žáků se SPU a SPCH
d) Ve škole probíhaly průběžně testy „Volba povolání“ (PC
program) - test předpokladů ke studiu (35 žáků).
e) Společně jsme navštívili IPS ÚP (žáci 8.A,B).
f) Navštívili jsme Výstavu středních škol, zájemci si pak
prohlédli Evropskou obchodní akademii Děčín.

20

ZPRÁVY VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ,MPP

Prospěchové a výchovné problémy
a) Neomluvená absence za I.pololetí šk.roku činila 407 hod (2
žákyně), za II. pololetí pak 19 hodin (1žákyně). Absence
řešena s OSPOD a s Přestupkovou komisí.
b) Během šk. roku proběhlo 12 jednání řešících závažnější
kázeňské přestupky. Ve dvou případech byly využity služby
Střediska výchovné péče .
10.3 Práce s žáky vyžadující speciální péči
Počet žáků vyžadující speciální péči vzrostl oproti loňskému
roku o 18% na 74 žáků.
Celkový počet integrovaných žáků (tj. žáků s diagnostikou
ADD/ADHD či specifickou poruchou učení) vzrostl o 20%
na 40 žáků. Z celkového počtu integrovaných žáků jich je 36
v péči PPP Děčín, 3 v péči Démosthenes Ústí nad Labem, 2
v péči SPC Děčín a 1 žák je v péči soukromé psychologické
ambulanci v Ústí nad Labem. Všichni integrovaní žáci
pracovali podle Individuálního vzdělávacího plánu, kontrola
plnění proběhla pak ke konci školního roku přímo
pracovníky PPP Děčín. Kromě toho pracujeme se 2 žáky
sluchovým postižením, a dále také s 2 žáky s mimořádným
nadáním. Celkem bylo odesláno 36 žádostí na pedagogickopsychologické šetření (33do PPP a 3 do SPC Děčín), z tohoto
počtu bylo 16 žádostí kontrolních.
10.2

Obr.10
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11. Akce v rámci prevence negativních jevů
(Mgr.M.Kaplanová)

I v letošním školním roce proběhlo podle Minimálního preventivního
programu mnoho preventivních akcí. Tradičně se v září uskutečnilo
úvodní soustředění prvňáčků a jejich rodičů a nových třídních učitelů
za účasti výchovného poradce, metodika prevence a školního
psychologa. Po úspěšně podaném projektu proběhl v úvodu šk. roku
také dvoudenní adaptační pobyt žáků šestých ročníků, na který
navazovaly besedy se speciální pedagožkou. Žádost o poskytnutí
dotace KÚ byla podána i v letošním roce. Pokračovala taktéž tradice
konání školního parlamentu, kterého se nově účastnili již žáci
čtvrtého ročníku. Žákyně osmých ročníků podpořily i nově vznikající
městský parlament. I letos byla pro žákyně šestých ročníků
připravena beseda o dospívání „Čas proměn“ a všechny ročníky
navštívila se svými přednáškami zástupkyně městské policie.
Pracovnice Děčínského doléčovacího centra měla pro šesté ročníky
připravené besedy o závislostech, rozvoji sociálních dovedností
apod. Osmáci se zúčastnili filmového představení Runaways
s drogovou tematikou a navštívili besedu Láska ano, děti ještě ne
týkající se sexuální výchovy. Ve třetích třídách proběhla intervence
metodika prevence z důvodu zhoršeného třídního klimatu, jehož
kvalita byla letos testována elektronicky přes server proskoly.cz
počínaje třetími ročníky. Rizikové projevy žáků byly zaznamenány
převážně mimo školu na úrovni počátečních stádií šikany, verbálních
útoků či požití alkoholu, přesto byly všechny odhalené případy
řešeny. Školní rok byl také plný aktivit, které sekundárně bojují proti
rizikovým projevům chování, jelikož podporují zdravé klima a
přátelské vztahy mezi žáky, učiteli i rodiči na všech úrovních.

12. Školní družina (Drahomíra Bradnová))
Školní družina byla plně obsazena a naplnila beze zbytku svoji
kapacitu - 100 dětí ve třech kompletních odděleních (jedno oddělení
pak navíc pokrývalo nepravidelnou docházku dětí). Kapacita ŠD opět
nedostačuje - zájem rodičů o ŠD je velký. Umisťování dětí se řídí
známými kritérii, která jsou koordinována zřizovatelem. Dle
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finančních prostředků na příští školní rok bychom chtěli pokračovat
v modernizaci celého vybavení ŠD (avšak velcí optimisté nejsme).
Práce v ŠD je plánovitá a systematická (týdenní a dlouhodobé
plány). Práce dle nového ŠVP se ve spolupráci se školou dobře
osvědčila.

13. Projekty
Nejvýznamnějším projektem je projekt EU peníze školám OPVK 1.4
„Šablony“- Využijme ICT ve vzdělávání.. Díky tomuto projektu se
podařilo vybavit každou třídu školy moderní sklokeramickou tabulí a
interaktivním dataprojektorem. Výstupem tohoto projektu dále bude i
vytvoření unikátního výukového materiálu, který by mohl
v budoucnu nahradit klasické učebnice.
Snažili jsme se podat i další velmi náročné projekty v rámci OPVK
1.3. a 1.2. („Elekronická pokladna“ a projekt na specifické poruchy
chování „I zlobivé dítě může být úspěšné“), ale i když jsme po velké
námaze úspěšně prošli až do závěrečného kola a získali vysoký
počet bodů, nakonec nám projekty nebyly přiznány.

14. Školská rada
I v tomto školním roce probíhala zasedání Školské rady ve složení:
Krista Gallertová, Rostislav Horák (rodiče), Hana Hammerlová,
Ing. Robert Poskočil (jmenováni městem) a Mgr. Petra
Křivánková a Mgr. Eva Zralá (za školu). Školská rada zrealizovala
celkem 2 zasedání, při kterých se projednávalo vše, co je dáno
platnou školskou legislativou, ale i mnoho dalšího. Způsob vedení
těchto jednání, otevřenost a tvůrčí duch jsou stále na vysoké
úrovni!!! Školská rada se také zabývá evaluací školy.
Během prázdnin 2012 odešla společně po vlně konkurzů s panem
Mgr.Karlem Rajchlem na ZŠ Vojanova Mgr. Eva Zralá. Hned na
začátku nového školního roku bude nutné zrealizovat doplňující
volby do školské rady za pedagogy.
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15. Školní rok 2012/2013
Začátek školního roku bude bezesporu ovlivněn personálními
změnami na pozicích vrcholného managementu školy (změna
zástupců ředitele školy). Vzhledem k tomu, že tato změna byla spíše
očekávaná a připravovaná, tak by tento moment neměl přinést větší
potíže.
Dále očekávám, že dojde k ukončení tzv. Kulového blesku a
budova bývalého DDM na Letné přejde kompletně pod Základní
školu Na Stráni. I tento moment lze vnímat z pohledu naší školy
jako velmi pozitivní! Hodně se těšíme na činnosti, které zde budeme
moci realizovat. Nedostatek prostředků na údržbu zanedbané budovy
a pozemků nás však budou brzdit.
V nadcházejícím školním roce musí dojít k ukončení projektu
„Šablony“ z OPVK 1.4. Evropské peníze do škol. Přinese nám to
ještě hodně vypětí, ale věřím, že se všeho s úspěchem zhostíme.
Škola by se měla opět téměř úplně naplnit (450 žáků), ale to
uvidíme až po zápisu do prvních ročníků 2013. Faktem je, že při
takovémto počtu je velmi znát, že naší škole chybí nějaká ta učebna
navíc.
Školní rok 2012/2013 by měl být rokem, kdy si připomeneme
historický význam Základní školy Na Stráni, která byla na území
našeho města vlastně první Českou školou. Národnostní boj zdejších
Čechů a „objevení“ význačných osob, které bojovali proti nacismu a
byli úzce spojeny s naší školou, nám nedovolují, abychom i po
mnoho let od těchto událostí, zapomněli.

Mgr. Vít Průša
ředitel školy

V Děčíně 1.9. 2012

