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2         ÚVOD, HISTORIE 
 

     Vážení rodiče, žáci! 

Nadcházející školní rok 2008/2009 mimo jiné  znamená poohlédnout se i za 

právě skončeným školním rokem 2007/08. Pokud jste pročítali již některou 

z dřívějších výročních zpráv školy, určitě jste si všimli, že každý rok přinesl něco 

nového. Při důkladnějším pohledu na několik let nazpět si všímavý čtenář určitě 

povšimne uceleného vývoje naší školy. Především se jednalo o tvorbu vlastního 

vzdělávacího programu, přechod do právní subjektivity a samostatného hospodaření. 

Všechny naše kroky vedly k otevření naší školy rodičům, žákům a veřejnosti. 

Snažili jsme se zachytit celou řadu změn ve společnosti, zejména v prioritách, které 

jsou nyní kladeny na mladého člověka. Tento proces bude dále pokračovat a ceníme 

si toho, že s Vaší podporou můžeme utvářet školu svobodně a bez strachu 

z politických vlivů. 

     Mgr. Vít Průša, ředitel školy 

 

2. Zajímavosti z historie školy 
 
[Z originálu – Školní kronika,  rok 1938 – 1945…škola během okupace…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
  Budova školy byla postavena v roce 1924. Jsou zde 3 podlaží 
(suterén, přízemí, I.patro) – 21 učeben (z toho 18 kmenových, které 
jsou zároveň odbornými pracovnami, dvě učebny výpočetní techniky 
a učebna 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 bývalém 
ovocném sadu nebo cvičit na travnatém volejbalovém hřišti. Před 
budovou pak děti sportují na nově narýsovaném asfaltovém hřišti. 
 
3.2.3 Údržba budovy 
a/ Údržba tělocvičny 
   V letošním roce jsme vymalovali celou tělocvičnu. Opravili jsme 
také kryty na topení a  TV náčiní. 
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b/ Okna, dveře 
   Postupná výměna starých oken pokračuje. Vyměnili jsme letos okna  
v prostorách chodeb 2.N.P. a 1.P.P., na všech toaletách v 1.N.P. a 2.N.P v 
zadní části budovy. Tímto nám zbývají vyměnit již jen chodbová okna a to 
asi cca 10% z celkového počtu oken naší školy. 
  Také pokračujeme s výměnou naprosto nevhodných a poničených  
„papírových dveří“ za kvalitní dřevěné i s náhledem do třídy. To se 
osvědčuje zejména při kontrole bezpečnosti žáků. Takto jsme vybavili 
všechny třídy v 2.N.P. Na příští školní rok nám bude tak chybět vyměnit již 
pouze  1.N.P. 
 
c/ Budova školní družiny 
 Ve školní družině bylo třeba přednostně opravit dlažbu a schody 
z přírodního kamene před bývalým vstupem do objektu. Již svým stavem 
nevyhovovaly bezpečnostním předpisům. Zpevněny byly také dlažební a 
zídkové kameny, u kterých hrozilo jejich postupné uvolnění. 
  Dále jsme provedli rekultivaci (pokácení stromů, vyjmutí pařezů, 
posekání křovin..atd.) zadní části zahrady s výhledem na využití pro 
potřeby družiny. 
  Natřeli jsme také všechny dětské kovové atrakce v areálu družiny. 
  Do družiny jsme zakoupili pro jednu učebnu stoly a židle. 
 
d) Šatny 
  O prázdninách jsme demontovali veškeré kovové šatní klece, které však 
byly v opravdu špatném stavu. Na jejich místě jsou nyní již dřevěné šatní 
skříně a komody. 

 
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 celé 
budovy jsme vysadili další popínavé rostliny. 
  
b) Oplocení pozemků 
  Podařilo se nám dokončit dřevěné oplocení pozemku v přední části školy, 
což je nejen velmi pěkné, ale hlavně i bezpečné. 
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4 Pracovníci  školy 
4.1  Pedagogičtí pracovníci           Tab. 1 

p.č. Jméno, funkce aprobace,  vyučuje 
1. Vít Průša, Ř Z, informatika 
2. Yveta Hercogová, ZŘ I.stupeň -M, Aj 
3. Karel Rajchl, ZŘ II. stupeň – M, F, inf. 
4. Hana Jirkovská, VP M-F 
5. Blanka Průšová I.stupeň 
6. Jiřina Laštůvková I.stupeň 
7. Hana Kopčanová I.stupeň 
8. Pavlína Sirová I.stupeň 
9. Monika Mrkusová I.stupeň 
10. Tomáš Koten I.stupeň 
11. Petra Bílková I.stupeň 
12. Renata Jihlavcová I.stupeň 
13. Dana Krenková I.stupeň 
14. Iva Nenáhlová Čj, Tv 
15. Michaela Wernerová Aj, Rv 
16. Lenka Poskočilová D, Z  
17. Jan Mareš Z, Tv 
18. Drahomíra Párová Č, Hv, D, psycholog 
19. Michal Burian Př, Tv 
20. Marie Makovská M, inf. 
21. Annemarie Králová Nj 
22. Vladislava Bambasová Ch, Zpv, M 
23. Marta Machalová I.stupeň, Aj 
24. Nikol Kostková Vv, Vkz 
25. Iva Wanderová, ved.vychov. vychovatelství 
26. Jitka Civáňová vychovatelství 
27. Ludmila Herinková vychovatelství 
28. Hana Bajusová vychovatelství 
29. Jana Adéeová Čj, Aj 
30. Anna Mašatová Nj, D 
31. Jitka Brabcová Vko, Hv 
32. Jana Štrbová Hv, Dv 
33. Vladimír Jindra Aj, MPP 
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4.2 Nepedagogičtí pracovníci 
1. Veronika Takacsová ekonom 
2. Jaroslava Škodová tajemnice 
3. Naděžda Rošková mzdová účetní 
4. Andrea Buríková asistentka Ř 
5. Václav Morozov, Hana Riedlová knihovna 
   
7. Jaroslav Brutman školník 
8. Hana Kozlová, Lenka Budílková úklid 
9. Stanislava Mítová úklid 
10. Zdeňka Lipčáková úklid 
11. Marie Vohradníková úklid 
12. Pavel Kozel správce pozemků, úklid 
 
Příspěvková organizace Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 
zaměstnávala ve školním roce 2007/2008 celkem 44 zaměstnanců. 
Průměrný věk zaměstnanců byl  39,72  let.     
(Obr.1) 
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5/  Žáci  školy 
 
 Škola má 18 tříd. Počet žáků dosáhl v tomto šk.roce čísla 446. 
Průměrný počet dětí ve třídě je 25, ale rozložení žáků je 
nerovnoměrné. Menší počet dětí byl v 5. a 6. třídách (20-22). Nejvíce 
žáků bylo v 8.třídách (28-29). Pedagogové projevili zájem o snížení 
počtu dětí. Kvalita výukového procesu je pro ně důležitá. Ke snížení 
přistupujeme postupně, ale není to s ohledem na finance tak 
jednoduché. Půjdeme především cestou rovnoměrnějšího rozložení 
dětí v ročnících i v jednotlivých třídách. Tento proces však nejde 
jednoduše plánovat.   
 
                  Obr.2 
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6/ Výchova a vzdělávání 
6.1 Učební  plány  

                             Učební plán školy 2007/2008  Tab. 2 
  1  2  3   4  5 

učební plán - Cesta k osobnosti č.j. 412/2004 - 1.-3.ročník  učební plán - Základní škola č.j. 16847/96-2    4.-5.ročník 

český jazyk  9  9  9   7  7 

angličtina     1  2   3  4 

matematika  4  5  5   5  5 

člověk a jeho svět  2  2  2   4  3 

hudební výchova  1  1  1   1  1 

výtvarný výchova  1  1  1   2  2 

tělesná výchova  2  2  2   2  2 

informatika  0  0  1   0  0 

pracovní činnosti  1  1  1   1  1 

            
celkem:  20  22  23   25  25 

            
  6  7  8     9 

učební plán - Cesta k osobnosti č.j. 412/2004 - 6.-8.ročník  učební plán - Základní škola č.j. 16847/96-2    9.ročník 

český jazyk  5  4  4  český jazyk  4 

angličtina  3  3  4  cizí jazyk  3 

matematika  3  4  4  matematika  5 

výchova k občanství  1  1  1  občanská výchova  1 

informatika  1  1  1  rodinná výchova  1 

tělesná výchova  2  2  2  tělesná výchova  2 

zeměpis  2  2  2  zeměpis  2 

dějepis  2  2  2  dějepis  2 

přírodopis  2  2  1  přírodopis  2 

hudební výchova  1  1  1  hudební výchova  1 

výtvarná výchova  2  1  1  výtvarná výchova  1 

fyzika  0  2  2  fyzika  2 

chemie  0  0  2  chemie  2 

dramatická výchova  1  0  0  praktické činnosti  1 

pracovní činnosti  1  1  1  volitelné předměty  2 

volitelné předměty  1  3  3  nepovinné předměty  2 

výchova ke zdraví  1  1  1     

celkem:  28  30  32     31/33 

V Děčíně 25.8.2008        
Mgr. Vít Průša, ředitel 

školy    
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   6.2   „Cesta k osobnosti“ 
  Třetím rokem jsme pracovali podle našeho vzdělávacího programu 
(1. až 3. ročníky a 6. až 8. ročníky). Ročníky 4. - 5. a 9. pracovaly 
podle vzdělávacího programu Základní škola MŠMT ČR č.j. 
16847/96-2. ŠVP postupně doznává další úpravy a aktualizace. 
Náročné je také vlastní pojetí výuky. Pustili jsme se do aktivizace 
žáků, pedagogů i rodičů!! Systematicky vedeme děti k projektové 
výuce. Děti se neučí pro samotné učení, ale vždy by měly vědět, proč 
se učí konkrétní učivo! Spolupracují spolu. Dveře naší vlastní výuky 
se otevřely pro kolegy, rodiče… Učitelé studují anglický jazyk!! 
Používání ICT technologií je již běžným prvkem. V tomto smyslu se 
jedná opravdu o velkou změnu pojetí výuky! Dát prostor dětem a 
přesto být tím, kdo výuku vede, usměrňuje, je vrcholem pedagogické 
práce.  
 
Volitelné předměty 
Nabídka volitelných předmětů byla v tomto školním roce následující: 
 

6.ročník 7. ročník 8.ročník 9.ročník 
Hudební směr 
(seminář) 

Hudební směr 
(seminář) 

Hudební směr 
(seminář) 

Konverzace v Aj 

Jazykový směr  
(Nj) 

Jazykový směr  
(Nj) 

Jazykový směr     
(Nj) 

Sem. z literární 
výchovy 

Přírodovědný  
směr  (Z) 

Přírodovědný  
směr  (Z) 

Přírodovědný  směr  
(Z) 

Společenskověd. 
Seminář 

       Seminář z dějepisu 
 

 
Nepovinné předměty 
Cvičení z Čj 9.ročník 
Cvičení z M 9.ročník 
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Zájmové kroužky 

          Tab. 3 
kroužek - název 

Školní skupina 
Logopedie 

Netradiční sporty 
Výtvarná výchova 

Aerobic 
Basketbal 

Internetová kavárna 
Začínáme s angličtinou 

Šikovné ruce 
Školní časopis 

Dopravka 
Školní družina: kroužek - název 

Hra na flétnu 
Výtvarná výchova 
Výtvarný kroužek 

 
6.3 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 1,43.   
  Vyznamenaných žáků bylo 290 (65,46%) a neprospělo 15 žáků 
(3,38%).  V chování žáků jsme nezaznamenali větší problémy.  

Tab. 4 
velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

429 12 1 
96,83% 2,70% 0,22% 
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Kompletní přehled studijních výsledků jednotlivých tříd (tab. č.5) a 
výsledky, kterých žáci druhého stupně dosáhli v jednotlivých předmětech 
(obr.3). V tomto roce jsme se nezúčastnili srovnávacích testů CERMAT. 
Důvodem je snaha škol uspět za každou cenu, a to i formou ne zrovna 
poctivou. Pak je  ovšem každá snaha o srovnávání škol opravdu marná!! 
My jsme si tedy sami vytvořili testy „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 všichni učitelé. Žáci byli 
testováni kromě Tv a Pč ze všech předmětů. V následujícím školním roce 
budeme v těchto testech pokračovat a dále je rozvíjet.  
   Přehled klasifikace školy      Tab. 5 

třída poč.žáků vyznamenání prospěli neprospěli prospěch 
1.A 28 28   1,03 
1.B 27 27   1,03 
2.A 26 26   1,01 
2.B 25 25   1,00 
3.A 24 23 1  1,13 
3.B 24 24   1,08 
4.A 26 18 6 2 1,50 
4.B 25 19 6  1,26 
5.A 22 13 6 3 1,63 
5.B 22 15 7  1,28 
6.A 20 9 11 0 1,46 
6.B 20 8 10 2 1,80 
7.A 23 5 15 3 1,79 
7.B 25 12 13  1,64 
8.A 29 11 17 1 1,77 
8.B 29 11 15 3 1,84 
9.A 22 8 14  1,69 
9.B 26 8 17 1 1,81 

Celkem 443 290 138 15 1,43 
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Obr.3 
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Absence (II.pololetí) 
        Tab.6 

třída Celkem 
(hod.) 

na 1 žáka 
(zaokr.) 

neomluvená celkem 

1.A 936 33,43  
1.B 1260 46,67  
2.A 1454 55,92  
2.B 1321 52,84  
3.A 1216 50,67  
3.B 1263 52,63  
4.A 1123 43,19 210 
4.B 1306 52,24  
5.A 1670 75,91 158 
5.B 1414 64,27  
6.A 1207 60,35 22 
6.B 2229 111,45 84 
7.A 1665 72,39  
7.B 1189 47,56  
8.A 2092 72,14 67 
8.B 1841 63,48 37 
9.A 1223 55,59 2 
9.B 1512 58,15 51 

Celkem 25921 59,38 631 
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6.4 Kam po „devítce“? 
 

V letošním školním roce vycházelo 51 žáků (48 z 9.ročníků),  
z toho na EOA 12 žáků, Gymnázium  8, SPŠS a D 5, SOŠ Ruskou  4, 
SPŠ Stavební 3  a  na ostatní 19 žáků. 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    obr. 4  
 
6.5 Soutěže a olympiády - významná umístění 
 
Během školního roku se zúčastnili žáci školy řady soutěží a 
olympiád.  Nejlepší umístění jsme zaznamenali na těchto akcích: 
 
37 žáků z 2.A,B       1. místo v národním kole Dětské scény 
Magdaléna Trajerová     1. místo v krajském kole recitace 
Kateřina Hrdá                1. místo v okresním kole soutěže AJ  
Koloušková P . - Kryštůfek P . - Senohrábková N. 

 1.místo Krajského kola Skřivánek 
František Šusta 5.místo v okresním kole zeměpisné 

olympiády 
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7. Akce školy 
 
7.1  Zahraniční zájezd 
   Žáci se v květnu zúčastnili opět výměnného pobytu s dánskou 
partnerskou školou v Grenaa. Tyto pobyty velmi motivují žáky pro 
výuku Aj a samozřejmě také zažijí mnoho zajímavého včetně 
srovnání obou škol. 
 
7.2  Školní výlety 
   Každá třída ve škole vyjela na tradiční školní výlet, kde kromě 
poznávání vlasti, sportování a oddechu, měli možnost žáci utužovat 
kolektiv a vzájemné vztahy. Převažují již výlety vícedenní, 
maximálně však třídenní.  
 
7.3  Exkurze, divadelní představení, sportovní a další akce 
 
a/ Výjezdní soustředění prvňáčků a jejich rodičů se stalo zajímavou 
letní  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. 
Tato akce se nám velice osvědčila, a proto budeme v ní i nadále 
pokračovat. 
 
b/ Divadelní představení navštívili během roku žáci prakticky každé 
třídy. Kromě toho jsme měli přímo ve škole také historické 
představení - Husité a vzdělávací interaktivní program Recyklace 
odpadů v rámci enviromentální výchovy. 
 
c/ Sportovním úspěchem   se   stalo  3.místo  chlapců   v kopané    
a florbalu, konané v rámci akce Bambiriáda 2008. Na krásném          
3. místě se umístili shodně naši mladší i starší žáci!! Během roku 
jsme se účastnili i dalších turnajů a na konci roku uspořádali tradiční 
sportovní den ( 30. května ). 
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7.4  Lyžařský kurz 
 Kompletně připravený a obsazený „lyžák“ (40 žáků) se poprvé 
konal v Rakousku v oblasti Zettersfeld a Hochstein za ideálních 
lyžařských podmínek. V následujícím šk.roce budeme LVK pro 
velký úspěch realizovat ve stejné lokalitě. Je to pro děti jen o něco 
finančně náročnější, ale sněhové a lyžařské podmínky jsou zde 
nesrovnatelně lepší. 
 
7.5  Ples školy 
  Také v tomto školním roce jsme se důstojně rozloučili s našimi 
deváťáky na školním plesu, který se konal na Střelnici (červen). 
Velmi potěšující byla i účast. Žáci se dojemně rozloučili se svými 
třídními učiteli. 
V příštím šk.roce budeme ples realizovat, ale v již úplně jiném 
objektu-nechte se příjemně překvapit! 
 
7.6  Akademie 
  Akademie se stává naší chloubou! Vstupenky jdou na dračku a 
výkony všech jsou skvělé. Nestačíme ani vyrábět DVD se záznamem 
akademie na památku. Letošní motto akademie bylo:  „Úplně 
ironická aneb totální komedie“ (květen). V příštím roce uvažujeme 
o některých změnách v organizaci akademie. Především bychom rádi 
předvedli výkony žáků obou stupňů dohromady. 
 
7.7  Projektové dny, Anglické dny 
  V souladu s naším  vzdělávacím programem jsme realizovali 6 
projektových dnů (Infekční nemoci na naší zemi, Odstranění 
chudoby na světě, Násilí páchané na lidech, Lidé s postižením, Den 
mateřského jazyka, Den zdraví) a 3 tzv. Anglické dny. Ve všech 
těchto aktivitách sledujeme dosahování klíčových kompetencí žáků. 
Projektové dny byly připraveny k  příležitosti mezinárodně 
významných  dnů   (např.  DEN ČESKÉHO JAZYKA,  DEN PROTI NÁSILÍ….)  
a v Anglických dnech jsme se snažili realizovat běžnou výuku v Aj. 
Zkušenosti, které jsme takto získali, jsou  pro naši další práci velmi 
podstatné!    
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8.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 
  Také v tomto roce navštívili pedagogové řadu akcí DVPP. Celkem 
jsme se zúčastnili cca 23 vzdělávacích akcí, organizovaných  
převážně PC Ústí n.L. a ve škole proběhlo školení první pomoci (15 
zaměstnanců). 
 
9.  Školní inspekce 
V   letošním   školním   roce   u nás inspekce neproběhla.Očekáváme 
ji ve školním roce 2008/2009. Uskutečnil se  audit k hospodaření za 
rok 2007, a kontrola  PO a BOZP. 
 
 
10.  Důležitá rozhodnutí (správní) 

       Tab. 7 

P.č. Druh Počet 
1. Přijetí do školy celkem 63 
2. Přijetí žáka do školy – 1.ročník 53 
3. Přijetí do ŠD 100 
4. Odklad povinné školní docházky 8 
5. Dodatečný odklad školní docházky 0 
6. Uvolnění žáka z předmětu 9 
7. Den ředitelského volna 5 
8. Prodloužení povinné školní docházky 3 
9. Plnění školní docházky zvláštním způsobem 0 
10. Přijetí žáka cizince 0 

 

 
11.  Zprávy výchovného poradenství (Mgr. Hana Jirkovská) 
 
11.1  Profesionální orientace žáků 
Kromě  informací, které byly uvedeny již v kapitole 6.4 (zájem o 
jednotlivé typy škol), uvádíme: 
 
a/  V prvním kole bylo přijato 46 žáků (90%). Dále pak i ostatní.. 
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b/  Na obory s maturitou bylo přijato 38 žáků (75%) 
c/ Pro rodiče jsme realizovali celkem 3 informativní schůzky. 
d/ Ve škole probíhaly průběžně testy (PC program) předpokladů ke 
studiu (20 žáků). 
e/ Společně jsme navštívili IPS ÚP (žáci 8.A,B). 
 
f/ Navštívili jsme Výstavu středních škol, zájemci si pak prohlédli 
Gymnázium Děčín, Obchodní akademii Děčín a SPŠSaD. 
 
11.2  Prospěchové, výchovné  a další záležitosti                                     
Odklad PŠD Neomluvené 

hod. 
Celkem konzultací 

s jednotlivci/vyučujícími 
Řešení šikany 

8 631(9 žáků) 284/140 15 
 
 
11.3 Spolupráce s OSVAZ Děčín 
Na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Děčín jsme se obraceli o 
pomoc při řešení neomluvených hodin a nespolupráce některých 
rodičů se školou (viz tab.8) 
a/ Charakter neomluvených hodin  
                                                                                                                                                         Tab. 8                                    

charakter počet žáků podíl na celkové absenci 
1.stupeň (1-20 hodin) 3  

2.stupeň (21-120) 5 100% 
3.stupeň (nad 120) 1  

 
          

12.  Akce v rámci prevence negativních jevů   (Bc.V. Jindra) 

 
Za stěžejní v rámci prevence negativních jevů stále považujeme: 
a/ Systematická připravenost (Minimální preventivní program) 
b/ Bohatá nabídka kroužků a další zájmové činnosti (14 kroužků). 
c/ Možnost komunikace  
schránka důvěry - 0x kontakt, 
elektronická pošta, zeď nářků  – průběžně 
Rodinná výchova, Výchova ke zdraví – v rámci výuky 
školní parlament – 1x za měsíc 
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d/ Vztah důvěry a přátelství mezi dětmi, dětmi a učiteli (školní 
výlety, exkurze..), mezi rodiči a učiteli (častější kontakt, konzultační 
hodiny, společné akce - úvodní soustředění, ples, akademie…) 
Také v letošním roce jsme nemuseli  řešit  případ  užívání 
návykových látek.  
 
13.  Školní družina (Ivana Wanderová) 
 
  Ve školní družině se věnovalo zájmovému vzdělávání téměř 100 
dětí ve třech kompletních odděleních (jedno oddělení pak navíc 
pokrývalo nepravidelnou docházku dětí). Kapacita ŠD opět 
nedostačuje - zájem rodičů o ŠD je velký. V letošním roce jsme 
nabírali děti do ŠD podle stanovených kritérií, která jsme 
koordinovali se zřizovatelem. Pokračujeme v obnově vybavení 
školní družiny (soc.zařízení ve 2.odd., nová šatna, nové stoly a židle 
v 1.odd.). Také práce v  ŠD je plánovitá a systematická (týdenní a 
dlouhodobé plány). 
Ve školní družině se pracuje také podle nového ŠVP, který navazuje 
na ŠVP Cesta k osobnosti.  
          
14.  Projekty  
 
A/ Band together (Mgr. Vít Průša, Mgr. Jan Štrbová) 
Jednalo se o mezinárodní hudební projekt Prvního děčínského 
hudebního spolku, o.s., jehož součástí z české strany se stala právě 
naše škola. Další zúčastněné země: Bulharsko, Slovinsko, Itálie. 
 
B/ Pohled z okna (Mgr. Vít Průša, ČEZ, a.s.) 
Další peníze na výměnu oken budovy školy plynuly právě z tohoto 
projektu nadace společnosti ČEZ, a.s. V tomto školním roce jsme 
obdrželi částku ve výši 290 000,- Kč. 
 
C/ Hudební projekt muzikál Thun (Mgr.Vít Průša, Michal Burian, 
P-Bílková) 
Školní kapela Yxes Joke zhudebnila příběh šlechtické rodiny Thunů 
a několikrát předvedla s velkým úspěchem muzikál veřejnosti  
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(Zámek, Synagoga, Thunská kaple). Naše škola vydala i 
stejnojmenné CD a DVD tohoto projektu.  
 
15.   Školská rada 
 
   Školská rada zrealizovala dvě zasedání (září, květen), při kterých 
se projednávalo vše, co je dáno platnou školskou legislativou, ale i 
mnoho dalšího. Složení školské rady je stabilní:  Jan Wisura 
(předseda), Mgr. Pavlína Grubrová (rodiče), Hana Hammerlová, 
Ing. Martina Škařupová (jmenováni městem) a Mgr. Drahomíra 
Párová a Mgr. Yveta Hercogová (za školu). Způsob vedení těchto 
jednání, otevřenost a tvůrčí duch byl vždy na vysoké úrovni!!! 
Školská rada se také zabývá  evaluací školy. 
 
 
 
16.   Školní  rok  2008/2009 
 

V nadcházejícím školním roce bychom měli po několika letech 
začít stabilizací a upevněním nového vzdělávacího programu „Cesta 
k osobnosti“. Téměř všechny ročníky se již učí podle tohoto 
programu a také akce, které připravujeme v souvislosti se 
vzdělávacím programem jsou připravené, promyšlené a vyzkoušené. 
Můžeme se tudíž věnovat především kvalitativní stránce vzdělávání a 
také pokračovat v projektové výuce, která dětem pomáhá získat a 
prohloubit hlavní kompetence, které jsou vyjmenovány v Rámcovém 
vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. 
 
Všem nám držím palce, ať se další školní rok opět vydaří! 
  
  
      Mgr. Vít Průša 
         ředitel školy 
 
V Děčíně  22.8.2008 
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