Výroční zpráva Základní školy
J. Vohradského Šluknov,
okres Děčín

1. Základní údaje o škole
Jedná se o plně organizovanou základní školu se dvěma pracovišti. Hlavní budova se
nachází v ulici T. G. Masaryka a sdružuje část tříd prvního stupně, druhý stupeň, školní klub
a přípravnou třídu. V budově v ulici 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, v té jsou i dvě oddělení školní družiny.
Název a adresa školy: ZŠ J. Vohradského Šluknov, okres Děčín
T. G. Masaryka 678
407 77 Šluknov
Kontaktní údaje:

tel.: 412 386 395, 603 528 926
e-mail: zssluknov@interdata.cz
datová schránka: 25rpdw6
www.zssluknov.cz

Škola sdružuje:

ZÁKLADNÍ ŠKOLU
ŠKOLNÍ DRUŽINU
ŠKOLNÍ JÍDELNU
ŠKOLNÍ KLUB

Zřizovatel:

Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, tel.: 412 315 331

IZO
IZO
IZO
IZO

102 065 373
116 100 419
102 641 056
166 101711

kapacita 610 žáků
kapacita 120 žáků
kapacita 400 stravovaných
kapacita 200 žáků

Údaje o vedení školy: ředitelka školy Mgr. Renata Sochorová (vých. poradkyně II. st.)
zástupce pro I. st. Mgr. Lenka Líbalová (vých. poradkyně I. st.)
zástupce pro II. st. Mgr. Gabriela Krebsová
Školská rada:

předseda: Luft Tomáš
členové: Baboráková Eva, Kindermannová Viola, Kociánová Jana,
Krebsová Gabriela, Líbalová Lenka, Sivák Josef, Slavíková
Silvie, Vomelová Jana
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2. Charakteristika školy
Škola je spádovou pro oblast Šluknova. Navštěvuje ji zhruba 460 žáků – počty se
v průběhu roku mění, dochází k poměrně velké migraci žáků z důvodu častého stěhování
některých rodin, což značně ztěžuje výchovně vzdělávací proces. Naprostá většina žáků je ze
Šluknova, ale školu navštěvují i žáci z okolních obcí či měst – např. z Jiříkova, Rumburka,
Lipové, Velkého Šenova, Starých Křečan.
Škola má tři budovy. V hlavní budově v ulici T. G. Masaryka sídlí ředitelství školy a
administrativní úsek. V letošním školním roce zde byl umístěn 5. ročník, všechny třídy
2. stupně, přípravná třída, pracoviště školního speciálního pedagoga a školní klub.
Spojovací chodbou je na hlavní budovu napojena 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.
Na části pozemku byl vybudován altán, upraveno jeho okolí a vše je využíváno k venkovní
výuce.
Dalším objektem je budova v Žižkově ulici. Jedná se o dvě propojené budovy. Ve starší
části se nachází menší tělocvična, dvě oddělení školní družiny, třídy třetího a čtvrtého
ročníku, školní poradenské pracoviště. V novější části budovy byly v tomto školním roce třídy
prvního a druhého ročníku a učebna informatiky. V zadním traktu je prostorný dvůr, který
bývá využíván při hodinách tělesné výchovy nebo pro činnost školní družiny, a školní
zahrada.
V Zahradní ulici je školní jídelna. V přízemí jsou dvě oddělení školní družiny. Jedno z nich
bylo uvedeno do provozu v tomto školním roce. Zároveň dochází k úpravám pozemku v okolí
školní jídelny, zřizovatel zde nechal nainstalovat herní prvky, které jsou školní družinou hojně
využívány.

2.1 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 provoz
jídelny se stará pět zaměstnanců (jeden na částečný úvazek). Úklid se zajišťuje svépomocí a
údržba je zabezpečována školníkem.
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.
I v tomto školním roce byla škola zapojena do projektu Obědy pro děti nadace Women for
Women o. p. s., který umožňuje, aby se ve školní jídelně stravovali i žáci z rodin v tíživé
ekonomické situaci.
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2.2 Školní družina (ŠD) a školní klub (ŠK)
Zájmové vzdělávání poskytuje své služby od 6.00 hod. do 16.30 hod., zajišťuje jej sedm
vychovatelů, z toho čtyři na částečný úvazek.
Hlavními pracovními dokumenty jsou Školní vzdělávací program (ŠVP) pro ŠD a ŠK.
Pestrá denní činnost, promyšlené a dlouhodobé projekty s kvalitními výstupy – to vše
významnou měrou zvyšuje kvalitu výchovně vzdělávací činnosti celé školy.
Družina a klub realizují svou činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových,
rekreačních a zájmových aktivit, umožňují také žákům přípravu na vyučování. Činnosti
probíhají v odděleních ŠD, v prostorech ŠK, lze však také využívat i dalších prostor školy,
jako např. tělocvičnu, venkovní hřiště apod.
Informace pro rodiče a veřejnost jsou zveřejňovány na webu školy, kde je také soustavně
prezentována bohatá činnost všech oddělení školní družiny i školního klubu.
Pro velký zájem zákonných zástupců jsme již druhým rokem navýšili kapacitu, a tím i
počet oddělení ŠD – v tomto šk. roce byla otevřena čtyři oddělení – všechna byla naplněna na
maximální počet.

2.3 Přípravná třída
Přípravná třída byla při naší ZŠ otevřena ve školním roce 2018/2019 již šestým rokem.
I v tomto školním roce byla opět naplněna na maximální kapacitu 15 žáků. Žáci, kteří
navštěvovali přípravnou třídu, byli velmi dobře připraveni na školní docházku, což je jistě
odrazem kvalitní práce pedagogů z přípravné třídy. Ti věnují maximální úsilí všestrannému
rozvoji svěřených dětí a zejména při individuální práci se snaží o zmírnění výukových deficitů
či logopedických obtíží dětí. To se odráží ve vysokém zájmu zákonných zástupců o zařazení
dětí do přípravné třídy, hlásí se nám i děti ze širokého okolí. Hlavním cílem přípravné třídy je
systematicky připravovat děti k bezproblémovému zahájení povinné školní docházky.

2.4 Spolupráce s rodiči
Naše škola podporuje úzkou spolupráci s rodiči. Vyučující jsou rodičům každý čtvrtek
k dispozici v rámci tzv. konzultačních odpolední (bohužel to není příliš využíváno).
Pravidelně organizujeme různé třídní ale i celoškolní aktivity, na které jsou rodiče srdečně
zváni. S asi největší odezvou se setkává Školní akademie, dále Den otevřených dveří pro
budoucí školáky, akce Předávání klíčů pro žáky 5. ročníku a Advent ve škole. Rodiče od
čtvrtého ročníku mají k dispozici elektronickou žákovskou knížku. Vyučující s rodiči
komunikují prostřednictvím webové aplikace Bakaláři, popř. školní e-mailovou poštou.
Kontakty na všechny pedagogy a veškeré aktuální informace jsou k dispozici na webových
stránkách školy.
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3. Materiální podmínky
3.1 Vybavení školy
V hlavní budově je čtrnáct odborných pracoven  pro zeměpis, přírodopis, cizí jazyky
(tři učebny), fyziku a chemii, český jazyk, hudební výchovu, výtvarnou výchovu, a cvičná
kuchyň. 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 – zároveň se jedná o učebnu společenskovědních předmětů. K některým pracovnám
náleží i kabinety, které jsou průběžně vybavovány pomůckami podle požadavků metodických
orgánů1 a předmětových komisí2. Zázemím učitelů jsou dvě sborovny, jedna pro učitele
druhého a jedna pro učitele prvního stupně. V podkroví je pracoviště školního speciálního
pedagoga, dále prostory pro zájmové vzdělávání, které využívá školní klub a žákovský
parlament. Část přízemí využívá ke své činnosti přípravná třída. Ve druhém patře budovy se
nachází aula, kde probíhají společenské a kulturní akce školy. V suterénu jsou šatny a
skladové prostory.
V budově v Žižkově ulici jsou žákům k dispozici kromě kmenových pracoven PC
pracovna, malá tělocvična a prostory sloužící k venkovní výuce. Pro učitele a asistenty je u
každého ročníku samostatná sborovna. K relaxaci žáků i pořádání různých společných akcí
slouží prostorné chodby.
Všechny třídy školy jsou vybaveny stavitelným žákovským nábytkem. V učebnách jsou
keramické tabule s magnetickou úpravou povrchu. Na druhém stupni jsou kombinované pro
popis křídou a fixem. Na prvním stupni jsou tyto tabule určené pouze pro popis křídou, ale
v každé třídě je zároveň bílá keramická tabule, která se využívá pro popis fixem, jako
magnetická tabule a také slouží jako interaktivní plocha. Tyto tabule byly průběžně
dokupovány v souvislosti s instalací interaktivních dataprojektorů.
V posledních letech bylo mnoho finančních prostředků (zejména z různých projektů)
zaměřeno na vybavení školy IT technikou.
V průběhu tohoto školního roku bylo dokončeno vybavování učeben dataprojektory. Ve
všech třídách prvního stupně již jsou k dispozici interaktivní dataprojektory, těmi jsou
vybaveny také některé odborné pracovny na druhém stupni. V ostatních učebnách jsou
k dispozici klasické dataprojektory. Zároveň je ve všech třídách k dispozici připojení
k internetu. Pracoviště speciální pedagožky je vybavené interaktivní tabulí. Dále je na škole
k dispozici interaktivní mobilní panel. V přípravné třídě mají žáci od tohoto školního roku
k dispozici interaktivní obrazovku. Většina z tohoto nově pořízeného vybavení byla
financována v rámci projektu Šablony I.
Žákům jsou k dispozici tři počítačové učebny (z toho dvě byly v tomto roce nově
vybaveny – v rámci projektu IROP). Někteří žáci mají k dispozici dotykové počítače
(pořízené jako podpůrné opatření) a v rámci projektů byly pořízeny také tablety (zejména pro
1
2

dále jen MO
dále jen PK
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výuku žáků s odlišným mateřským jazykem). Počítači jsou vybaveny také prostory pro
zájmové vzdělávání. Všichni učitelé a někteří další pedagogičtí pracovníci mají k dispozici
notebooky sloužící k přípravě a realizaci výuky. Ty jsou průběžně dokupovány (vzhledem
k nárůstu počtu ped. pracovníků) a také obnovovány. Další počítače slouží k administrativním
účelům. Všechny objekty školy jsou propojeny do školní počítačové sítě.
Návštěvníkům školy – zejména zákonným zástupcům – slouží informační kiosek ve
vestibulu školy. Zde je možné si prohlédnout webové stránky školy, připojit se k systému
Bakaláři, prohlédnout si základní dokumenty školy. Obdobně to lze i ve školní jídelně, kde je
také počítač přístupný veřejnosti.
Průběžně se samozřejmě doplňuje také programové vybavení. V tomto roce byla
zakoupena roční licence všech interaktivních titulů od nakladatelství Taktik. Žáci prvního a
druhého ročníku mohli využívat interaktivní učebnice Nové školy, v dalších ročnících
interaktivní učebnice českého jazyka téhož nakladatelství. Na druhém stupni jsou využívány
některé interaktivní učebnice nakladatelství Fraus. Pro žáky přípravné třídy, žáky nižších
ročníků a pro žáky cizince byly zakoupeny interaktivní výukové programy ze souboru
Barevné kamínky. V rámci podpůrných opatření byla zakoupena licence programu Včelka,
který je zaměřen na logopedii a rozvoj dílčích funkcí. Interaktivní programy jsou hojně
využívány jak při vlastní výuce, tak i při skupinové či individuální práci se žáky. Do
technického vybavení patří i audiotechnika, která se využívá zejména při výuce jazyků,
v letošním roce byla zakoupena sada nových sluchátek. Pro potřeby učitelů, žáků i
administrativy jsou k dispozici i kopírky, tiskárny, laminovací a kroužkovací přístroje.
Jednotlivé kabinety jsou průběžně doplňovány odbornými publikacemi, doplňkovými
učebnicemi, názornými pomůckami a nástěnnými obrazy. Dále se obnovuje vybavení
tělocvičny sportovním náčiním a šk. kuchyňky různými kuchyňskými doplňky.
Prostory školy jsou postupně vybavovány také relaxačními prvky. Většina tříd na prvním
stupni je vybavena buď koberci, nebo sedacími vaky, popř. rozkládacími pohovkami.
Samozřejmostí jsou tyto prvky v přípravné třídě a na pracovišti školního speciálního
pedagoga.
Podle přiznaných podpůrných opatření jsou žákům nakupovány speciální učební pomůcky
sloužící ke kompenzaci jejich speciálních vzdělávacích potřeb.
Ve všech budovách je elektronický docházkový systém, který slouží k evidenci pracovní
doby. Všechny budovy, včetně školní jídelny, jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím
systémem.

3.2 Modernizace a údržba
Opravy a údržba všech budov školy je financována provozním rozpočtem školy,
investičními prostředky zřizovatele, případně z rozvojových fondů. V tomto roce bylo díky
investičním akcím zřizovatele a školou podaných projektů (blíže viz kapitola 15) do vybavení
investováno velké množství prostředků.
V průběhu roku se prováděla běžná údržba, proběhly pravidelné revize a porevizní opravy.
Zejména v období hlavních, ale i vedlejších prázdnin byly realizovány větší akce uvedené
níže.
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V celé škole dochází již několik let k průběžné výměně nábytku – v tomto roce byly opět
zakoupeny nábytkové sestavy do tříd pátého a šestého ročníku – z provozního rozpočtu. Před
začátkem školního roku bylo nábytkem vybaveno i čtvrté oddělení školní družiny ve školní
jídelně, tak aby mohlo být od září 2018 spuštěno (vybavení bylo pořízeno v rámci projektu
IROP). V průběhu roku bylo toto oddělení ještě dovybavováno didaktickou technikou a
dalšími výukovými pomůckami. Dále byly i tento rok zakoupeny interaktivní dataprojektory
a keramické tabule do dalších tříd prvního stupně (z projektu Šablony I).
V rámci projektu IROP byly nově vybaveny počítačové učebny v hlavní budově (projekt
IROP) a v jedné z učeben došlo i k rekonstrukci elektroinstalace.
Na budově Žižkova byly vymalovány všechny kmenové učebny (kromě budoucího pátého
ročníku) a také první oddělení školní družiny (sem byl zakoupen i nový koberec). Po několika
desítkách let byla součástí malování i oprava emailového nátěru, včetně zednických prací.
Třídy prvního ročníku byly vybaveny novými koberci. Ve dvou třídách budoucího druhého
ročníku došlo k výměně podlahové krytiny. Na podzim 2018 byl v přízemí budovy
nainstalován odvlhčovací přístroj, účinnost bude vyhodnocena na podzim 2019. Přepažením
dílny zde byl také vybudován nový prostorný sklad učebnic a pomůcek, kterých neustále
přibývá. Vše bylo většinou financováno z investičního fondu či provozního rozpočtu.
Začátkem školního roku byla dokončena velká investiční akce zřizovatele, která začala o
prázdninách 2018. Jedná se o projekt na úsporu energií. V rámci tohoto projektu byla
vybudována plynová kotelna na hlavní budově školy a ve školní jídelně. V budově v Žižkově
ulici došlo ke zrušení jedné z kotelen a k modernizaci druhé. Zároveň byly v budovách
upraveny topné větve tak, aby bylo vytápění ekonomičtější. Radiátory byly osazeny
termoventily. Na hlavní budově byla ve všech třídách nainstalována čidla a k radiátorům bylo
přivedeno ovládání, které umožní elektronickou regulaci vytápění. Součástí tohoto projektu
byla i rekonstrukce stropu v tělocvičně, na něj bylo instalováno topení a nové osvětlení.
V průběhu tohoto školního roku docházelo ještě k průběžným úpravám a dolaďování
funkčnosti topných systémů.
Ve školní jídelně byla v průběhu hlavních prázdnin 2019 vyměněna všechna okna, byla
nainstalována nová vzduchotechnická jednotka – jedná se o investiční projekt zřizovatele.
Na jaře 2019 byla v rámci projektu IROP vybudována a vybavena venkovní učebna na
pozemku u hlavní budovy.
U budovy Žižkova zřizovatel vybudoval průchod podél budovy, který propojil stávající
parkoviště u supermarketu se vstupem do školy – zajistil se tak bezpečný příchod žáků do
školy a zároveň se vyřešil problém s nedostatkem parkovacích míst u školy a nepřehlednou
dopravní situací zejména v ranních hodinách.
V hlavní budově byly o prázdninách 2019 nainstalovány rolety do učeben ve východním a
západním křídle. O prázdninách byly zrestaurovány hlavní vchodové dveře.
Doplňování a modernizace počítačového vybavení a dalšího vybavení pro výuku je
popsáno v předchozích kapitolách.
V poslední době je mnoho menších akcí údržby realizováno vlastními silami, čímž jsou
uspořeny značné finanční prostředky.
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4. Přehled oborů vzdělávání
kód oboru

popis oboru

počet let studia

79-01-C/01

Základní škola
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Název vydaného ŠVP

Platnost od

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

1. 9. 2007

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání určený
pro školní družinu

1. 9. 2007

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
„Jaro, léto, podzim, zima – celý rok je prima“

1. 9. 2013

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání určený
pro školní klub

1. 9. 2014

8

5. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Ve škole pracoval zhruba 50členný pedagogický sbor včetně asistentů pedagoga,
vychovatelů ve školní družině a školním klubu a speciálního pedagoga. Počty pedagogických
pracovníků stále stoupají – zejména v souvislosti s asistenty pedagoga doporučenými jako
podpůrné opatření a s rozšiřováním zájmového vzdělávání. Celkový počet zaměstnanců byl
64, přičemž někteří z nich jsou zaměstnáni na dvou prac. pozicích (nejčastěji jako asistent
pedagoga a zároveň vychovatel).
Ekonomický úsek zajišťují účetní a hospodářka. Správu počítačové sítě zajišťuje jeden
pracovník na částečný úvazek. Na správním úseku pracuje pět uklízeček a jeden školník (na
hlavní sezónu byl přijat ještě druhý školník). Školní jídelna má pět zaměstnanců, jednoho na
částečný úvazek.
Zároveň v rámci projektu Šance na úspěch pracovaly ve škole dvě školní asistentky
(zaměstnané Novou školou o. p. s.)

5.1 Údaje o počtu pracovníků, věková struktura, plnění kvalifikačních
předpokladů 3
Údaje o počtu pracovníků za organizaci
učitelé fyzicky

učitelé přepočteno

vychovatelé fyzicky

vychovatelé
přepočteno

33

30,41

7

4,12

Údaje o počtu pracovníků za organizaci
asistenti fyzicky

asistenti přepočteno

šk. spec. ped.

ped. pracovníci
přepočteno

14

10,92

1

46,45

Údaje o počtu pracovníků za organizaci
NP fyzicky

NP přepočteno

celkem zaměstnanců

celkem přepočteno

15

13,15

64

59,6

Z celkového počtu učitelů necelých 10 % nesplňuje kvalifikaci – jedná se o magistersky
vzdělaného učitele Aj, který si doplňuje certifikát z anglického jazyka, dále o jednu vyučující
1. stupně, která studuje navazující magisterské studium, a o dva pedagogy zaměstnané na
částečný úvazek na výuku hudební výchovy (absolvent konzervatoře) a výchov na prvním

3

údaje k 30. 6. 2019
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stupni (studentka učitelství 1. stupně). Všichni asistenti pedagoga a vychovatelé splňují
kvalifikaci, kromě tří vychovatelek na částečný úvazek (všechny studují vychovatelství nebo
učitelství). Vzhledem k současnému stavu ve školství, kdy je nedostatek kvalifikovaných
pracovníků, je tento stav uspokojivý. Kvalifikovanost v naší škole se neustále zvyšuje.

5.2 Změny v personálním obsazení ve školním roce 2018/2019
Na konci školního roku 2017/18 skončil pracovní poměr dvěma nekvalifikovaným
učitelům (jeden na částečný úvazek) a jedna uklízečka odešla do starobního důchodu.
V průběhu šk. roku 2018/19 ukončil pracovní poměr hlavní školník – odchod do důchodu. Za
něj nebyl přijat další zaměstnanec – místo dvou školníků bude pouze jeden a další pracovník
bude přijímán pouze na letní sezónu. Místo uklízečky bylo obsazeno novou pracovní silou.
Na začátku školního roku 2018/19 byla přijata jedna kvalifikovaná učitelka, pět asistentů
pedagoga (jeden současně na částečný úvazek jako vychovatel) – z důvodu nových
doporučení podpůrných opatření. Jedna asistentka pedagoga studující učitelství začala na
částečný úvazek učit. Další asistentka přešla v souvislosti s otevřením nového oddělení školní
družiny na pozici vychovatelky a dvě asistentky byly zaměstnány na částečný úvazek jako
vychovatelky.
Na konci šk. roku 2018/19 odešly dvě učitelky do starobního důchodu a jedna asistentka
ukončila pracovní poměr (odstěhovala se).
Jedna vyučující byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti, za ni byla přijata na několik
měsíců zastupující učitelka.
V průběhu tohoto školního roku docházelo k minimálním personálním změnám, sbor byl
poměrně stabilizovaný.
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6. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném
přijímání žáků, následné vzdělávání žáků
6.1 Údaje o zápisu pro šk. rok 2019/20
Zápis do prvního ročníku proběhl 1. 4. 2019, dodatečný zápis se konal 10. 4. 2019.
Žáci řádně zapsaní do prvního ročníku: 65 žáků poprvé u zápisu
20 žáků po OŠD
U 28 z těchto zapsaných žáků byl povolen odklad školní docházky pro šk. rok 2019/2020.

6.2 Přípravná třída
Přípravná třída
18 dětí přijato ke vzdělávání ve šk. roce 2019/2020
(zřizovatel pro školní rok 2019/2020 povolil navýšení kapacity na 18 žáků)

6.3 Následné vzdělávání žáků, odchody na jiný typ školy, dodatečný odklad
Přestup na speciál. zákl. školu

4 žáci / 3 dívky

Dodatečný odklad

2 žáci / 0 dívek

Vycházející žáci
na víceleté gymnázium přijato
6 žáků / 3 dívky
vycházející žáci z nižších ročníků
8 žáků / 6 dívek
vycházející žáci z 9. ročníku
31 žáků / 20 dívek
žádost o prodloužení školní docházky 0

Počty v této kapitole jsou na srovnatelné úrovni s předchozím rokem. Stále je přijímáno do
prvního ročníku více žáků, než ze školy odchází. Jsou otvírány tři první třídy a končí dvě páté
třídy. Dochází tedy k nárůstu počtu tříd na prvním stupni a k mírnému nárůstu počtu žáků.
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7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
7.1 Výsledky vzdělávání za školní rok 2018/19
1. pololetí
vyznamenání

2. pololetí

prospělo

238

neprospělo

198

2. st. z chování
3
omluvené hod. / žák
23 660/49,395

vyznamenání

23

3. st. z chování

215
13
omluvené hod. / žák

319/0,666

neprospělo

214

2. st. z chování

1
neomluvené hod. / žák

prospělo

31 959/66,86

31
3. st. z chování
1

neomluvené / žák
589 / 1,232

Počty omluvených i neomluvených hodin jsou srovnatelné s předchozím školním rokem.
Neomluvenou absenci vyšší než 20 hodin mělo 8 žáků, většinou se jedná o žáky z migrujících
rodin, někdy se jedná o neomluvené hodiny vzniklé na předchozí škole, nebo prodlevou při
přihlašování žáků.
Třetí stupeň z chování je udělován mimořádně za závažné přestupky proti školnímu řádu
(většinou hrubé chování ke spolužákům i vyučujícím).
Druhý stupeň z chování je udělován nejčastěji za neomluvenou absenci či za nevhodné
chování ke spolužákům.
Počty žáků s vyznamenáním se drží na obdobné úrovni jako v předchozích letech. Došlo
k mírnému nárůstu počtu neprospívajících žáků. Opět to souvisí s velkou migrací, žáci jsou
často hodnoceni nedostatečnými již v původních školách, u nás jsou příliš krátký čas na to,
aby si hodnocení zlepšili, někdy k tomu nejsou ani motivováni. Často se nedostatečné
vyskytují u žáků, kteří již jednou opakovali a následně na daném stupni postupují
s nedostatečnými. Z 31 neprospívajících žáků jich ročník opakuje pouze 11, ostatní postupují.

7.2 Kontrola výchovně vzdělávacího procesu
Vnitřní kontrola probíhá podle ročního plánu kontrolní a hospitační činnosti, který je
sestavován vedením školy na počátku školního roku. S výsledky kontrolní činnosti jsou
pedagogičtí pracovníci seznamováni průběžně a na jednáních pedagogické rady školy.
Kontrolní činností jsou pověřeni i předsedové metodických orgánů a předmětových komisí.
Tyto metodické orgány pracují rovněž podle svých plánů a svou činnost pravidelně
vyhodnocují.

7.3 Testování dosažených výstupů
Dosahování očekávaných výstupů žáky je průběžně ověřováno. Jednak interním
testováním – jedná se zejména o srovnávací práce v rámci ročníků, tak i externím testováním.
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Externí testování bývá povinné – v rámci výběrového testování ČŠI – v tomto roce na naší
škole neproběhlo.
Dále si pak škola pravidelně objednává externí testování od společnosti
Kvalita školy o. p. s. Zde jsou žáci naší školy testováni již osmým rokem, je sledován vývoj
jejich výsledků i výsledků celé školy. Žáci i jejich rodiče v případě zájmu obdrží velmi
podrobný rozbor výsledků každého žáka. Jsou testováni žáci třetího, pátého, sedmého a
devátého ročníku, a to z českého, anglického jazyka, matematiky a přírodovědných předmětů.
Výsledky testování jsou rozebírány v rámci MO a PK, jsou přijímána opatření vedoucí ke
zlepšení v problematických oblastech.
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8. Prevence sociálně patologických jevů
Preventivní program školy byl realizován v průběhu celého školního roku. Podíleli se na
něm všichni vyučující nejen v rámci výuky, ale také při mimoškolních aktivitách.
Při vyučování probíhala primární prevence v jednotlivých ročnících v rámci výuky
různých předmětů a průřezových témat podle plánu.
Dále byly pro žáky jednotlivých tříd pořádány i různé mimoškolní akce, které také vedou
k prevenci rizikových jevů, jejich přehled je v následujících kapitolách.
Během celého školního roku fungovaly zájmové kroužky, které žáci pravidelně využívali
(viz přehled v další části výroční zprávy).
Nejčastější problematikou z této oblasti, na kterou se ve škole zaměřujeme, je prevence
záškoláctví – napomáhá cílená práce s rodinami, zřízené pracovní pozice dvou školních
asistentů při škole financované z projektu Šance na úspěch, úzká spolupráce se Střediskem
výchovné péče Šluknovsko (SVP Šluknovsko).
Další často řešenou problematikou jsou vztahy mezi spolužáky – zde opět napomáhá úzká
spolupráce s rodinami, cílená práce s třídními kolektivy a úzká spolupráce s SVP Šluknovsko.
Pro žáky bylo realizováno v průběhu roku několik přednášek či besed na různorodá témata
přizpůsobená věku žáků (bezpečně do školy, záškoláctví, kyberšikana, závislost na
počítačových hrách, klima ve třídě …).
Rodičům i žákům slouží na webových stránkách internetová „Linka důvěry“ pro anonymní
i adresné připomínky a dotazy. Na obou budovách je nainstalována „schránka důvěry“ pro
žáky školy.
V rámci preventivního programu školy podporujeme také v souvislosti s usnadněním
přechodu mezi jednotlivými stupni školy úzkou spolupráci mezi prvním stupněm a mateřskou
školou. V letošním roce došlo k několika společným akcím školáků a předškoláků. Dále byl
připraven Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče, který se opětovně setkal
s velkým ohlasem. Tyto akce měly za úkol seznámit budoucí školáky i jejich rodiče se
školním prostředím, odbourat strach z neznámého. Zároveň zde byly rodičům k dispozici
školní spec. pedagožka a vyučující z přípravné třídy, které zákonným zástupcům v případě
potřeby doporučily, na co se zaměřit, aby dítě bylo připraveno na vstup do školy.
Spec. pedagožka nabídla i možnost individuální práce s dítětem před nástupem do školy.
Obdobně důležitým mezníkem je i přechod mezi prvním a druhým stupněm. Pro co
nejhladší průběh a omezení obav žáků byla i v letošním roce připravena vyučujícími druhého
stupně zdařilá akce Předávání klíčů. Při této odpolední akci se všem představili jednotliví
vyučující druhého stupně a následně žáci devátého ročníku hravou formou představili nové
předměty, které žáky čekají na druhém stupni. Po splnění úkolů obdrželi páťáci od deváťáků
symbolicky klíč od „velké školy“.
V průběhu celého školního roku byly podporovány i další společné aktivity prvního a
druhého stupně.
Všem pedagogickým pracovníkům jsou k dispozici časopis Prevence (odborný měsíčník
určený ped. pracovníkům), odborná literatura a další dokumenty z oblasti primární prevence.
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9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a zapojení
školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
9.1 Celkové údaje k DVPP
Počet účastníků akcí dle vyhl.
č. 317/2005 Sb.
92

Počet účastníků akcí ostatní
31

Počet Pp, kteří se nezúčastnili
žádné akce
8

V průběhu šk. roku 2018/19 se většina ped. pracovníků zúčastnila jednoho dvoudenního
semináře v Heřmanicích – Jak na podporu žáků ZŠ v rámci společného vzdělávání. Jednalo se
o seminář hrazený z projektu Šablony I – zaměřený zejména na práci s dětmi s odlišnými
projevy chování.
Také vedení školy se pravidelně a průběžně vzdělávalo. Kromě účasti na výše uvedeném
semináři se obě zástupkyně v rámci projektu Společně k inkluzivnímu vzdělávání, který
v roce 2018 organizoval ČOSIV, z. s. (Česká společnost pro inkluzivní vzdělávání) účastnily
různých aktivit – workshopů, seminářů, sdílení zkušeností. Ředitelka školy se zapojila do
projektu Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje jako členka Odborné
metodické skupiny pro inkluzivní vzdělávání. Pravidelně každý měsíc se účastní aktivit
zaměřených zejména na tvorbu Školské inkluzivní koncepce kraje a dalších krajských
koncepčních materiálů. Součástí této aktivity je také účast na tzv. Letní škole, jedná se o
třídenní setkání zaměřené na vzdělávání pedagogů. Dále se vedení školy pravidelně účastní
Valných hromad Asociace ředitelů základních škol, kde se projednává aktuální problematika
základního školství. Neméně důležitá byla také účast na různých seminářích zaměřených na
ekonomiku škol, tvorbu a realizaci projektů, obsluhu evidenčních programů (Bakaláři),
dokumentaci škol, vedení lidí a samozřejmě také na moderní výukové metody a využití IT
technologií.
Ředitelka školy a zástupkyně pro první stupeň se jako výchovné poradkyně zúčastnily
různých seminářů zaměřených na inkluzivní vzdělávání, na patologické jevy ve školním
prostředí, na problematiku agresivních jedinců a zároveň se pravidelně účastní setkávání
výchovných poradců organizovaných PPP Rumburk.
Metodička primární prevence se zúčastnila semináře na téma problematika návykových
látek ve školním prostředí, problematiku zdravé výživy a pravidelně se účastní setkávání
metodiků primární prevence organizovaných PPP Rumburk, zároveň začala studovat kurz pro
školní metodiky prevence.
Koordinátorka environmentální výchovy se pravidelně účastní seminářů s touto tématikou.
Další důležitou oblastí je jazykové vzdělávání. Vyučující anglického i německého jazyka
se zúčastnili různých seminářů rozvíjejících moderní metody výuky jazyků.
Vedení školy podporovalo také účast na seminářích rozvíjejících přírodovědné vzdělávání
(kurzy zaměřené na pokusy v chemii, výuku matematiky atp.).
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Dva vyučující se zúčastnili čtyřdenního semináře o holocaustu realizovaného Památníkem
Terezín.
Dále se pedagogové vzdělávali v různých kurzech a seminářích dle jejich individuálních
potřeb a zájmů školy – kurzy byly zaměřené buď na výuku konkrétních předmětů, nebo na
výukové metody, či byly zaměřené na vzdělávání žáků s určitými problémy např. PAS
(poruchy autistického spektra).
Cíleně bylo podporováno vzdělávání speciální pedagožky – zúčastnila se kurzů
zaměřených na výuku žáků s odlišným mateřským jazykem, na podporu nadaných dětí, na
školní zralost, čtenářské dovednosti, žáky s mentálním postižením, žáky s potížemi
v matematice, žáky s obtížemi v dospívání. O prázdninách absolvovala dva vícedenní
semináře na téma – zprostředkované učení podle Feuersteina a na deficity dílčích funkcí dle
Sindelara. Většina těchto školení byla realizována v rámci projektů a jejich absolvování jistě
přispěje k tomu, aby se speciální pedagožka mohla odborně zabývat žáky s různorodými
problémy a zároveň být nápomocna ostatním pedagogům.
Vzdělávání se účastnili i asistenti pedagoga – většina seminářů byla zaměřena na konkrétní
problematiku žáků, se kterými pracují, např. výuka cizinců apod.
Podporujeme i vzdělávání zaměřené na zájmové vzdělávání – vychovatelé a někteří
asistenti pedagoga či učitelé absolvovali o prázdninách kurz keramiky, tak aby se mohlo
efektivně využívat nové vybavení pořízené z projektu do školní družiny.
Součástí vzdělávání je i sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe z jiných škol. Vedení
vyjíždělo do různých škol, kde se snažilo získat inspiraci pro další práci. V tomto sdílení
zkušeností podporovalo i pedagogy a jejich asistenty, kteří také navštívili několik dalších
škol. Významnou podporou pedagogů je také mentoring. V rámci projektu Šance na úspěch
byla zájemcům z řad pedagogů zajištěna dlouhodobá mentorská podpora.
Veškeré výše uvedené aktivity byly v souladu s dlouhodobým plánem DVPP (dalšího
vzdělávání ped. pracovníků). Intenzivní vzdělávání pedagogických pracovníků se jistě odráží
na zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu školy.
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10. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
I v tomto školním roce došlo k nárůstu počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Při vzdělávání těchto žáků jsou vyučujícím nápomocni členové školního poradenského
pracoviště – zejména školní speciální pedagog a výchovní poradci.

10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Těmto žákům je věnována individuální péče jak přímo ve vyučovacích hodinách, tak nad
rámec výuky. Se žáky je pracováno dle doporučení školských poradenských pracovišť –
pedagogicko-psychologických poraden či speciálně-pedagogických center. Žákům je
zajišťována pedagogická intervence i předměty speciálně pedagogické péče.
V naší škole se vzdělává mnoho žáků se spec. vzdělávacími potřebami, ať již z důvodu
zrakového, sluchového, mentálního či tělesného postižení, nebo z důvodu spec. poruch učení
či chování. Někteří žáci jsou znevýhodněni tím, že pocházejí z odlišných sociokulturních
podmínek. Dále naši školu navštěvuje i několik žáků s odlišným mateřským jazykem, jedná se
zejména o žáky vietnamského původu.

10.2 Školní poradenské pracoviště
Na škole působí školní poradenské pracoviště, jehož součástí jsou dva výchovní poradci,
metodik primární prevence a školní speciální pedagog na plný úvazek. Všichni tito pracovníci
se podílí na zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu, jsou k dispozici žákům i jejich
zákonným zástupcům. Tito pracovníci se pravidelně scházejí a řeší aktuální problematiku a
koncepci zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu.
Na obou budovách bylo vytvořeno zázemí pro individuální činnost s dětmi pro školního
speciálního pedagoga, v případě potřeby i pro asistenty pedagoga. Školní spec. pedagog se
také výraznou měrou podílí na zajišťování kompenzačních a výukových pomůcek pro tyto
žáky a dbá o jejich správné využívání.
Speciální pedagog také koordinuje činnost asistentů pedagoga, se kterými se pravidelně
schází na týmových poradách.

10.3 Přípravná třída
Výchovně vzdělávací proces v přípravné třídě je zpracován podle Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Obsah vzdělávání je součástí
Školního vzdělávacího programu pro přípravnou třídu „Jaro, léto, podzim, zima – celý rok je
prima“.
Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, vzdělávání je poskytováno
bezplatně. Děti se neklasifikují, je jim však zpracováno závěrečné hodnocení, ve kterém jsou
zejména oceněny jejich individuální pokroky.
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Děti z přípravné třídy mohou odebírat obědy ve školní jídelně i být zapsány do školní
družiny, čehož zákonní zástupci často využívají.
Prostory přípravné třídy jsou v oddělené a samostatné části přízemí hlavní budovy ZŠ.
Přípravná třída má k dispozici samostatnou učebnu, hernu, relaxační místnost, kuchyňku
s jídelním koutem, sociální zařízení a šatnu. Prostředí je podnětně a esteticky upraveno.
Postupně je třída vybavována didaktickými pomůckami, v průběhu šk. roku byla zakoupena
interaktivní obrazovka a různé didaktické interaktivní programy – např. z cyklu Barevné
kamínky. Samozřejmě mohou využívat i další prostory školy (pracovny, tělocvičnu, školní
hřiště…).
Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo přípravnou třídu celkem 15 dětí.
V přípravné třídě vyučuje kvalifikovaná učitelka, která se plně věnuje přípravě žáků na
bezproblémový vstup do prvního ročníku. Věnuje se i logopedické nápravě, rozvíjí jemnou i
hrubou motoriku žáků, posiluje schopnost dětí začlenit se do kolektivu.
V tomto školním roce zde na základě doporučení školského poradenského zařízení
působily i dvě asistentky pedagoga, které pod vedením paní učitelky pomáhaly dětem
překonávat výchovně vzdělávací nesnáze. Zároveň následně pomáhaly vychovatelům školní
družiny v odděleních, která žáci navštěvovali.
Děti z přípravné třídy se také zapojovaly do všech akcí (kulturních, sportovních aj.) a
projektů, které byly určeny pro žáky 1. stupně. Během těchto aktivit se setkávaly a
spolupracovaly zejména s žáky 1. ročníku, čímž docházelo k plynulé adaptaci dětí na školní
prostředí. Činnost přípravné třídy je i veřejností hodnocena velmi kladně a zájem o umístění
dětí do PT neustále roste.
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11. Zájmové vzdělávání a mimoškolní aktivity
11.1 Školní družina a školní klub
V naší základní škole nezačínají a nekončí aktivity s prvním či posledním zvoněním.
V letošním školním roce jsme otevřeli čtyři oddělení školní družiny. Dvě oddělení jsou
v budově tzv. „malé školy“ v ulici Žižkova, třetí a čtvrté oddělení bylo otevřeno v nově
zrekonstruovaných prostorech v přízemí školní jídelny. Hned v prvním týdnu byla všechna
oddělení naplněna do plného počtu třiceti žáků. Ranní družina se otevírá již v šest hodin a
odpolední končí i v letošním roce v půl páté. Prodloužení provozní doby je rodiči hojně
využíváno. Při zápisu byla nabídnuta i možnost prodloužit provozní dobu až do pěti hodin, o
to však měli zájem pouze jednotlivci, proto k dalšímu rozšíření provozní doby nebylo
přistoupeno. Činnosti školní družiny probíhají v jednotlivých odděleních, ale samozřejmě
využívá i tělocvičnu, nově vybudovanou venkovní učebnu, upravené prostory s herními prvky
v okolí školní jídelny, zahradu u budovy Žižkova, dostupná městská hřiště.
Pro starší žáky je k dispozici školní klub, který využívá pro svou činnost podkrovních
prostor v hlavní budově. Žáci zde mají k dispozici různé společenské či didaktické hry,
počítač, vhodné prostředí k relaxaci. Žáci zde mohou pobývat v době polední přestávky před
odpoledním vyučováním, popřípadě mezi koncem výuky a začátkem hlavní činnosti školního
klubu. Hlavní činnost školního klubu probíhá každý den mezi druhou a půl čtvrtou.
V jednotlivých dnech v týdnu probíhají aktivity různého zaměření. Žáci mohou školní klub
navštěvovat buď každý den, nebo si mohou vybrat konkrétní den podle zaměření.
V pondělí probíhají esteticko-výtvarné činnosti, v úterý sportovní činnost v tělocvičně, ve
středu rukodělné aktivity, ve čtvrtek opět sportovní činnost – zaměření je dle zájmu dětí,
v pátek se hrají didaktické či společenské hry.
Mimo pravidelné činnosti v ŠD a ŠK probíhaly různé dlouhodobé projekty:
 Se zvířátky do pohádky – 1. a 2. oddělení,
 Zvířátka ze ZOO – 3. a 4. oddělení,
 Dál, výš, rychleji – 1–4. oddělení,
 Jak se žije jinde – ŠK,
 Správný kamarád – všechna oddělení.
Při všech těchto aktivitách byly zábavnou formou u žáků rozvíjeny fantazie, představivost,
zájem o četbu, fyzická zdatnost, tolerance a zejména byli vedeni k vhodnému trávení volného
času.
Pod školní klub patří i všechny zájmové kroužky, které vedou naši pedagogové někdy i ve
spolupráci s dobrovolníky z řad veřejnosti. V tomto roce se jednalo o zájmové útvary
uvedené v následující tabulce.

19

11.2 Přehled zájmových útvarů ve školním roce 2018/2019
název zájm. útvaru

pro ročník/stupeň

vedoucí

Florbal

žáky 6.–9. ročníku

R. Matějka

Sportovní kroužek

žáky 1.–5. ročníku

T. Krákora

Cvičení z matematiky

žáky 9. ročníku

J. Rostová, P. Gallová

Vaření

žáky 4. ročníku

K. Zadinová

Vaření

žáky 8. a 9. ročníku

A. Švarcová

Pletení z pedigu

žáky 1.–5. ročníku

T. Krákora

Výtvarný kroužek

žáky 1.–5. ročníku

T. Rozvoral

Výtvarný kroužek

žáky 1.–5. ročníku

R. Charouzková

Výtvarný kroužek

žáky 1.–5. ročníku

M. Šimonková

Jóga s dětmi

žáky 1. ročníku

P. Laštůvková

Angličtina se zvířátky

žáky 1. ročníku

J. Krhounová

Přírodovědný kroužek

žáky 1. stupně

R. Neckář

Šikovné ruce

žáky 1. stupně

R. Neckář

Mažoretky

žáky 1. ročníku

M. Poláčková, H. Jandová

Mažoretky

žáky 1. stupně

R. Hipská, K. Zadinová

Počet zájmových útvarů při naší škole neustále roste a nabídka je poměrně různorodá, každý
si může vybrat dle svého zaměření.

11.3 Další mimoškolní aktivity
Naši pedagogové organizují pro žáky i různé další aktivity.
Na prvním stupni probíhají v rámci projektu Šance na úspěch tři tzv. odpolední školní
kluby – vyučující spolu se školní asistentkou každý týden po vyučování připraví pro žáky na
jednu hodinu procvičování učiva a na druhou hodinu různé činnosti vedoucí k všestrannému
rozvoji žáků (sportovní, výtvarné …).
Učitelé a asistenti žákům na prvním i druhém stupni také nabízejí pravidelné doučování.
Žákům se po vyučování pravidelně věnuje i naše školní speciální pedagožka Iveta
Skopalová. Vede logopedická cvičení, nápravu specifických poruch učení, doučuje cizince
český jazyk, je k dispozici žákům i rodičům v případě potřeby konzultace problémů.
Snažíme se také rozvíjet u žáků jejich nadání, podporovat talent a různorodé zájmy.
V rámci projektu Šablony I vedla Mgr. Zahejská Čtenářský klub, který byl zaměřen na
rozvoj čtenářské gramotnosti, měl povzbudit zájem žáků o četbu.
Mgr. Steklá na druhém stupni vedla Klub logiky a deskových her. Žáci si měli zábavnou
formou procvičovat logické uvažování a různé strategie k řešení problémů.
20

Mgr. Vyšohlíd organizoval v průběhu celého roku Školní ligu. Jedná se o mezitřídní
turnaje v různých sportech, konají se zpravidla v pondělí odpoledne.
Další aktivity v naší škole organizují jednotlivci či různé neziskové organizace.
Pan J. Matějka vedl kroužek anglického jazyka pro žáky pátého ročníku.
V rámci smlouvy se Schrödingerovým institutem jsou našim žákům každou středu ve
velkém sále tělocvičny k dispozici trenéři basketbalu, na malém sále se schází kroužek
mladých záchranářů.
Paní Mrázková z SK Viktorie Jiříkov vede v rámci projektu Děti na startu v malém sále
tělocvičny každé pondělí pohybovou přípravu pro děti od čtyř do devíti let.
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12. Akce školy, soutěže, žákovský parlament
12.1 Školní akce
Každoročně naše škola organizuje nebo je zapojena do velikého počtu různorodých aktivit.
Jedná se o soutěže popsané v následující kapitole. Dále o různorodé přednášky. Některé
přednášky jsou zaměřené na primární prevenci – ty jsou uvedeny v kapitole osm, dále se
jednalo o přednášky sloužící k posílení jednotlivých předmětů – zeměpisné, přírodovědné atp.
V tomto roce proběhla také beseda o romském holocaustu s Čeňkem Růžičkou – romským
aktivistou. V rámci podpory multikulturní výchovy proběhla přednáška Eurocentra Ústí nad
Labem na téma Velikonoce v Evropě a akce Poradny pro integraci Ochutnejte Vietnam.
Žáci se také účastní mnoha exkurzí – zaměřené jsou zejména vlastivědně a přírodovědně
(Říp, Kokořín, Terezín, Planetárium Praha, Zámek Děčín, NP Českosaské Švýcarsko, Loreta
Rumburk…).
Ke zpestření výuky a probuzení zájmu o přírodní vědy měla sloužit Vědecká show či
Vědecké laborky, které pro všechny žáky školy zajistila a uhradila MAS Český sever. U žáků
se tato akce setkala s velkým ohlasem.
Na podporu čtenářské gramotnosti byly zaměřeny návštěvy knihovny realizované
v mnoha ročnících.
Ke zlepšení školního klimatu vedou různé společné akce napříč ročníky, často třídy
druhého stupně připraví akci pro žáky prvního stupně či přípravné třídy.
Podporujeme environmentální výchovu – žáci se zapojují do projektu Ukliďme Česko, do
dobrovolnických aktivit v rámci programu 72 hodin.
V rámci podpory znalosti moderních dějin se naše škola zapojila do projektu Naši sousedé.
Vybraní žáci měli pod vedením učitele zpracovat příběh pamětníka ze svého okolí. Následně
upravovali svou nahrávku v ústeckém rozhlase. Příběh potom prezentovali společně se
zástupci dalších škol na slavnostním odpoledni v Krásné Lípě.
Žáci také navštěvují různá divadelní představení – v Praze, Rumburku nebo zájezdní
představení u nás v kulturním domě. Účastní se i různých koncertů – ve spolupráci s Klubem
přátel vážné hudby bylo zajištěno vystoupení Benewitzova kvarteta, dále se žáci zúčastnili
česko-japonského koncertu.
Ke zpestření výuky slouží i různé výstavy v kulturním domě či na zámku – např. Den
s modeláři, Školákem ve válečných letech a další akce probíhající ve městě – Masopust,
Hubertská jízda…
V žácích podporujeme empatii a úctu ke stáří, někteří vyučující chodí se žáky do místního
domu s pečovatelskou službou s různými programy sloužícími k zabavení zdejších obyvatel.
V souvislosti s kariérovým poradenstvím žáci navštívili některé podniky ve městě.
Seznámili se se vzdělávací nabídkou škol z výběžku. Ať již přímo při návštěvě této školy
nebo při prezentaci zástupců středních škol v rámci hodin či výstavy Živá knihovna povolání
organizované MAS Český sever a Úřadem práce v Rumburku. V neposlední řadě měli žáci i
jejich zákonní zástupci příležitost seznámit se se vzdělávací nabídkou okolních škol při
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třídních schůzkách pro rodiče vycházejících žáků, kam jsou již tradičně zástupci jednotlivých
škol zváni.
Často jsou organizovány také akce, do kterých se mohou zapojit se žáky i jejich rodiče –
jedná se o různé oblíbené „přespávandy“, sportovní odpoledne, o besídky a samozřejmě o
dílničky přichystané na již tradiční adventní Den otevřených dveří.
I v letošním roce byly organizovány akce pro širokou veřejnost. Jednalo se o hojně
navštěvované přednášky převážně s cestovatelskou tématikou, které si našly již stálé
návštěvníky.
Největší akcí pro veřejnost a zejména rodiče byla Školní akademie. Proběhla v červnu
v budově nové tělocvičny SLŠ Šluknov a setkala se s velkým ohlasem. Naši žáci předvedli
spoustu pěveckých, tanečních i divadelních čísel, vystupovali zde jak jednotlivci, tak celé
třídní kolektivy.
Nezapomínáme také na naše zaměstnance, ke stmelení kolektivu jsou pořádána různá
společná odpoledne, dvakrát ročně na tyto akce zveme i bývalé zaměstnance, kteří si již
užívají starobního důchodu.

12.2 Žákovský parlament
V letošním školním roce vznikl na naší škole žákovský parlament. Příprava začala dávno
před volbami, které proběhly v říjnu 2018. Všichni, kteří měli zájem v parlamentu pracovat,
si připravili své volební kampaně, aby následně mohli s napětím sledovat výsledky. Do
parlamentu se dostalo 23 členů – žáků čtvrtého až devátého ročníku.
Členové parlamentu se pod vedením paní učitelky Gallové scházeli pravidelně v pondělí
od 14 do 16 hodin. Na prvních schůzkách se pomalu seznamovali s chodem parlamentu,
svými povinnostmi a s tím, co je vlastně čeká. Velmi brzy všichni zjistili, že vymyslet
a naplánovat nějaké akce pro ostatní není vůbec jednoduché. Postupně se také učili poslouchat
jeden druhého, diskuze se stala hlavním nástrojem k tomu, aby byli schopni vyřešit veškeré
problémy. Většina si vyzkoušela vést celé zasedání, všichni to zvládli na výbornou.
Některých zasedání parlamentu se na pozvání účastnila také ředitelka školy, žáci ji
informovali o plánovaných akcích, zároveň někdy přednesli své požadavky. Pokud byly
opodstatněné, snažilo se jim vedení školy vyjít vstříc. Na popud parlamentu byly např. toalety
na hlavní budově vybaveny zrcadly.
Během roku parlament připravil několik akcí a soutěží pro své spolužáky. Halloween byl
úplně první větší akcí, a tak se koncem října mohli naši nejmenší projít strašidelnou školou.
V prosinci se někteří členové stali čerty a anděly a v doprovodu Mikuláše obdarovali hodné
žáky. V lednu byl pro sportovce připraven turnaj ve vybíjené a florbalu, který se velmi
povedl. Velikonoční hledání sklidilo úspěch opět u našich nejmenších, když se snažili
s velkým nadšením najít co nejvíce velikonočních kraslic. Parlament vyhlásil i soutěž o
přespávanou, která se konala na konci roku. Cenné body do soutěže mohli zájemci získat při
pravidelných barevných dnech (akce na podporu třídních kolektivů – soutěž o co největší
počet žáků třídy oblečených do dané barvy) nebo třeba na brigádách, které parlament vyhlásil.
Ne všechny akce byly pro spolužáky, některé si členové parlamentu užili v soukromí.
Nejúspěšnějšími se staly zřejmě přespávané. Hezkou a povedenou akcí bylo určitě i vysazení
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žákovské lípy ku příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa. To by nebylo
možné bez spolupráce s vedoucím ORŽP při MÚ ve Šluknově panem Mgr. Martinem
Chroustem. Parlament o tuto lípu po celou dobu pečuje.

12. 3 Soutěže 2018/19
Žáci školy se účastní mnoha soutěží z různých oblastí.
Některé soutěže jsou již tradiční a dlouhodobé. Zde se jedná zejména o sportovně
zaměřenou Šluknovskou ligu, ve které soutěží žáci druhého stupně ze základních škol ve
Šluknovském výběžku ve vybíjené, košíkové, atletice, florbalu, kopané a přehazované.
Další tradiční soutěží je DUHA – soutěž pro žáky sedmého ročníku organizovaná
kulturním oddělením MÚ Šluknov. Soutěžní klání je velmi různorodě zaměřeno – od
tzv. Pevnosti Boyard, kterou organizuje naše škola (a vždy se setkává s velkým ohlasem
zúčastněných), až po různé vědomostní či sportovní úkoly. Závěrečné setkání soutěžících
tradičně organizuje SLŠ a SOŠ Šluknov ve svém arboretu.
Další dlouhodobá soutěž je zaměřena ekologicky. Jedná se o soutěž ve sběru PET lahví,
kterou organizuje odbor rozvoje a životního prostředí MÚ Šluknov. Díky ní se naši žáci již od
mala učí třídit odpad, tato soutěž je zejména díky hodnotným cenám mezi žáky velmi
oblíbená.
Naši žáci se také účastnili tradičních olympiád v českém jazyce, dějepisné a biologické
olympiády. Nejlepší účastnice biologické olympiády postoupila do okresního kola.
Přírodovědné a matematické znalosti si žáci mohli prověřit v celostátních soutěžích Mladý
chemik, Matematický klokan, Matematický expres či Přírodovědný klokan.
Účastnili jsme se velmi úspěšně i různých sportovních turnajů:
- florbalový turnaj žáků 3.–5. ročníku ve Varnsdorfu – 5. místo
- školní basketbalová liga pro žáky 3. a 4. roč. ve Varnsdorfu a Děčíně
- Mc Donalds Cup – fotbalový turnaj pro žáky 1.–3. roč. Chřibská – 3. místo
- Mc Donalds Cup – fotbalový turnaj pro žáky 4.–5. roč. Chřibská – 1. místo
- Mc Donalds Cup – fotbalový turnaj pro žáky 1.–3. roč. okr. kolo – 2. místo
- Výběžek vesluje – soutěž veslování na trenažerech – Rumburk – 5. místo
V letošním roce opět proběhla atletická olympiáda DSO Sever v Rumburku, které se naši
žáci taktéž zúčastnili a vyzkoušeli si spoustu atletických disciplín.
Dále družstva našich žáků soutěžila ve Šluknovském správňáku, což je soutěž
v poskytování laické první pomoci.
Samozřejmě se různých, zejména výtvarných, soutěží účastnila i školní družina, školní
klub a děti z přípravné třídy. Ty se pravidelně umísťují na předních příčkách soutěží
vyhlašovaných Domem dětí a mládeže v Rumburku.
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12.4 Účast v přehlídkách a soutěžích vyhlášených MŠMT
Účastníci školní kolo
147

Účastníci okresní kolo

Účastníci oblastní kolo

1

0

Účastníci ústř. kolo

0

V tabulce jsou uvedeny pouze soutěže vyhlášené MŠMT. Účast žáků na dalších soutěžích je
též značně vysoká.
Přehled akcí školy včetně fotodokumentace je přílohou této výroční zprávy.
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13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí
V tomto školním roce nebyla realizována žádná inspekce na místě ani výběrové testování
žáků.

14. Přehled o celkovém hospodaření školy za rok 2018

14.1 Čerpání prostředků rozpočtu přidělených KÚ, zřizovatelem, dotace
na projekty
Výsledek hospodaření
DOTACE CELKEM
Výnosy celkem
VÝDAJE CELKEM
Hospodářský výsledek

FONDY
FOND ODMĚN
FOND REZERVNÍ
FOND REZERVNÍ – dary
FOND INVESTIC
FOND KULT. A SOC. POTŘEB

ZŠ

ŠJ
32 680 997,5
561 617,0
32 821 689,5
420 925

783 000
1 181 462
1 971 239
-6 777

Celkem
33 463 997,5
1 743 079,0
34 792 928,5
414 148

STAV
k 31. 12. 2018
22 446,00
939 450,07
522 875,25
1 014 022,64
611 311,33

Celková dotace pro školu značně narůstá – je to dáno zejména nárůstem počtu pracovníků
a výše platů. Fond odměn stále obsahuje minimální částku, která by nepokryla případné
potřeby, pokud by koncem roku došlo k nějakým nepředvídaným okolnostem. Fond rezerv i
fond investic obsahují dostatečné finanční prostředky, které budou v následujícím roce
využity k modernizaci a zkvalitnění vybavení školy.
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14.2 Čerpání prostředků zřizovatele na provoz
Náklady celkem
Výnosy celkem
Dotace celkem

Rozpočet

Škola

4 742 928

4 472 120

411 500

561 617

Rozpočet

ŠJ

1 756 500 1 971 239
973 500 1 181 462

5 019 664

0

6 443 359

0

1 743 079

HV

414 148

Příspěvek zřizovatele oproti minulému roku mírně vzrostl – bylo naplánováno více akcí,
hospodářský výsledek byl v tomto roce nižší.

14.3 Doplňková činnost

Celkem

Výnosy

Náklady

Zisk

402 681

353 928

48 753

Došlo k mírnému snížení zisku z doplňkové činnosti – to bylo způsobeno zejména
zkrácením období pronájmu tělocvičny z důvodu rekonstrukce na podzim 2018.
Podrobné přehledy hospodaření jsou přílohou VZ.
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15. Údaje o zapojení školy do mezinárodních a
rozvojových programů a o předložených a školou
realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
Škola se velmi aktivně zapojuje do čerpání finančních prostředků z jiných zdrojů. Počet
projektů, do nichž jsme zapojeni, neustále stoupá, což vede ke zkvalitnění výuky a zároveň to
přináší škole nemalé finanční prostředky. Ty jsou využívány ke zlepšení personálního
obsazení školy (zajištění platu spec. pedagoga, některých asistentů, zvýšení platového
ohodnocení pedagogů…), ke vzdělávání pedagogických pracovníků a v neposlední řadě
k modernizaci vybavení školy. Podávání projektových žádostí, zajištění realizace projektů,
zpracovávání průběžných a závěrečných zpráv o projektech je časově i administrativně
značně náročné. Protože naším cílem je kvalitně vybavená škola s pedagogy, kteří využívají
moderní výukové metody, je čerpání financí i z jiných zdrojů nezbytností.
V letošním roce končil tříletý projekt Šance na úspěch, který začal v září 2016. Tento
projekt zavádí nové mechanismy přímé podpory a poradenství ve vzdělávání žáků ze
socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí (činnost školních asistentů,
školních speciálních pedagogů, koordinátor inkluze), současně rozvíjí kompetence pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání a vytváří podmínky pro tvorbu dlouhodobých koncepcí
rozvoje inkluzivního vzdělávání. Do projektu je zařazeno pouze šest škol v ČR. Z tohoto
projektu škola získá každý rok cca 1 mil. Kč, z čehož zhruba 800 tis. navýší mzdový rozpočet
(je použito zejména na úhradu části platu školního spec. pedagoga, školních asistentů a
pedagogů vedoucích školní odpolední kluby). Odpolední školní kluby se významnou měrou
podílejí na snížení školní neúspěšnosti žáků. Zájem o zařazení dětí do těchto klubů je ze
strany zákonných zástupců veliký. Významné je to, že se pedagogové spolu se školními
asistenty mohou věnovat menším skupinám žáků a že kromě opakování a procvičování učiva
je věnována značná část i zájmové činnosti žáků, při které jsou rozvíjeny zejména jejich
sociální kompetence.
Dalším velmi významným projektem je dvouletý projekt Rozvoj vzdělávání v ZŠ
J. Vohradského ve Šluknově (dále tzv. Šablony I). Při podání tohoto projektu se škola
zavázala splnit určité aktivity, které byly v souladu s výzvou a na jejich realizaci obdržela
ročně více než 600 000 Kč. Námi vybrané aktivity byly: zajištění spec. pedagoga na poloviční
úvazek, vzdělávání pedagogického sboru, doučování žáků, kluby deskových her a čtenářské
kluby, sdílení zkušeností s ostatními školami, výuka CLIL (využití cizího jazyka při výuce
běžných předmětů). Projekt tedy zlepšuje vzdělávání jak žáků sociálně znevýhodněných, kteří
potřebují procvičovat učivo ještě po vyučování, tak rozvíjí i nadání žáků, podporuje logické
myšlení a čtenářskou gramotnost. Prostředky, které jsme obdrželi, slouží nejen k uhrazení
vlastních aktivit, ale zejména k pořízení učebních pomůcek a didaktické techniky. Prostředky
byly využity na nákup interaktivních dataprojektorů, výukových programů a dalšího dražšího
vybavení, na které nám nestačí běžný rozpočet. Tím došlo k modernizaci vybavení školy a
vyučující budou moci realizovat poznatky, které získali při svém vzdělávání. Tento projekt
končil v červenci 2019. V závěru školního roku byl podán navazující projekt Šablony II, který
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byl zahájen v srpnu 2019, z něj bude škola čerpat více než 2 000 000 Kč v následujících dvou
letech.
V roce 2018 i 2019 jsme se zapojili do Rozvojového programu MŠMT – Bezplatná výuka
českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí. Tyto projekty jsou na
kalendářní, nikoli školní rok. Peníze získané z těchto programů jsou určeny k nákupu
pomůcek sloužících k výuce českého jazyka žáků cizinců, kteří nejsou ze zemí EU – u nás se
jedná zejména o žáky z Vietnamu, kteří se přistěhovali v průběhu školní docházky. Dále se
jedná o posílení mzdového fondu pro ty vyučující, kteří se výuce českého jazyka u těchto
žáků věnují i mimo běžnou výuku.
Dalším rozvojovým programem MŠMT byla Podpora výuky plavání na ZŠ. Z tohoto
programu byl čerpán příspěvek na dopravu žáků na výuku plavání, což snížilo spoluúčast zák.
zástupců na této dopravu.
Další projekty jsou zaměřené na stravování žáků. Jedná se o projekt Obědy pro děti nadace
Women for Women o. p. s., který umožňuje i žákům z nízkopříjmových rodin, které
spolupracují se školou a dbají na docházku dětí do školy, stravování ve školní jídelně. Dále je
škola zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. V rámci těchto
programů dostávají žáci několikrát měsíčně zdarma k svačině ovoce či zeleninu nebo
neochucené mléčné výrobky.
Ředitelka školy podala dva projekty v rámci výzvy MAS Český sever. Jednalo se o Výzvu
č. 5 Zlepšování kvality vzdělání - Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever v rámci
projektů IROP. Oba tyto projekty byly schváleny na začátku školního roku a jejich realizace
probíhala v průběhu tohoto roku. První projekt Modernizace vybavení počítačových učeben
v objektu T. G. Masaryka 678 byl zaměřen na obnovu vybavení počítačových učeben.
Z projektu bylo pořízeno 50 kusů stolních počítačů do dvou učeben, každá učebna byla
vybavena skříněmi na pomůcky a zásuvkovým kontejnerem. Do jedné z učeben byly
zakoupeny nové stoly pod počítače a dokoupeny židle, neboť se rozšířil počet pracovních
míst. Do jedné z učeben byly zakoupeny i nové monitory a byl zde nainstalován mobilní
dotykový display s integrovaným počítačem. Toto vybavení bylo v hodnotě cca 700 000 Kč.
Druhý projekt s názvem Vybavení polyfunkční učebny pro zájmové vzdělávání v objektu
v Zahradní ul. byl zaměřen na vybavení jedné učebny pro zájmové vzdělávání. V rámci
tohoto projektu bylo pořízeno vybavení za více než 800 000 Kč. V učebně byla zateplena
podlaha a položena nová podlahová krytina. Místnost byla vybavena kobercem a nábytkem,
který bude užíván k realizaci zájmového vzdělávání, relaxaci i ukládání pomůcek. Bylo
nakoupeno velké množství didaktických pomůcek – stavebnice včetně robotických – Merkur,
Lego, Magformers, Seva, dále pomůcky sloužící k rozvoji přírodovědných znalostí. Taktéž
byla zakoupena IT technika – interaktivní dataprojektor, počítač, tablety, fotoaparáty, tiskárna,
laminovací přístroj. Dále k rozvoji řemeslné zručnosti byly zakoupeny dětské šicí stroje,
keramická pec a hrnčířské kruhy. Aby mohla výuka probíhat i venku, tak byl zakoupen altán,
lavice, stoly a keře k úpravě okolí. Oba tyto projekty byly pouze s pětiprocentní spoluúčastí,
zakoupené vybavení jistě usnadní výuku informatiky i dalších předmětů a přispěje ke
zkvalitnění zájmového vzdělávání, které bude cíleně rozvíjet přírodovědné, řemeslné i další
kompetence.
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16. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, stížnosti, správní
řád, úrazovost
16.1 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

16.2 Stížnosti
V průběhu školního roku nebyla řešena žádná stížnost.

16.3 Správní řízení
Počet vydaných správních rozhodnutí za školní rok 2018/19:

186

Počet vydaných správních rozhodnutí stále narůstá. Je to způsobeno hlavně migrací obyvatel.
V průběhu školního roku bylo vydáno 47 rozhodnutí o přijetí – přestup z jiné školy.

16.4 Úrazovost:
Celkový počet evidovaných úrazů
Odeslané záznamy o úrazu podle Vyhl. č. 64/2005 Sb. § 2 odst. 1 písm. a)
Odeslané záznamy o úrazu podle Vyhl. č. 64/2005 Sb. § 2 odst. 4
Aktualizace záznamu o úrazu (k 20. 09. 2018)

83 / 43 dívek
4 / 3 dívky
1 / 1 dívka
5 / 4 dívky

Celkový počet evidovaných úrazů vzrostl, ale jedná se pouze o drobnější úrazy, počet
závažnějších úrazů zůstává na stálé poměrně nízké úrovni.
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17. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve
vzdělávání
Na škole nepracuje odborová organizace.
Škola spolupracuje s:
• pedagogicko-psychologickými poradnami v regionu
• speciálně-pedagogickými centry v regionu
• Střediskem výchovné péče Šluknovsko
• Úřadem práce Rumburk
• školami a školskými zařízeními jak ve Šluknově, tak v regionu
• Schrödingerovým institutem
• s odborem vnitřní správy, s odborem sociálních věcí a s ORŽP MÚ Šluknov
• s odborem sociálních věcí při MÚ Rumburk,
• s městskou policií, popřípadě s Policií ČR
• MAS Český Sever
• Vietnamskou komunitou Rožany
• Hasičským záchranným sborem, Českým červeným křížem
• místními podniky – Plaston, Kamenoprůmyslové závody, Lesy ČR…
• se zájmovými spolky (včelaři, rybáři, Kruh přátel vážné hudby…)
Výroční zprávu Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín
za školní rok 2018/2019 zpracovala ředitelka školy Mgr. Renata Sochorová.
Výroční zprávu schválila Školská rada na svém zasedání dne 7. 11. 2019.
Ve Šluknově 15. 10. 2019

Mgr. Renata Sochorová
ředitelka školy

Přílohová část Výroční zprávy 2018/19
- fotodokumentace
- seznam akcí školy
- výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace k 31. 12. 2018
- rozvaha příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2018
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