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1. Úvod 

Každý ředitel školy je velmi rád, když je o školu, kterou řídí, ze strany rodičů a jejich dětí zájem. 

Z tohoto úhlu pohledu si v posledních letech opravdu nemůžeme stěžovat. I zájem o školu má však 

svou druhou stranu mince. Odmítání malých školáčků po zápise, přeplněné učebny atd. 

Školní rok 2016/2017 pro nás představoval mnoho a mnoho práce a celou řadu změn a nových 

situací. Předkládám tuto výroční zprávu s dobrými pocity, ale pochopitelně vše hezky popořádku. 

 

           Mgr. Vít Průša 

2. Zajímavosti z historie školy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   První třídní kniha či třídní katalog v naší škole 
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3.  Základní údaje 

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

Telefon, fax:   412 537 133, 412 535 232  

e-mail:    posta@zsnastrani.cz  

www:    www.zsnastrani.cz  

Zřizovatel:    Město Děčín Mírové náměstí 1175/5, 405 38, Děčín IV  

IČO:     72743891  

IZO:     102053995 

Ředitel školy:    Mgr. Vít Průša  

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

Součásti školy:   Školní družina, Klostermannova, Děčín VI 

Titulní str.:    Již po řadu let velmi úspěšný sport našich žáků – přespolní běh 

 

4. Charakteristika školy 

 

4.1 Počet žáků  

Škola měla 19 tříd. Počet žáků dosáhl  

plné kapacity 450 žáků (otevřeli jsme 

3 první třídy). Školní rok končíme 

s počtem 448 žáků (z toho na 1. 

stupni 248 žáků a na 2. stupni 200 

žáků).  Průměrný počet dětí ve třídě 

byl 23,6. Nejvíce žáků bylo v 7. a 9. ročnících, ale nikde nebylo třicet žáků. 

 

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).  
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4.3 Budova a pozemky  

4.3.1 Charakteristika budovy  

Budova školy byla postavena v roce 1924. Jsou zde 

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

toho 19 kmenových, které jsou zároveň odbornými 

pracovnami,  učebna výpočetní techniky, 1 učebna 

hudební výchovy, 1 učebna Čj ) 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). Nově byla 

přetvořena dílna údržby na školní dílny.  

 

4.3.2 Charakteristika pozemků  

Zastavěná plocha školy je asi 1500 m
2
. 

Kolem budovy jsou školní pozemky o 

celkové ploše přibližně 3226 m
2
. Část 

se rozkládá za školou (SZ strana), kde 

mají žáci možnost pobývat v areálu 

přírodního divadla „Proscénium“, nebo 

využívat malého hřiště (1022 m
2
). Před 

budovou pak děti sportují na hřišti 

s umělou trávou  na kopanou a umělým povrchem – košíková (2204 m
2
). V zadní části 

pozemku je nově zřízený skleník (projekt Ústeckého kraje – Volný čas). 
 

 

 

4.3.3 Budova školní družiny  

Školní družina je umístěna v samostatné budově s rozlehlou zahradou mimo objekt školy  v 

ulici Klostermannova (3606 m
2
).  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 a 

školního hřiště k pohybovým aktivitám dětí. Nově byla budova ŠD vybavena bezpečnostním 

zařízením, které eliminuje vstup cizích osob do areálu. 



6 
 

5.  Údržba  

Jak jinak, udělalo se toho hrozně moc. Jak během roku, tak především o prázdninách. Postupně 

dokončujeme opravu všech malých místností, skladů, uzávěrů vody, ale i chatky na zahradě apod. 

Využíváme dalšího pracovníka v údržbě, který je poměrně šikovný, ale je zde pouze jako posila 

z projektu probační služby na určitou dobu. Uvidíme, zda si ho budeme moci dovolit o něco déle. 

Moc by se nám hodil na opravu sportovně dopravního hřiště v zadním traktu školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělali jsme výměnu hlavního přívodu vody do budovy a zároveň krásně tuto místnost opravili. Po 

16 letech jsme dokončili výměnu oken v celé budově!! Opravili jsme místnost pro asistentky (nová 

podlaha, nábytek atd.). Dříve zde bylo fitko. Z bezpečnostních důvodů jsme zbudovali oplocení mezi 

hřištěm a garážemi. Dále jsme vrátili 

učebně chemie alespoň částečně 

podobu laboratoře. Víc však, 

vzhledem k faktu, že je tato učebna 

zároveň kmenovou třídou, udělat 

nemůžeme.   
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Nutně potřebuje přeložit dlažba na chodbě v prvním patře ZŠ. Město nám na tuto akci schválilo 

peníze, ale kupodivu se, ani po opakované výzvě, nikdo do výběrového řízení nepřihlásil. Firmy 

prostě nejsou a sám netuším, jak to bude dál. Další šance bude o prázdninách 2018,  ale musíme mít 

možnost vyhlásit výběrové řízení nejpozději v únoru!  

Velké opravy čekaly a stále čekají na budovu školní družiny. Rozjela se kompletní rekonstrukce el. 

rozvodů. Již to bylo opravdu zapotřebí. Bohužel se finále dočkáme až v průběhu následujícího   

školního roku, takže všech 5 oddělení zahájí ve třídách ZŠ. Jinou možnost nemáme.  Na závěr této 

kapitoly jen povzdechnutí nad tím, že ředitel školy má na svém „hrbu“ v tomto systému  téměř 

všechny uvedené údržby. Potřeboval bych daleko více času na jiné záležitosti… 
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6.  Školská rada 

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 opět 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.     

 V příštím školním roce nás čekají další volby. 

 

7.  Vzdělávací program 

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

„Cesta k osobnosti“. Školní vzdělávací program je průběžně upravován a aktualizován. 

Systematicky vedeme děti k projektové výuce, využití ICT ve všech předmětech, dovednosti 

kultivovaného vystupování, vzájemné spolupráci a schopnosti orientace v běžných životních 

situacích.            
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8.  Přehled oborů vzdělávání 

8.1 Učební plán   

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2    Učební plán verze: 2016-2017

        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 7 33 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 6

Matematika 4 5 5 6 6 26 6 20 4 5 5 5 19 4 15

Informatika 1 1 0 1 1 0 1

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 1 2 2 2 7 4

Chemie 0 2 2 4

Zeměpis 0 2 2 2 1 7

Přírodopis 0 2 2 2 1 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 1 4 1

Volitelné předm. 1 1 2 2

Nepovinné před. Sborový zpěv 2 2

Dramatická výchova 2

Seminář z matematiky 0 1

Seminář z Čjl 0 1

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 16 28 30 32 32 122 18

CELKEM 16 18

Jazyk a jaz.kom. 2 2 2 2 2 10 1 2 2 1 6

Matematika a … 1 2 2 1 6 1 1 2 4

Informatika 0 0

Člověk a příroda 0 1 1 1 1 4

Volitelné 0 1 1 2

Člověk a společnost 0 1 1

Člověk a svět práce 0 1 1

1.9.2016 Mgr. Vít Průša, ředitel školy

2. stupeň

1. - 5. ročník 6. - 9. ročník 

Jazyk a jazyková 

komunikace

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Německý jazyk  

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory

0

Člověk a 

společnost
0 11

Informační a 

komunikační 

technologie

1

1. stupeň

Člověk a jeho 

svět
12

Umění a kultura 12 10

Člověk a příroda 0 21

118 122
minimální počet hodin v ročníku

maximální počet hodin v ročníku

vaše dotace

Člověk a zdraví 10 10

Matematika a její 

aplikace

Disponibilní 

časová dotace 
16 18

Člověk a svět 

práce
5 3

Svět práce

Celková povinná časová dotace
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8.2 Přehled povinně volitelných předmětů  

8. ročník, 9. ročník 

Hudebně-taneční seminář 

Přírodovědné bádání 

Filmová a audiovizuální technika 

 

 

8.3 Nepovinné předměty 

Sborový zpěv – školní pěvecký sbor „Kvítka ze Stráně“ 

Dramatická výchova 

Seminář z matematiky 

Seminář z českého jazyka 

 

        

 

9. Školní družina 

Ve školním roce 2016/17 byla navýšena kapacita ŠD ze 100 na 150 žáků. Do pěti stálých 

oddělení školní družiny bylo rozděleno celkem 143 žáků. Personální obsazení ŠD je 5 

vychovatelek, které mají odbornou pedagogickou kvalifikaci. V projektu inkluze do škol měla i 

ŠD dva asistenty pedagoga a dva školní asistenty. Dvě oddělení  jsou umístěny v budově ZŠ, a to 

v 1. třídách. Jsou vybaveny a přizpůsobeny potřebám a činnostem v ŠD. V letošním roce bylo na 

zahradě ZŠ pro potřeby těchto oddělení ŠD vybudováno pískoviště. Školní družina při svých 

činnostech využívá také zahradu ZŠ, zahradu ŠD a školní hřiště. Ostatní oddělení. jsou umístěna 

v samostatné budově s rozlehlou zahradou mimo objekt školy. V přízemních prostorách budovy 

se nachází keramická dílna a učebna pro masmediální kroužek. V prostorách 1. patra se nacházejí 

třídy ŠD, které byly přizpůsobeny potřebám a činnostem dětí. Všechna oddělení byla již plně 

vybavena novým zařízením. Z důvodu zvýšené bezpečnosti žáků je v každém oddělení i 

keramické dílny ŠD instalován domácí videotelefon. Školní družina při svých činnostech využívá 

také zahrady ŠD a školního hřiště k pohybovým aktivitám dětí.  
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Údaje o výsledcích výchovně vzdělávací práce 

Cílenou výchovnou prací jsme se snažili vytvořit pro děti smysluplnou náplň jejich volného času 

a to prostřednictvím zajímavých činností, příjemně vyzdobených a vybavených tříd ŠD. 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. Jednotlivá oddělení pracovala 

podle plánu ŠD, pod  názvem ,,Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima!“ Činnost 

ŠD byla dostatečně pestrá, o čemž svědčí týdenní plány, celodružinové akce a činnost 

družinových kroužků.  

Kroužky pořádané ŠD  

 Kroužek šikovné ručičky 

 Keramika 

 Pohybové hry s prvky jógy 

 Kroužek tvořivé dramatiky 

 Taneční kroužek 

 

    

Akce ŠD 

 Divadlo v ŠD - Koloběžka 

 Návštěva v ZOO – Netopýří jeskyně 

 Kaštánkování 

 Návštěva hopsária 

 Divadelní představení – Sváťovo divadlo 

 Strašidelné spaní v ŠD – 2.třída 

 Strašidelné spaní v ŠD – 3. – 4. třída 

 Čertovská diskotéka – odpoledne plné soutěží a tancování 

 Vánoce v ŠD 

 Zimní olympiáda 

 Bublinková show – kouzelník v ŠD 
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 Karneval 

 Čarodějnické odpoledne – odpoledne plné tance a soutěží 

 Velikonoční jarmark 

 Letní olympiáda v ŠD 

 Rozloučení se čtvrťáky 

 Poslední spaní v ŠD  

 

    

Strašidelné spaní  

       

 

 

 

 

      Návštěva hopsária                                                                                                                                  

 

 

                         Bublinková show – kouzelník v ŠD  
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Velikonoční jarmark 

 

 

 

 

 

 

 

               Letní olympiáda 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

Rozloučení se čtvrťáky     
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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 130 – 150 dětí (některé však 

navštěvují více kroužků). 

Zájmové kroužky         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroužek - název Počet žáků 

Školní kapela Yxes Joke 33 

Bicí 9 

Výtvarný kroužek  9 

Sportovní hry 17 

Masmediální kroužek 29 

Keramika 5 

Branná výchova 11 

Hrátky s klavírem 4 

Klub – literární činnost 38 

Jóga 5 

Malý kutil 7 

Základy Japonštiny 5 
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11. Přehled pracovníků školy  

11.1 Pedagogický sbor  

p.č. Jméno, funkce vyučuje 

1. Vít Průša, Ř Z 

2. Petra Křivánková, ZŘ Ch 

3. Jitka Šolcová, VP Aj, Sp 

4. Lukáš Lanč, metodik PRIPRE Aj, D, Vko, Vkz, FAT 

5. Tomáš Burian školní psycholog 

6.  Irena Landová školní psycholog 

7.  Elvíra Matysová školní speciální pedagog 

8. Blanka Průšová I. stupeň 

9. Hana Šulcová I. stupeň 

10. Hana Kopčanová I. stupeň 

11. Dana Krenková I. stupeň 

12. Pavlína Sirová I. stupeň 

13. Zuzana Poncarová I. stupeň 

14. Venuše Kučerová I. stupeň 

15. Michaela Töthová I. stupeň 

16. Monika Mrkusová I. stupeň 

17. Andrea Fibichová I. stupeň 

18. Miluše Švejdová I. stupeň 

19. Lenka Hrdá Z, D, Sp 

20. Lucie Baušteinová Sp, Vv, Tv, Pp 

21. Vojtěch Civáň D, Aj, Inf 

22. Vendula Kučerová Čj, AJ, Sp 

23. Ludmila Klatovská Čj, Tv, M 

24. Lenka Provazníková Aj, Nj 

25. Michal Burian Pp, Tv, Vv, Aj, Hv 

26. Hana Jirkovská M, F, Sp 

27. Marie Makovská M, Inf 

28. Jana Štrbová Hv, HTS 

29. Lukáš Fořt Aj, Inf, FAT 

30. Lenka Důrová Nj, M 
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31. Lenka Havlíčková Aj, Vv, Sp 

32. Kamila Špejrová Hv, Pp, Inf 

33. Drahomíra Bradnová (vedoucí ŠD) Vychovatelství 

34. Ludmila Herinková Vychovatelství 

35. Jitka Civáňová Vychovatelství 

36. Klára Prokischová Vychovatelství 

37. Drahomíra Dvořáková Vychovatelství 

38. Hana Riedlová (vedoucí ŠK) Vychovatelství 

40. Hana Burianová asistent pedagoga 

41. Martina Macková asistent pedagoga 

40. Jana Šmolková asistent pedagoga 

42. Jitka Mihaljevičová školní asistent 

43. Dagmar Sasková asistent pedagoga 

44. Hana Holubová školní asistent  

45.  Pavlína Habasová asistent pedagoga 

46. Eva Řezníčková asistent pedagoga 

47.  Dana Ješetová asistent pedagoga 

 

11.2   Správní zaměstnanci 

1. Tereza Šulcová Ekonom 

2. Ilona Práglová Tajemnice 

3. Ilona Houšková Asistentka ředitele 

4. Adéla Smutná Mzdová účetní 

5. Jaroslav Brutman Školník 

6. Hana Kozlová Úklid 

7. Stanislava Mítová Úklid 

8. Monika Vacková Úklid 

9.  Pavlína Jirčíková Správce objektu ŠD, úklid 

10. František Zupko Domovník 

11. Zdeněk Macháček Správce objektu 

12.  Pavel Rus Uklízeč veřejných prostranství 

 

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

2016/17 celkem 47 pedagogických zaměstnanců. Průměrný věk pedagogického sboru byl 41 let. 
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                               Obr. 9 -  Graf složení pedagogického sboru 

12.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Celkový průměrný prospěch na konci školního roku byl 1,550.  Vyznamenaných žáků bylo 283 

(63%) a neprospělo 5 žáků. Vysoký počet vyznamenaných žáků je dán tím, že se dnes týká i žáků 

prvního stupně, včetně prvních tříd. 

V rámci kázeňských opatření byl ve 3 případech udělen snížený stupeň z chování, v jednom 

případě pak 3. stupeň z chování, a to za neomluvenou absenci. 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   
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Věkové složení pedagogického sboru 

věk

Celkový průměrný prospěch školy           1,550 
Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

Prospěl s vyznamenáním 283 

Prospěl 160 

Neprospěl 5 

Nehodnocen 0 
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Přehled prospěchu školy dle jednotlivých tříd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Třída Počet žáků Průměrný 

prospěch 

Chování 

1.A 22 1,028 1,00 

1.B 20 1,120 1,00 

1.C 20 1,038 1,00 

2.A 27 1,125 1,00 

2.B 24 1,063 1,00 

3.A 25 1,249 1,00 

3.B 24 1,088 1,00 

4.A 21 1,275 1,00 

4.B 22 1,268 1,00 

5.A 25 1,387 1,00 

5.B 23 1,498 1,04 

6.A 26 1,941 1,00 

6.B 25 1,608 1,04 

7.A 26 1,745 1,00 

7.B 27 1,631 1,04 

8.A 21 2,101 1,10 

8.B 23 1,689 1,00 

9.A 27 1,893 1,00 

9.B 25 1,897 1,00 

Celkem 448 1,550 1,012 
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12.2 Přehled absence školy 

 

 

 

 

 

13.  Údaje o zápisu do 1. tříd 

 

 

 

 
Pozn. *12 žáků nepřijato pro naplněnou kapacitu školy 

 

14.  Údaje o přijímacím řízení 

V letošním školním roce vycházelo celkem 52 žáků z devátých ročníků, z nižších ročníků 

nikdo z žáků docházku neukončil. V přijímacím řízení na víceleté gymnázium uspěli 2 ze 3 

přihlášených žáků. 

 

Typ školy Počet přijatých žáků 

8 leté gymnázium 2 

4 leté gymnázium 10 

Ostatní maturitní obory 29 

Umělecké obory 2 

Učební obory 11 

Bez umístění 0 

 

 

Obr. 10 -  Graf zájmu o střední školu 
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Zájem o střední školy ve školním roce 2016-17 

Střední školy

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 
Omluvených 24691 55,114 

Neomluvených 60 0,134 

 Zapisování žáci Zapsaní žáci Žádosti o odklad 

Poprvé u zápisu 62* 41 11 

Po odkladu 13 10 X 
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15. Školní poradenské pracoviště 

Od 1.9. 2016 jsme zahájili, tak jako všechny školy, práci podle novely školského zákona č.8/2015 Sb 

a vyhlášky č.27/2016 Sb. O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami….Vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se realizuje formou inkluze.  

Také díky projektu INKLUZE DO ŠKOL, který získalo Město Děčín, jsme mohli relativně snadněji 

vstoupit do celého procesu inkluze! Projekt nám poskytl koordinátora inkluze, školní asistentky a 

školního psychologa. Načasování projektu bylo vynikající! Stihli jsme tak období rozjezdu inkluze, 

kdy se teprve na úrovni MŠMT  a krajů vše rozjíždělo.  

Významným produktem projektu byl zejména vznik Školního poradenského pracoviště.  

 

Podle individuálního vzdělávacího plánu bylo vzděláváno 32 žáků. 

 

 

 

 

 

Typ postižení Počet žáků 

Lehké mentální postižení 2 

Tělesné postižení 2 

Vývojové poruchy učení 23 

Vývojové poruchy chování 8 

Poruchy autistického spektra 3 

Celkem 38 
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16.  Prevence sociálně patologických jevů 

V souladu s Minimálním preventivním programem pro školní rok 2016/2017 se uskutečnila 

řada preventivních akcí souvisejících s primární prevencí. 

Předně se jednalo o již tradiční seznamovací soustředění prvních ročníků, které proběhlo první 

zářijový pátek a sobotu na Staré Olešce. I díky tomu, že byly letos otevřeny tři první třídy, byl 

počet účastníků opět velice hojný a akce tak splnila svůj primární účel. Tím je přátelské 

uvedení prvňáčků i jejich rodičů do naší školy a jejich seznámení se s třídními učitelkami a 

fungováním našeho školského zařízení.  Kromě třídních učitelek a asistentek pedagoga se této 

akce účastní i vedení školy, výchovný poradce, metodik PRIPRE a školní psycholog . 

První týden v říjnu se uskutečnil adaptační kurz šestých ročníků a to v Jiřetíně pod Jedlovou. 

Akce, pod vedením metodika PRIPRE, je zacílena na vytvoření vzájemné pozitivní vazby mezi 

novým třídním vyučujícím a třídním kolektivem/jednotlivými žáky.   

Dle plánu proběhly letos volby do školního parlamentu a to po vzoru voleb parlamentních 

(volební komise, kandidátní listiny, plenta, urna). Nově zvolení zástupci se scházeli zhruba 

jednou měsíčně. Na příští školní rok je v plánu ponechání letos zvolených zástupců ve 

funkcích, pouze v případě nutných drobných změn proběhnou volby třídní. 

Dvojici přednášek určených pro dívky a chlapce šestých ročníků (Čas proměn, Na prahu 

mužnosti) na základě dosavadních kladných ohlasů i letos provedla externí organizace MP 

Education. Ve spolupráci budeme pokračovat i příští rok.  

Klima třídních kolektivů je sledováno formou online dotazníkových šetření přes portál 

proskoly.cz a s výsledky je průběžně pracováno i za spolupráce třídních vyučujících. Nově 

jsme letos ve vybraných ročnících provedli dotazníkové šetření na klima školy z pohledu 

rodičů. 

Z oblasti rizikového chování žáků jsme i letos řešili  na půdě školy spíše drobné incidenty. 

Zatímco je užívání návykových látek  (alkohol, tabák, marihuana) postupně upozaďováno, do 

popředí se dostává stále častěji problematika virtuální komunikace a obecně nebezpečí 

související s odosobněným prostředím kyberprostoru.   
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17.   Zapojení školy do soutěží a olympiád, úspěchy 

Název soutěže Jména účastníků Výsledek, umístění 

Skřivánek 2016 -17 
Krajské kolo - Duo kategorie A1 

 

 

                        Duo B 

 

 

 

                      

 

                        Sólo A1 

 
Kristýna Novotná (3.A) 

Tereza Vališová (4.B) 

 

Barbora Jandová (5:A) 

Eliška Lieselová (5.A) 

 
Natálie Kučerová (7.B) 

Anna Andrová (7.B) 

 

Tereza Vališová (4.B) 

 

 

 

 

2. místo 

 

 

1.místo 

 

 

1. místo 

 

 

3. místo 

Zeměpisná olympiáda 
okresní kolo 

Andrea Poskočilová (6.B) 

 

Robert Poskočil (8.B)  

 

 

12. místo 

 

15. místo 

Zeměpisná olympiáda 
krajské kolo 

Ondřej Kučírek (7.A úspěšný řešitel 

Fyzikální olympiáda 
Okresní kolo 

Timon Josef Hozák (9.B) úspěšný řešitel 

Olympiáda v AJ 
Krajské kolo kategorie  II.A 

 
Martin Tůma (7.A) 

 

 

2. místo 

 

Olympiáda v ČJ 
Okresní kolo 

Adéla Kolouchová (9.B) úspěšný řešitel 

Recitační soutěž 
Městské kolo 

Veronika Votavová (9.A) 

Stella Havlíková (4.A) 
zvláštní cena poroty 

Řečnická soutěž „Speak up!“ 

 

Jiří Šťastný (9.A) 

Adéla Kolouchová (9.B) 
 

Olympiáda řemesel 2017 

 

9. ročníky 2.místo 

Pec nám spadla, přijďte  nám jí 

postavit 

 

Lucie Votrubcová (9.A) 

Vít Baldinus (9.A) 
1. místo 

Kopaná – McDonald´s Cup 1. – 4. r. (chlapci) 2. místo 

Okresní kolo   

Přehazovaná 
Krajské kolo 

mladší žákyně 2. místo 

Přespolní běh 
Okresní kolo 

 

starší žáci 

starší žákyně 

mladší žákyně 

1. místo 

2. místo 

3. místo 

Sportovní olympiáda škol  

 

5. – 9. r. 2.místo 
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18.  Školní projekty  

Bez rostlin žít nelze 

 

Dotační program „Volný čas 2016“ 

Média hýbou světem 

 

Dotační program „Volný čas 2016“ 

Kompenzační učební pomůcky pro 

žáky se zdravotním postižením 

Rozvojový program MŠMT 

Projekt Inkluze do škol projekt OPVVV 

 

Projekt Šablony do škol pro MŠ a ZŠ I. 

 

projekt OPVVV 

Projekt Volný čas 2016 projekt KÚ 

 

 

 

19. Školní akce 

19.1 Akademie 

Akademie, jak jinak, skvělá! Letošní téma „Cesta kolem 

světa“ sklidilo opět velký ohlas! Opět dvě vyprodaná 

představení.  

 

19.2 Lyžařský výcvik 

Žáci 7. - 9. ročníků se zúčastnili lyžařského kurzu, a to v 

lyžařském středisku Novopacké 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 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. 
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19.4 Ples školy 

Loučení se školními léty se i letos konalo v hudebním klubu Škuner. Již několik let nám hraje 

hudební skupina U-Style. Pro většinu končících deváťáků se jedná o první podobnou 

společenskou událost a myslím, že si toho velmi cení. Také jejich rodiče, často s dojetím, 

sledují své společensky oblečené děti na cestě, která nyní bude již cestou středoškoláka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.5  Projektové dny a „English Days“                

I v letošním školním roce proběhlo 6 projektových dnů (Infekční nemoci na zemi, Odstranění 

chudoby na světě, Násilí páchané na 

lidech, Lidé s postižením, Den 

mateřského jazyka  a Den letectví a 

kosmonautiky) 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  Adventní koncerty, vánoční trhy 

Vánoční trhy pro veřejnost s nezapomenutelnou atmosférou a kromě toho koncerty Yxes Joke 

a Kvítek ze Stráně jsou již hluboce zakořeněnou tradicí školy.   

 

 

19.7  Úvodní soustředění 

Tato skvělá akce patří do pokladnice 

startu vzájemné komunikace školy, 

žáků a rodičů. Letos proběhla 

v Kempu Vyhlídka na Staré Olešce. 

Účast byla skvělá, skoro jsme se báli, 

že se nevejdeme. 

 

 

19.8  Divadýlko Na Stráni – „Přece to znáš“  

Druhé představení souboru Divadýlka Na Stráni se stalo skutečností! Zájem o tento 

nepovinný předmět se zdvojnásobil a cílem se staly čtyři komediální jednoaktovky pod 

souhrnným názvem: „Přece to znáš“. Premiéru jsme opět zrealizovali v našem přírodním 

divadle Proscénium v podobě sobotního večerního představení. Diváků bylo hodně a školní 

kapela opět zajistila autorskou hudbu. Naprostou raritou se stala otočná dvojscéna, kterou 

jsme si sami vyrobili. 
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19.9  Zahradní slavnost 

Na závěr školního roku se kromě obvyklých školních výletů uskutečnila očekávaná zahradní 

slavnost. Rozloučení se školním rokem 2016 – 2017 byl dojemný, veselý a přišlo opět více 

jak 500 návštěvníků. Letos nám zahráli, kromě školních vystoupení, bývalý absolvent – 

Tomáš Kostka s Ivou Šulcovou a na závěr hudební skupina - také se dvěma našimi 

absolventy Tomášem Brzákem a Rosťou Málkem – Hello Officer. 
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20. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Seminář/studium Jméno účastníka 

Angličtina pro 2. stupeň ZŠ 

 

Mgr. Jitka Šolcová 

Mgr. Lenka Havlíčková 

Bc. Lukáš Fořt 

Dyslexie a dysortografie prakticky 

 

Mgr. Jitka Šolcová 

Mgr. Blanka Průšová 

Jak si poradit s inkluzí  

 

celý pedagogický sbor 

Základy poskytování první pomoci 

 

Mgr. Lucie Baušteinová 

Mgr. Vojtěch Civáň 

Ing. Lenka Důrová 

Mgr. Lenka Havlíčková 

Mgr. Ludmila Klatovská 

Mgr. Zuzana Poncarová 

Mgr. Klára Prokischová 

Mgr. Miluše Švejdová 

Mgr. Michaela Töthová 

Bc. Lenka Provazníková 

Kamila Špejrová 

Pavlína Jirčíková 

 

Semináře v rámci projektu „Inkluze do 

škol“ 

Mgr. Jitka Šolcová 

Mgr. Blanka Průšová 

Mgr. Lenka Hrdá 

Mgr. Lukáš Lanč 

PhDr. Irena Landová 

Mgr. Vít Průša 

 

21. Mezinárodní spolupráce 

I v letošním roce pokračovala spolupráce se zahraničním školským subjektem – Soukromá škola v 

Aarhus - Dánsko (výměnné pobyty). Na podzim dorazila parta dánských dětí do Děčína a na jaře 

vycestovaly naše děti do Dánska. Ubytování 

v hostinských rodinách nahradila ubytováním 

v hotelu a v Dánsku v Kempu. Bezpečnostní situace 

v Evropě se nelepší. Bohužel se tento moment stal 

rozhodující. Po více jak deseti letech jsme po 

vzájemné dohodě s vedením dánské školy naši 

spolupráci, s nostalgií v srdci, ukončili. Dále se 

budeme spíše zaměřovat na jazykově-poznávací 

výjezdy, ale s neustálým přímým dohledem nad  

žáky.  
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22. Digitalizace školy 

22.1 Vybavení a provoz systémů 

Stav ICT vybavení není dle mého soudu na špatné úrovni. Snažíme se pravidelně modernizovat 

vybavení učitelů (osobní notebook) a udržovat učebnu počítačů v dobré kondici. Letos jsme pořídili 

nový server, který vyměnil ten starý.  Všechny učebny jsou vybavené dataprojektory (22). Z tohoto 

počtu je 20  projektorů interaktivních. Finančně náročná je  údržba – především zdroj, lampy… 

Nový dataprojektor jsme pořídili do sborovny.  Ve škole se o digitalizaci stará ICT metodik a 

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 (27 x notebook, včetně  28 x tablet).  Další počítače jsou v knihovně (7x pevný PC) 

a školní družině (4x pevný PC). Tyto počítače je již nezbytné vyměnit za novější – pravděpodobně 

již zůstaneme u notebooků. Všichni učitelé mají k dispozici vlastní  notebook (30). Další počítače 

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

fotoaparáty (4x). Centrální multifunkční tiskárna (ČB)  je ve sborovně a v ředitelně je tiskárna 

barevná. Další velká tiskárna je ve školním klubu a v kanceláři školy. Ve škole je ještě několik 

menších tiskáren (ředitelna, ZŘ, účetní a masmediální kroužek a ŠD).  Všechny ostatní jsme 

z provozních důvodů postupně vyřadili.  

 

 
  

    22.2 Vzdělávání  

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

projektových dnů. Pedagogický sbor využívá kromě jiného i vlastní elektronickou učebnici, která 

vznikla jako výsledek projektu podaného 

v minulých letech v rámci zjednodušeného 

financování – tzv. Šablon.   Součástí projektu bylo 

i  vzdělávání pedagogů. 

 Rodiče se školou komunikují téměř výhradně (96 

%)  elektronicky (Bakaláři, E-pokladna).  Fakt, že 

se to daří, je   výsledek systematického přenosu 

informací na rodičovskou veřejnost.  
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23. Výkon státní správy  

P.č.  Druh  Počet 

1.  Zápis do školy celkem (V/2016) 74 

2.           přijetí žáka do školy (1.ročník)  51 

3.           odklad školní docházky 11 

4.           nepřijetí žáka do školy  12 

5. Dodatečný odklad školní docházky 0 

6. Přijetí do ŠD 143 

8. Uvolnění žáka z předmětu  12 

9. Prodloužení povinné školní docházky  1 

10. Plnění školní docházky v zahraničí  1 

11. Přijetí žáka cizince  0 

12. Vzdělávání dle IVP  32 

 

24.  Ekonomická část výroční zprávy  

2016 - celkem Krajské dotace 
Rozvojové 

programy MŠMT Příspěvek města Projekty 

22 294 247,84 17 609 939,26 761 267,00 3 324 734,00 598 307,58 

  

z toho ONIV                              
549 151,13 

z toho RP 33 050 
Školní psycholog 

223 611 

provozní příspěvek 
3 324 734 

Volný čas                    
60 000 

  

z toho mzdy                
12 612 162 

z toho RP 33 052 
Zvýšení platů 

pracovníků reg. 
školství                               
508 656 

  
Inkluze do škol           

264 256,58 

  

z toho odvody           
4 448 626,13 

z toho RP 33 025 
Kompenzační 

pomůcky                         
29 000 

  
Úřad práce                         

274 051 

 

25.  Kontroly a inspekce 

Ve škole se uskutečnila „dlouho očekávaná“ komplexní kontrola České školní inspekce. 

Dopadli jsme skvěle! Více se lze dozvědět z Inspekční zprávy. Vyzvednuta byla celá řada 

sledovaných oblastí  (systém sdílení vize školy, efektivní úpravy ŠVP, aktivní řízení školy, 

efektivní vyhodnocování účinnosti opatření na všech stupních řízení školy, kariérové 

poradenství a spolupráce se zákonnými zástupci včetně informovanosti). Na druhou stranu 

byl jako nedostatek označen pouze jediný moment, a to nedostatečná individualizace při 
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výuce. Stručně řečeno více se věnovat jednotlivým žákům dle jejich schopností a možností 

(to je však velmi obtížná záležitost, zejména ve více početných třídách a s přihlédnutím k 

inkluzi). 

26.  Vlastní evaluace 

Závěrečné zhodnocení je zajímavým momentem syntézy sledovaných oblastí, hodnot a výstupů. 

Důležitá je ale správná meziroční interpretace. Stanovená struktura celkem vyhovuje, takže zatím 

ponecháme  parametry, podle kterých se k fungování školy budeme vyjadřovat.  

 26.1           Struktura evaluace – faktory hodnocení kvantifikovatelné 

 26.1.1  Naplněnost školy 

 26.1.2  Přijímací řízení na střední školy 

 26.1.3  Zapojení žáků do volnočasových aktivit (i mimo školu) 

 26.1.4  Dosažení úspěchů v soutěžích a olympiádách 

 26.1.5  Integrace žáků dle charakteru podpory 

 26.1.6  Naplňování všech bodů školního vzdělávacího programu 

 26.1.7  Úrazovost  

 26.1.8  Finanční zdroje  

 26.1.9  Stížnosti  

26.1.10 Kladné ohlasy 

26.1.11 Tým pracovníků 
  

26.2   Analýza hodnocení (POZOR:  + znamená zvýšení, ale jen někdy i faktické zlepšení  stavu. 

Např. úrazovost se snížila, ale tím pádem se stav zlepšil!  Takže mínus je zde pozitivní označení. 

  2016/2017 

(2016) 

Srovnání 

2015/2016 

1. Naplněnost školy 448 + 

2. Přijímací řízení na střední školy v prvním kole 96,4% 0 

3. Zapojení žáků do volnočasových aktivit  30,7 % - 

4. Dosažení úspěchů v soutěžích a olympiádách  13 + 

5. Integrace žáků dle charakteru podpory 32 - 

6. Naplňování všech bodů školního vzdělávacího 

programu 

 

100% 
 

+ 

7. Úrazovost (celkem/odškodněné) 85/20 - 

8. Finanční zdroje  - celkem 22 294 247,84 + 

   kraj 17 609 939,26 + 

   město (příspěvek na 2016) 3 324 734,00 + 

   projekty a rozvojové programy 598 307,58 - 

9. Závažné stížnosti k vedení školy (oficiální, písemnou 

formou)  

0 0 

10. Kladné ohlasy k vedení školy (pouze písemnou formou či e-

mail) 
2 + 

11. Plně kvalifikovaní ped.zaměstnanci celkem (bez vych.poč. 30) 90% - 

12. Klima školy průměrná spokojenost  – rodiče  5., 7.,9. roč.    85% + 

 -  žáci 5., 7., 9.roč.   67,5% + 
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26.3   Celkové hodnocení – závěr 

Na závěr rozboru hodnocení školy je potřeba výsledky shrnout. 

Základní škola je nadále zcela naplněna! Nespádové žáky jsme v počtu 12 nemohli po zápise 

přijmout a zároveň jsme nemohli vyhovět více než dvaceti žádostem o přestup k nám do 

jiných ročníků. Odchodů jsme, kromě přestupu na víceleté gymnázium, zaznamenali jen 

několik z důvodu stěhování. 
 

I v letošním roce absolvovali naši žáci přijímací řízení na střední školy. Do víceletých 

gymnázií byli přijati 2 žáci. Přijímací řízení dělali tři žáci. Tento počet je akceptovatelný a 

odpovídá parametrům naší školy. Z devátých ročníků byla v prvním kole přijata opět  drtivá 

většina žáků. Následně byli přijati i ti ostatní. Všímáme si, že se zvyšuje počet žáků, kteří si 

vybírají střední školy mimo Děčín, ačkoli v našem městě tyto školy jsou (gymnázium, 

obchodní akademie). Důvody mohou být různé. Zatím v tom nemám zcela jasno. 
 

Volnočasové aktivity (kroužky a zájmová činnost v naší škole) navštěvovalo opět kolem 

třetiny žáků. Snažíme se komunikovat i s rodiči v případě žáků, kterým volnočasová aktivita 

jednoznačně chybí a projevuje se u nich přirozené nadání k určitému druhu aktivity nebo i 

z hlediska psychiky dítěte se jeví zájmová činnost jako vhodná. 

Účast našich žáků v soutěžích  přináší řadu úspěchů.  Kromě individuálních výsledků (např. 

Olympiáda v Aj, Zeměpisná olympiáda atd.), které jsou odrazem především jednotlivců a 

osobností žáků, máme i letos  radost z úspěchů v kolektivních soutěžích (tradičně přespolní 

běh, Sportovní olympiády, Poznej své město, Olympiáda řemesel atd.). Soutěží je nabízeno 

opět tolik, že jsme museli vybírat, do kterých se zapojíme, aby to nemělo dopad na častou 

absenci žáků či pedagogů. Ale není to jednoduché.  
 

Integraci žáků lze i nadále vnímat jako silnou stránku naší školy. Z tohoto důvodů se i 

projevuje zvýšený zájem o přestup dětí s handicapem na naši školu. Systém podpory je 

propracovaný s konkrétními úkoly. Počet žáků s postižením se nesnižuje, ale čím dál  více 

jsou zřejmé především závažnější problémy a handicapy. Škola nedisponuje bezbariérovým 

přístupem, což je určitě mínusem. Univerzální řešení pro žáky s tělesnou vadou bude pro 

tento typ budovy složitý. 
 

Školní vzdělávací program se snažíme úpěnlivě dodržovat! Vzhledem k tomu, že náš ŠVP 

není obsahově nijak stručný, dá to zabrat! Přesto se úpěnlivě snažíme celoroční systémové 

aktivity přísně vždy zrealizovat. Vývoj jde však dopředu. Například vydávání školních 

časopisů v písemné podobě je nejen velice nákladné, ale v době sociálních sítí a webových 

informací se jedná o záležitost, bohužel, přežitou a pravděpodobně školní profil, který 

umožňuje vkládání videí, odkazů atd.,  tuto činnost nahradí. 

Každý rok ošetřujeme žáky s úrazy především z pohybových aktivit. Počet úrazů se výrazně 

nezměnil. Jsme velmi rádi, že se během školního roku nestal žádný vážnější úraz. 

Hodnocení finančního zabezpečení školy je poměrně složitou záležitostí. Je to z toho 

důvodu, že do financování školy vstupuje více subjektů. Celkový objem všech prostředků  

(22 294 247,- Kč + cca 350 000,- Kč   z výnosů) ovlivňují také projekty, šablony a změny 

v platových tabulkách. Meziroční srovnání je tedy jen orientační. Dalším trendem je 

zvyšování počtu zaměstnanců nejen z projektu vázaných na úřad práce (dotace na 

zaměstnanost) – máme dva zaměstnance, ale také nabíráním asistentů pedagoga, což souvisí 
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s tím, co bylo již řečeno o práci s žáky s handicapem. V dalším roce předpokládáme další 

nárůst počtu asistentů. Každopádně finanční náročnost organizace roste a celková výše 

prostředků s tímto jde ruku v ruce. Více prostředků by bylo potřeba na údržbu a popřípadě 

investice (např. plánovaná půdní vestavba). Také průměrný podíl nenárokové složky platu 

(cca 10%) je podle mého soudu nízký a z hlediska motivace pracovníků nedostatečný. 

Oficiální stížnost jsme v tomto roce nezaznamenali. Na e-mail pedagogů či vedení školy 

přišlo několik méně závažných podnětů, připomínek, dotazů či nesouhlasů (vše je 

zaznamenáno i s řešením v elektronickém  archivu školy – E-ŽK), ale také asi stejný počet 

pochvalných vyjádření.    

Učitelské povolání již dávno není profesí, kde by člověk mohl očekávat dlouhodobě naprosto 

neměnný tým. Možnosti, které jsou  šikovným učitelům nabízeny, jsou navíc ve všech 

oblastech výrazně lépe finančně ohodnoceny.   

Klima školy je nově zařazeným nástrojem evaluace školy. Využíváme placený software 

Proškoly.cz. V rámci tohoto šetření zkoušíme hodnocení prostřednictvím cílených dotazníků. 

Jednak pro žáky (zvolili jsme referenčně 5., 7. a 9. ročník) a jednak také pro rodiče (ideálně 

po 5. a  9. ročníku). Stěžejními hodnocenými oblastmi je: 

Prostředí, materiální zázemí, Lidé, Komunikace, vztahy, Systém, pravidla, hodnocení, 

Komplexní hodnocení 

 Zajímavé bude sledování nejen rozdílů mezi třídami a ročníky, ale také vývoj! To však bude 

možné plně zapojit až v dalších letech. Zatím tento nástroj vypadá velmi slibně. 

 

 

 

27.  Závěr 

Také školní rok 2016 - 2017 považuji za velmi úspěšný! Velký zájem o školu, úspěšný vstup 

do inkluze, stabilní sbor, nárůst prostředků na platy a realizace všech aktivit dle ŠVP a  

nesmím zapomenout na vynikající výsledek hloubkové kontroly ČŠI. Co si víc přát?  Za to i 

letos děkuji spolupracovníkům, rodičům, školské radě, žákům a našemu zřizovateli.  

Je mým zvykem popřát nám všem úspěšný a šťastný i následující školní rok 2017 - 2018 . 

 

V Děčíně  1.10. 2017        Mgr. Vít Průša 

           ředitel školy 
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