VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES
DĚČÍN

1. Textová část
1. 1 Základní údaje o škole
Jedná se o plně organizovanou základní školu se dvěma pracovišti. Hlavní budova se nachází
v ul. T. G. Masaryka a sdružuje část tříd prvního stupně a druhý stupeň, v budově v ul. Žižkova se
nacházejí zbylé třídy prvního stupně a školní družina. V jednom ročníku jsou 2–3 třídy. Ke škole
patří školní jídelna, která je v samostatné budově. Součástí školy, stále dosud neprovozovanou,
je školní klub.
Název a adresa školy: ZŠ J. Vohradského Šluknov, okres Děčín
T. G. Masaryka 678
407 77 Šluknov
tel: 412 386 395, 603528926
e-mail: zssluknov@interdata.cz
www.zssluknov.cz
Škola sdružuje:
ZÁKLADNÍ ŠKOLU IZO 102 065 373 kapacita 610 žáků
ŠKOLNÍ DRUŽINU IZO 116 100 419 kapacita 70 žáků
ŠKOLNÍ JÍDELNU IZO 102 641 056 kapacita 400 stravovaných
ŠKOLNÍ KLUB IZO 166 101711 kapacita 200 žáků
Zřizovatel:
Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, tel.: 412 315 331
Údaje o vedení školy:
ředitelka školy Mgr. Eva Hertlová
zástupce pro I. st. Mgr. Lenka Líbalová (výchovná poradkyně pro I. st.)
zástupce pro II. st. Mgr. Renata Sochorová (výchovná poradkyně pro II.st.)
Školská rada:
předseda: p. Vladimír Zeman
členové: Mgr. Sochorová, Mgr. Líbalová, Mgr. Viktorinová, K. Šicová,
Ing. Petroušková, Ing. Lukešová, Mgr. Džumanová a S. Slavíková, DiS
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1. 2 Výchovně vzdělávací program
Název
Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání

platnost dokumentu od 1. 9. 2007

Výuka ve školním roce 2012/13 probíhala ve dvanácti třídách na I. stupni a v devíti třídách na
II. stupni. Průměrný počet žáků ve třídě byl 22, početně nejslabší byl devátý ročník. Ve dvou odděleních školní družiny bylo průběžně zařazeno 64 žáků. Školní klub, který je MŠMT ČR z roku
2007 povolen, stále ještě nebyl v provozu.
Kromě povinných předmětů byly v sedmém až devátém ročníku vyučovány tyto povinně volitelné předměty: 7. ročník  Německý jazyk volitelný, Jazyková a komunikační výchova, Praktická
matematika; 8. a 9. ročník  Německý jazyk volitelný, Konverzace v anglickém jazyce, Sportovní
hry a Ekologický seminář.
Ve škole jsou vyučovány dva cizí jazyky  anglický a německý.
Součástí školního vzdělávacího programu jsou EVVO1, sexuální výchova, výchova k volbě povolání, multikulturní výchova a PRIPRE2.

1. 3 Prostorové, materiální a personální podmínky
1.3.1 Prostorové podmínky
Škola má tři budovy. V hlavní budově v ulici T. G. Masaryka sídlí ředitelství školy a administrativní úsek. V letošním roce tu byl umístěn 5. ročník a všechny třídy II. stupně.
K výuce se na II. stupni používá jedenáct odborných pracoven  pro zeměpis, přírodopis, cizí jazyky, fyziku a chemii, hudební výchovu a pracovní vyučování  cvičná kuchyň a školní dílny. Součástí učebny fyziky a chemie je kabinet, který se zároveň využívá jako laboratoř při praktických
cvičeních. K odborným učebnám patří i dvě pracovny PC a interaktivní učebna, které jsou využívány k výuce i k mimoškolním činnostem. K pracovnám náleží kabinety, které jsou průběžně vybavo-
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environmentální výchova
primární prevence sociálně patologických jevů
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vány pomůckami podle požadavků metodických orgánů3 a předmětových komisí4. Zázemím učitelů
jsou dvě sborovny, jedna pro učitele druhého a jedna pro učitele prvního stupně.
Ve druhém patře budovy se nachází aula, kde mohou probíhat společenské a kulturní akce školy. Aula ale v posledních letech slouží jako skladový prostor pro nábytek, který byl vyroben
na zakázku do třetího patra, ovšem musel být demontován kvůli havarijnímu stavu těchto prostor.
V suterénu jsou šatny a skladové prostory. Spojovací chodbou je napojena na hlavní budovu tělocvična, kde jsou dva sály. Oba sály využívá škola k výuce tělesné výchovy a pro zájmovou činnost žáků. Současně je tělocvična k dispozici ostatním školám ve městě a v odpoledních a večerních
hodinách veřejnosti. Součástí budovy je i školní pozemek. Zde se nachází hřiště s umělým povrchem a doskočiště, které je využíváno při hodinách tělesné výchovy.
V Zahradní ulici je školní jídelna. Část prostor v přízemí této budovy škola pronajímá a část je
upravena pro případnou výuku pracovních činností – jsou zde umístěny školní dílny.
Třetím objektem je budova v Žižkově ulici. Jedná se o dvě propojené budovy. Ve starší části
se nachází tělocvična, dvě oddělení školní družiny, třídy třetího a druhého ročníku a učebna s interaktivní tabulí.
V přístavbě byly v tomto školním roce třídy 1. a 4. ročníku, učebna informatiky, učebna pro výuku jazyků a hudební výchovy a kabinet I. stupně. V zadním traktu je prostorný dvůr, který bývá
využíván při hodinách tělesné výchovy nebo pro činnost školní družiny a školní zahrada.
Vytápění objektů školy je řešeno částečně napojením na městskou výtopnu (budova 678) a částečně vlastními plynovými kotly (budova 722).
Objekt školy v ulici T. G. Masaryka prošel v letech 2006 – 2007 rekonstrukcí, která však škole
paradoxně nepomohla. Díky neodborným zásahům zhotovitele a nedostatečnému stavebnímu dozoru ze strany investora byly způsobeny takové škody, které zapříčinily havarijní stav budovy. Následujících šest let probíhaly a nadále probíhají opravy, které jsou náročné jak finančně, tak časově.
Západní křídlo třetího patra, kde se měl nacházet školní klub, jazyková pracovna a učebna společenskovědních předmětů, nebylo ani v tomto školním roce předáno do užívání. Celá rekonstrukce
a následné opravy tedy už sedmý školní rok výrazně negativně ovlivňují život a provoz školy.
1.3.2 Materiální podmínky
Kmenové třídy školy jsou vybaveny stavitelným žákovským nábytkem. Ve všech učebnách jsou
keramické tabule s magnetickou úpravou povrchu. Na druhém stupni jsou kombinované pro popis
3
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dále jen MO
dále jen PK
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křídou a fixem. V pracovně fyziky, přírodopisu a zeměpisu jsou tabule pylonové, posuvné dvoudeskové, v učebnách informatiky posuvné jednodeskové a v ostatních třídách jsou tabule pylonové,
posuvné dvoukřídlé.
Na škole je k dispozici 78 PC sestav, všechny s připojením na internet, z toho 57 jich je v počítačových učebnách, dvě ve školní družině a tři v odborných pracovnách. Další jsou rozmístěny
ve sborovnách, kabinetech, v sekretariátu školy a ve školní jídelně. Všechny objekty školy jsou
propojeny do školní sítě. Učitelé mají k dispozici 30 notebooků pro svou práci i pro práci
v hodinách.
K výuce se používá dvacet dataprojektorů, z toho tři jsou interaktivní a dvě interaktivní tabule.
V některých kmenových třídách a odborných pracovnách na druhém stupni jsou ještě zpětné projektory, které sice částečně nahradila modernější technika, ale přesto mají stále ještě v některých předmětech a při některých činnostech své využití. Všechny prostory školy jsou kompletně zasíťovány.
Průběžně se doplňuje programové vybavení, dle potřeb je aktualizován základní software. Do technického vybavení patří i audiotechnika, která se doplňuje. V několika odborných pracovnách
a v obou odděleních školní družiny jsou televize s DVD přehrávači. Pro potřeby učitelů, žáků i administrativy jsou k dispozici čtyři kopírky a sedm tiskáren.
Jednotlivé kabinety jsou průběžně doplňovány odbornými publikacemi, doplňkovými učebnicemi, názornými pomůckami a nástěnnými obrazy. Kabinet cizích jazyků je dovybavován hlavně
slovníky a doplňkovými učebnicemi, převážně pro angličtinu a němčinu.
V obou budovách školy je elektronický docházkový systém, který slouží k evidenci pracovní doby. Všechny budovy včetně školní jídelny jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím systémem.
1.3.3 Personální podmínky
Během letošního roku se odstěhovalo nebo odešlo ze školy 25 žáků a přistěhovalo se 28 žáků.
Stav k 30. 9. 2012 byl 462 žáků, k 30. 6. 2013 pak 457 žáků. Ve škole pracoval 33 členný pedagogický sbor, do kterého patří i asistent pedagoga a dvě vychovatelky školní družiny.
Ekonomický úsek zajišťují účetní a hospodářka. Na správním úseku pracovaly tři uklízečky
na plný a dvě na poloviční úvazek a dva školníci. Školní jídelna má čtyři zaměstnance. Ve škole
nepracuje odborová organizace.
82 % pedagogického sboru tvoří kvalifikovaní učitelé, 9 % ped. pracovníků si doplňuje studium
k získání kvalifikace a 9 % jsou nekvalifikovaní.
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1. 4 Výchovné poradenství, PRIPRE, EVVO
Funkci výchovného poradce vykonávaly pro I. st. Mgr. Líbalová a pro II. st. Mgr. Sochorová.
Metodikem primární prevence byl Mgr. Filip Kadeřábek, na prvním stupni zajišťovala primární
prevenci H. Syrochmanová.
EVVO koordinuje Mgr. Lenka Steklá.
1.4.1 Výchovné poradenství
V průběhu školní roku 2012/2013 zajišťovaly obě výchovné poradkyně činnosti v níže uvedených výchovných oblastech:


Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (integrovaní žáci, žáci s SVPU5, žáci
ze sociálně znevýhodněného prostředí včetně žáků cizinců)
o sledování žáků s výukovými problémy a návrhy na další péči o tyto žáky ve spolupráci
s ostatními pedagogickými pracovníky,
o zajišťování vyšetření v PPP, v SPC6,
o pomoc učitelům při:
-

zprostředkování podkladů pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření

-

při zpracování dokumentace těchto žáků

-

metodická pomoc všem učitelům vzdělávajícím tyto žáky i učitelům poskytujícím
nápravnou péči,

o poradenská činnost pro rodiče,
o sledování žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (v součinnosti s třídními učiteli)
o spolupráce na začleňování žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí do výuky
a do třídního kolektivu, v případě potřeby pomoc při přijímání opatření směřujících
ke zlepšení situace,
o účast na jednání s rodiči sociálně znevýhodněných a problémových žáků,

5

specifická vývojová porucha učení

6

Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum
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o poradenská činnost pro rodiče žáků ze soc. znevýhodněného prostředí a návrhy opatření
(zejména u rodin ve velmi obtížných situací) ve spolupráci se sociálním odborem
při MÚ Šluknov a OSPOD7 Rumburk.


Péče o žáky s výchovnými problémy
o vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost
(v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky)
o kontrolní činnost v oblasti vedení dokumentace těchto žáků třídními učiteli
o poradenská činnost pro žáky v obtížných situacích
o návrhy na řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák ), v případě potřeby účast při jednání s rodiči
o spolupráce s dalšími institucemi při řešení problémů těchto žáků
o pomoc třídním učitelům při řešení problémových jevů v třídním kolektivu a v případě
potřeby zajištění odborné pomoci



Další metodická a informační činnost
o metodická pomoc a spolupráce na sestavování a aktualizaci ŠVP8 z hlediska vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
o informační činnost v oblasti výchovného poradenství v rámci školy
o informační činnost pro žáky a jejich rodiče o činnosti pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra a o dalších poradenských službách v regionu
(úřad práce, sociální péče, krizová centra, volnočasové aktivity pro žáky…)
o poradenská činnost pro žáky v obtížných situacích a pro jejich rodiče
o sestavování plánu činností pro asistentku pedagoga (včetně organizačního zajištění)
o spolupráce s metodikem PRIPRE zejména při prevenci neomluvené absence a dalších
soc. patologických jevů a na organizačním zajištění vzdělávacích programů z oblasti
etické výchovy včetně multikulturní výchovy a spolupráce s ostatními pedagogy na zavádění a vyhodnocení preventivních programů (protidrogová prevence, vandalismus, šikana…)
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Orgán sociálně právní ochrany dětí
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Školní vzdělávací program
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 Kariérové poradenství (Mgr. R. Sochorová)
o poradenská a informační činnost pro žáky a rodiče, pomoc při vyplňování přihlášek
ke studiu, předávání aktuálních informací ze středních škol a zajišťování besed se zástupci okolních středních škol, popř. zajišťování exkurzí na těchto školách
o spolupráce s třídními učiteli vycházejících tříd v dané problematice
o organizace schůzky zástupců středních škol s vycházejícími žáky a s jejich zákonnými
zástupci a zajištění účasti žáků na výstavě Vzdělávání v Rumburku
o spolupráce s vyučujícími předmětu Pracovní činnosti (tem. okruh Svět práce), spolupráce na sestavování tem. plánu, při zajišťování exkurzí do okolních podniků a besed se zástupci různých povolání


Vedení dokumentace
o evidence odborných zpráv o žácích v poradenské péči
o aktualizace a kontrola databáze žáků s vývojovými poruchami učení, integrovaných žáků, žáků cizinců a žáků s dalšími problémy
o kontrola a evidence individuálních vzdělávacích plánů a pravidelné čtvrtletní vyhodnocení
o zajišťování společných konzultačních schůzek pracovníků PPP Rumburk a PPP Děčín
s ostatními pedagogy, a zákonnými zástupci žáků při vyhodnocování a naplňování individuálních vzdělávacích plánů



Spolupráce s ostatními institucemi
o PPP Rumburk, PPP Děčín, SPC Rumburk, SPC Děčín, IPS při ÚP Rumburk, MŠ
ve Šluknově
o komise SPOD při MÚ Šluknov, se sociálním odborem MÚ Šluknov, s odborem sociálních věcí při MÚ Rumburk, s městskou policií, popřípadě s Policií ČR
o účast na pravidelných poradách výchovných poradců se zástupci sociálního odboru města Šluknov
o účast na poradách pro výchovné poradce organizovaných PPP Rumburk
o spolupráce s Vietnamskou komunitou Rožany
Žáci vedení v PPP
I. stupeň 17 žáků / 7 dívek
II. stupeň 54 žáků / 18 dívek
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Celkem 71 žáků / 25 dívek
Integrovaní žáci (PPP a SPC)
I. stupeň 8 žáků / 0 dívek
II. stupeň 16 žáků / 5 dívek
Celkem 24 žáků / 5 dívek
Žáci zapsaní do 1. ročníku, odklad pov. školní docházky
Zápis do prvního ročníku proběhl 4. 2. 2013, dodatečný zápis pak proběhl ve dvou termínech
(25. 2. a 7. 3. 2013).
Žáci řádně zapsaní do prvního ročníku: 81 žáků
Odklad školní docházky 2013/2014: 13 žáků
Přípravná třída

10 žáků

Komise SPOD při MÚ Šluknov
I. stupeň 3 žáci / 2 dívky
II. stupeň 1 žák
Celkem 4 žáci / 2 dívky
Vycházející žáci
na víceleté gymnázium přijato

7 žáků / 5 dívek

vycházející žáci z nižších ročníků 4 žáci / 1 dívka
vycházející žáci z 9. ročníku

40 žáků / 23 dívek

žádost o prodloužení školní docházky 3 / 0 (jeden z těchto žáků povolení nevyužil)
Žáci cizinci

10/3

1.4.2 Realizace školního minimálního preventivního programu
Během celého školního roku byly cíle Minimálního preventivního programu plněny podle plánu.
Klima školy je z hlediska prevence pozitivní a nebyl zaznamenán nějaký neřešitelný problém.
Mezi největší témata z hlediska prevence na škole stále patří zneužívání návykových látek (kouření,
alkohol), neomluvené hodiny, vandalismus a šikana. Intenzivněji jsme se začali věnovat nevhodnému a vulgárnímu vyjadřování žáků. Několik případů chování s rysy šikany bylo ihned řešeno
a úspěšně potlačeno v raném stadiu, lze konstatovat, že se nám tento problém daří úspěšně eliminovat. Čtyři žáci byli projednáváni na komisi SPOD MÚ, tři byli odebráni z rodiny do ústavní výchovy. Vždy šlo ale o žáky z velice špatného sociálního a rodinného prostředí. Řešení a zlepšení těchto
případů je mimořádně složité, komplikované a dlouhodobé.
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Témata specifické prevence sociálně patologických jevů jako: zdravý způsob života, prevence
osobního ohrožení a zneužívání návykových látek, alkohol, kouření, drogy, šikanování, závislost
na automatech, vyrovnávání se s problémy, národnostní menšiny, kulturní hodnoty, totalitní systémy (komunismus, fašismus, nacismus) tolerance ve společnosti, netolerantnost, rasismus, xenofobie a extremistické projevy v chování lidí a lidská práva byla aplikovaná v běžné školní výuce.
V úzké spolupráci s OSPOD Rumburk, Sociálním odborem Šluknov, Oblastní charitou Šluknov,
SVP ETOP Děčín, Policií ČR, Městskou policií Šluknov, asistenty prevence kriminality, apod. škola pokračovala podobně jako v předešlých letech.
Škola zakoupila další kusy společenské – didaktické hry Finanční gramotnost, která je určena
hlavně pro hodiny matematiky a rodinné a občanské výchovy, lze ji ale využít i při jiných příležitostech a metodickou učebnici Finanční gramotnost. Hra byla letos využita v 7. ročníku při hodinách praktické matematiky. Podobně škola získala z vlastních prostředků i pomocí peněz z Fondů
EU několik kusů hry Multipolis, která je zaměřená na multikulturní výchovu.
V rámci PRIPRE podala škola v letošním školním roce tři žádosti o dotace (vyhlášené dotační tituly). Dvě žádosti směřovaly na Krajský úřad Ústeckého kraje (vzdělávání pedagogického sboru
v oblasti šikany, financování osvědčené PRI – PRE přednášky Pavla Pabiána na téma „Sex, drogy
a vztahy“) a jedna na MŠMT (vzdělávání pedagogického sboru v oblasti Etické výchovy a pořízení
nové literatury, učebnic, pracovních sešitů pro tuto vzdělávací oblast).
Během školního roku bylo realizováno mnoho specifických i nespecifických primárně preventivních přednášek, besed, programů, her apod.
O většině akcí v oblasti primární prevence informují webové stránky školy. Cílem pro další
školní rok je podávat ještě obsáhlejší a přehlednější informace z oblasti PRIPRE ve vlastní rubrice
na webu školy a zaměřit se na osvětovou činnost pro rodičovskou veřejnost.
Aktivity v rámci PRIPRE
První stupeň:
Vyučující využívali v hodinách převážně DVD Záchranný kruh, které škola vlastní. Jsou podle
nich dobře a srozumitelně zpracované. Nově letos přibyla DVD z dopravní výchovy.
DVD: Požáry 1 a 2. Havárie. Osobní nebezpečí. Zemětřesení, sesuvy půdy a laviny. Příručka
první pomoci. Terorismus a jiné hrozby. Atmosférické poruchy. Povodně. Běžná rizika. Mimořádné
události 1 a 2. Dopravní výchova, kolo.
Proběhly interaktivní besedy „Dívčí a chlapecká puberta“ a celý první stupeň byl proškolen programem „Etické dílny“. Byla vybrána tato témata: Jak se chránit v nebezpečných situacích? Jak mít
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pěkné vztahy s rodiči? Jak se nehádat se sourozenci? Jak překonat starosti ve škole? Jak se stát dobrým kamarádem? Jak hospodařit se svými penězi? Co dělat se svým vzhledem?
V 1. ročníku proběhly krátké vycházky se zaměřením na dopravu, bezpečnost a nebezpečné situace. Ve 2. ročníku proběhla beseda s Policií ČR a Městskou policiíi ve Šluknově: jízdní kolo, bezpečnost na silnici, krizové situace. V červnu pak proběhla ještě výchova na dopravním hřišti.
Ve 3. 5. ročníku byla pozornost věnována nejen dopravní výchově a nebezpečným situacím, ale
i tématům národnostních menšin, šikaně, kyberšikaně a nebezpečí internetu.
Rodiče žáků byli na třídních schůzkách seznámeni s programem „Seznam se bezpečně“.
(http://www.seznamsebezpecne.cz/)
Druhý stupeň:
6. ročník – beseda s pracovníky Sociálního odboru města Rumburk na téma manželství a rozvod,
účast v soutěži „SAPERE – vědět, jak žít“, 6.A, 6.C – téma zdravý životní styl
7. ročník – školení první pomoci – ve spolupráci s ČČK Šluknov, tři dvouhodinové bloky přednášek z cyklu „Etické dílny“ (Kdo jsem, Rodina, Život v mediální džungli), sociometrické šetření
klimatu ve třídách – PPP Rumburk, test – Bezpečí užívání internetu dětmi a mladistvými (jde
o dlouhodobé testování a sledování vývoje žáků).
8. ročník - přednáška Pavla Pabiána na téma „Drogy, sex a vztahy“, exkurze Senát ČR, Pražský
hrad.
9. ročník – účast na Výstavě vzdělávání v Rumburku, přednáška Pavla Pabiána na téma „Drogy,
sex a vztahy“, exkurze na téma holocaust – Památník Terezín, přednáška „Hrozby extremismu, příležitosti demokracie – výchova k aktivnímu občanství“ (organizace MAJÁK o.p.s. – Patrik Müller).
6.–9. ročníky – soutěž finanční gramotnost, školní kolo proběhlo v prosinci, tým naší školy (žáci
8. a 9. ročníku) vyhrál okresní kolo, v krajském skončil na 4. nepostupovém místě.
Probíhaly různé sportovní turnaje v některých dnech školního volna, např. o vánočních prázdninách  pětihodinový maraton ve florbalu, basketbalu, fotbalu a posilování. Žáci se účastnili Šluknovské ligy (celoroční sportovní soutěž mezi školami ze Šluknovského výběžku), naše škola obhájila loňské první místo. Za velkého zájmu žáků všech tříd proběhla v říjnu Školní plavecká soutěž.
Konečné čtvrté místo škola obsadila v dalším ročníku soutěže Duha mezi školami ze Šluknovského
výběžku (dílčí závody školního týmu na různá témata v průběhu roku).
Zájmová činnost:
Aktivity školní družiny a rozmanitá mimoškolní zájmová činnost jsou přehledně uvedeny v dalších částech zprávy. Byly organizovány žáky oblíbené „přespávandy“ několika ročníků ve školních
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tělocvičnách. Probíhaly výlety, nejčastěji do okolí města, na obou stupních téměř v každé třídě.
Třídní učitelé organizují společné návštěvy kina, výstav, táboráky, posezení s rodiči apod.
V květnu proběhla Školní akademie, která sklidila velký úspěch mezi žáky i rodiči.
Mezitřídní spolupráce 1. a 2. stupeň ZŠ
9. ročník – patronát nad nižšími ročníky (Mikuláš, projektový den ČS Švýcarsko)
6. B, 6. C s 9. B - soutěžní odpoledne v rámci uvítání 6.B na druhém stupni, pomoc 9. B při projektovém dnu Naše škola (ČS Švýcarsko)
6. B, 6. C – akce pro první třídy (Helloween, apod.)
Aktivity metodika PRIPRE
Metodik primární prevence se pravidelně zúčastňoval pracovních setkání metodiků a účastnil se
i několika školení v rámci DVPP9. Poznatky a informace z těchto setkání předával ped. pracovníkům školy na pravidelných provozních poradách, a to:
jak řešit ve škole případy užívání návykových látek žáky, jak vést komunikaci prostřednictvím

-

Facebooku v oboustranné linii žák – učitel a jak mít ve škole ideálně nastavené kompetence
mezi výchovným poradcem a metodikem primární prevence.
škola byla přihlášena do preventivního programu Policie ČR „AMOK“, týkající se střelby

-

na školách
zprostředkován přístup k videospotům s tématikou primární prevence a předány nové informa-

-

ce a výukové materiály o nemoci AIDS
informace o příkladech dobré praxe škol v regionu v oblasti spolupráce školy s rodiči na vý-

-

chovně – vzdělávacím procesu (dotazníky škola – rodiče, jak dostat rodiče do školy, co dělat
s žákem s totálním nezájmem ve třídě, apod.)
informace z přednášky členů Národní protidrogové centrály v Praze  návykové látky, nové

-

drogy, drogy ve školním prostředí (jak je odhalovat, postup při odhalení drogy ve škole, školní
řád a drogy, apod.)
podán podnět na Českou obchodní inspekci pro důvodné podezření z prodeje cigaret (i kuso-

-

vých) žákům naší školy v obchodě s potravinami v sousedství školy. Příslušné státní orgány
případ prošetřily, v závěrečné zprávě sdělily, že bylo zjištěno pouze drobnější pochybení jiného
charakteru, s následným postihem dle platných zákonů.

9

další vzdělávání pedagogických pracovníků
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1.4.3 EVVO
Plán EVVO byl z velké části splněn, občas došlo k drobným úpravám či přesunům termínů.
Průřezové téma EV bylo zařazováno do jednotlivých předmětů podle ŠVP, u žáků byl budován
pozitivní vztah k přírodě, regionu i životnímu prostředí, žáci byli vedeni k šetrnému nakládání
se zdroji, k třídění odpadů, k využívání odpadových a přírodních materiálů.
S environmentální výchovou úzce souvisela většina projektové výuky:
 na 1. stupni projektové dny zaměřené na jednotlivá roční období: Podzim, Zima – Vánoce, Jaro
– Velikonoce, poznávání svého nejbližšího okolí, Den Země,
 na 2. stupni projektová výuka Vzduch, Odpady, Voda, Globální problémy, Náš region,
Den Země.
Ve 4. roč. probíhal celoroční projekt Les, v 5. roč. byla zařazena vícedenní projektová výuka Putování vody.
Žáci 5.9. roč. se zapojili do projektu „Přes hranice ke hvězdám“ realizovaném německými
partnery. Od ledna jsme začali s přeměnou školní zahrady u budovy školy na venkovní učebnu (projekt „Zahrada – náš učitel“). Na druhém stupni se všechny třídy v souvislosti s tímto projektem zapojily do soutěže „O nejlepší návrh školní zahrady“. (Podrobněji k těmto projektům v další části
výr. zprávy.)
V rámci exkurzí a výletů žáci navštívili zajímavá místa především bližšího regionu: Krásnou Lípu (Správu a Dům NPČŠ) a NP České Švýcarsko (2., 3. roč, 9. A), Naturu Rumburk (4. roč. –
dvoudenní pobyt), vodní nádrž Chřibskou (5. roč.), Jiřetín pod Jedlovou (7. roč.), Panskou skálu
a Českolipsko (5. roč.), planetárium v Praze (5. roč.).
Výuka byla doplněna zajímavými přednáškami a výukovými programy pro žáky v rámci tematických plánů: Včelařství (6. roč.), Rybářství (7. roč.), Myslivost (9. roč.), Geologie NP České Švýcarsko (9. A), Dravci (3. roč., 7. roč.), Les (4. roč.), Meteorologická stanice při SLŠ (6. roč.).
Již tradičně jsme využili možnost navštívit podzimní výstavu hub v Domě kultury (1. i 2. stupeň).
Škola se účastnila projektu Recyklohraní, žáci měli možnost ve škole odevzdávat použité baterie
a elektroodpad.
Na prvním stupni zájemci navštěvovali kroužky Pletení z pedigu a Poznávej své okolí. Žáci
2. stupně se zúčastnili soutěží Mladý ochránce přírody (pořádala SLŠ a SOŠ Šluknov), Biologické
olympiády (školní i okresní kolo) a soutěže Duha (kolo zaměřené na ekologii a poznávání přírody).
V průběhu roku probíhala spolupráce mezi třídami 1. i 2. stupně. Na 2. stupni byl zařazen volitelný předmět ekologický seminář.
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Environmentální výchovu do své činnosti po celý rok zařazovaly i obě vychovatelky ze školní
družiny, ať již v rámci celoročních projektů: Tady jsem doma – Česká republika (ochrana životního
prostředí, chování v přírodě) nebo Dál, výš, rychleji (pobyt ve volné přírodě, turistické vycházky),
či krátkodobějšími projekty: Den stromů, Den Země. Žáci se zúčastnili výtvarné soutěže na záchranu vlakového spojení Rumburk – Panský – Mikulášovice: „Turistickým vlakem Českým Švýcarskem“ a navštívili rozhlednu na Vlčí hoře.
V rámci DVPP se tři učitelky zúčastnily Krajské konference EVVO Kapradí, dalších dvou školení se účastnila koordinátorka EVVO (konference E-DUR Praha a konference ekologické výchovy
v Krásné Lípě). Získali jsme výukové materiály pro ekologickou výchovu na 1. i 2. stupni (Zelený
ostrov, Zlatá nit, Udržitelný ostrov). Náměty z těchto materiálů jsme již částečně využili především
během projektové výuky. Další vyučující se účastnila semináře Zážitková zoologie.
Z plánu EVVO se letos neuskutečnila exkurze 6. roč. do ZOO Liberec (pro malý zájem žáků)
a ani výukové programy Ptáci NPČŠ a Savci NPČŠ pro 7. a 8. roč. (pro nemoc školitele).

1. 5 Školní družina
Družina je otevřena denně od 6.00 hod. do 8.00 hod. a od 11.30 hod. do 15.30 hod.
Náplň školní družiny zajišťují dvě vychovatelky. Hlavním pracovním dokumentem je ŠVP
pro ŠD, kde je rozpracován zároveň i roční plán. Nejen pestrá denní činnost, ale i promyšlené
a dlouhodobé projekty s kvalitními výstupy, které zpracovávají dětem blízká témata a snaha o aktivní zapojení rodičů významnou měrou zvyšují kvalitu výchovně vzdělávací činností školní družiny i školy.
Družina realizuje vých. vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových,
rekreačních a zájmových aktivit, umožňuje také žákům přípravu na vyučování. Činnosti probíhají
v odděleních ŠD, lze také využívat i dalších prostor školy, jako např. tělocvičnu, hudebnu apod.
V době vedlejších prázdnin je provoz družiny zajišťován pouze tehdy, pokud je přihlášeno alespoň deset žáků. Informace o prázdninovém provozu dostávají rodiče v dostatečném předstihu
od vychovatelek ŠD. Na prázdninový provoz přihlašují rodiče děti písemně.
Informace pro rodiče a veřejnost jsou zveřejňovány na webu školy, kde je také soustavně prezentována bohatá činnost.
V letošním školním roce se obě oddělení školní družiny zaměřily na dva celoroční projekty. První projekt se nazýval Tady jsem doma – Česká republika a druhý projekt s názvem Dál, výš,
rychleji byl sportovně zaměřený.
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V rámci projektu Tady jsem doma putovali žáci po jednotlivých krajích České republiky (s využitím interaktivní učebny), seznamovali se se zajímavostmi (přírodními, technickými, aj.), luštili
křížovky, tajenky a plnili jednoduché úkoly. Křížovky a kvízy na daná témata děti zvládaly celkem
dobře. Témata krajů byla zpracovávána i v estetické činnosti. Při těchto činnostech žáci pracovali
rychle a bez fantazie, časté potíže jim činilo stříhání a skládání. Na základě výsledků jejich práce
bylo nutné snížit náročnost činností. Zároveň byl uskutečněn pouze jeden výlet po rozhlednách
v blízkém okolí – Vlčí hora. Výlety jsou u dětí velmi žádané, ale letošní nepříznivé počasí bohužel
nedovolilo uskutečnit jich více.
Tento projekt byl také zaměřen na putování po místech známých z českých pohádek. Při tom bylo
konstatováno, že bohužel děti tradiční pohádky moc neznají. Z toho vyplynul námět pro přípravu
projektů na příští školní rok. Je čím dál víc obtížnější děti zaujmout a nadchnout.
Další celoroční projekt Dál, výš, rychleji byl zaměřen na rozvoj pohybových schopností dětí. Cílem bylo zábavnou formou rozvíjet pohyblivost a zdatnost dětí a zaměřit se na zdravý životní styl.
V rámci projektu žáci soutěžili (jednotlivě i ve skupinách) a spolupracovali v týmech. Důraz byl kladen na aktivní využití volného času, na zásady zdravé výživy (boj proti dětské obezitě – ovoce a zelenina, stravování ve školní jídelně – ochutnávky neznámých jídel, zeleninových salátů apod.).
Během projektu byly plněny úkoly při různých soutěžích jako byly např. Sportovně zábavná soutěž,
Rekordyáda, Utkání mezi družinami (fotbálek, pexeso, vybíjená), Olympiáda ŠD a Turistické výlety.
Tento projekt měl u dětí kladný ohlas – děti jsou velmi soutěživé a rády mezi sebou měří síly. Sportovní úkoly byly sestaveny tak, aby v průběhu roku měly šanci na výhru i menší a slabší děti.
Během školního roku byly realizovány i další aktivity – karneval, Den Země – výtvarná soutěž,
tematicky zaměřené stopované (rozmanitosti přírody a dopravní výchova).
Současně byl v průběhu roku plněn plán EVVO – Masopust, Mezinárodní den mateřského jazyka, Světový den vody, Světový den zdraví, Velikonoce, Den Země, Světový den bez tabáku, Pozorování změn v přírodě.
V závěru školního roku se školní družina úspěšně zúčastnila výtvarné soutěže „Turistickým vlakem do Českého Švýcarska“, která byla vyhlášena Národním parkem Českého Švýcarska v Krásné
Lípě (záchrana vlakového spojení Rumburk – Panský – Mikulášovice). S kolektivní prací se žáci
umístili na 3. místě.
Kulturních akcí pořádaných městem se školní družina v tomto školním roce neúčastnila. Důvodem jsou zpoplatněné akce na zámku. Nutností je účast všech dětí na těchto akcích, což nelze zajistit, protože pro většinu rodičů to znamená (s ohledem na jiné, další výdaje) značnou finanční náročnost.
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Celoroční činnost obou oddělení školní družiny byla pravidelně prezentována na webových
stránkách školy.

1. 6 Zájmová činnost
Na škole celoročně probíhaly zájmové útvary rozmanitě zaměřené. Přehled zájmových útvarů
je uveden v tabulkové části výroční zprávy.
Výtvarné kroužky při školní družině vedly paní vychovatelky I. Fišerová a M. Šimonková. Během
celého školního roku si žáci vyzkoušeli různé tvořivé výtvarné techniky jako jsou např. 3 D origami, fleurogami, kusudama, papírové tkaní, pletení z papíru, iris folding, malování na textil voskovými barvami, mramorování, malování na kameny,…) a zdokonalovali již známé techniky (kresba
temperou, tužkou, anilínovou a voskovou barvou a kombinované techniky – práce se šablonou, dokreslování, frotáž, koláž,…). Při práci také zpracovávali odpadový materiál (kartony, novinový papír, vaječné skořápky, CD). Největší oblibu si u dětí získala technika origami. Podle ohlasů dětí
a rodičů se činnost výtvarného kroužku líbila.
Logopedickou prevenci vedly Mgr. Viktorinová (pro žáky 1. ročníku) a Mgr. Ganišinová (pro žáky
2. ročníku). V průběhu školního roku se hravou formou (s využitím říkadel, básniček a písniček)
zaměřovaly na dechová a fonační cvičení, nácvik sluchového a zrakového vnímání, na rozvoj motoriky mluvidel a artikulační cvičení, na rozvoj představivosti, slovní zásoby, správného tempa a rytmu v řeči a na individuální logopedickou nápravu. Žáci navštěvovali kroužek pravidelně a u většiny
z nich došlo i ke zlepšení řečových dovedností.
DYS kroužek vedla Mgr. Viktorinová. Byl zaměřen na posilování zrakového a sluchového vnímání.
Dále byla prováděna cvičení na koncentraci pozornosti, na posilování paměti, matematické představivosti, grafomotorická cvičení, na obohacování slovní zásoby a čtení s porozuměním. K práci byly
využity pracovní listy, obrazový materiál a hry.
Čeština pro cizince. Tento kroužek byl zahájen až od druhého pololetí a vedla jej Mgr. Viktorinová.
Kroužek navštěvovala jedna žákyně vietnamské národnosti, která se do ČR přistěhovala začátkem
měsíce února a při nástupu do školy měla téměř nulovou slovní zásobu. Celé druhé pololetí se paní
učitelka zaměřovala na obohacování slovní zásoby a na správnou výslovnost. Postupně byla probírána různá témata jako jsou např. škola, rodina, zvířata, čas, rozhovory, pozdravy, základní fráze,
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barvy,…apod. Žákyně tento zájmový útvar navštěvovala pravidelně a v českém jazyce byly zaznamenány velké pokroky, o které se také mimo jiné zasloužily třídní učitelka a asistentka pedagoga.
Rybářský kroužek vedla Mgr. Ganišinová, byl navštěvován žáky 1. i 2. stupně. Činnosti tohoto
kroužku byly zaměřené na poznávání ryb, vyplňování rybářské povolenky, vázání háčků, aj.
Konverzace v anglickém jazyce pod vedením Mgr. Zahejské pro žáky čtvrtého ročníku. Konverzace
probíhala po celý školní rok hravou formou, důraz byl kladen především na mluvené slovo, čtení,
práci se slovníkem a na dramatizaci. Žáci se po celý školní rok do činnosti v kroužku aktivně zapojovali. Činnost kroužku byla završena vystoupením žáků na Školní akademii (scénka o cestování
v anglickém jazyce).
Divadelní kroužek pod vedením K. Vidimské probíhal po celý školní rok, byli v něm zapojeni žáci
1. i 2. stupně. S výsledky jejich činnosti se diváci mohli seznámit na různých představeních konaných pro veřejnost.
Pletení z pedigu vedli pro žáky třetího a čtvrtého ročníku K. Vidimská a Mgr. Krákora. Žáci pracovali po celý školní rok s chutí a naučili se plést z pedigu např. zvonečky a košíky. Zapojili se
i do akcí pořádaných zřizovatelem a svou činnost prezentovali na závěr i na zámeckých slavnostech.
Příprava ke studiu z matematiky pod vedením Mgr. Steklé pro žáky devátého ročníku. Ve druhém
pololetí, když již žákům bylo zřejmé, že budou bez problémů přijati na vybrané střední školy, byla
již činnost kroužku ukončena. Několik vytrvalců se ale matematice v odpoledních hodinách spolu
s paní učitelkou věnovalo i nadále.
Konverzace v anglickém jazyce pod vedení p. učitelky Rejzkové. Činnost kroužku byla koncem
dubna ukončena, protože s blížícím se koncem školního roku chuť žáků věnovat se anglickému
jazyku odpoledne slábla.
Během celého školního roku bylo nejvíce zájmových útvarů sportovně zaměřených. Jednalo se
o níže uvedené zájmové útvary:
Košíková, Sportovní kroužek a Florbal pro pokročilé pod vedením p. učitele Švarce. Tréninky košíkové byly určeny pro žáky 4. a 5. ročníku a na jejich vedení se podílel i p. Šišulák ze Schrődinge-
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rova institutu. Pro tyto žáky bylo v průběhu roku zorganizováno několik turnajů. Bohužel docházka
na tyto kroužky byla značně nepravidelná, jen zlomek žáků měl docházku vyšší než 65 %.
Sportovní kroužek pro žáky prvního a druhého ročníku, který vedly Mgr. Schneiderová
a Mgr. Jirků. Byly připraveny různé sportovní aktivity – soutěživé hry, pohybové a míčové hry,
kondiční cvičení, akrobatická cvičení, cvičení s tyčemi a pod. Většina žáků tento kroužek pravidelně navštěvovala.
Tělovýchovný kroužek pod vedením H. Syrochmanové navštěvovali zejména žáci čtvrtého ročníku.
Činnost kroužku byla zaměřena na pohybové hry v přírodě a při nepříznivém počasí v tělocvičně.
Žáci se pravidelně do činnosti kroužku zapojovali.
Sportovní kroužek pro žáky třetího a čtvrtého ročníku vedl Mgr. Krákora. Tento kroužek byl zaměřen zejména na florbal a vzhledem k zájmu žáků, byl celoročně hojně navštěvován.
Odbíjená a Florbal vedla Mgr. Gallová (florbal za pomoci p. Galla). Do činnosti byli zapojeni žáci
prvního i druhého stupně. Volejbalisté se účastnili také několika turnajů.
Sálová kopaná pod vedením Mgr. Kadeřábka.
Žurnalistický kroužek pod vedením Mgr. Kadeřábka. Žáci se zde pokoušeli o své literární prvotiny
a snažili se všechny aktivity školy, ale i mnoho dalšího popsat. Bohužel ti nejtalentovanější žáci
byli velmi vytíženi různými dalšími aktivitami a bylo těžké najít společné volné chvíle k setkávání.
Přesto se s výsledky činnosti mladých žurnalistů mohli čtenáři setkat na webových stránkách školy.
Protože od září 2012 platí novela vyhlášky 256/2012 Sb., která již neumožňuje uvádět zájmové
útvary na vysvědčení, neměli už žáci, kteří se činnosti výše uvedených kroužků účastnili, tuto skutečnost uvedenou na vysvědčení. Všichni ale byli pochváleni za jejich aktivní přístup a učitelé doufají, že i v následujícím školním roce si vyberou ze široké nabídky mimoškolní aktivit. Poděkování
náleží všem pedagogům, kteří se vedení zájmových útvarů ve svém volném čase věnují.

1. 7 Školská rada
Školská rada pracovala ve složení: Mgr. R. Sochorová, Mgr. L. Líbalová, Mgr. I. Viktorinová,
K. Šicová, Ing. D. Petroušková, Ing. I. Lukešová, Mgr. E. Džumanová a S. Slavíková, DiS za předsednictví p. V. Zemana. Zasedání školské rady proběhla tři, zápisy jsou umístěny na školním webu.
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Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 byla schválena 11. 10. 2012. Na druhém a třetím
zasedání byly projednány změny ve školním řádu a změny v ŠVP. Školská rada byla na svých zasedáních informována ředitelkou školy o činnosti školy, o problémech se zajištěním plavecké výuky,
o průběhu opravy IV. NP i s nutnými organizačními změnami v souvislosti se zajištěním dalšího
školního roku.

1. 8 Školní stravování
Stravování žáků a zaměstnanců školy je provozováno v samostatné budově školní jídelny.
V rámci doplňkové činnosti jsou zde poskytovány stravovací služby i pro veřejnost, o které je však
pouze malý zájem.
O provoz jídelny se starají čtyři zaměstnanci. Vedoucí stravování, hlavní kuchařka, kuchařka
a jedna pomocná kuchařka. Úklid se zajišťuje svépomocí a údržba je zabezpečována školníky.
Strávníkům je nabízen pestrý sortiment jídel, třikrát v týdnu mají možnost vybrat si z nabídky
dvou jídel. Výběr jídel probíhá elektronicky. Jídelníček je vždy s předstihem zveřejňován na webových stránkách školy. Ke každému jídlu si mohou strávníci vybrat ze dvou nápojů a hlavní jídlo
je vždy doplněno ovocem, salátem apod. V dotazníkovém šetření, které proběhlo v rámci testování
žáků vyjádřili strávníci s kvalitou i nabídkou jídel spokojenost.
Během roku se prováděla běžná údržba zařízení kuchyně, proběhly pravidelné revize a porevizní
opravy a bylo opět doplněno vybavení kuchyně. Během hlavních prázdnin proběhlo malování
a generální oprava hlavního přívodu vody do budovy školní jídelny. Dokoupili jsme ohřívač talířů
a jeden nový sporák.
Vzhledem ke stavu, v jakém se školní jídelna nachází je do budoucna potřeba počítat s většími
investicemi. Budova pochází z roku 1986, do provozu byla uvedena v roce 1987. Prostory jsou dimenzovány na tehdejší počet strávníků, což s sebou v současné době, kdy je počet strávníků neúměrně nižší, nese vyšší náklady jak na provoz, tak na samotné udržování prostor (úklid, údržba).
V hraničním stavu je sociální zázemí pro žáky, v téměř havarijním stavu jsou okna.

1. 9 Kontrolní činnost
1.9.1 Revize
9/2012

hydranty

6/2013

výtah škola

5/2013

výtah školní jídelna
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9/2012

hasicí přístroje

3/2013

tělocvična

5/2013

zabezp. systém

3/2012

provozní prohlídka plynových kotlů

8/2012

revize požární klapky

11/2012

váhy – školní jídelna

1.9.2 Vnější kontrola
OSSZ Děčín – srpen 2012, plnění povinností v nemocenském pojištění a při odvodu pojistného
na soc. zabezpečení – bez závad
KHS10  září 2012 kontrola stavu IV. NP (prostory škola neužívala)
KHS  duben 2013 kontrola plnění povinností v nařízení ES o hygieně potravin – bez závad
Veřejnosprávní kontrola  listopad 2012, hospodaření školy – bez závad
1.9.3 Vnitřní kontrola
1.9.3.1 Předmětové komise a metodické orgány.
Členové jednotlivých metodických orgánů a předmětových komisí se pravidelně scházeli. Při své
činnosti se zabývali zejména průběžným hodnocením výsledků vzdělávání, na základě jejichž rozboru byla přijímána opatření vedoucí ke zlepšení. V letošním roce proběhlo ve většině hlavních
předmětů testování – ať již povinné celostátní organizované ČŠI nebo v rámci projektu, jehož
se škola již třetím rokem účastnila. Rozbory výsledků těchto testů využívaly jednotlivé MO při plánování své činnosti. Dále se členové MO na svých schůzkách zabývali nutnými změnami v ŠVP
v připravované čtvrté verzi, která vychází ze změny RVP platné od 1. 9. 2013. Důležitým úkolem
také bylo plánování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a nákupu potřebných učebních
pomůcek. Kvůli velmi omezenému rozpočtu bylo další vzdělávání i nákup pomůcek vázáno na získání prostředků z projektů, do nichž je škola zapojena. V rámci některých MO (zejména tam, kde
nastoupili noví vyučující) byly organizovány vzájemné hospitace a učitelé spolupracovali při přípravě na výuku. Veškeré tyto činnosti jsou uvedeny v zápisech MO.
Z vyhodnocení plánů MO a PK vyplývá že:

10

Krajská hygienická stanice
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˗

ŠVP byl v průběhu šk. roku průběžně plněn. Vedoucí MO předali koordinátorům ŠVP požadované změny dle upraveného RVP, které byly zapracovány do 4. verze ŠVP platné od následujícího školního roku.

˗

Tematické a časové plány byly vypracovány v souladu s ŠVP, v průběhu roku docházelo jen
k drobným odchylkám od časového plánu.

˗

Všechna průřezová témata byla průběžně naplňována jak v klasických vyučovacích hodinách,
tak při projektových dnech. Největší měrou byla zejména díky koordinátorce EVVO naplňována environmentální výchova.

˗

Klíčové kompetence byly naplňovány průběžně ve všech předmětech i při projektové a mimoškolní činnosti.

˗

Očekávaných výstupů z ŠVP je průběžně dosahováno, i když u různých žáků různou měrou.
Na MO byly vybrány ty očekávané výstupy, které žákům dělají největší problémy a byla navržena opatření, jak dosáhnout zlepšení.

˗

V MO a PK byly rozebrány výsledky celostátních testování a srovnávacích písemných prací
a byla přijata opatření vedoucí ke zlepšení stavu. V některých oblastech při dalším testování již
skutečně bylo dosaženo lepších výsledků.

˗

V každém MO či PK byl rozebrán rozsah a forma péče věnované žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jednalo se zejména o integrované žáky, žáky s SPU, žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí včetně žáků cizinců, žáky dlouhodobě chybějící či o žáky přistěhované
v průběhu roku. Vždy byly hledány takové metody a formy práce, aby bylo co nejvíce využito
potenciálu žáků a zároveň aby byly respektovány jejich vzdělávací možnosti.

˗

V MO a PK byly zhodnoceny zrealizované projekty, tematicky zaměřená výuka a exkurze.

˗

Byla zhodnocena účast pedagogů na vzdělávacích akcích, vzájemně předány zde získané poznatky (se stručným zhodnocením jsou vždy seznámeni všichni pedagogové na provozních poradách).

˗

Vedoucí MO či PK shromáždil a koordinoval požadavky jednotlivých vyučujících na vybavení
učebnicemi a výukovými pomůckami, požadavky byly předány vedení školy. K jejich nákupu
dochází dle předem stanovených priorit.

˗

V rámci MO a PK byla realizována pomoc začínajícím nebo neaprobovaným vyučujícím, byly
podporovány vzájemné hospitace, spolupráce při přípravách na vyučování.

Veškeré informace o činnosti MO a PK jsou k dispozici všem vyučujícím prostřednictvím elektronického informačního systému školy.
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1.9.3.2 Kontrolní činnost vedení školy
1) Dokumentace

Zástupkyněmi ředitele na jednotlivých stupních byla pravidelně kontrolována veškerá povinná
i vnitřní dokumentace – třídní knihy, katalogové listy, třídní výkazy, vysvědčení, žákovské knížky,
sešity a písemnosti žáků, plány a jejich plnění (plány třídních učitelů, MO a PK, plány IVP a další).
Celkově došlo ke zlepšení stavu, zjištěné nedostatky v povinné dokumentaci byly formálního charakteru a byly odstraněny. Příčinou je ve větší míře nepozornost, ale i to, že nedochází včas
k zaznamenání změn do evidenčního systému, z něhož se pak data do některého typu dokumentace
převádějí. Problémem je velká migrace žáků během školního roku, což vyžaduje od třídních učitelů
opravdu zodpovědný přístup k aktualizaci údajů v evidenci.
Sešity a další písemnosti žáků byly kontrolovány plánovaně, zároveň i při hospitacích. Hodnocena byla přehlednost zápisů, četnost a důslednost kontrol vyučujícího, u písemných prací jejich soulad s ŠVP, plnění závazných výstupů, estetická úroveň sešitů. Zápisy většiny vyučujících jsou
stručné a přehledné, estetická úroveň i přes snahu některých vyučujících není na dobré úrovni.
Všichni vyučující (jak vyplývá i ze závěrů MO a PK) tento problém řeší, hledají metody a formy
jak písemný projev žáků kultivovat nejen co se týče obsahu, ale i formy. Na základě kontrol sešitů
a písemných prací žáků lze jednoznačně říci, že učitelé dbají doporučení plynoucích z poradenských
zpráv (žáci s SPU mají např. vlepené doplňovací cvičení či zápisy, je redukováno množství úloh
a úkolů, specifické chyby nejsou v písemných pracích do hodnocení zahrnuty) a je patrné, že je
uplatňován i přístup k žákům nadaným (doplňková cvičení, úkoly navíc…). Nesoulad s ŠVP byl
zjištěn v minimálním počtu případů a byla přijata opatření k nápravě.
Školní matrika je vedena v evidenčním programu Bakaláři, aktuálnost údajů je zajišťována jak
učiteli, tak vedením školy. Dokumentace byla doposud vedena ve dvojí formě, papírové i elektronické. Od příštího školního roku bude část povinné dokumentace vedena již pouze v elektronické
podobě, což bude vyžadovat změnu vnitřních předpisů k vedení dokumentace, se kterou budou
všichni vyučující na počátku roku seznámeni.
Úroveň dílčích plánů a zápisů MO a PK byla v letošním roce výrazně lepší. Přispělo k tomu jistě
i zavedení jednotné struktury tvorby těchto dokumentů. Stále se ještě ale při kontrolní činnosti někde setkáváme hlavně při vyhodnocování s tím, že je formální. Z toho důvodu bude nutné na začátku školního roku s jednotlivými vedoucími MO a PK zkonzultovat důkladné sestavení plánů, tak,
aby skutečně vycházely z předchozích závěrů, zhodnocení a doporučení. Dále pak bude nutné
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v průběhu roku proces vyhodnocení činnosti konzultovat s vedoucími MO a identifikovat, na které
části se zaměřit a které oblasti bude nutné podrobněji rozpracovat.
2) Zjišťování výsledků vzdělávání
Hospitační činnost byla zaměřena na:
˗

adaptaci žáků v 1. a 6. ročníku

˗

naplňování ŠVP

˗

uplatňování vhodných metod, motivační prvky, definování a naplňování cílů hodin, rozvíjení klíčových kompetencí, aplikaci poznatků z DVPP, využívání ICT ve výuce

˗

práci s nadanými žáky i s žáky ze sociokulturně méně podnětného prostředí

˗

používané způsoby hodnocení – jejich motivační funkce, zařazování sebehodnotících prvků

˗

vytváření možností pro individuální vzdělávací přístup a diferencované činnosti

˗

vyučující, u kterých byly při hospitacích zjištěny nedostatky a začínající či nekvalifikované
učitele a na vyučující, které učily poprvé v 1. ročníku

V letošním školním roce začaly poprvé učit v prvním ročníku Mgr. I. Viktorinová
a Bc. E. Žďánská. Jejich uvádějící učitelkou byla Mgr. M. Pokorná, velmi zkušená elementaristka
s dlouholetou praxí, která společně s nimi vyučovala v paralelní třídě. Spolupráci vyučujících a metodickou pomoc ze strany uvádějící učitelky, lze na základě hospitovaných hodin považovat za příklad dobré praxe. Sledované hodiny v 1. ročníku byly velmi dobře připravené a vedené, promyšlené, dobře logicky strukturované. Výuka byla pojata provázaně a komplexně. V plné šíři byly uplatňovány didaktické zásady a pěstovány hygienické návyky. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení a hodnocení. Vyučující uplatňují individuální přístup, v dostatečné míře byla věnována pozornost slabším
žákům (žákům ze soc. znevýhodněného prostředí). Cíl hodiny byl vždy přizpůsoben reálným podmínkám, dobře formulován a naplňován. Vyučující cíleně rozvíjely klíčové kompetence. ŠVP byl
dodržován. Zároveň bylo při hospitacích v 1. ročníku, zaměřených na adaptaci žáků, zjištěno,
že většina žáků (s výjimkou slabších žáků a žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí), má již
zažité pracovní a hygienické návyky a adaptace u většiny žáků proběhla bez větších problémů.
V ostatních hospitovaných hodinách na 1. stupni byly cíl a učivo v souladu s ŠVP. Klíčové kompetence byly v hodinách cíleně rozvíjeny prostřednictvím výchovných a vzdělávacích strategií
uvedených v ŠVP. Vyučující usilují o zachování klidného a příjemného klimatu ve třídě.
K pozitivní atmosféře ve třídě přispívají jasné výklady, kladné zpevňující podněty a činnosti, které
povzbuzují interakci mezi žáky (žáci s různými poruchami učení, žáci s jiným kulturním zázemím).V hodinách jsou zařazovány vhodné metodické a didaktické postupy, vyučující používají ná22

zornost a vhodné pomůcky. Zároveň uplatňují individuální přístup k žákům (jak k žákům se SVP,
žákům nadaným, tak i k žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí).
Při hospitacích v 6. třídách nebyly zjištěny problémy při adaptaci na 2. stupeň. Nebyly zde výrazné kázeňské ani prospěchové problémy. I na druhém stupni byla naprostá většina hodin vedena
v souladu s cíli ŠVP. V kladně hodnocených hodinách byli žáci vedeni k práci s textem, správnému
vyjadřování, komunikaci v českém i cizím jazyce. Ve většině hodin byla zřejmá individuální práce
se žáky s SPU či ze sociokulturně odlišného prostředí.
Naprostá většina hodin byla dobře vedena jak z odborného tak i z pedagogického hlediska.
U většiny vyučujících na druhém stupni byly používány nové metody, motivační a aktivizační prvky, byly rozvíjeny klíčové kompetence. V hodinách panuje příjemná, pracovní atmosféra.
Z hospitovaných hodin bylo patrné, že vyučující využívají poznatků získaných při dalším vzdělávání pedagogů, které mohlo proběhnout zejména díky zapojení školy do řady různých projektů. Zkušení pedagogové se pravidelně věnují jak nadaným žákům, tak žákům ze sociokulturně méně podnětného prostředí. Podněcují je k účasti v různých soutěžích, podporují je v řadě zájmových aktivit.
K žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je přistupováno individuálně, přiměřeně k jejich
potřebám.
I nadále je nutné soustředit se na vedení žáků k sebehodnocení a vzájemnému hodnocení, neopomínat závěrečné zhodnocení vyučovací hodiny (které bývá z časových důvodů neúplné), přestože
oproti minulému roku bylo zaznamenáno zlepšení. Dbát na správné stanovení cíle hodiny a nutnost
správného diagnostikování jeho dosažení a rozvíjení klíčových kompetencí. Vedení školy bude
podporovat vzájemné hospitace a dbát na to, aby byly realizovány zejména ty, které jsou doporučeny uvádějícími učiteli, či vedoucími MO a PK.
Testování a srovnávací práce
V letošním školním roce proběhla dvě celostátní testování na I. i II. stupni. V 5. a 9. ročníku
v polovině měsíce dubna testování Společností pro kvalitu školy, v rámci projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj. Žáci na prvním stupni byli testováni
v předmětech matematika, český jazyk, anglický jazyk a člověk a jeho svět, na druhém v matematice, českém a anglickém jazyce a přírodovědných znalostech. Toto testování proběhlo již potřetí
a souhrnné výsledky obsahovaly i porovnání s loňskými výsledky. Závěry z testování byly rozebrány v MO. V oblasti Člověk a jeho svět došlo oproti loňskému roku k velmi výraznému zlepšení,
v ostatních oblastech jsou výsledky buď lepší, nebo obdobné jako při předchozím testování. Což je
jistě důsledkem toho, že s výsledky testování vyučující intenzivně pracují.
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Celostátní testování NIQES z Čj, Aj a M v pátém a devátém ročníku proběhlo v posledním květnovém týdnu. Souhrnná zpráva byla zveřejněna až v druhé polovině června, proto ještě není zahrnuta v závěrech z MO či PK. Výsledky testování budou zpracovány a zahrnuty v plánu MO na příští
školní rok. Testování NIQES – druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků
na úrovni pátých a devátých ročníků ZŠ neslouží k porovnávání škol a nelze ani porovnat loňské
a letošní výsledky, neboť struktura testů byla odlišná.
Srovnávací písemné práce na prvním stupni, které se zaměřují na zjištění dosahování očekávaných výstupů, se píší ve všech ročnících z hlavních předmětů (ČJ, M, AJ) někdy i z PRV, VL a PŘ.
Písemné práce jsou pak vyhodnocovány v rámci MO včetně přijatých opatření pro následující školní rok. Na druhém stupni se srovnávací písemné práce píší zejména v anglickém jazyce (vzhledem
k rozdělení do skupin je nutné zajistit jednotná kritéria v rámci ročníku). V letošním roce byly zavedeny i v českém jazyce, kde jejich zadávání koordinuje vedoucí MO, práce jsou zaměřeny
na ověřování dosahování očekávaných výstupů. I v rámci matematiky a naukových předmětů dochází k zadávání některých písemných prací shodných v celém ročníku. Tyto práce jsou vyhodnoceny v rámci MO. Ze závěru loňské kontrolní činnosti vyplynul požadavek na zadávání srovnávacích prací i v předmětu informatika (rozdělení do skupin). Toto však bylo realizováno pouze
v některých ročnících z iniciativy vyučujících, nebylo to koordinováno vedoucím PK a v některých
ročnících nebyly srovnávací práce realizovány, proto tento úkol přetrvává do dalšího školního roku.
Práce se žáky vyžadujícími zvláštní péči
Ambulatní náprava je vedena pravidelně a činnost zahrnuje veškerá doporučení PPP. Zároveň
jsou pravidelně a důkladně vedeny Záznamy o ambulantní nápravě, práce při nápravě se výrazně
pozitivně odráží ve výsledcích zařazených žáků.
Realizace konkrétních činností vyučujících se žáky se SVPU, s nadanými žáky, s žáky ze soc.
znevýhodněného prostředí se promítá do plánů třídních učitelů, plánů MO a do podkladů pro vedoucí MO od jednotlivých vyučujících.
Práci se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a zlepšování jejich výsledků ve výchově a vzdělávání pomáhá i jejich zapojení do různých doplňkových aktivit, k nimž patří i zájmová
činnost. Mimo běžných aktivit jsou pro ně zavedeny i specifické zájmové útvary (např. – český jazyk pro cizince, DYS kroužek,…).
Specifické potřeby žáků jsou uváděny v seznamech žáků, zároveň je vyučujícími podrobně evidováno doučování. Podrobně jsou zaznamenávána data o těchto žácích i do evidenčního programu
školy, takže přístup a přehled o údajích a průběhu vzdělávání těchto žáků mají všichni vyučující.
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3) Další oblasti vnitřní kontroly
Ke kontrolní činnosti náleží i kontrola využití stávajícího zařízení a vybavení školy. Tato
kontrola pak slouží jako zpětná vazba při plánování další obnovy vybavení a rozšiřování
technického zázemí pro výuku.
Učebna s interaktivní tabulí na prvním stupni je využívána především při výuce českého jazyka,
matematiky, anglického jazyka, vlastivědy a přírodovědy, dále při prověřování DUM11 (prezentace). Pravidelně zde probíhá doučování i vedení ambulantní nápravy jednotlivých žáků. Učebna
byla navštěvována nepravidelně, nejvíce byla využívána do doby, než se do jednotlivých tříd nainstalovaly dataprojektory. Interaktivní učebna na druhém stupni byla využívána na 98 % především
pro výuku angličtiny, výchov a v pátém ročníku pro různé předměty. Realizují se zde i projekty,
přednášky a školení učitelů.
Pro výuku na hlavní budově jsou k dispozici dvě učebny s celkem 39 žákovskými PC stanicemi a dvě učitelská pracoviště, v obou učebnách jsou dataprojektory, v jedné i program Vision
pro správu žákovských stanic. Všechny PC mají připojení k Internetu, jsou zde OS Windows XP
a na 8 PC Windows 7, na všech stanicích je balík Microsoft Office 2010, výukové programy, grafický program a program pro úpravu fotografií (Zoner, Gimp).
Učebny byly využívány pro výuku informatiky (5., 6., 8., 9. roč.), českého jazyka, matematiky,
rodinné a občanské výchovy, fyziky (využívány výukové programy, možnost vyhledávání a zpracování informací), k projektovému vyučování, k rozšiřující péči o žáky s SVPU, žáky cizince
a při doučování. Probíhá zde i zájmové vzdělávání, testování žáků a zadávání soutěží.
Na budově 722 je pro výuku informatiky i ostatních předmětů k dispozici další počítačová učebna se stejným softwarovým vybavením jako na hlavní budově. Možnosti počítačové učebny využívají učitelé i pro zájmovou činnost.
Pedagogičtí pracovníci byli postupně vybaveni notebooky. Internetové připojení zajišťuje firma
Výběžek.net, škola disponuje reálným připojením o rychlosti 18 Mb/s. Propojení I. a II. stupně
a jídelny je realizováno pomocí bezdrátového připojení. Komunikace mezi učiteli a žáky je zajištěna přes školní poštovní server, kde má každý žák školy založen svůj účet. Upgrade a update stávající techniky řeší vedení školy společně se správcem sítě Ing. Petrem Petrášem.
Po celý školní rok byly pravidelně aktualizovány školní webové stránky. V podzimních měsících
došlo k technickému problému u poskytovatele a webové stránky musely být zprovozněny v prozatímním režimu. Problém je stále i s archivem starého webu. Pro zkvalitnění obsahu webu byla usta-

11

digitální učební materiál
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novena rada webu. Obsah webových stránek byl zajišťován iniciativou jednotlivých učitelů a kontrolní činností vedení školy.
V plánu kontrol jsou zahrnuty i pravidelné kontroly úklidu, technického stavu budov a vytápění.
Dodržován je roční plán revizí a kontrol na úseku BOZP a PO.
Kontrolní činnost na úseku hospodaření probíhala dle stanoveného harmonogramu a zásad
vnitřního kontrolního systému.

1. 10 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stížnosti, správní řád, úrazovost
Informace:
Celkový počet písemných žádostí o informace: 0
Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0
Stížnosti:
V průběhu školního roku byly řešeny čtyři stížnosti a bylo vypracováno jedno vysvětlení k anonymnímu podání na ČŠI. Všechny stížnosti byly kvalifikovány jako nedůvodné.
Správní řízení:
Počet vydaných správních rozhodnutí za rok 2012: 115
Počet vydaných usnesení o uvolnění z tělesné výchovy za školní rok 2012/13: 33
Úrazovost:
Celkový počet evidovaných úrazů: 50/22 dívek
Úrazy hlášené na ČŠI:

1/0 dívek

Odškodněné úrazy:

4/2 dívky (odškodněné všechny úrazy v celkové výši 6 900 Kč)

Úrazovost je v porovnání s loňským školním nižší. V celkovém počtu úrazů evidovány skutečně
všechny úrazy i ty banální, které ani nevyžadují ošetření. O každém sebemenším úrazu či zdravotní
komplikaci jsou okamžitě informováni zákonní zástupci a školou je vždy následně vyžádána zpětná
vazba o zdravotním stavu žáka. Úrazovost žáků je na naší škole minimální, což svědčí o tom,
že vytváříme žákům bezpečné prostředí.
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1. 11 Projekty
„Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce“
(CZ.1.07/1.3.00/14.0060) v časovém období 1. března 2010  28. února 2013. Škola byla partnerem projektu, dodavatelem podpory byla Step by Step Česká republika o. s. Projektu se účastnilo
dvanáct základních škol ze Středočeského, Ústeckého a Jihomoravského kraje.
Cíle projektu:
˗

podpořit kompetence učitelů v uplatňování organizačních a výchovně vzdělávacích strategií
ve výuce, které povedou ke zvýšení kvality a efektivity vzdělávání s ohledem na školní kurikulum, cíle a záměry RVP ZV a k vytvoření podmínek pro zajištění individuálního přístupu
k žákům

˗

vytvořit a poskytnout celým školním týmům i jednotlivým učitelům konkrétních škol ucelený
blok systematického vzdělávání

˗

vytvořit manuál zaměřený na individuální přístup k žákům

˗

poskytnout prostor pro výměnu zkušeností
Hlavní projektové aktivity:

˗

ucelený blok systematického vzdělávání pro pedagogické týmy na školách

˗

analýza vzdělávacích potřeb škol a aktualizace ŠVP

˗

podpora škol ve vytváření podmínek pro individualizované vzdělávání

˗

konzultace a supervize pro učitele

˗

mentorská podpora učitelů (kolegiální podpora pro ty učitele, kteří hledají zpětnou vazbu
na svou práci a pomoc při aplikování nových dovedností do své praxe)

˗

kurzy zaměřené na osobnostní rozvoj učitelů

˗

otevřené semináře

˗

vzájemné předávání zkušeností mezi třinácti zapojenými školami (sdílení příkladů dobré praxe)

Cílem projektu, do něhož byla naše škola po podání žádosti v roce 2010 vybrána spolu s dalšími
třemi školami z Ústeckého kraje, a který byl spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky,
bylo podpořit kompetence učitelů v zavádění inovativních výchovně vzdělávacích strategií do výuky a k vytváření podmínek pro zajištění individuálního přístupu k žákům.
V rámci projektu proběhl základní blok vzdělávání, vycházející z pedagogických přístupů orientovaných na dítě. Byl tvořen pěti na sebe navazujícími semináři pro všechny učitele obou stupňů ZŠ
a proběhl ve školním roce 2010/11. Semináře se zaměřovaly zejména na oblast individualizace
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a diferenciace ve výuce, spolupráci s rodinou, způsoby hodnocení žáků, plánování a projektové vyučování, práci s textem, heuristické přístupy vyučování či vytváření podnětného prostředí. Učitelé
na seminářích oceňovali zejména konkrétní praktické podněty a nápady, které mohou využít ve výuce.
Vyučující prvního stupně absolvovali tyto semináře:


Diferenciace – cesta ke kvalitnímu kurikulu



Vytváření podnětného prostředí ve výuce



Aktivní spolupráce s rodinou



Hodnocení – metody a formy rozvíjejícího hodnocení



Plánování – projektové vyučování

Vyučující druhého stupně absolvovali tyto semináře:


Diferenciace – cesta ke kvalitnímu kurikulu



Techniky a metody práce s textem



Techniky heuristické – techniky k objevování a řešení problémů



Hodnocení žáků



Plánování – projektové vyučování

Na základě proběhlé analýzy vzdělávacích potřeb byl sestaven akční plán, ve kterém si škola
stanovila oblasti, na jejichž rozvoj se chtěla zaměřit. K tomu směřovaly další, již individuálnější
projektové aktivity. Naše škola využila této nabídky zejména k realizaci tzv. ,,seminářů na klíč“,
kdy lektoři přijeli proškolit celý učitelský sbor přímo na školu. Jednalo se o následující semináře:


Škola? V pohodě! – lektor T. Koten pro vyučující 2. stupně v květnu 2012



Úvod do specifických poruch učení – lektorka Mgr. Rothová – pro celý sbor v srpnu 2012



Respektovat a být respektován – lektoři manželé Kopřivovi, dvoudenní seminář pro celý
sbor v lednu 2013

Někteří učitelé se zúčastnili školení „Rozvíjíme čtenářskou gramotnost, práce s uměleckým textem“ organizovaného Pedagogickým centrem v Děčíně.
Další projektovou aktivitou byly čtyři otevřené semináře (mohli se jich zúčastnit i vyučující
ze škol, které nebyly zapojené v projektu). Každého semináře se zúčastnili dva vyučující z naší
školy. První seminář se konal v Litvínově na téma: Celostní přístup k jazyku, druhý v Ústí nad Labem na téma: Konflikt – Škola života. Účastníky třetího semináře na téma „Environmentální výchova“ hostila naše škola v září 2012, poslední seminář se konal opět v Litvínově na téma „Vzdělávání bez předsudků“.
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Ke všem seminářům bylo možné v rámci projektu zdarma zakoupit odbornou literaturu, což přispělo k rozšíření a obohacení nabídky knih, ze kterých mohou vyučující dále čerpat pro svou práci.
Konzultace a supervize pro učitele a vedení škol byly spolu s mentorskou podporou těmi nejvíce
individualizovanými podporami, které škola v rámci projektu využila. Supervize a konzultace byly
zaměřeny jak na řešení procesních záležitostí ve škole, tak na řešení případných komunikačních
obtíží či podporu dalších oblastí dle aktuálních potřeb, ať již jednotlivých učitelů, tak skupin učitelů.
Mentor absolvoval s učitelem několik setkání. Na prvním definovali „zakázku“ a společně
se dohodli, na co by se měl mentor zaměřit. Na dalších setkáních mentor cíleně pozoroval dění
ve třídě, následoval vždy rozbor konkrétních situací a vyhodnocení změn. Mentoring posílil zájem
učitelů o hledání různých způsobů a metod práce a zamýšlení se nad tím, jak v daném prostředí třídy fungují. Zájem našich učitelů o mentoring převyšoval nabídku a bylo nám dokonce umožněno
využít několika nevyčerpaných hodin mentoringu z jiných škol.
Osobnostní rozvoj učitelů probíhal formou kolektivního výjezdního kurzu, na kterém se učitelé
zaměřovali zejména na sebereflexi a seberozvoj, posílení týmu a zlepšení komunikace. Náš sbor
strávil společně v roce 2012 velikonoční prázdniny v Chřibské. Osobnostní rozvoj byl vyhodnocen
jako jednoznačně nejpřínosnější projektová aktivita, která přispěla ke zlepšení klimatu i práce
na škole.
Výměna zkušeností a spolupráce projektových škol probíhala v rámci pravidelných setkání. Zástupci škol na nich měli možnost představit své školy a aktivity/projekty, které v nich probíhají.
V rámci projektu také vyšla příručka „Individualizace ve výuce”, která je volně k dispozici
na webu projektu: http://www.sbscr.cz/podpora-ucitelu/dobra-praxe.php.
„Učíme děti přemýšlet a komunikovat“
r. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2509 v rámci EU peníze školám. Realizace od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2013.
Škola v rámci tohoto projektu obdržela finanční podporu v celkové výši 2 182 710 korun. V červnu
skončilo čtvrté monitorovací období a byla odeslána v pořadí čtvrtá monitorovací zpráva. Do konce
roku 2013 bude vypracována závěrečná zpráva, kterou projekt končí.
Cíl projektu:
Cílenou podporou vzdělávání učitelů, zavádění moderních technologií a zapojováním inovativních metod do výuky zvýšit úroveň a atraktivitu vzdělávání na naší škole tak, aby naši absolventi
měli kvalitní výchozí pozici pro realizaci svých životních a profesních cílů a byli motivováni k celoživotnímu vzdělávání.
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Specifické cíle:


Zlepšení čtenářské a informační gramotnosti  výuka by měla směřovat k propojování
informací z různých oblastí, tematických okruhů, žáci budou vedeni k samostatnosti při plnění různých typů úloh a úkolů, budou vedeni k rozvoji a kultivaci písemného i ústního projevu.



Zvyšování kvality výuky cizích jazyků  ve Šluknově a jeho okolí je trvale vysoká míra
nezaměstnanosti, nabídka pracovních míst je nedostatečná. Naším cílem je pomoci dětem
získat takové vzdělání, které by jejich hodnotu na trhu práce zvýšilo a umožnilo jim rozšířit
možnost volby při výběru povolání. K tomu potřebují naši žáci být dobře jazykově vybaveni. Kromě anglického jazyka, který je dnes nezbytnou součástí základního vzdělání, hraje
v našem regionu důležitou roli také jazyk německý. Prostřednictvím individualizace výuky
cizích jazyků, používáním vzdělávacích metod v souladu s moderními trendy výuky a v neposlední řadě dalším vzděláváním pedagogů chceme dosáhnout vyšší kvality výuky cizích
jazyků a tím také zvýšení klíčových kompetencí našich žáků v oblasti cizích jazyků.



Podpora praktických činností ve výuce a rozvoje přírodovědné gramotnosti  podporou praktických činností ve výuce povedeme žáky k aktivnímu přístupu ke vzdělávání,
k rozvoji přírodovědné gramotnosti, posílení environmentální výchovy a poznávání regionu. Využitím demonstračních a didaktických pomůcek a moderního elektronického výukového softwaru budeme podporovat názornost vyučování a rozvoj přírodovědné gramotnosti.



Posílení finanční gramotnosti – podporou praktických činností povedeme žáky
k aktivnímu a zodpovědnému přístupu k finančním otázkám běžného života, tak, aby získali
soubor znalostí a dovedností, které jim umožní financím porozumět a správně s nimi zacházet v různých životních situacích.



Zařazení průřezových témat prostřednictvím ICT, zdokonalení pedagogických pracovníků v ICT. Proškolení pedagogických pracovníků v oblasti využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu, zkvalitnění vlastní výuky při využití digitálních technologií, začlenění práce s počítačem do různých předmětů, zlepšení podmínek pro rozvoj individuálních schopností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zlepšení úrovně názornosti výuky.

Východiskem pro daný projekt byla zjištění, která vycházela z hodnocení práce v metodických
orgánech a předmětových komisích školy (např. testování čtenářské a informační gramotnosti,
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srovnávací prověrky…) z autoevaluační zprávy a z každoročních hodnocení výsledků výchovy
a vzdělávání. Cíle projektu navazují nebo jsou totožné s cíli našeho školního vzdělávacího programu, vycházejí z aktuálních potřeb žáků, učitelů a rodičovské veřejnosti a korespondují se současnými společenskými požadavky.
Hlavními dokumenty, ze kterých vycházel náš projektový záměr je Školní vzdělávací program,
Vlastní hodnocení školy a dokument Koncepce a rozvoj školy na období 20112015.
Přínos pro cílové skupiny:
Účastí učitelů na projektu se zvýšila jejich kompetence v oblastech jejich vlastních specializací,
bylo dosaženo kvalitativního posunu v zavádění moderních metod výuky, daleko většího využívání
a uplatňování nových zdrojů informací. Došlo ke zlepšení jazykové vybavenosti učitelů i žáků, zvýšení jejich klíčových kompetencí v oblasti cizích jazyků. Rozvíjením čtenářské gramotnosti přispíváme k lepšímu zvládání všech výukových předmětů, nehledě na přínos pro budoucí studium a praxi našich žáků. U žáků i učitelů jsme díky možnosti vybavit školu moderními technologiemi dosáhli
zvýšení jejich kompetencí v oblasti ICT a zároveň umožnili jejich daleko širší uplatnění při výuce.
Úroveň výuky se zvýšila i z hlediska názornosti, protože došlo ke zlepšení a zkvalitnění vybavení
moderními učebními pomůckami.
Díky projektu byl do sedmého a následně do osmého ročníku zařazen další povinně volitelný
předmět konverzace v anglickém jazyce s dvouhodinovou týdenní dotací.
Ze získaných finančních prostředků byla škola vybavena magnetickými tabulemi s keramickým
povrchem, částečně popisovatelnými fixem, třemi interaktivními dataprojektory, čímž byla značně
rozšířena možnost interaktivní výuky a deseti multimediálními dataprojektory. Všichni učitelé byli
vybaveni notebooky. Díky tomu lze ve většině hodin využívat k výuce moderní technologie s připojením na internet. Pro výuku jazyků jsme zakoupili další sadu sluchátek a pro laboratorní práce
v přírodopisu binokulární lupy a stolní kameru pro snímání objektů. V rámci tohoto projektu vzniklo a bylo odpilotováno 876 digitálních učebních materiálů ve třiceti devíti sadách, které sdílejí nejen
pedagogové naší školy na intranetu, ale jsou k dispozici prostřednictvím webových stránek školy
i dalším zájemcům v republice. Třicet tři sad bylo vypracováno v rámci klíčové aktivity Inovace
a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, čtyři sady v rámci klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění
výuky v oblasti přírodních věd a dvě sady v rámci klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky
směřující k rozvoji finanční gramotnosti.
Díky penězům z tohoto projektu se mohli učitelé zúčastnit mnoha seminářů v rámci DVPP. Proběhly kurzy z oblasti přírodních věd, ICT a čtenářské a finanční gramotnosti. Tři učitelky absolvo31

valy dvou a třítýdenní prázdninový jazykový pobyt na vysokých školách v Anglii a Irsku, šest dalších učitelek se vzdělávalo v intenzivních nebo ročních jazykových kurzech v rozsahu 60 hodin.
Veškeré provozní náklady na výrobu učebních materiálů a dalších pomůcek byly hrazeny ze stejných zdrojů.
„Přes hranice ke hvězdám – Űber Grenzen zu den Sternen“
Projekt je realizován v rámci programu Ziel 3/Cíl 3 (Evropský fond pro regionální rozvoj) a je
plánován na období červenec 2012 až červen 2014. Škola je projektovým partnerem Volksund
Schulsternwarte ,,Bruno-H-Bürgel“ Sohland/Spree e.V.
Cílem tohoto projektu je posílit u mládeže zájem o astronomii a podporovat přeshraniční spolupráci v rámci smysluplného trávení volného času.
V rámci tohoto projektu se na naší škole uskutečnily tři přednášky pro deváté ročníky:


Hvězdná obloha nad Šluknovem



Putování Sluneční soustavou



Vznik a vývoj vesmíru

Další součástí byly přednášky realizované ve třetím až osmém ročníku, jejichž cílem bylo vzbudit u žáků zájem o astronomii a seznámit je s nabídkou vzdělávacích akcí hvězdárny v Sohlandu
pro veřejnost. Pro zájemce byla zprostředkována možnost návštěvy hvězdárny s pozorováním noční
oblohy a přednáškou o astronomii v českém jazyce. Této nabídky využily některé třídy druhého
stupně spolu se svými třídními učiteli.
Poslední částí projektu, které se účastní naše škola, jsou společná setkání mládeže ve hvězdárně
Sohland. Do této akce jsou zapojeni žáci naší školy, školy Gerharda Hauptmana v Sohlandu a gymnázia ve Wilthenu.
V rámci této aktivity probíhala na hvězdárně v Sohlandu setkání žáků naší školy s německými
žáky. Vždy byl pro ně připravený zábavně  vzdělávací program z oblasti astronomie. Protože byl
z české strany o akci velký zájem, rozhodli se němečtí partneři uskutečnit celý projekt ve dvou etapách, tedy pro dvě skupiny dětí. První skupina čítala 14 žáků naší školy. Ti se v letošním školním
roce zúčastnili celkem pěti setkání:


26. února 2013 – „Kronika mudrců vesmíru“
Žáci se seznámili s iniciátory projektu z německé hvězdárny a s německými žáky, dozvěděli
se informace o vesmíru, o významných hvězdářích i o známých kosmonautech. Pomocí „Kroniky mudrců“ odpověděli na kvízové otázky. Nakonec byli svědky experimentu, při kterém bylo vyrobeno ,,zlato“.
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12. března 2013 – „Hledáme poklad u Pluta“
Žáci pracovali v česko-německých skupinách, účastnili se přednášky o fungování GPS navigací pomocí satelitů, poté s GPS navigací vyhledávali v okolí hvězdárny stanoviště, kde sbírali
informace pro vyplnění pracovních listů a také poklad.



16. dubna 2013 – „Pozor! Mimozemšťané ve sluneční soustavě!“
Žáci pomocí odborné literatury a internetu vyhledávali informace o jednotlivých planetách
naší sluneční soustavy a snažili se na základě vědeckých poznatků dokázat, zda existuje možnost, že v naší sluneční soustavě mohou být mimozemšťané. Ve skupinách poté vytvořili informační plakáty a výsledky svého bádání prezentovali ostatním.



14. května 2013 – „Cesta časem – kolo jako stroj času“
Společně se naši žáci vydali s německými partnery na cyklistický výlet do obce NeusalzaSpremberg. Cílem byl pravěký sluneční kalendář, který se nachází nedaleko této obce. Zde byla
pro žáky připravena přednáška o určování ročních období pomocí tohoto kamenného kalendáře.



18. června 2013 – „Šepot hvězd u táboráku“
Žáci se naučili rozpoznávat na naší hvězdné obloze jednotlivá souhvězdí. Součástí této akce
bylo i společné závěrečné grilování.
Druhá skupina (9 dětí) začala práci na projektu později, 28. května 2013. Program je pro tuto

skupinu stejný, termíny jednotlivých akcí se přizpůsobují počasí.
Všechna setkání byla dobře připravena, žáci aktivně spolupracovali, projevovali o jednotlivé aktivity zájem. V příštím školním roce bude projekt pokračovat. Pro první skupinu je připravený program až do 21. ledna 2014, pro druhou skupinu do 6. května 2014.
„Zahrada – náš učitel“
V závěru minulého školního roku podala naše škola v souvislosti s 9. výzvou MŽP – Přírodní
učebny projekt zaměřený na úpravu školní zahrady u hlavní budovy školy. Tento projekt byl Ministerstvem životního prostředí podpořen částkou 70 000 Kč a jeho realizace je rozplánována na celý
kalendářní rok 2013.
Cílem projektu je přeměnit stávající prostor školní zahrady u hlavní budovy školy na venkovní
učebnu, která bude využívána k výuce i k odpočinku při mimoškolní činnosti. Na konečné podobě
zahrady se budou podílet nejen učitelé, ale samozřejmě především žáci.
Projekt byl zahájen v lednu 2013 a ve školním roce 2012/2013 proběhly v rámci projektu následující aktivity:
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leden – únor: soutěž O nejlepší projekt školní zahrady – v rámci výtvarné výchovy se zúčastnili
žáci všech tříd 2. stupně, vyučující vybrali 10 nejlepších prací, z nich potom žáci vybrali 3 vítězné
práce, autoři byli oceněni. Ve zvláštní kategorii byl oceněn trojrozměrný model školní zahrady.
březen: zmapování současného stavu zahrady – v rámci předmětu ekologický seminář
natírání ptačích budek a hmyzího hotelu – v rámci předmětu ekologický seminář
duben:

dokončení ptačích budek (úchyty) a hmyzího hotelu (výplň), instalace na školní zahradě (v rámci projektové výuky Den Země)

květen: vyřezání starých a poškozených dřevin (p. školník)
červen:

úpravy na zahradě (hrabání, rytí, odstranění starých pařezů, výsadba okrasných keřů
a živého plotu, výsev květnaté louky, zalévání) – za pomoci vybraných žáků z 8. a 9.
roč.

Vzhledem k nepříznivému počasí v letošním předjaří musely být přesunuty úpravy na zahradě až
na červen (původně byly plánovány na duben – květen). Projektová výuka Den stromů bude zařazena na začátek příštího školního roku (původně měla proběhnout na jaře 2013).
„Rizika užívání internetu dětmi a dospívajícími“ GAP407/11/0585
Do tohoto projektu je škola zapojena od roku 2011. Realizuje jej Institut výzkumu dětí, mládeže
a rodiny, což je odborné výzkumné pracoviště Fakulty sociálních studií Masarykovy, výzkumný
tým: doc. PhDr. David Šmahel, Ph.D., Mgr. Anna Ševčíková, Mgr. Alena Černá.
Projekt „Rizika užívání internetu dětmi a dospívajícími“ je zaměřen na možná úskalí, jimž mohou děti a dospívající v dnešní době na internetu čelit, na kontext a psychosociální aspekty těchto
rizik.
Cílem projektu je prozkoumat rizika v rámci internetového prostředí, psychosociální aspekty
těchto rizik, kontext a dopady na děti a dospívající ve věku 10–17 let. Konkrétními tématy a otázkami, jimiž se projekt zabývá, jsou:


Vystavení obsahům se sexuální tematikou a online sexuální kontakty: Jaké jsou psychologické dopady chtěného a nechtěného vystavení se pornografii a navazování sexuálních
kontaktů u dětí a dospívajících? Jak mohou tyto jevy ovlivnit psychosociální vývoj v dětství
a adolescenci? V jakém kontextu se děti a dospívající setkávají na internetu se sexuálně laděným obsahem? Jaké jsou psychosociální charakteristiky těch, kdo mají s tímto tématem
zkušenost?



Potenciálně rizikové online komunity, jako například “pro-ana” (pro-anorektické) blogy
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a komunity, drogové komunity, komunity zaměřené na sebepoškozování. V projektu odpovídáme na otázku, jaká jsou rizika a případné zisky příslušnosti k těmto komunitám, jaké
jsou dopady náležení do těchto komunit v dlouhodobé perspektivě.


Kyberšikana: Jaké faktory přispívají ke vzniku online obtěžování a kyberšikany? Proč a jak
se role obětí, agresorů a přihlížejících liší ve světě online a offline? Jak se tato online rizika
vyvíjejí v čase? Jaké jsou dopady na psychosociální vývoj těch, kdo mají s kyberšikanou
zkušenost a v jakém kontextu kyberšikana probíhá? Jaké jsou charakteristiky těch, kdo s ní
mají zkušenost?

Projekt rozšíří a doplní znalosti o současných rizicích na internetu pro děti a dospívající. Prostřednictvím popularizace budou výsledky zprostředkovány i širší veřejnosti. Výsledky projektu
poslouží jako podklad pro vypracování programů pro prevenci online rizik a intervenci. Závěrečná
zpráva s doporučeními k opatřením vedoucím k bezpečnějšímu užívání internetu bude k dispozici
organizacím věnujícím se problematice bezpečí na internetu, které usilují o zvýšení bezpečnosti při
používání internetu.
„Rodiče vítáni“
Splněním základních a volitelných kritérií získala škola 13. 6. 2013 značku „Rodiče vítáni“.
Značka je určena pro základní školy a víceletá gymnázia a realizuje společnost EDUin, o.p.s. Touto
značkou deklarujeme vstřícnost školy k rodičovské veřejnosti a to, že spolupráce s rodiči je jednou
z našich priorit, kterou hodláme rozvíjet i nadále.
Základní požadavky – škola musí splnit všechny.


Rodiče se dostanou bez problémů do školy včetně odpoledních hodin.



Rodičům jsou dostupné kontakty na všechny učitele včetně vedení školy.



Rodiče mají k dispozici informace o tom, co a kdy se ve škole děje.



Rodičům zaručujeme, že při třídních schůzkách neprobíráme prospěch a chování dítěte
před ostatními rodiči.



S rodiči komunikujeme partnerským způsobem.



Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich opravdu
zúčastnit.

Volitelné požadavky – škola pro certifikaci musí splňovat nejméně další dva ze sedmnácti možných. Škola se přihlásila k těmto kritériím:


Naši pedagogové nabízejí konzultační hodiny pro žáky i rodiče.
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Kromě společných třídních schůzek organizujeme i společné konzultace ve trojici učitel 
dítě – rodič.



Konfliktní situace ve škole řešíme tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni, jichž se záležitost
týká, včetně rodičů a dítěte/dětí.



ŠVP a další dokumenty školy zpřístupňujeme na webu školy. Vysvětlujeme v nich všechny
odborné termíny a zkratky, aby jim rozuměli rodiče ze všech oborů.

Pro ověření, zda skutečně tyto požadavky škola splňuje, jsme požádali rodiče, aby se k nim vyjádřili v krátké anketě, kterou jsme rozdali na květnových třídních schůzkách. Až teprve po jejím
vyhodnocení, kdy jsme zjistili, že s námi rodiče souhlasí, jsme se k certifikaci přihlásili.
Komunikaci s rodiči považujeme za klíčovou a proto na všechny akce, které škola i sami učitelé
pořádají, zveme i rodiče. Bohužel hlavně ve vyšších ročnících je účast rodičů na těchto akcích slabá. Částečně je to způsobeno i tím, že sami žáci se odmítavě staví k faktu, že by se společné akce
měl s nimi zúčastnit i rodič. Již několik let nabízíme pravidelná konzultační odpoledne, ale jen málokteří rodiče využijí toho, aby přišli bez pozvání, z vlastní iniciativy a zájmu. Obvykle školu navštíví, až když nastane nějaký problém. Pohledem dnešní společnosti a vlivem působení médií nabývá často veřejnost dojmu, že škola musí prioritně vycházet vstříc požadavkům rodičů, ať jsou
jakékoliv. I proto se intenzivněji zaměříme na tuto oblast a v příštím školním roce chceme nabídnout rodičovské veřejnosti i jiné formy spolupráce, tak, abychom eliminovali problémy, které vycházejí často z neznalosti kompetencí, práv, povinností a legislativního rámce, kterým se škola řídí.
„Zkvalitnění výuky etické výchovy prostřednictvím vzdělávání pedagogů“
Škola je úspěšným žadatelem o finanční podporu z rozvojového programu MŠMT na rok 2013
č.j. MŠMT – 3204/2013 Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách
a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Projekt v rámci této podpory bude realizován ve školním
roce 2013/14.
I v letošním roce jsme byli zapojeni do dotačních programů pro žáky základních škol „Školní
mléko“ a „Ovoce do škol“, již několikátým rokem je škola zapojena do projektu M.R.K.E.V.
Jsme držiteli certifikátu „Partnerská škola nakladatelství Fraus“.

1. 12 Modernizace a údržba školy
Opravy a údržba všech budov školy, financovaná provozním rozpočtem školy, bohužel neprobíhá v souladu s dlouhodobým plánem, protože chybí finanční prostředky. Z tohoto důvodu nepokra36

čuje dál ani rekonstrukce dveří na hlavní budově, musely být vyškrtnuty některé další plánované
opravy. Opravy, které vyžadují větší finanční prostředky, realizuje škola z vlastních fondů, které si
vytvořila během uplynulých let. Vzhledem k tíživé finanční situaci města nebyly v provozním rozpočtu od zřizovatele na rok 2012 i na rok 2013 pokryty ani takové položky, jako je výuka plavání.
Nemohly být uspokojeny ani všechny prostředky na opravy, které jsou nutné k bezproblémovému
chodu školy.
Během školního roku zřizovatel dále řešil postup opravy havarijního stavu hlavní budovy po rekonstrukci v letech 20062007. Během podzimních měsíců (září, říjen) proběhla nutná oprava topného systému (poznamenaného rekonstrukcí), kterou financoval zřizovatel z rezervy na tento účel,
organizačně opravu převzala škola.
V lednu začaly práce na opravě IV. patra, západního křídla, kde byly kompletně demontovány
sádrokartony, opraveny a vyměněny izolace, ošetřeny trámové konstrukce, upraven povrch schodiště, demontováno osvětlení s následnou částečnou výměnou a montáží včetně kabeláže, opraveno
topení. Oprava probíhala do 20. 5. 2013 a prováděly ji Technické služby se svými subdodavateli.
Za investora na práce dohlížela Ing. Mertlová a p. Hrabáň, za dodavatele p. Černý a za školu ředitelka školy. I když to byl nesporně zásah do běžného chodu školy, je třeba zdůraznit a ocenit,
že díky vzájemné spolupráci všech zúčastněných se tyto práce výraznou měrou výchovně vzdělávacího procesu nedotkly. Nemusela být přijímána žádná mimořádná opatření, jak tomu bylo v minulosti, kromě těch, která se týkala vedení školy a technického personálu, protože bylo třeba vytvořit
podmínky a zajistit práce, které probíhaly mimo provozní dobu školy. Během prací ve IV. patře
bylo řešeno zatékání do hřebene střechy, které bylo také způsobeno neodborným zásahem do střešního pláště během rekonstrukce. Oprava hřebene na základě technického řešení od investora byla
v únoru radou města dána za úkol ředitelce školy. Bylo tedy osloveno pět pokrývačských firem,
z nichž se žádná se zadaným technickým řešením neztotožnila. Vypracované nabídky a stanoviska
firem byly ředitelkou školy předány v polovině března radě města k dalšímu řešení. Samotná oprava
hřebene proběhla pak na počátku hlavních prázdnin, v prvním červencovém týdnu.
Mimo celkovou opravu byla navíc školou realizována a financována zakázka na instalaci ovládání osvětlení ve IV. NP, monitorování střešních oken a ovládání ventilace. Zároveň s tím byla provedena kabelová příprava na inteligentní regulaci vytápění, o kterou se může v budoucnu systém
rozšířit. Díky této zakázce placené z rezervního fondu školy odpadly při opravě IV. NP zřizovateli
náklady na výměnu stávajícího rozvaděče v západním křídle, protože v nově zřízeném rozvaděči
byla rezerva a také nebylo třeba dotahovat dlouhé přívodní vedení pro jednotlivé místnosti, protože
to bylo provedeno v rámci zakázky školy.
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V době sepsání výroční zprávy probíhá kolaudační řízení. Teprve po vydání rozhodnutí bude
možné zajistit personální zabezpečení (přijmout vychovatelku školního klubu) a provést potřebné
úpravy v zařízení a materiálním vybavení. Oprava IV. NP byla financována zřizovatelem.
V hlavní budově proběhla během prázdnin (červenec) naplánovaná oprava suterénu v západním
křídle budovy. Problémy s vlhkostí suterénu v celé budově jsou dlouhodobé. Po výrazném zhoršení
stavu vlivem zásahů i do suterénních prostor školy při rekonstrukci a vzhledem k podmáčení budovy ze dvora bylo ředitelkou školy zadáno v roce 2009 zpracování technické zprávy a jednoduchého
projektu na vysoušení suterénu školy (v témže roce předáno zřizovateli) s tím, že následně bude
přijato komplexní řešení sanace budovy, což je investiční akce v kompetenci zřizovatele. Podle tohoto projektu jsme pak doporučená opatření začali realizovat ve východní polovině budovy (otlučena omítka, ošetření proti dřevomorce a plísním, montáž roštu a cementotřískových desek). Poté pak
měly následovat již zmíněné práce na sanaci budovy. K nim už ale z důvodů nedostatku finančních
prostředků nedošlo. Práce byly zastaveny a v současné době je používáno pro šatny pouze západní
křídlo suterénu, které zůstalo v původním stavu. Proto v letošním roce došlo alespoň k nutným
opravám zdiva, omítek, obkladů a provedení vápenné malby v šatnách na západním křídle tak, aby
byla alespoň na čas zajištěna hygienická nezávadnost používaných prostor. Problém samotný však
zůstává nevyřešen. Práce jsou financovány z rezervního fondu školy.
V závěru školního roku byl zjištěn pod podlahou v pracovně přírodopisu výskyt dřevomorky.
Tato situace musela být okamžitě řešena v režimu havarijního stavu. Napadená část podlahy musela
být vyřezána, byl vybrán zásyp pod podlahou, otlučena omítka v napadeném místě, byly demontovány celé dveře, protože došlo zároveň k napadení zdiva pod obložkami včetně trámového rámu
dveří a samotných obložek. Následně byly napadené části podlahy a zdiva ošetřeny odpovídajícími
přípravky. V závěru hlavních prázdnin proběhla oprava podlahy a byly zpět osazeny opravené dveře. Práce byly financovány z rezervního fondu školy.
Ve výroční zprávě za loňský školní rok byl popsán problém se stavem tělocvičny. V dubnu letošního roku navštívila školu p. starostka, vedoucí ORŽP a Mgr. Sochor jako člen rady města
a společně si prohlédli prostory tělocvičny s tím, že se naskytla příležitost získat peněžní prostředky z fondu hejtmana Ústeckého kraje na opravu sociálního zařízení a šaten v tělocvičně. Nesporně
pozitivní je, že ze strany zřizovatele je snaha i tento problém nějakým způsobem řešit. Termín realizace dosud není znám.
Škole bylo od 1. 9. 2013 povoleno zřízení přípravné třídy. Pro přípravnou třídu byl využit bývalý
služební byt školníka, již šest let nepoužívaný. Během hlavních prázdnin zde byla opravena malba
a instalováno nové osvětlení. Třída byla vybavena vhodným nábytkem a prozatím pouze základními
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pomůckami. Dovybavování bude probíhat ještě do konce kalendářního roku podle potřeb. Akce
byla kompletně financována z rezervního fondu školy.
Na hlavní budově stále přetrvává problém s opadávajícími římsami, který je v řešení zřizovatele.
V souvislosti s projektem „Zahrada náš učitel“ byl opraven plot kolem zahrady v prostoru koridoru ke školní jídelně, který je soustavně devastován v odpoledních hodinách, kdy na hřiště
a na zahradu „chodí“, i přes upozornění na zákaz vstupu, právě přes plot převážně mladiství
(ale i dospělí spoluobčané) a ničí majetek školy, respektive města. Toto je v podstatě nepostižitelné,
protože lze jen těžko identifikovat pachatele. Na podzim jsme museli dát kompletně vyměnit písek
v doskočišti, protože v něm byly skleněné střepy z rozbitých lahví. Když jsme v loňském roce konkrétní viníky prokazatelně označili a snažili jsme se to řešit, výsledek byl i přes nahlášení Policii
ČR, která následně celé oznámení předala k řešení přestupkové komisi, nulový. Náklady na opravy
zatěžují rozpočet školy, tedy i města a není je následně po kom vymáhat. Navíc vzniká reálná obava, že poté, kdy z projektu pořídíme zahradní nábytek pro venkovní výuku, bude to jen další „pozvánka“ pro nezvané návštěvníky. Z těchto důvodů byla instalována kamera, která monitoruje prostor zadního traktu školy a pokud se podaří ve spolupráci se zřizovatelem ošetřit ještě sankční ustanovení např. formou nějakého ustanovení v městské vyhlášce, mohlo by se těmto škodám zabránit.
Na „nové“ budově v Žižkově ulici se během letošní zimy začaly objevovat průsaky ve třídách
v prvním patře. Po odborné prohlídce střechy pokrývačskou firmou byl konstatován její havarijní
stav, což vyžadovalo bezodkladné řešení. Proto v měsíci červenci a srpnu proběhla generální oprava. Byly vyměněny shnilé latě, natažena nová podstřešní folie, odstraněna proteklá a plísní zasažená
izolace a znovu položena krytina. Celá akce byla financována z investičního fondu školy. Totéž se
bude muset řešit i na staré části budovy, protože tam střecha není v lepším stavu.
Doplňování a modernizace vybavení školy pro výuku je popsáno v předchozích kapitolách.
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2. Tabulková část
2. 1 Výchovně vzdělávací proces
2.1.1 Přehled o počtu tříd
Počet tříd
11/12

12/13

21

21

Celkový počet žáků
na konci roku
11/12
12/13
456

Průměr. počet žáků
na třídu
11/12
12/13

457

22

22

Prům. počet žáků
na učitele
11/12
12/13
15,56

15,54

(průměrný počet žáků na 1 učitele = počet žáků celkem /přepočtený počet pedagog. pracovníků =29,4)

2.1.2 Údaje o pracovnících školy - personální obsazení ve školním roce 2012/13
ředitelka školy

Mgr. Eva Hertlová

zástupce pro I. st.

Mgr. Lenka Líbalová

zástupce pro II. st.

Mgr. Renata Sochorová

Třída

Třídní učitel

Třída

Třídní učitel

Asistent

Správní zaměstnanci

1. A

Mgr. Viktorinová
Iveta

6.A

Jeníková Vladimíra

B

Mgr. Pokorná Milena

B

Mgr. Müllerová Alena

Školní družina

C

Bc. Žďánská Eva

C

Mgr. Krebsová Gabriela

Šimonková Martina

Zelenková Hana

2. A

Mgr. Ganišinová
Ivana

7.A

Mgr. Rostová Jaroslava

Fišerová Irena

Kociánová Jana

B

Mgr. Jirků Romana

B

Mgr. Kadeřábek Filip

C

Mgr. Schneiderová
Jana

8. A

Mgr. Pánek Petr

Prajsová Věra

Tesařová Miloslava

3. A

Mgr. Krákora Tomáš

B

Ing. Pešíková Radka

Hlávková Renata

Podlipská Dana

B

Mgr. Halamková
Doris

9.A

Mgr. Steklá Lenka

Kůlová Zdeňka

Administrativa

4. A

Syrochmanová
Hana

B

Mgr. Gallová Petra

Hlavsová Věra

Vyšohlídová Hana

Novotná Pavlína

Školní jídelna

Hertl Zdeněk
Kratochvíl Jan

Platilová Pavlína

B

Mgr. Zahejská
Kateřina

5. A

Mgr. Eichlerová
Jana

Mgr. Havlíčková Lenka

Švarc Jan

B

Mgr. Šimonková
Pavlína

Pavlíková Irena

Mgr. Čermáková Lenka

Vidimská Květoslava

Dipl. Kffc. Rejzková Jana

Luftová Vladislava

Bez třídnictví

Obě zástupkyně ředitele vykonávaly zároveň funkci výchovného poradce na příslušném
stupni školy a koordinátora ŠVP. Funkce metodika ICT byla rozdělena mezi Mgr. T. Krákoru
a J. Švarce, funkci koordinátora EVVO vykonávala Mgr. Steklá. Metodik PRIPRE byl
Mgr. Kadeřábek.
Vedoucí školního jídelny byla p. Věra Prajsová a funkci vedoucího školníka vykonával
p. Zdeněk Hertl.
2.1.3 Přehled o pracovnících školy12
ped.
pra součásti
c.

prac.
fyz.

prac.
přep.

počet PP

kvalif.

nekv.

studující

důch.

ženy

I. st.

15

12

3

0

2

14

II. st.

15

12

3

1

0

12

1

as.

1

1

1

2

2

ŠD

2

2

2

4

3,9

učitelé

30

asistent

1

ŠD
ŠJ
DČ

29,4

prům.
věk PP

43,7

4

0,6

sp. zam.

7

5,7

5

admin.

2

1,6

2

celkem

46

44, 2

33

26

7

1

2
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Na počátku šk. roku nově nastoupila na druhý stupeň Mgr. Lenka Čermáková, které 30. 6.
2013 pracovní smlouva skončila. Na konci roku ukončila pracovní poměr Mgr. P. Šimonková
a do starobního důchodu odešla Mgr. M. Pokorná. Dlouhodobě se daří naplňovat jeden
z nejdůležitějších cílů, snižovat nekvalifikovanost. V kombinované formě studia na PF TU Li-

12

Stav k 30. 6. 2013
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berec pokračoval J. Švarc, Ing. Pešíková dokončila studium k doplnění pedagogické kvalifikace
a v červnu byla ke studiu na PF přijata V. Jeníková.
2.1.4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Jak vyplývá z následující tabulky, všichni pedagogičtí pracovníci se dále vzdělávají
v mnohých oblastech. Kdyby ale škola neměla finanční prostředky z vlastních nebo partnerských projektů nebo kdyby nepořádaly mnohé instituce kurzy zdarma v rámci svých vlastních
projektů, nemohlo by se další vzdělávání realizovat vůbec. Vzhledem k výši rozpočtu a situaci
ve školství obecně, jsme nuceni další vzdělávání omezovat, což zcela odporuje dikci Zákona
č. 563/2004 o pedagogických pracovnících, kde je zakotvena v §24 povinnost pedagogických
pracovníků dále se vzdělávat.
Vzdělávání se uskutečňovalo hlavně díky partnerství v projektu „Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce“ a díky penězům z projektu EU „Učíme děti přemýšlet a komunikovat“. Dále jsme využívali bezplatných nabídek různých vzdělávacích institucí.
Termín

Učitelé

Akce

30. 8.

Úvod do specifických poruch učení zážitkový seminář pro vyučující v rámci
projektu Zvyšování kvality ped. práce

I. st.

31. 8.

Úvod do specifických poruch učení zážitkový seminář pro vyučující v rámci
projektu Zvyšování kvality ped. práce

II. st.

20. kongres k sexuální výchově

Sochorová

21. 9.

ENVIRO seminář v rámci projektu Zvyšování kvality práce ped. pracovníků

Kadeřábek, Pešíková, Halamková

25. 9.

Tvořivá angličtina 1. část
v rámci projektu EU peníze školám

Havlíčková, Pavlíková, Pešíková,
Rejzková, Ganišinová, Schneiderová, Zahejská, Žďánská

Proč a jak učit finanční gramotnost v
rámci projektu EU peníze školám

Gallová, Pešíková

Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně v rámci projektu EU peníze školám

Rostová, Steklá

Vzdělávání bez předsudků
v rámci projektu Zvyšování kvality ped.
práce

Líbalová, Sochorová

13. – 15. 9.

3. 10.

23. 10.
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Aplikace standardů a testování v cizím
jazyce  EU peníze školám

Havlíčková

Kapradí  environmentální dílny
EU peníze školám

Pešíková, Steklá, Halamková

KUMOT

Viktorinová

5. 11.

Mentoring a supervize
v rámci projektu Zvyšování kvality pedagogické práce

Čermáková, Eichlerová

6. 11.

Tvořivá angličtina  2. část EU - peníze
školám

Havlíčková, Pavlíková, Pešíková,
Rejzková, Ganišinová, Schneiderová, Zahejská, Žďánská

7. 11.

Intervize pořádaná PPP Rumburk pro metodiky primární prevence

Kadeřábek

Rozvoj školy v kontextu reformy vzdělávání a řízené změny

Hertlová

Čtení a psaní genetickou metodou

Eichlerová

Den geografie

Pánek

Ekoateliér  Voda kolem nás

Jeníková

Úlohy a jednoduché experimenty v chemii  v rámci projektu EU peníze školám

Sochorová, Pešíková

31. 10.

2. 11.

8.  9. 11.
15. 11.

19. 11.

21. 11.

Mentoring a supervize  v rámci projektu
Havlíčková, Rejzková
Zvyšování kvality pedagogické práce

22. 11.

Školní informační kanál  moderní forma prevence

Kadeřábek

Jak na projektovou výuku na naší škole

Krebsová, Schneiderová

Angličtina živě a prakticky
z projektu EU peníze školám

Pavlíková, Pešíková

Skupinová práce
v rámci projektu Zvyšování kvality pedagogické práce

Ganišinová, Jirků, Schneiderová,
Syrochmanová

Mentoring a supervize
v rámci projektu Zvyšování kvality pedagogické práce

Havlíčková, Eichlerová

50 fyzikálních pokusů
v rámci projektu EU peníze školám

Rostová, Švarc

Setkání projektových škol v rámci projektu Podpora učitelů ve zvyšování kvality

Eichlerová

29. 11.

3. 12.

10. 12.
11. 12.

43

pedagogické práce  mentorská podpora
13. 12.

Supervize a mentoring
p. Dlabola  v rámci projektu Zvyšování kvali- Eichlerová, Havlíčková
ty pedagogické práce

10. – 11. 1.

Respektovat a být respektován  kurz v
rámci projektu Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce

celý pedagogický sbor

13. 2.

Aktuální stav školské legislativy  zák.
563/2004

Hertlová

Multipolis

Kadeřábek

15. 3.

Intervize – setkání metodiků PRIPRE

Kadeřábek

14. 3.

NIQES Vývoj nových nástrojů inspekčHertlová, Líbalová
ního hodnocení

2. 4.

Možnosti k rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti ve výuce

Jeníková

4. 4.

Konference škol rozvíjejících environmentální výchovu

Steklá

9. 4.

Hospodaření PO

Hertlová

16. 4.

Příprava projektů a využívání ICT při
výuce na základní škole

Hertlová, Líbalová

Školní vzdělávací program - změny a
realizace ve výuce - Úpravy platné od
1. 9. 2013

Hertlová, Líbalová

Mimořádné události ve škole a jejich
řešení + dopravní výchova

Sochorová

Zoologie  seminář při NPČŠ v Krásné
Lípě

Šimonková

Pohádka nás učí
v rámci projektu EU peníze školám

Zahejská

Legislativní aspekty drogové problematiky ve školním prostředí

Kadeřábek

Standardy pro základní vzdělávání v Aj

Rejzková

Učebna pod širým nebem
konference NPČŠ

Steklá

Rozvoj školy v kontextu reformy vzdělávání a řízené změny

Hertlová, Líbalová

Historie je stále s námi

Zahejská

4. 3.

25. 4.

29. 4.
7. 5.

15. 5.
16. – 17. 5.
28. 5.
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2.1.5 Údaje o výchově a vzdělávání
Souhrnná statistika prospěchu II. pololetí - porovnání s výsledky roku 2011/2012
2011/12
Předmět
Chování

Počet klas. žáků

2012/13
Ø

Počet klas. žáků
457

Ø
1.015

456

1.037

Český jazyk

456

2.274

457

2.318

Anglický jazyk

351

2.387

332

2.255

Prvouka

156

1.744

171

1.770

Vlastivěda

107

2.252

92

2.141

Matematika

456

2.384

457

2.339

Přírodověda

107

2.243

92

2.065

Informatika

247

1.587

237

1.726

Fyzika

193

2.767

199

2.633

Chemie

82

2.659

93

2.352

Zeměpis

193

2.632

199

2.776

Přírodopis

193

2.440

199

2.587

Hudební výchova

456

1.171

457

1.209

Výtvarná vých.

456

1.149

457

1.132

Těles. vých.

451

1.078

449

1.125

Rod. a obč. vých.

193

1.632

199

1.735

Dějepis

193

2.321

199

2.306

Pracovní činnosti

456

1.287

457

1.235

Anglický jazyk
konverzace

19

1.895

19

1.789

Něm. jaz. volit.

50

2.420

59

2.305

Jaz. a komunikační
výchova

11

2.364

30

2.233

Sportovní hry

19

1.000

19

1.316

Svět práce

16

1.438

0

0

Ekologický seminář

10

1.000

16

1.813

Literární seminář

10

1.400

0

0

Praktická matematika

0

0

30

2.365

Celk. Ø prosp.

1.84

1.84

prosp. s vyznam.

185

189

prospěl

251

249

neprosp./neh.

20/0

19/0

celkem

Ø na ž.

Zam. hod.
omluvených

23434

51.390

neomluvených

557

1.221

celkem
30307
184

Ø na ž.
66.317
0.403
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2.1.6 Učební plán
Ročník

Učební plán 2012/13
1.
2.
3.

4.

5.

počet tříd v ročníku

3

2

2

český jazyk
angličtina
matematika
informatika
prvouka
přírodověda
vlastivěda
hudební vých.
výtvarná vých.
tělesná vých.
praktické činnosti

9

Celkem

20

9

4

27
0
12

2

1
1
2
1

Ročník
počet tříd v ročníku
český jazyk
angličtina
matematika
chemie
fyzika
přírodopis
zeměpis
dějepis
obč. a rod. vých.
hudební výchova
výtvarná výchova
informatika
praktické činnosti
tělesná výchova
volitelné předměty
Celkem

3

5

27
0
15

10
3
5

20
6
10

6

2

6

2

4

3
3
6
3

1
1
2
1

3
3
6
3

1
1
2
1

2
2
4
2

21
6.

C/Ź 3
15
5
9
3
15
5
0
3
1
6
2
6
2
6
2
6
2
3
1
6
2
3
1
3
1
6
2
0
0
29

2

25

9.

2

2

2

1
2
2

2
4
4

4
3
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
32

8
6
8
4
4
4
4
4
4
2
2
4
2
4
4

5
3
5
2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
2
2
31

7
3
5
1
0
2
2
1
2
2
1
26

8.

2
2
2
2
2
1
2

30

26

7.
10
6
8
0
4
4
4
4
4
2
4

5
3
4

14
6
10
2
0
4
4
2
4
4
2

7
3
5
1
0
2
2
1
2
2
1

10
6
10
4
2
2
2
4
4
2
2
4
2
4
4

C/Ž
14
6
10
2
0
4
4
2
4
4
2

42
9
24
2
6
3
4
5
7
10
5
118

19
12
18
4
6
7
7
8
8
4
6
5
4
8
6
122
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2.1.7 Přehled zájmových útvarů ve školním roce 2012/2013
Název zájm. útvaru

ročník/stupeň

vedoucí

Odbíjená

6. – 9.

Gallová

Florbal

1. – 9.

Gallová

Příprava ke studiu z matematiky

9. roč.

Steklá

Dys  kroužek I

1. st.

Viktorinová

Dys  kroužek II

2. st.

Viktorinová

Logopedická prevence

1. roč.

Viktorinová

Logopedická prevence

2. roč.

Ganišinová

Sálová kopaná

6. – 9.

Kadeřábek

Košíková

4. – 5.

Švarc

Florbal pro pokročilé

6. – 9.

Švarc

Sportovní kroužek

8. – 9.

Švarc

Sportovní kroužek

1. – 2.

Jirků, Schneiderová

Tělovýchovný kroužek

4.

Syrochmanová

Konverzace v anglickém jazyce

4.

Zahejská

Konverzace v anglickém jazyce

9.

Rejzková

Rybářský kroužek

1. 9.

Ganišinová

Žurnalistický kroužek

2. stupeň

Kadeřábek

Konverzace v anglickém jazyce

6. – 9.

Havlíčková, Pavlíková

Výtvarný kroužek

ŠD

Šimonková M.

Výtvarný kroužek

ŠD

Fišerová
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2.1.8 Přehled soutěží ve školním roce 2012/2013
Termín

Akce

Třídy

Učitelé

1. 10.

Soutěž na 1. st.
zahájen 9. ročník soutěže ve sběru PET lahví
spolupráce s ORŽP MÚ Šluknov

2. 10.

Mladý ochránce přírody
soutěž organizovaná SLŠ a SOŠ Šluknov
2 družstva  celkem 6 žáků 1. místo a 5.-7. místo

16. 10.

Školní kolo soutěže ve finanční gramotnosti

17. 10.

Šluknovská liga
Dolní Poustevna  kopaná, 1. místo, 8 žáků

Švarc

18. 10.

Duha
Rumburk bazén 6 žáků 5. místo

Švarc

25. 10.

Plavecká soutěž  bazén Rumburk

Švarc, Viktorinová

5. 11.

Olympiáda
Český jazyk  školní kolo

Müllerová

6. 11.

Školní kolo soutěže ve finanční gramotnosti

8. B

Rostová

12. 11.

Školní kolo soutěže ve finanční gramotnosti

6. A

Rostová

13. 11.

Olympiáda
školní kolo dějepisné olympiády - účast 13 žáků

16. 11.

Školní kolo soutěže ve finanční gramotnosti

9. A

Steklá

Školní kolo soutěže ve finanční gramotnosti

9. B

Gallová

Školní kolo soutěže ve finanční gramotnosti

6. C

Gallová

26. 11.

Jirků, Viktorinová

Novotná
8. A

Kadeřábek

28. 11.

Šluknovská liga
Mikulášovice  přehazovaná
3. místo, 8 žákyň

Švarc

29. 11.

Duha
Rumburk ZŠ Tyršova, 6 žáků, 4. místo

Novotná

10. 12.

Školní kolo soutěže ve finanční gramotnosti

11. 12.

Soutěž
meziškolní turnaj v basketbalu pod záštitou Schrödingerova institutu  účast žáků ze zájm. útvaru –
basketbal, 5 týmů družstvo ZŠ Šluknov 2. místo

Švarc

10. 1.

Olympiáda
školní kolo olympiády v Aj

Havlíčková, Rejzková

17. 1.

Duha
ZŠ Šluknov, 2. místo, 5 žáků

Švarc, Novotná

29. 1.

Olympiáda
okresní kolo olympiády v dějepise, 2 žáci

Kadeřábek

7. A

Pešíková
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31. 1.

Soutěž
hlasování o návrhu školní hymny

7. 2.

Olympiáda
Okresní kolo olympiády v Čj, 19. místo a 34. místo

Krebsová

14. 2.

Olympiáda
okresní kolo olympiády v Aj – Děčín, 13. a 15. místo

Havlíčková

Duha – Jiříkov, 3. místo, 6 žáků

Novotná

28. 2.

Soutěž  téma Zvěř v lese
výtvarná soutěže vyhlášená ČMMJ

13. 3.

Šluknovská liga  basketbal Šluknov, 4. místo, 8 žáků

Švarc

Olympiáda
Okresní kolo zeměpisné olympiády Děčín
4. místo kat. A
17. místo kat. C
15. místo kat. E

Pánek

21.3.

Duha, Velký Šenov, 7 žáků, 4. místo

Novotná

22. 3.

matematická soutěž Klokan
4.  9. ročník

27. 3.

Olympiáda, Děčín
okresní kolo biologické olympiády kategorie C
5. místo a 12. místo

Pešíková

10. 4.

Olympiáda, Česká Kamenice
okresní kolo biologické olympiády kategorie D
17. a 20. místo

Steklá

18. 4.

Duha
Dolní Poustevna  přespolní běh 6 žáků, 4. místo

Novotná

24. 4.

Šluknovská liga
Florbal Rumburk  1. místo 11 žáků

Švarc

2. 5.

Duha
Rumburk  lehká atletika, 6 žáků, 4. místo

Novotná

15. 5.

Šluknovská liga
Vybíjená Jiříkov, 1. místo 12 dívek

Švarc

29. 5.

Putovní pohár ZŠ J. Vohradského
fotbalový turnaj

Gallová

14. 3.

5. 6.

Soutěž
vědomostní soutěž v městské knihovně organizovaná
obč. sdružením

7. A, 7. B

Šluknovská liga  atletika Rumburk
4. místo
celkově 1. místo
6. 6.

Duha
SLŠ a SOŠS Šluknov  1. místo, 6 žáků, 3. místo
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13. 6.

18. 6.

Soutěž
Slavnostní vyhlášení 9. ročníku soutěže ve sběru PET
lahví ve Šluknovském zámku
Soutěž
účast žáků z I. oddělení školní družiny ve výtvarné
soutěži Turistickým vlakem do Českého Švýcarska
3. místo za kolektivní práci

Šimonková

2.1.9 Přehled akcí pro žáky školy ve školním roce 2012/13

Termín

školní akce

Třídy

Učitelé

Projektový den
Prvňáčkovo sportovní odpoledne, v zámeckém parku
ve spolupráci s o.s. SPORT DĚTEM a MÚ Šluknov
sponzor akce: Plaston s.r.o.

Pokorná,
1. A, 1. B,
Viktorinová,
1. C
Žďánská

11. 9.

Návštěva knihovny

5. A

Eichlerová

13. 9.

Exkurze
Praha, planetárium, pražské památky (Hrad, katedrála
sv. Víta)

5. A, 5. B

Eichlerová, Šimonková

18. 9.

Testování
Sociometrické šetření třídního kolektivu pracovníky
PPP Rumburk

7. B

Přednáška
Zeměpisná diashow  Afrika  jiný svět

4. A, 4. B,
5. A, 5. B,
a II. stupeň

Výstava
Konference chovatelů masného skotu na Šlk. zámku spojené s výstavou skotu a zemědělské techniky

6. B

Müllerová

Výstava
Konference chovatelů masného skotu na Šlk. zámku spojené s výstavou skotu a zemědělské techniky

9. B

Pešíková

Výstava
Konference chovatelů masného skotu na Šlk. zámku spojené s výstavou skotu a zemědělské techniky

Eichlerová, Ganiši1. A, 1. B,
nová, Jirků, Pokorná,
1. C, 2. A,
Schneiderová, Ši2. B, 2. C,
monková, Viktori5. A, 5. B
nová, Žďánská

Výstava
Naše houby  vaše houby DK Šluknov

6. A, B, C

Výstava
Naše houby  vaše houby DK Šluknov

2. A, 2. B, Ganišinová, Jirků,
2. C, 4. A, Schneiderová, Sy4. B
rochmanová, Zahej-

4. 9.

20. 9.

21. 9.

Čermáková, Steklá,
Jeníková
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ská
26. 9.

zahájen další ročník projektu „Ovoce do škol“

I. st.

1. 10.

Testování
Sociometrické šetření třídního kolektivu pracovníky
PPP Rumburk

7. B

4. 10.

Beseda
s pracovnicemi OSPOD Rumburk

6. A

Kadeřábek

5. 10.

Fotografování prvňáčků
Exkurze
v rámci Dne otevřených dveří v Integrovaném centru
ve Šluknově, dílna U Markétky  zapojení žáků do
činností (keramika, výroba ručního papíru)

1. B

Pokorná

Exkurze
v rámci Dne otevřených dveří v Integrovaném centru
ve Šluknově

7. A

Kadeřábek

Exkurze
v rámci Dne otevřených dveří v Integrovaném centru
ve Šluknově

8. A, 8. B,
Kadeřábek
9. A, 9. B

Exkurze
v rámci Dne otevřených dveří v Integrovaném centru
ve Šluknově, dílna U Markétky  zapojení žáků do
činností (keramika, výroba ručního papíru)

1. A

Viktorinová

Přednáška
vzdělávací nabídka SOŠ Varnsdorf

9. A, 9. B

Sochorová, Jeníková, Pešíková

Exkurze
v rámci Dne otevřených dveří v Integrovaném centru
ve Šluknově, dílna U Markétky  zapojení žáků do
činností (keramika, výroba ručního papíru)

1. C

Schneiderová

15. 10.

Testování
Sociometrické šetření třídního kolektivu pracovníky
PPP Rumburk

7. B

17. 10.

Projektový den
Les

2. A, 2. B, Ganišinová, Jirků,
2. C
Schneiderová

Exkurze
SLŠ a SOŠ sociální Šluknov

9. A, 9. B

Projektový den
Les

2. A, 2. B, Ganišinová, Jirků,
2. C
Schneiderová

Projektový den
Podzim

4. A, 4. B

Syrochmanová, Zahejská

Výukové dílny
Pohádková škola, M, Čj, Vv, Hv - 9. A pro 1. B

1. B, 9. A

Steklá, Pokorná

Beseda
s pracovnicemi OSPOD Rumburk

6. C

Kadeřábek

9. 10.

10. 10.

11. 10.

12. 10.

18. 10.

24. 10.
30. 10.

5. 11.

Sochorová, Jeníková, Pešíková
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6. 11.

12. 11.

14. 11.

15. 11.

22. 11.

23. 11.

29. 11.
2. 12.

3. 12.

5. 12.

Beseda
s pracovnicemi OSPOD Rumburk

6. B

Kadeřábek

Výstava
Vzdělávání 2013/2014 Rumburk

9. A, 9. B

Krebsová, Müllerová

Přednáška
rybářství p. Petroušek SLŠ a SOŠ Šluknov

7. A, 7. B

Steklá

Divadlo
Čert a Káča, div. soubor Rolnička

5. A, 5. B

Eichlerová, Šimonková

Testování
bezpečné užívání internetu dětmi a mladistvými

7. B

Kadeřábek

Fotografování
 vánoční tematika

I. st.

Přednáška
Hvězdná obloha nad Šluknovem  přednáška v rámci
projektu Přes hranice ke hvězdám

9. A, 9. B

Sochorová

Návštěva knihovny

4. B

Zahejská

Přednáška
Cesta Sluneční soustavou  přednáška v rámci projektu 9. A, 9. B
Přes hranice ke hvězdám

Pešíková

Exkurze
Kamenoprůmyslové závody Šluknov

4. A, 4. B

Syrochmanová, Zahejská

Přednáška
Vznik a budoucnost vesmíru  v rámci projektu Přes
hranice ke hvězdám

9. A, 9. B

Jeníková

Pletení z pedigu na zámku
účast na akci IC MÚ
Přednáška
Dívčí a chlapecká puberta
přednášející: p. Čapíková ze SZŠ a OA Rumburk

Krákora, Vidimská

4. A, 4. B

Návštěva žáků ze SRN
 společná výuka žáků 3. ročníku a žáků z neustadtské
školy ze SRN  společné hry a soutěže

Syrochmanová, Zahejská

Rejzková

Besídka
Mikulášská besídka  9. ročník pro 1. ročník

9. A, 9. B

Gallová, Steklá

10. 12.

Přednáška
na téma: Les

4. A, 4. B

Syrochmanová, Zahejská

13. 12.

Návštěva knihovny

4. A

Syrochmanová

13. 12.

Exkurze
hvězdárna Sohland  pozorování noční oblohy
vybraní žáci 7. ročníku

14. 12.

Kadeřábek, Pešíková

Návštěva knihovny

4. B

Zahejská

Přednáška

7. B, 8. A,

Krebsová
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18. 12.

8. 1.

16. 1.

17. 1.

21. 1.

31. 1.

7. 2.

8. 2.

12. 2.

Vesmír, hvězdárna Sohland, v rámci projektu Přes
hranice ke hvězdám

8. B

Návštěva knihovny

5. A

Eichlerová

Divadlo
divadelní představení div. souboru Rolnička
pohádka: Šluknovský vodník Lindík

1. A, 1. B,
1. C, 3. A,
3. B, 4. A,
4. B

Halamková, Krákora, Pokorná, Syrochmanová, Vidimská, Viktorinová

Výstava
betlémů na místní faře  prohlídka kostela a fary

4. A, 4. B

Syrochmanová, Zahejská

Přednáška
seznámení se vzdělávací nabídkou gymnázia Rumburk
a SLŠ a SOŠ Šluknov

9. A, 9. B

Krebsová, Müllerová

Přednáška
Vesmír  hvězdárna Sohland  v rámci projektu Přes
hranice ke hvězdám

6. A, 6. B, Müllerová, Jeníková,
6. C, 7. A Krebsová, Rostová

Beseda
na téma: Dívčí a chlapecká puberta
přednášející: Mgr. Čapíková ze SZŠ a OA Rumburk

5. A, 5. B

Přednáška téma: Vesmír v rámci přeshraničního projektu Přes hranice ke hvězdám

Eichlerová, Sy4. A, 5. A,
rochmanová, Ši5. B
monková

Slavnostní předávání vysvědčení
v kině

5. A

Eichlerová

Přednáška
v rámci PRIPRE, téma: Jak se chránit v nebezpečných
situacích, lektorka: I. Pencová

2. A

Ganišinová

Přednáška
na téma: Vesmír v rámci přeshraničního projektu Přes
hranice ke hvězdám

3. A, 3. B, Halamková, Kráko4. B
ra, Zahejská

Přednáška
myslivost Ing. Vomáčka SLŠ a SOŠ Šluknov

8. A, 8. B

Pešíková

Přednáška
v rámci PRIPRE, téma: Jak mít hezké vztahy s rodiči
lektorka: I. Pencová

5. A, 5. B

Eichlerová, Šimonková

5. A

Eichlerová

1. B

Pokorná

Testování
9. ročník Diagnostika stavu znalostí ...
testování Aj, Čj, M, přír. předměty
Návštěva knihovny

13. 2.

Eichlerová, Šimonková

Testování
9. ročník Diagnostika stavu znalostí ...
testování Aj, Čj, M, přír. předměty
Spolupráce s MŠ  setkání dětí
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14. 2.

15. 2.

26. 2.

26. 2.

27. 2.

28. 2.

1. 3.

4. 3.

5. 3.
7. 3.

Přednáška
v rámci PRIPRE, téma: Jak se chránit v nebezpečných
situacích, lektorka: I. Pencová

2. B

Jirků

Přednáška
v rámci PRIPRE, téma: Jak se nehádat se sourozenci
lektorka: I. Pencová

3. A

Krákora

Přednáška
v rámci PRIPRE, téma: Jak se nehádat se sourozenci
lektorka: I. Pencová

3. B

Halamková

Přednáška
v rámci PRIPRE, téma: Jak překonat starosti ve škole
lektorka: I. Pencová

5. A, 5. B

Eichlerová, Šimonková

Přednáška
v rámci PRIPRE, téma: Jak se chránit v nebezpečných
situacích, lektorka: I. Pencová

4. A, 4. B

Syrochmanová, Zahejská

Hudební pořad
nahrávání školní hymny

I. a II. st.

Projekt
Hledání kamene mudrců  akce ve hvězdárně Sohland
pro vybrané žáky v rámci projektu Přes hranice ke
hvězdám , 14 žáků

Krebsová

Beseda v knihovně – akce s vybranými žáky – spisovatel Stínil, účast 24 žáků

Müllerová

Přednáška
v rámci PRIPRE, téma: Jak se chránit v nebezpečných
situacích, lektorka: I. Pencová

2. C

Schneiderová

Přednáška
v rámci PRIPRE, téma: Jak překonat starosti ve škole
lektorka: I. Pencová

3. A

Krákora

Projektový den
na téma: Zima

2. A, 2. B, Ganišinová, Jirků,
2. C
Schneiderová

Přednáška
v rámci PRIPRE, téma: Jak překonat starosti ve škole
lektorka: I. Pencová

3. B, 5. A, Eichlerová, Halam5. B
ková, Šimonková

Přednáška
v rámci PRIPRE, téma: Jak se stát dobrým kamarádem
lektorka: I. Pencová

2. A

Ganišinová

Přednáška
v rámci PRIPRE, téma: Jak mít hezké vztahy s rodiči
lektorka: I. Pencová

4. A, 4. B

Syrochmanová, Zahejská

Přednáška
v rámci PRIPRE, téma: Jak se chránit v nebezpečných
situacích, lektorka: I. Pencová

1. B

Pokorná

Přednáška

2. B

Jirků
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v rámci PRIPRE, téma: Jak se stát dobrým kamarádem
lektorka: I. Pencová

8. 3.

12. 3.

12. 3.

13. 3.

14. 3.

15. 3.

19. 3.

Přednáška
v rámci PRIPRE, téma: Jak hospodařit s penězi
lektorka: I. Pencová

3. A

Krákora

Přednáška
Drogy, sex a vztahy  p. Pabián

8. A, 8. B,
9. A, 9. B

Kadeřábek

Přednáška
v rámci PRIPRE, téma: Jak se stát dobrým kamarádem
lektorka: I. Pencová

2. C

Schneiderová

Přednáška
v rámci PRIPRE, téma: Jak hospodařit s penězi
lektorka: I. Pencová

3. B

Halamková

Didaktická hra
Multipolis

7. B

Kadeřábek

Přednáška
v rámci PRIPRE, téma: Jak se stát dobrým kamarádem
lektorka: I. Pencová

1. B

Pokorná

Přednáška
v rámci PRIPRE
téma: Jak se chránit v nebezpečných situacích
lektorka: I. Pencová

1. C

Žďánská

Projekt
Hledání kamene mudrců  akce ve hvězdárně Sohland
pro vybrané žáky v rámci projektu Přes hranice ke
hvězdám, 14 žáků

Krebsová

Didaktická hra
Multipolis

7. A

Kadeřábek

Spolupráce s MŠ

1. B, 1. C

Pokorná, Žďánská

Didaktická hra
Multipolis

6. A

Kadeřábek

Přednáška
v rámci PRIPRE
téma: Jak se chránit v nebezpečných situacích
lektorka: I. Pencová

1. A

Viktorinová

Přednáška
v rámci PRIPRE
téma: Co dělat se svým vzhledem
lektorka: I. Pencová

4. A, 4. B

Syrochmanová, Zahejská

Didaktická hra
Multipolis

6. C

Kadeřábek

Přednáška
v rámci PRIPRE, téma: Jak se stát dobrým kamarádem, 1. A, 1. C
lektorka: I. Pencová

Viktorinová, Žďánská
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Syrochmanová, Zahejská

22. 3.

Návštěva knihovny

4. A, 4. B

26. 3.

Projektový den
Velikonoce

2. A, 2. B, Ganišinová, Jirků,
2. C
Schneiderová

Hudební pořad
Vzdělávací pořad o rocku pro nejmenší děti
účinkující: Mgr. M. Parnahaj, J. Šlik

I. stupeň

Hudební pořad
Největší hvězdy pop music v proměnách moderní populární hudby v r. 19802000
účinkující: Mgr. M. Parnahaj, J. Šlik

II. stupeň

Projektový den
Velikonoce

Halamková, Kráko3. A, 3. B,
ra, Syrochmanová,
4. A, 4. B
Zahejská

27. 3.

10. 4.

15. 4.

16. 4.

Beseda
a ilustrační workshop s akademickým malířem a ilustrátorem dětských knih Jiřím Fixlem, Dům kultury
 účast 20 žáků z 1.3. ročníku

Ganišinová

Testování
Společnost pro kvalitu školy
Diagnostika stavu znalostí a dovedností u žáků se zaměřením na jejich rozvoj
Český jazyk + Člověk a jeho svět

5. B

Šimonková

Testování
Společnost pro kvalitu školy
Diagnostika stavu znalostí a dovedností u žáků se zaměřením na jejich rozvoj
Český jazyk + Člověk a jeho svět

5. A

Eichlerová

Projekt
Hledání kamene mudrců  akce ve hvězdárně Sohland
pro vybrané žáky v rámci projektu Přes hranice ke
hvězdám, 14 žáků

Krebsová

Testování
Společnost pro kvalitu školy, Diagnostika stavu znalos5. B
tí a dovedností u žáků se zaměřením na jejich rozvoj
Matematika + Anglický jazyk

Šimonková

18. 4.

Exkurze
středisko Natura Rumburk s.r.o.  výukové programy

Syrochmanová, Zahejská

Eichlerová

19. 4.

Testování
Společnost pro kvalitu školy, Diagnostika stavu znalos5. A
tí a dovedností u žáků se zaměřením na jejich rozvoj
Matematika + Anglický jazyk
Exkurze
středisko Natura Rumburk s.r.o.  výukové programy

4. A, 4. B

Syrochmanová, Zahejská

Projektový den

1. A, 1. B, Ganišinová, Jirků,

16. 4.

17. 4.

4. A, 4. B
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22. 4.

23. 4.

DEN ZEMĚ, 2. ročník - naučná stezka Rožany
4. A  Karlovo údolí

1. C, 2. A, Pokorná, Schneide2. B, 2. C, rová, Syrochmanová,
4. A
Žďánská

Projektový den
DEN ZEMĚ

6. A, 6. B,
7. A, 7. B,
8. A, 8. B

tř. učitelé

Exkurze
v rámci projektu Den Země, Chřibská  vodní nádrž

5. A, 5. B

Eichlerová, Šimonková

Přijímací zkoušky na SŠ

9. A, 9. B

Projektový den
Putování vody

5. A, 5. B

Projektový den
Poznáváme své okolí

3. A, 3. B, Halamková, Kráko4. B
ra, Zahejská

Přednáška
Etická dílna  téma Rodina

7. A, 7. B

Rostová, Kadeřábek

Projektový den
Náš region

6. A, 6. B,
6. C, 7. A,
7. B, 8. A,
8. B, 9. A,
9. B

učitelé II. st.

Projektový den
Barvy, sběr přírodnin

1. A, 1. B, Pokorná, Viktorino1. C
vá, Žďánská

Stavění májky – účast na akci města

6. roč.

Jeníková

Přednáška
Etická dílna  druhá část na téma ,,Kdo jsem?“

7. A

Rostová

Přednáška
Etická dílna  druhá část na téma ,,Kdo jsem?“

7. B

Kadeřábek

Projektový den
Vzduch

6. A, 6. B, Jeníková, Müllerová,
6. C
Krebsová

Projektový den
Odpady

7. A, 7. B

Rostová, Kadeřábek

Projektový den
Globální problémy

9. A, 9. B

Gallová, Steklá

Projektový den
Voda

8. A, 8. B

Pešíková, Pánek

Projektový den
Barvy, sběr přírodnin

1. A, 1. B, Pokorná, Viktorino1. C
vá, Žďánská

Projektový den
Putování vody

5. A, 5. B

Eichlerová, Šimonková

Exkurze
Senát, Pražský hrad

8. A, 8. B

Hertlová, Pánek,
Pešíková

Exkurze

2. A, 2. B, Ganišinová, Jirků,

2. 5.

3. 5.

3. 5.

7. 5.

Eichlerová, Šimonková
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14. 5.

14. 5.

15. 5.

16. 5.

17. 5.

Dům NPČŠ v Krásné Lípě
beseda, výukové programy, hry, soutěže

2. C

Schneiderová

Přednáška
Etická dílna  třetí díl  téma Život v mediální džungli
lektor I. Pencová

7. A

Kadeřábek

Přednáška
Etická dílna  třetí díl  téma Život v mediální džungli
lektor I. Pencová

7. B

Kadeřábek

Projekt
Hledání kamene mudrců  akce ve hvězdárně Sohland
pro vybrané žáky v rámci projektu Přes hranice ke
hvězdám, 14 žáků

Krebsová

Přednáška
Zásady první pomoci p. Seidl

7. A, 7. B

Divadlo
Látané příběhy krejčíka Honzy
Secy Musicall Nymburk  v kině Šluknov

1. A, 1. B, Pokorná, Viktorino1. C
vá, Žďánská

Kadeřábek

5. A, 5. B,
Beseda
filmové představení s následnou besedou ,,Síla lidskos- 6. A, 6. B,
6. C, 7. A,
ti  Nicholas Winton“
7. B, 8. A,
8. B, 9. A,
9. B

20. 5.

Testování
Rizika užívání Internetu dětmi a mladistvými  3. část

22. 5.

Testování
2. celoplošná zkouška NIQES, Český jazyk

9. B

Beseda
Bezpečnost silničního provozu
p. Kurincová z obvodního oddělení Policie ČR

2. A, 2. B, Ganišinová, Jirků,
2. C
Schneiderová

23. 5.

Novotná
Gallová

Fotografování tříd
24. 5.

28. 5.

Beseda  dravci

3. A, 3. B

Halamková, Krákora

Testování
2. celoplošná zkouška NIQES, Matematika

9. B

Steklá

Testování
2. celoplošná zkouška NIQES, další cizí jazyk  skupi- 9. A, 9. B
na povinně volitelného předmětu německý jazyk

Krebsová

Testování
2. celoplošná zkouška NIQES, Český jazyk

5. A, 5. B

Eichlerová, Šimonková

Testování
Rizika užívání Internetu dětmi a mladistvými  třetí
část

6. B

Hertlová, Líbalová

Projekt

Krebsová
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28. 5.

29. 5.

Hledání kamene mudrců  v rámci projektu Přes hranice ke hvězdám
Testování
2. celoplošná zkouška NIQES, Matematika

5. A, 5. B

Eichlerová, Šimonková

Přednáška
včelařství p. Vašíček

6. A

Steklá
Müllerová, Kadeřábek

Školní akademie
kino Dukla
30. 5.

Testování
2. celoplošná zkouška NIQES, Anglický jazyk

5. A

Eichlerová

Školní výlet – Praha Petřín

2. A,B,C

Ganišinová, Jirků,
Schneiderová

Exkurze
Základní umělecká škola ve Šluknově

1. A, 1. B, Pokorná, Schneide1. C
rová, Viktorinová

Testování
2. celoplošná zkouška NIQES, Anglický jazyk

5. B

Šimonková

4. 6.

Školní výlet – hrad Houska

5. A, B

Šimonková, Eichlerová

6. 6.

Přednáška
včelařství p. Vašíček

6. B

Steklá

Přednáška
včelařství p. Vašíček

6. C

Havlíčková

Školní výlet – Jiřetín pod Jedlovou

7. A, B

Kadeřábek, Rostová

31. 5.

7. 6.

11. 6.

12. 6.

Projektový den
zahrada Náš učitel  vybraní žáci

Steklá

Návštěva knihovny

1. C

Žďánská

Přednáška
dravci SLŠ a SOŠS Šluknov

7. B

Steklá

Projektový den
zahrada Náš učitel  vybraní žáci

Steklá

Exkurze
městská knihovna

6. B

Müllerová

Školní výlet – Divadlo P. Kožíška  Líbeznice

1. C

Žďánská

Exkurze
ekologický seminář  exkurze okolí Šluknova

Steklá

Přednáška
extrémismus

9. A, 9. B

Gallová, Steklá

13. 6.

Beseda
Studenti píší knihu

9. A, 9. B

Gallová, Steklá

14. 6.

Školní výlet – Rumburk – rozhledna Dymník

1. A, B

Pokorná, Viktorinová
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18. 6.

24. 6.

25. 6.

26. 6.

27. 6.

28. 6.

28.–29. 6

Termín

Exkurze
památník Terezín

9. A, 9. B

Gallová, Steklá

Školní výlet – Krásná Lípa, Kyjovské údolí

3. A, B

Krákora, Halamková

Projekt
Hledání kamene mudrců - akce ve hvězdárně Sohland
pro vybrané žáky v rámci projektu Přes hranice ke
hvězdám, 14 žáků

Krebsová

Exkurze
Plaston  v rámci tem. okruhu Svět práce

9.A, 9.B

Pešíková, Sochorová

Exkurze
Kamenoprůmyslové závody Šluknov

9.A, 9.B

Pešíková, Sochorová

Výstava – IQ park  zámek

6. ročník

Kadeřábek, Pavlíková

Exkurze
městská knihovna Rumburk

6. C

Krebsová

Projekt
Hledání kamene mudrců  akce ve hvězdárně Sohland
pro vybrané žáky v rámci projektu Přes hranice ke
hvězdám

Krebsová

Exkurze – Plaston Šluknov

5. A, B

Příprava na branné cvičení
ochrana člověka v mimořádných situacích, první pomoc, dopravní výchova

I. a II. st.

Projektový den
Branné cvičení

I. a II. st.

Šimonková, Eichlerová

Rozdávání vysvědčení
9. ročník slavnostní předávání vysvědčení ve Šluknovském zámku
1. C slavnostní předávání vysvědčení v kulturním domě
Zámecké slavnosti
účast žáků – košíky z pedigu

Třídní a mimoškolní akce

14. 9.

Společné zábavné odpoledne
9. B přivítala 6. B na 2. stupni

15. 9.

Pohádkový les

21. 9.

Společné zábavné odpoledne
9. B přivítala 6. C na 2. stupni
Sportovní odpoledne

Vidimská

Třídy

Učitelé
Gallová, Müllerová

1. A, 1. B, Pokorná, Viktorinová,
1. C
Žďánská
Gallová, Krebsová
1. A, 6. A Jeníková, Viktorinová
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připravené žáky 6. A pro žáky 1. A
soutěže, opékání vuřtů
Žďánská

27. 9.

Sportovní odpoledne

1. C

4. 10.

Sportovní odpoledne

2. A, 2. B, Ganišinová, Jirků,
2. C
Schneiderová

19. 10.

společná akce 7. A a 1. C  přespávaná v tělocvičně
sportovní a vědomostní soutěže.

1. C, 7. A

Halloweenské odpoledne
6. B, C pro první ročník

1. A, 1. B, Krebsová, Müllerová,
1. C, 6. B, Pokorná, Viktorinová,
6. C
Žďánská

Halloween

4. A, 4. B

30. 10.

Rostová, Žďánská

Syrochmanová, Zahejská

9. 11.

Halloweenská přespávanda
připravená žáky 6. A pro žáky 3. ročníku

23. 11.

Přespávaná – společná akce 9. B a 5. A v tělocvičně
téma Z pohádky do pohádky

9. A, 5. A Gallová, Eichlerová

4. 12.

Pečení perníčků a přespávaná ve škole

2. A, 2. B, Ganišinová, Jirků,
2. C
Schneiderová

11. 12.

Pečení perníčků

5. B

Šimonková

12. 12.

Advent  předvánoční pracovní dílny

4. A, 4. B

Syrochmanová, Zahejská

20. 12.

Tvořivé vánoční dílny
pro rodiče a žáky

5. A, 5. B

Eichlerová, Šimonková

25. 1.

Akce pro rodiče a žáky
soutěže a hry, laserová show

1. C

Žďánská

26. 4.

Vybíjená s rodiči
akce třídy 9. B  odpoledne v tělocvičně ZŠ věnované
sportování s rodiči

9. B

Gallová

11. 6.

Akce pro rodiče – ukázkové vyučování

5. B

Šimonková

14. 6.

Přespávání ve škole
soutěže a hry pro děti

1. A

Viktorinová

21.6.

Přespávání ve škole
soutěže a hry

4. A

Syrochmanová

25. 6.

Přespávání ve škole
hry a soutěže

4. B

Zahejská

Jeníková, Halamková,
Krákora
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2.1.10 Akce školní družiny
Termín

Učitelé

Akce
Čertoviny ve školní družině
 zábavné dopoledne plné soutěží a her  tělocvična bud. 722

Fišerová, Šimonková

Ježíšek ve školní družině

Fišerová, Šimonková

30. 1.

Zimní olympiáda ŠD
1. a 2. oddělení ŠD

Fišerová, Šimonková

16. 2.

Karneval ŠD I. a II. odd.

Fišerová, Šimonková

25. 5.

Školní výlet
Vlčí hora

Šimonková

18. 6.

Soutěž
účast žáků z I. oddělení školní družiny ve výtvarné soutěži Turistickým vlakem do Českého Švýcarska
3. místo za kolektivní práci

Šimonková

1. 12.

21. 12.
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2. 2 Hospodaření školy
2.2.1 Celkový přehled hospodaření za kalendářní rok 2013
Výsledek hospodaření
Dotace provozní

ZŠ

ŠJ
3631000

Celkem
917000

4548000

Dotace odpisy budov

249852

249852

Rozvojový program č.33018

406944

406944

0

0

Eu peníze školám převod z rez.fondu

1189452,7

1189452,7

Dotace KÚ na mzdy a ONIV

16362954

16362954

EU peníze školám UZ 33123

873084

873084

Dotace KÚ - ASISTENT UZ 33457

173210

173210

Celkem

22886496,7

917000

23803496,7

0

0

0

22886496,7

917000

23803496,7

Výnosy

169270

834992

1004262

Výnosy DČ

203836

201878

405714

Výnosy celkem

373106

1036870

1409976

Dotace investiční
DOTACE CELKEM

EU peníze školám UZ 33123
EU peníze školám UZ 33123 do rezervního fondu
Provozní výdaje

1518887,51

1518887,51

543649,19

543649,19

4144077

1844988

5989065

Rozvojový program č. 33027

0

0

Rozvojový program č.33017

0

0

14435

14435

406944

527850

16362954

16362954

158775

158775

Rozv. program UZ 33457- vratka
Rozvojový program č.33018
Výdaje na mzdy a ONIV
ASISTENT UZ 33457
Celkem
Výdaje investiční z dotace
VÝDAJE CELKEM
Hospodářský výsledek

23149721,7

1844988

24994709,7

0

0

0

23149721,7

1844988

24994709,7

109881

108882

218763

V tabulce je uvedeno celkové hospodaření s prostředky zřizovatele, které jsou určeny na
provoz školy i s prostředky přidělenými KÚ na mzdy a ONIV13. Mzdové prostředky pro asistenta pedagoga, který na škole působí, jsou přidělovány a vedeny v rozpočtu odděleně.

13

ostatní neinvestiční výdaje

2.2.2 Čerpání prostředků rozpočtu přidělených KÚ – MŠMT
prostředky určené na platy, ONIV a účelově vázané prostředky na projekty
Dotace na projekty

Rozpočet

Čerpáno

Rozdíl- vratka

0

0

0

0

0

0

Rozvojový program č.33018

406944

406944

0

ASISTENT UZ 33457

173210

158775

14435

Dotace na mzdy a ONIV

16362954

16362954

0

Bilance

16943108

16928673

14435

1
Rozpočet
Mzdy

Čerpání

Rozdíl

11985137

11985137

0

odvody - sociální

2996286

2996284,26

1,74

zdravotní

1078662

1078662

0

119851

119851,27

-0,27

183018

183019,47

-1,47

16362954

16362954

0

FKSP
ONIV
Celkem
ONIV
FKSP z náhrad
pomůcky a učebnice
zákonné pojištění
DVPP

504,09
9237
51467,4
10422

osobní ochr. pom.

5135

cestovné

1353

ostatní- školení

4581,98

náhrady nemocenské

52051

plavání

48268

Celkem

183019,47

Komentář:
Na základě podané a následně schválené žádosti byly škole přiděleny další mimořádné prostředky z rozvojového programu 33 018 – MŠMT „Na podporu škol, které realizují inkluzívní
vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2012.“
Trvalým problémem mzdového rozpočtu je snižování krajského normativu, v důsledku čehož se snižuje limit pracovníků, a to i limit pracovníků nepedagogických. Normativní financo-

64

vání v této oblasti vůbec nemá logické opodstatnění a nikdy nemůže odrážet skutečné potřeby
školy.
2.2.3 Čerpání prostředků zřizovatele – celkový přehled 2012
Náklady

Rozpočet

škola

Rozpočet

50000

5138

1000

ŠJ

Materiál
50100

knihy, časopisy

50101

nábytek

50105

DHM, kanc. tech. PC doplňky (do 1 roku)

20000

-3966

10000

52702+501
03

úklidové prostředky, ochr.
prostředky

40000

32436

10000

9237

50106+547

potraviny, manka a škody

700000

820199

50107+501
14

drobný materiál, PC doplňky

20000

1334

50108+501
09

6105

90000

40212

spotř. drob. mater. šk.,
kancel. potřeby

40000

51787

50110

náklady ŠD

60000

32942

50113

lednice

50200

spotřeba energie

400000

50300

spotřeba vody

50301
50302

6583
23000

22328

408188

300000

243771

130000

147042

70000

54715

spotřeba tepla

1150000

1337542

300000

252597

spotřeba plynu

350000

490854

10000

13566

Energie

Zboží
50400

mléko

50401

prodej klíčenky

5300

Opravy a údržba
51100

oprava rozvaděče elektro,
světla

50000

35638

51101

výtahy

20000

15076

17000

14495

51102

malování

120000

28999

25000

12397

oprava el. instalace a vodoinstalace

20000

29224

20000

22917

oprava šaten TV

50000

51109+511
12

zednické práce a údržba,
opravy

40000

26214

20000

1446

51110+501
18

oprava dveří

51113
51200,527
01,.19,.31

oprava topení - ventilů
cestovné, školení, DVPP,
lék. prohlídky

280000

273481

10000

23650

2000

603

51300

náklady na reprezentaci

1000

797

51103+511
04
51108

132394

-1000
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Služby
ost. služby, str. žáci,

30000

6972

51805+501
04,53800

poštovné, známky, polatky

8000

5851

1000

358

51806

odvoz odpadů, biolog. odpady

25000

35196

30000

33094

telefony, internet

60000

66381

13000

8451

5000

8660

51802

51807+518
08

akce školy, turnaje

5000

770

51810+518
03

obnova a údržba SW,
mzdové účet.

60000

79452

51811+518
16

servis správce sítě, audit

85000

103636

51812

zabezpečení

8000

22080

8000

-2000

51813

revize

60000

37187

20000

7710

51814

pojistné budov

70000

46803

51815

Plavání

24000

23994

51817

bankovní poplatky

10000

10404

4000

4680

51818

servis kopírky, email server

50000

56910

51822

kino, divadlo

50000

37205

BOZP

8000

6000

243000

197494

51809

51804
51825,51826

převod na DČ

55100

odpisy budov

55101

odpisy stroje

75000

89872

mzdové náklady a soc. náklady

250000

62469

52101,524
…
518
558,55800,
558…

592

110000

164626

50000

12188

249852

likvidace starých tabulí

11520

DDHM (nad 1 rok)

6209

208

Náklady
celkem

4052000

4144077

1759000

1844988

Výnosy

Rozpočet

škola

Rozpočet

ŠJ

60200

stravné

700000

827481

60201

stravné cizí DČ

87000

143186

60300

nájem Kopecký DČ

39000

43272

60301

nájemné sp. škola DČ

15000

15420

60402

bezkontaktní klíčenky

60203

PF příspěvek, ostatní služby

60302

pronájem Tv DČ

259000

202327

60205

poplatky ŠD

60000

66600

60222

divadlo, kino, výlety

50000

37205

60400

mléko

10000

13566

5989065

6780
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66200

úroky

10000

10749

60401

Coca Cola DČ

1000

1509

648+64800
+64900
64901
64902
60200,60206

zúčtování fondů, dary

67200

331

2890

ostatní výnosy, poj. události

8343

ostatní výnosy - odpisy

30000

29547

opisy vysvědčení

1000

370

421000

373106

Výnosy
celkem

1000

Dotace celkem + dotace
odpisy budov

4797852

400

842000

4797852

1036870 1409976
hosp.
výsledek

218763

Čerpání rozpočtu školy projednala rada města na své 6. schůzi dne 18. 2. 2013.

2.2.4 Přehled doplňkové činnosti

Cizí strávníci+ odpad
Autoškola Kopecký
Org. jed. Školy G. Pelechové
Pronájem TV
Coca cola automat

Výnosy
143186
43272
15420
202327
1509

Náklady
134381
19824
10420
197494
0

Zisk
8805
23448
5000
4833
1509

Celkem

405714

362119

43595
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3. Obrazová část
3.1.Tradiční akce

Prvňáčkovo sportovní dopoledne

Den Země

Branné cvičení

69

3.2.Projektové vyučování a projekty

70

Beseda v knihovně se spisovatelem Stínilem.

Projekt „Přes hranice ke hvězdám“ s hvězdárnou v Sohlandu.

71

Natáčení školní hymny.

Návštěva záchranářů s praktickými ukázkami.

Etické dílny na prvním stupni.

72

3.3.Školní i mimoškolní výlety a exkurze

73

3. 4 Soutěže a sport

74

3. 5 Ze života školní družiny

75

3. 6 Opravy, údržba a modernizace

Prostory bývalého bytu školníka – dnes přípravná třída.

76

Oprava pracovny přírodopisu, likvidace dřevomorky.

77

Šatny na západním křídle po opravě.
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Výroční zprávu Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín za školní rok
2012/2013 zpracovala ředitelka školy Mgr. Eva Hertlová dne 4. 9. 2013.
Výroční zprávu schválila Školská rada na svém zasedání dne 3. 10. 2013.

Mgr. Eva Hertlová
ředitelka školy
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