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1. Úvod 

Dvakrát nevstoupíš do téže vody? Chyba lávky! Sotva jsme v září se spoustou omezení začali, tak 

říjen pro nás všechny znamenal konečnou. Po Vánocích se na chvíli vrátily do školy pouze malé děti 

a od března jsme byli opět doma všichni.  Školní rok pro nás byl opět spíše distanční. Nic jsme   si 

neužili. Jedinou  výjimkou  byla i letos  jen Zahradní slavnost, ale i tak to byly nervy. Takže splňme 

i tu poslední povinnost skončeného školního roku a zkusme i to něco málo sumarizovat tak, jak od 

nás platná legislativa vyžaduje.          

Mgr. Vít Průša 

 

 

2. Zajímavosti z historie školy  

Obr. 2   Hned po válce se opět rozjela ve škole výuka našich dětí.  

Na obrázku najdete stránku z kroniky školy s informacemi  např. o řediteli školy Josefu Mejstříkovi,  r. 1945 
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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  

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

Součásti školy:   Školní družina, Klostermannova, Děčín VI 

Titulní str.:   Schváleno šk.radou: výroční zpráva byla schválena školskou radou - 4.10.2021,  č.j .627 /2021 

 

4. Charakteristika školy 
 

4.1  Počet žáků  

Škola měla 19 tříd. Počet žáků na konci školního roku byl opět na plné kapacitě školy.  Školní rok 

končíme s počtem 448 žáků (z toho na 1. stupni 262 žáků a na 2. stupni 186 žáků).  Průměrný počet 

dětí ve třídě byl 23,6. Nejvíce žáků bylo ve třídách  4. ročníku.  

 

       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 nižší hlučnost v 

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

dopravě (např. autobus č. 204 – 2 minuty chůze, č. 201 a 207 – 5 minut, č. 202 – 10 minut).  

 

4.3  Budova a pozemky  

  4.3.1 Charakteristika budovy základní školy 

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, 

učebna hudební výchovy, učebna Čj a dílny) a 10 kabinetů. Dále je ve škole tělocvična, prostory 

knihovny a jídelna. Místnosti, kde se nachází sborovna, ředitelna a kanceláře, jsou situovány v tzv. 

vile (levá část budovy – dříve byt ředitele).  

 

 



6 
 

  4.3.2  Charakteristika pozemků  

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

přibližně 3226 m2. Část se rozkládá za školou (SZ strana), kde mají žáci možnost pobývat v areálu 

přírodního divadla „Proscénium“ a využívat dopravní hřiště. Před budovou pak děti sportují na hřišti 

s umělým povrchem. 

 

 

  4.3.3  Budova školní družiny  

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

Klostermannova (3606 m2).  V přízemních prostorách budovy se nachází keramická dílna. V 

prostorách 1. patra se nacházejí učebny ŠD. Tři oddělení v ŠD Klostermannova jsou téměř plně 

vybavena novým zařízením. Školní družina při svých činnostech využívá k pohybovým aktivitám 

dětí také školní zahrady a školního hřiště. 

            

 Obr. 3 – Budova ŠD 
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Budova ŠD prošla očekávanou úpravou v učebnách, kde  jsou nebo budou umístěny  první třídy. 

Jednalo se především o zlepšení světelných podmínek (přirozené světlo), ale nakonec pochopitelně 

došlo i k dalším rekonstrukcím a úpravám (akustické podmínky, výměna umělého osvětlení atd.).  

 

       Obr. 4 – Úprava tříd 1.A,B, pohled z ulice Slovanská 

 

5.  Údržba        

Hlavní část velké údržby – generální oprava střechy, která byla zřizovatelem schválená, ale do 

výběrového řízení  se bohužel nikdo nepřihlásil. Snad se to povede v následujícím roce. Druhá velká 

„věc“ byla, již zmíněná, rekonstrukce ve školní družině.  Další,  „menší“ údržbou byla pravidelná 

kompletní údržba  vždy dvou  tříd (podlaha, malování).  Chtělo by to dodržet  tento systém 

plánované údržby i v dalších letech. 

 

 
 

         Obr. 5 – Hlavní kanalizace v budově 
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6.  Školská rada 

V letošním roce se naposledy sešli členové Školské rady a připraveny byly nové volby, které 

proběhly před prázdninami (odložený termín voleb z důvodu koronaviru). V příštím období budou 

členy školské rady za rodiče  Jana Špačková a Rostislav Horák, za zřizovatele Mgr. Lukáš 

Herich a  Iva Pípalová a za pedagogy Mgr. Petra Křivánková a Mgr. Michaela Kaplanová.  

Poděkování za pomoc škole patřilo zejména končící Mgr. Janě Labutové, která byla velmi aktivní 

členkou školské rady v předchozích obdobích a její dcera ukončila řádnou devítiletou školní 

docházku. ŠR realizovala pouze  jedno prezenční zasedání, při kterém se projednávalo vše, co je 

dáno platnou školskou legislativou - učební pán, školní řád, úpravy ŠVP a mnoho dalšího. Ostatní  

komunikace probíhala během roku elektronicky.  Školská rada se také zabývala evaluací školy.       

 

7.  Vzdělávací  program a  koronavirus 

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

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

připravuje i na zásadnější úpravy v souvislosti s „malou“ a následně i „velkou“ revizí Rámcových 

vzdělávacích programů. Prioritou je v této chvíli změna obsahu v Informatice, ale dílčí změny nás 

již čekají i v dalších předmětech.    Systematicky  i nadále budeme vést děti k projektové výuce, 

využití digitálních technologií ve všech předmětech, dovednosti kultivovaného vystupování, 

vzájemné spolupráci a schopnosti orientace v běžných životních situacích a co nejvíce 

k praktickému vzdělávání. I v loňském roce  nás významně ovlivnilo zavření škol. Řadu témat jsme 

museli upravit či generalizovat. Docela dobře již pracujeme v Teams a rádi bychom využívali tuto 

platformu v běžné výuce nadále. 

 

Obr. 6  – Pomáháme s distanční výukou  
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8.  Přehled oborů vzdělávání 

8.1 Učební plán  

            Tab.  1 
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8.2 Přehled povinně volitelných předmětů  

8. ročník, 9. ročník 

Hudebně - taneční seminář 

Přírodovědné bádání 

Filmová a audiovizuální technika 

Tab.  2 
 

8.3  Nepovinné předměty 

Sborový zpěv – školní pěvecký sbor „Kvítka ze Stráně“ 

Dramatická výchova – „Divadýlko Na Stráni“ 

Seminář z matematiky 

Seminář z českého jazyka  

     

 

9. Školní družina 

Celková hygienická kapacita školní družiny je 200 žáků.  Zájemců o pravidelnou docházku do 

školní družiny bylo 168 (84% naplněnost) v šesti oddělení (tři v budově Klostermannova ul. a tři ve 

třídách prvního stupně v budově základní školy).  Ve školní družině pracuje 6 vychovatelek, které 

mají odbornou pedagogickou kvalifikaci. S činností ve ŠD pomáhají v rámci podpory i asistentky 

pedagoga. I tuto činnost ovlivnila hygienická situace. Oddělení ŠD musela být víceméně homogenní 

a provoz ŠD se opět omezoval pouze na několik měsíců se značnými režimovými úpravami 

(především homogenita skupin). 

9.1 Údaje o výsledcích výchovně vzdělávací práce 

 Činnost ŠD byla ve školním roce 2020/21 opět poznamenána epidemií Covid-19. I přes komplikace 

jsme se snažili, aby výchovně vzdělávací činnost byla pestrá. Cílenou výchovnou prací jsme se snažili 

vytvořit pro děti smysluplnou náplň jejich volného času a to prostřednictvím zajímavých činností, 

příjemně vyzdobených a vybavených tříd. 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 a školní 

hřiště. Jednotlivá oddělení pracovala podle plánu ŠD, zpracovaného na tento školní rok s názvem 

,,Letem světem“. Školní družina nadále pokračovala v projektu EU – Šablony II.    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7  – Canesterapie 
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9.2  Zapojení do projektu OP VVV Šablony do škol II –  

 projektové dny 

 

 Agility – výcvik psů 

 Canesterapie 

 Vánoční dílnička 

 Beseda – Pověsti Děčínska 

 

 

 

 

 

     Obr. 9  Výcvik psů 

 

Obr.8  – Canesterapie      Obr. 10   ICT v ŠD 

Další šablonou ve ŠD je šablona - ICT ve vzdělávání     

 

9.3  Akce ŠD 

 Bramboriáda 

 Čertovská zábavička 

 Vánoce ve ŠD 

 Zimní olympiáda 

 Karneval 

 MDD – oslava svátku dětí 

 

 
        

Obr. 11  Karneval 
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             10.  Školní klub 

Školní klub nabízí zájmovou činnost v kroužcích. Do kroužků mělo docházet v rámci školního 

klubu   cca   50-75 žáků  (někteří v rámci nového  systému a  jednotné  platby za úplatu  80,- 

Kč/měsíc docházelo i na  více kroužků). Koronavirus však dopadl právě na kroužky s největší silou, 

a my jsme je realizovali pouze na začátku školního roku.        Tab. 3    

Kroužek - název 

Multimediální kroužek 

Školní kapela Yxes Joke 

Dramaťáček 

Kroužek logického myšlení 

Turistický kroužek  

Základy cheerleadingu 

Fitdance 

Řemeslné dílničky 

Obr. 12     Yxes Joke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Přehled pracovníků školy  

11.1 Pedagogický sbor       Tab. 4   

p.č. Jméno, funkce Vyučuje 

1. Vít Průša, Ř Z, Inf 

2. Petra Křivánková, ZŘ Ch 

3. Jitka Šolcová, VP Aj 

4. Baušteinová Lucie F, Vkz,Sp 

5. Becková Věra I. stupeň 
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6. Benešová Monika I. stupeň 

7. Beránková Denisa Aj, Tv  

8.  Burian Michal Pp,Vv,AJ 

9. Čermáková Karolína Vv, Pč 

10.  Důrová Lenka M, Nj, Sp, Vv 

11. Fibichová Andrea I. stupeň 

12 Hrdá Lenka D, Z, Vv, Pč 

13. Jirkovská Hana M, F 

14. Kaplanová Michaela Aj, Sp 

15. Klatovská Ludmila Čj, M,Vv 

16. Kopčanová Hana I. stupeň 

17. Krenková Dana I. stupeň 

18. Kučerová Vendula Čj, Vv 

19. Kučerová Venuše I. stupeň 

20. Kunclová Zuzana I. stupeň 

21. Lanč Lukáš D, Vko, Aj,ICT 

22. Makovská Marie M, ICT 

23. Mazancová Barbora Aj, Tv 

24. Mrkusová Monika I. stupeň 

25. Nováková Markéta I. stupeň 

26. Pavlisová Lucie II. pedagog 

27. Pícha Josef M, Aj, Tv, F, Z 

28. Průšová Blanka I. stupeň 

29. Špejrová Kamila Hv,  

30. Švejdová Miluše I. stupeň 

31. Landová Irena Školní psycholog 

32. Matysová Elvíra Školní spec.pedagog 

33. Bradnová Drahomíra (vedoucí ŠD) Vychovatelství 

34. Dvořáková Drahomíra  Vychovatelství 

35. Civáňová Jitka Vychovatelství 

36. Prokischová Klára Vychovatelství 

37. Herinková Ludmila Vychovatelství 

38. Riedlová Hana  Vychovatelství 

39. Bubeníčková Kateřina Asistent pedagoga 

40. Burianová Hana Asistent pedagoga 
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41. Ješetová  Dana (vedoucí AP) Asistent pedagoga 

42. Holá Žaneta Školní asistent 

43. Kozlová Petra Asistent pedagoga 

44. Luhová Nikola Asistent pedagoga 

45. Macková Martina Asistent pedagoga 

46. Michlová Hana Asistent pedagoga 

47. Mihaljevičová Jitka Asistent pedagoga 

48. Poláková Romana Asistent pedagoga 

49. Sasková Dagmar Asistent pedagoga 

50. Slámová Pavlína Asistent pedagoga 

51. Vajnerová Lucie Asistent pedagoga 

52.   Volavková Hana Asistent pedagoga 
 

11.2   Správní zaměstnanci 

1. Ilona Houšková Vedoucí pro ekonomiku a provoz 

2. Tereza Šulcová Ekonom 

3. Ilona Práglová Tajemnice 

4. Adéla Smutná Mzdová účetní 

5. Magda Žáčková Asistentka 

6. Vladimír Ceplecha Školník 

7. Monika Veselá Úklid 

8. Stanislava Mítová Úklid 

9. Jana Kramerová Úklid 

10.  Petra Jansová Správce objektu ŠD, úklid 

11.  František Zupko Domovník 

 

Příspěvková organizace Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 zaměstnávala ve školním roce 2020/21 

celkem 52 pedagogických zaměstnanců a 11 nepedagogických pracovníků. Průměrný věk pedagogického 

sboru byl  40,17 let.                                              Obr. 13 -  Graf složení pedagogického sboru 
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12.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Celkový průměrný prospěch na konci školního roku byl 1,354.  Prospěli všichni žáci - vyznamenaných 

žáků bylo 333 (75%) a prospělo 114 (25%)  žáků.  

V rámci kázeňských opatření byl pouze v prvním pololetí  udělen snížený stupeň z chování a to 

v jednom případě za nekázeň a neplnění školních povinností. Kompletní přehled studijních výsledků 

jednotlivých tříd najdeme v tabulce. 

Tab. 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1  Přehled prospěchu školy dle jednotlivých tříd – 2. pololetí školního roku  

Tab. 6 

1. pololetí školního roku 

 

celkový průměrný prospěch školy                            1,353 

Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

Prospěl s vyznamenáním 304 

Prospěl 123 

Neprospěl 2 

Nehodnocen 

Žáci v zahraničí 

17 

2 2. pololetí školního roku 

 

celkový průměrný prospěch školy                            1,354 

Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

Prospěl s vyznamenáním 308 

Prospěl 138 

Neprospěl 2 

Nehodnocen 

Žáci v zahraničí 

0 

2 

Třída Počet žáků Průměrný 

prospěch 

Chování 

1.A 20 1,000 1,00 

1.B 22 1,017 1,00 

2.A 21 1,030 1,00 

2.B 24 1,077 1,00 

3.A 24 1,060 1,00 

3.B 25 1,111 1,00 

4.A 27 1,232 1,00 
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12.2 Přehled absence školy - údaje celý školní rok 

 

Tab.7 

 

 

 

 

13.  Údaje o zápisu do 1. tříd  

 
 Tab. 8 

 

 

 

 

 

 

4.B 29 1,169 1,00 

5.A 23 1,155 1,00 

5.B 25 1,258 1,00 

5.C 24 1,181 1,00 

6.A 27 1,357 1,00 

6.B 23 1,533 1,00 

7.A 22 1,815 1,00 

7.B 23 1,846 1,00 

8.A 22 1,792 1,00 

8.B 20 1,703 1,00 

9.A 24 1,569 1,00 

9.B 25 1,824 1,00 

Celkem 450 1,354 1,00 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 
Omluvených  20668 46,03 

neomluvených          0    0 

 Zapisování žáci 

Počet žáků u zápisu 48 

Zapsaní žáci 41 

Z toho po odkladu 5 

Žádost o odklad 7 
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14.  Údaje o přijímacím řízení 

V letošním školním roce vycházelo celkem 47 žáků z devátých ročníků. Všichni žáci si podali 

přihlášku na střední školu. Z nižších ročníků nikdo v tomto roce nevycházel. V přijímacím řízení 

na víceleté gymnázium uspělo 8 z 8  přihlášených žáků 100% úspěšnost).  

 

 

Tab. 9 

Typ školy Počet přijatých žáků 

8 leté gymnázium 8 

4 leté gymnázium 7 

Ostatní maturitní obory 30 

Umělecké obory 0 

Učební obory 10 

Bez umístění 0 

 

 

 

 

 

Obr. 14-  Umístění žáků na středních školách 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gymnázium Děčín

Gymnázium Ústí nad Labem

Evropská obchodní akademie Děčín

Obchodní akademie Ústí nad Labem

SPŠ Děčín

SPŠ Ústí nad Labem

SZŠ Děčín

SZŠ Ústí nad Labem

VOŠ a SŠ Varnsdorf

SŠ řemesel a služeb Děčín

Trivis

SOŠ Jarov

SŠ mediální grafiky Rumburk

Hotelová škola Teplice

Ostatní

Přehled umístění žáků 9. ročníků ve školním roce 2020-21
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15.  Školní poradenské pracoviště 

Školní poradenské pracoviště   ve složení vedení školy, výchovná poradkyně Mgr. Jitka Šolcová, 

metodik primární prevence Mgr. Lukáš Lanč, školní speciální pedagožka Mgr. Elvíra Matysová, školní 

psycholožka  PhDr. Irena Landová, koordinátor inkluze Mgr. Michal  Burian. Nemění se hlavní cíl naší 

práce – vytvářet základnu pro prevenci školní neúspěšnosti a rizikového chování. Cílem bylo a je 

poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech: 

- výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

- péče o žáky nadané  

- problémy se školní docházkou a neprospěchem 

- kariérní poradenství – profesní orientace žáků 

- prevence školního neúspěchu a rizikového chování 

- zapojení všech žáků do distanční výuky 

 

16. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se realizuje formou inkluze. Na základě 

podpůrných opatření se vzdělávalo  celkem 63 žáků.  Podle individuálního vzdělávacího plánu bylo 

vzděláváno celkem 36 žáků. V rámci 1. stupně podpory jsme podpořili 5  žáků, ve 2. stupni 32 žáků, ve 3. 

stupni 24 žáků a ve 4. stupni byli 2 žáci.   

 

 

 

 

 

 

 

                      

                           Tab. 10 - Údaje z  Výkazu o základní škole k  31.3. 2021 

 

 

Typ postižení Počet žáků 

Žáci s SVP celkem 63 

Lehké mentální postižení 3 

Tělesné postižení 2 

Sluchové postižení 0 

Závažné vady řeči 9 

Zrakově postižení 1 

Souběžné postižení více vadami 2 

Závažné vývojové poruchy učení 17 

Závažné vývojové poruchy chování                            23 

Odlišné kulturní a životní podmínky 2 

Poruchy autistického spektra 0 

Nadaní žáci - mimořádné nadání 1 

Jíná zdravotní znevýhodnění  3 
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17.  Prevence sociálně patologických jevů 

Primárně-preventivní aktivity a jednotlivé akce pro školní rok 2020/2021 jsou specifikovány Minimálním 

preventivním programem, který je každoročně vypracováván školním metodikem prevence. Všechny 

aktivity a akce jsou připraveny, vedeny a následně vyhodnoceny vždy s ohledem na zlepšení a utužení 

pozitivního klimatu třídních kolektivů v užším slova smyslu, a celkově školy ve smyslu širším. 

V tomto školním roce bylo množství a intenzita preventivních akcí výrazně omezena s ohledem na 

protipandemická opatření vyhlášená vládou ČR, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy.  

Každoročně první uskutečněnou akcí je seznamovací soustředění prvních ročníků, které je zaměřeno 

na žáčky, kteří k nám přišli do prvních tříd, a samozřejmě i na jejich rodiče. Tento rok soustředění však 

neproběhlo z důvodu nařízené karantény prvních ročníků.  

Třetí týden v září se však ještě  uskutečnil  adaptační kurz šestých tříd, a to konkrétně v ubytovacím zařízení 

hotelu Formule Děčín Nebočady.  Výjezdu se za pedagogický sbor účastní školní metodik primární 

prevence, jenž celou akci organizuje, a třídní vyučující, protože samotný adaptační kurz (jak z názvu této 

akce vyplývá) má napomoci k vytvoření vzájemných pozitivních vazeb mezi novým třídním vyučujícím a 

jednotlivými žáky na jedné straně a mezi třídním učitelem a celým třídním kolektivem na straně druhé. Na 

výjezdu bývá taktéž přítomna i školní psycholožka. Druhotným (avšak neméně důležitým a vítaným) 

výstupem je upevnění vazeb mezi spolužáky, zvláště při příchodu nového žáka z jiné školy do již 

zavedeného třídního kolektivu. 

Zasedání školního parlamentu se, stejně jako výuka, přesunula do online prostředí MS Teams v podobě 

videokonferencí a komunikace přes kanálový chat. Frekvence setkání zástupců ŠP však byla výrazně 

redukována, díky distanční výuce nebylo možné plně realizovat primární cíle existence a fungování ŠP. Na 

začátku příštího školního roku by měly být (pokud to umožní protipandemická opatření) uskutečněny nové 

volby do ŠP. 

Tradiční série přednášek určená pro žáky 6. ročníků (Čas proměn pro dívky a Na prahu mužnosti pro 

chlapce) a na ně navazující přednášky pro ročník sedmý byly původně plánovány na podzim 2019. Z 

důvodu uzavření škol však byly přesunuty na jaro 2020. Aktuální pandemická situace však neumožnila 

uskutečnění daných přednášek. Bude jednáno se zástupce organizace MP Education o jejich náhradě v 

příštím školním roce. 
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Klima třídních kolektivů bylo v předchozích školních letech sledováno za pomoci online dotazníkových 

šetření přes portál proskoly.cz. Vzhledem k tomu, že k uzavření škol došlo v polovině října, realizace 

dotazníků neproběhla (je vhodně dodržet cca dvou měsíční aklimatizační období po letních prázdninách, v 

letošním roce umocněném jarním lockdownem). Ze stejného důvodu nebyl žáky 6. a 8. ročníků vyplněn a 

metodikem primární prevence následně vyhodnocen dotazník Jak se cítím ve škole a mezi spolužáky, který 

je zaměřen na různé formy ubližování (šikana) a osobní zkušenosti žáků s nimi. Dotazník je v rámci 

organizace školního roku zařazen na jaro, kdy byla školská zařízení z nařízení vlády uzavřena. Po 

znovuzavedení prezenční výuky bylo metodikem prevence rozhodnuto, že prioritně by mělo být žákům a 

vyučujícím umožněno v maximální možné výši cílit pozornost směrem k výuce, nikoliv k vyplnění 

dotazníků PRIPRE. V průběhu distanční výuky byl posílen význam třídnických hodin vedených přes 

videokonference třídními vyučujícími. Primárním cílem bylo zvýšení psychické pohody žáků a samozřejmě 

i zachování (do určité míry) sociálních vazeb žáků v daném třídním kolektivu. Školní poradenské pracoviště 

se oficiálně nesešlo, vzájemná komunikace však mezi jednotlivými členy probíhala hojně a většina jeho 

aktivit cílila na zajištění odborné pomoci žákům, rodičům i vyučujícím v nelehkých časech distanční výuky. 

18.   Zapojení školy do soutěží a olympiád, úspěchy 

I konání vědomostních a jiných soutěží a olympiád bylo ovlivněno opatřením proti COVID 19, většina 

z nich nebyla vůbec uspořádána nebo byla realizována online.   Tab. 11 

Název soutěže Jména účastníků Výsledek, umístění 

Olympiáda v ČJ 
Okresní kolo  

 

 
Krajské kolo 

Labutová Eliška, 9.A 

 

Vávrová Vendula, 9.B 

 

 

Labutová Eliška, 9.A 

 

3. místo 

5.- 6. místo 

 

18. místo 

Olympiáda v Aj 
Okresní kolo  

kategorie I.A,  kategorie  II.A 

Burianová Eliška 7.B 

Labutová Eliška, 9.A 

 

1. místo 

6. místo 

Olympiáda v Nj 
Okresní kolo  

kategorie  II.A 

Úlehla Rostislav, 8.A 6.místo 

 

19.  Školní projekty         Tab. 12 

Projekt Škola pro všechny II 

 

projekt  OP VVV 

 

Projekt Šablony do škol  II 

Praktickou výukou do života, kde i mobilní 

technologie pomáhají. 

 

projekt OP VVV 

(ukončeno červen 2021) 

Projekt Šablony do škol  III 

Bádáme, pracujeme a s IT technikou to také 

umíme 

Projekt OP VVV 

(zahájeno červenec 2021) 
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20. Školní akce 

Většina školních akcí, které se plánovaně konají v druhém pololetí školního roku, byla zrušena 

vlivem epidemiologické situace a uzavřením základních škol. Přišli jsme tak o Úvodní soustředění 

LVK, školní akademii, jazykový kemp, ples, zahraniční výjezd a samozřejmě o vícedenní školní 

výlety jednotlivých tříd.  

 

20.1  Lyžařský výcvik 

Lyžařský zájezd byl zrušen        

         

20.2  Projektové dny a „English Days“  

Ani tato naše tradiční vzdělávací aktivita nemohla být zrealizována zcela podle plánu. Jednou 

z výjimek byl například  Den umění.     Obr. 15 -  Den umění 
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20.3  Adventní koncerty, vánoční trhy 

Kulturní adventní období bylo vlastně kompletně zrušeno. Tak snad jedinou vánoční stopou v tomto 

školním roce byl videoklip školní kapely Yxes Joke, která natočila komorní klip na svou, v pořadí 

již 15. vánoční skladbu.  

 

Obr. 16 -  Požehnání – natáčení klipu 
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20.4  Úvodní soustředění 

Akce s rodiči prvňáčků byla zrušena.     Obr. 17 -  Rozloučení se školním rokem 

20.5  Zahradní slavnost  

Alespoň, že poslední měsíc ve školním roce byla 

opatření částečně uvolněna. Troufli jsme si tedy, 

s přihlédnutím k aktuální situaci, zrealizovat oblíbenou  

Zahradní slavnost. Akci opět pomohl připravit a  

zorganizovat  Hudební spolek  Yxes Joke.   

         

21. Další vzdělávání pedagogických pracovníků     Tab. 13 

Seminář/studium Jméno účastníka 

Projektová podpora inkluzivního 

vzdělávání 

Mgr. Jitka Šolcová 

Mgr. Vít Průša 

Mgr. Michal Burian 

Zločin ve škole I /online  Celý pedagogický  sbor 

Laskaví a efektivní učitelé sobě: učíme 

(se) na dálku /online 

Mgr. Petra Křivánková 

 

Ředitel a jeho sborovna /online Mgr. Petra Křivánková 

Mgr. Jitka Šolcová 

Mgr. Vít Průša 

 

Zločin ve škole II /online Celý pedagogický  sbor 

Odemykání dětského potenciálu/online Mgr. Elvíra Matysová 

PhDr. Irena Landová 

Zápisy online - Bakaláři/online Mgr. Jitka Šolcová 

Mgr. Petra Křivánková 

 

Podpora autoevaluace základní  školy 

s využitím systému InspIS ŠVP/online 

Mgr. Petra Křivánková 

Mgr. Jitka Šolcová 

Mgr. Vít Průša 

 

Novely právních předpisů od 1.1.2021 

se zaměřením na dopady ve 

školství/online 

Mgr. Petra Křivánková 

Mgr. Jitka Šolcová 

Mgr. Vít Průša 

 

Poruchy chování I PhDr. Irena Landová 

Základy první pomoci pro 

zaměstnance škol a školských 

zařízení/online  

Mgr. Petra Křivánková 

 

Integrace vietnamských žáků  PhDr. Irena Landová 

Vedení třidnické hodiny jako prevence 

nekázně ve třídě /online 

PhDr. Irena Landová 

Mgr. Elvíra Matysová  
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22. Digitalizace školy 

22.1 Vybavení a provoz systémů 

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

V současné době má škola všechny učebny vybavené interaktivními dataprojektory (22).   Ve škole 

se o digitalizaci stará ICT koordinátor a také správce sítí (placená služba). Škola pracuje na 

serverovém systému.  Internetové připojení je bezdrátové (placená služba) s konektivitou (v 

optimálním případě download 100Mb, upload 100 Mb). Toto připojení je již dnes nedostatečné a 

řešíme se zřizovatelem možnost posílení. Ve škole byla jedna velmi dobře vybavená učebna 

počítačů (26 x notebook, včetně  28 x tablet).  Další notebooky  byly  v knihovně (10x) a ve školní 

družině (10x). Počítače jsme postupně pořizovali především v rámci prostředků z tzv. Šablon (Od 

r. 2021-2022 by měla být k dispozici další učebna počítačů, kterou vybavíme opět v rámci nového 

dotačního titulu Šablon do škol. Také všichni učitelé mají k dispozici  notebook. V rámci distanční 

výuky jsme vytvořili IT fond ze starších notebooků, které zapůjčujeme zájemcům z řad žáků (cca 

20 ks.). Další počítače – pevné - pracují v kancelářích (5x).  Masmediální kroužek – Letňák  využívá 

kamery Sony (4x) a kvalitní kompaktní fotoaparáty Nikon  (4x) a jednu zrcadlovku Nikon. 

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 a 

z důvodů stárnutí postupně vyřadili.   
 

    22.2 ICT ve vzdělávání  

  Žáci se seznamují s ICT technologiemi průběžně ve všech ročnících. Vypracovali jsme 

koordinační plán cílových ICT kompetencí ve všech ročnících školy. Žáci využívají digitální 

technologie např. 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 digitálního vzdělávání je postupné 

proškolování pedagogického sboru. Rodiče se školou komunikují téměř výhradně (96 %)  

elektronicky (Bakaláři, E-pokladna).  Fakt, že se to daří, je   výsledek systematického přenosu 

informací na rodičovskou veřejnost. Škola připravuje společná školení v práci s digitálními 

technologiemi i pro pracovníky ŠD.  Velký skok v rámci využívání IT technologií se stalo období 

pandemie Covid-19. Žáci i učitelé se naučili používat jednotné prostředí Teams. 

 

23. Výkon státní správy (září 2020 - srpen 2021)     Tab. 14 

P.č.  Druh  Počet 

1.  Zápis do školy celkem (IV/2021) 48 

2.           přijetí žáka do školy (1.ročník)  41 
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3.           odklad školní docházky 7 

4.           nepřijetí žáka do školy 0 

5. Dodatečný odklad školní docházky 0 

6. Přijetí do ŠD (září 2020) 168 

7. Uvolnění žáka z předmětu  1 

8. Prodloužení povinné školní docházky  0 

9. Plnění školní docházky v zahraničí  2 

10. Přijetí žáka cizince  0 

11. Vzdělávání dle IVP  36 
 

24.  Ekonomická část výroční zprávy  (pouze souhrnné údaje, detailní část je obsažena ve 

Výroční zprávě o hospodaření organizace)         

             Tab. 15 

Krajské dotace     Kč 33 315 396,00 
 z toho ONIV                               590 172,00 

 Technické vybavení (IT) 535 272,00  

 z toho mzdy 23 705 412,00  

 z toho odvody                8 484 540,00 

Rozvojové programy 33 070 Podpora výuky plavání                            16 720,00 

Provozní příspěvek    3 832 608,45 

Projekty  1 144 895,29 

 Šablony 2 -  Společnou cestou ke vzdělávání žáků          426 827,58 

 Škola pro všechny      1                408 228,29 

 Škola pro všechny      2 309 839,42 

Dotace celkem  (Kč)  38 309 619,74 
 

25.  Kontroly a inspekce 
V tomto školním roce na škole neproběhla kontrola ČŠI. 
 

26.  Vlastní evaluace 

V letošním roce  jsme měli zrealizovat vyhodnocení střednědobého období  (2015 – 2020). Vlastní 

vyhodnocení (včetně dotazníkových šetření) a přípravu Strategie 2020-2025 jsme zrealizovali 

z důvodu opatření až na jaře 2021.  Aktuální situace  nám opět  neumožnila ani standardní 

vzdělávání ve druhém pololetí. Zároveň neproběhla většina ze sledovaných aktivit a činností 

(soutěže, olympiády, projektové dny atd.). Irelevantní by též bylo jakékoli sumarizační srovnávání 

školního roku 2020/2021 s předchozími obdobími (úrazy, volnočasové aktivity atd.). 

S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem  nebude v této výroční zprávě provedena standardní  

analýza hodnocení. Jediné, co lze v této části zmínit je vyhodnocení distanční formy vzdělávání. 

Tady bychom se rádi pochválili. Neúčast žáků na této vynucené formě vzdělávání byla velmi malá 

v řádu jednotek žáků (do budoucnosti je však nutné i s touto formou počítat). Vytvořili jsme 

zápůjční fond ICT techniky (také díky jednorázové dotaci MŠMT na ICT vybavení). V naší škole 

jsme pokryli veškeré zájemce o zápůjčku techniky! Také pedagogičtí pracovníci značně na své práci 

prostřednictvím digitálních technologií zapracovali. Výuka, provozní porady a někde i třídní 

schůzky již probíhali v době zavřených škol on-line.  
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Na závěr informací o škole ve školním roce 2020-2021 zdůrazňuji následující, tentokrát stručné, 

informace. 

Základní škola je nadále  zcela a do posledního místa zaplněna. Na střední školy, a opět z velmi 

dobrých umístění, byli přijati prakticky všichni uchazeči. To se týká také gymnázií a víceletých 

gymnázií, kam byli přijati bezezbytku všichni žáci.  Zájmové vzdělávání  (školní družina a školní 

klub) mělo navštěvovat cca  50% žáků školy. Díky covidovým opatřením byla  zájmová činnost 

hodně omezena.  

Školní vzdělávací program  jsme realizovali opět v nouzovém režimu, z větší části distančně. 

Velkým plusem bylo zapojení téměř všech žáků do distanční výuky. Nevýhody samozřejmě není 

potřebné zmiňovat, jsou všeobecně známy. Všichni jsme pracovali ve společném prostředí  MS 

Office Teams.  

Hodnocení finančního zabezpečení školy. Provozní rozpočet a rozpočet na mzdy plně pokrýval 

naše potřeby. Nový způsob financování NIV se jeví jako přínosný, prostředky stouply i na 

nenárokovou složku platu. Škoda, že vykazování  zejména podpůrných opatření je tak složité, 

během roku nepředvídatelné a byrokraticky náročné. Do rozpočtu nám přibyly prostředky na IT 

vybavení pedagogů (notebooky) a založili jsme též zápůjčkový fond IT technologie pro žáky. 

Tým zaměstnanců se mnoho nezměnil. Odešli tři zaměstnanci – pedagogičtí pracovníci (starobní 

důchod – učitelka,  gymnázium – učitel  a asistentka pedagoga do jiného sektoru). 

 

27.  Závěr 

Co sdělit závěrem? Že jsme se přepočítali a v pořadí druhý školní rok byl opět víceméně distanční? 

Že se postupně zhoršuje přístup žáků (nejen) ke standardní školní práci? Že očekáváme radikální 

proměnu škol, jak po stránce obsahu vzdělávání, tak po stránce využívání digitálních prostředků? 

Že musí skončit teoretizování a vzdělávání neuchopitelného? Že hodnocení žáků je již v této podobě 

neudržitelné a i zde dojde nade vší pochybnost k zásadním změnám a přístupům?  Takže se máme 

na co těšit! Určitě nezůstaneme v pozadí. Aktivní přístup a co nejméně „fňukání“ bude tou správnou 

cestou.  Hurá do nového školního roku 2021-2022. 

 

 

V Děčíně  dne  30.9.2021                Mgr. Vít Průša 

            ředitel školy 
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