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Výroční zpráva o činnosti Základní školy Děčín IV - Máchovo náměstí

školní rok 2013/2014

 A. Základní údaje o škole a charakteristika školy:

      1.   Název:  Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/11,

příspěvková organizace

2. Sídlo: Máchovo nám. 688/11, 405 02 Děčín IV

3. Zřizovatel: Magistrát města Děčín

4. Vedení školy: ředitelka školy: Mgr. Bc. Alena Tomášková

zástupci ředitelky:     Mgr. Radomíra Kotrchová

                                   Mgr. Martin Lána

5. Adresa pro dálkový přístup:

telefon: 412 531 729

fax: 412 531 551

e-mail: info@machovka.cz

webové stránky: www.machovka.cz

6. Údaje o školské radě:

předsedkyně školské rady: Mgr. Bc. Lucie Lžíčařová

členové navrženi zřizovatelem: RSDr. Jaroslav Horák

           Mgr. Milan Rosenkranc

členové školské rady z rad rodičů: Mgr. René Skalický

      Mgr. Lenka Galambová

            členové školské rady z řad učitelů: Mgr. Kamila Kratochvílová

7. Charakteristika školy:  

Základní  škola v školním roce 2013 – 2014  pracuje ve dvou budovách v centru města

vzdálených od sebe asi 5 až 10 minut. Rozmístění tříd je následovné:  
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V budově na Bezručově ulici se nacházejí tyto třídy:

- přípravná třída pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

- dva 1. ročníky 

- tři 2. třídy 

- dva 3. ročníky

- jedna učebna výpočetní techniky s interaktivní tabulí

V budově na Máchově náměstí jsou umístěny:

- 4. a 5. ročníky 1. stupně a všechny ročníky 2. stupně

- odborné  učebny:  víceúčelová  učebna  s  cvičnou  kuchyní,  laboratoř  Fy  a  Che,  dvě  učebny

výpočetní techniky, jazyková učebna, kovo-dřevodílna, keramická dílna a tělocvična

- školní družina a školní klub s knihovnou

- rovněž v této budově sídlí vedení školy

Vzhledem k tomu,  že  tělocvična  svou kapacitou  nestačí  potřebám,  je  nutné  si  další  tělocvičnu

pronajímat.  Jde  o  tři  dny v  týdnu,  kdy žáci  cvičí  v  tělocvičně,  která  patří  Sokolu  Děčín,  a  v

tělocvičně SOŠŘaS Děčín IV.

Mimo  jiné  má  škola  k  dispozici  hřiště,  které  je  od  hlavní  budovy  vzdálené  5  minut  chůze  a

rekonstruovaný dvůr u školy v Bezručově ulici, kde jsou pro žáky  prolézačky, lavičky a dřevěné

hračky.

Ve  školním  roce  2013/20014  škola  eviduje  534  žáků  a  dětí,  fyzicky  v  současné  době  školu

navštěvuje celkem   529   žáků, z toho:

- 19 dětí pracuje v přípravném ročníku

- 281 žáků je vyučováno na 1. stupni

- 229 žáků chodí na 2. stupeň

- 5 žáků je evidováno v matrice školy, jejich výuka však probíhá na jiných školách v Evropské

unii

Složení žáků:

- Škola funguje jako spádová pro okolní obce,  přibližně 25 % žáků dojíždí do školy vlaky a

autobusy.
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- Škola se snaží věnovat integrovaným  žákům. V tomto roce má celkem individuální vzdělávací

plán 32 žáků. Všichni žáci jsou zařazeni do klasických tříd, kde je jim věnována zvýšená péče.

V  současné  době  se  má  osm  žáků  schváleného   asistenta  pedagoga,  kteří  vypomáhají  ve

výchovně vzdělávacím procesu.

- Velkou pozornost věnujeme romským dětem a cizincům (asi 10 %), se kterými v současné době

pracují dva sociální asistenti pedagoga.

Podrobnější informace o stavech žáků ve třídách. Počáteční a konečný stav žáků 

školního roku 2013-20134

Třída Třídní učitel Stav k 30. 9. 2013
chlapci/dívky

Stav k 30. 6. 2014
chlapci/dívky

Poznámky

př.roč. Jana Bezoušková 19 (10/7) 19 (10/7) práce s asistentem

1. A Mgr. Kocianová Monika 30 (12/18) 27 (11/16) práce s asistentem

1. B Mgr. Trupová Olga 18 (10/8) 20 (10/10) práce s asistentem

2. A Mgr. Wimmerová Iva 17 (9/8) 18 (10/8)

2. B Mgr. Pazderková Iva 26 (9/17) 26 (9/17) Od 1.1.2014 změna TU
Tereza Teršlová

2. C Mgr. Kopecká Markéta 27 (13/14) 27 (12/15)

3. A Mgr. Burešová Miroslava 25 (13/12) 24 (13/11) práce s asistentem

3. B Mgr. Bartáčková Pavla 29 (12/17) 28 (11/17)

4. A Mgr. Michálková Šárka 24 (11/13) 27 (11/14)

4. B Mgr. Roubková Michaela 19 (12/7) 20 (14/6) práce s asistentem

5. A Mgr. Vránová Lucie 33 (18/15) 32 (18/14) práce s asistentem

5. B Mgr. Peremská Marcela 33 (16/17) 33 (16/17) práce s asistentem

celkem 1. stupeň bez př. třídy 281 (135/146) 282 (135/147)

6. A Ing. Teršl Alexandr 19 (12/7) 19 (11/8) rozšířená výuka TV

6. B Mgr. Vacková Jitka 25 (12/13) 26 (12/14) rozšířená výuka VT

6. C Ing. Dušičková Helena 26 (11/15) 26 (11/15) rozšířená výuka VT,
práce s asistentem

7. A Mgr. Hrbáček Michal 28 (18/10) 26 (16/10) rozšířená výuka Tv,
práce s asistentem

7. B Mgr. Kuberová Jaroslava 27 (17/10) 28 (17/11) rozšířená výuka VT 

8. A Mgr. Strejček David 28 (19/9) 28 (18/10) rozšířená výuka VT

8. B Mgr. Lžíčařová Lucie 25 (12/13) 26 (12/14) rozšířená výuka VT

9. A Aulická Češpivová Andrea 29 (18/11) 29 (18/11) rozšířená výuka VT

9. B Michálková Hana 27 (18/9) 27 (18/9) rozšířená výuka Tv

celkem 2. stupeň 234 (137/97) 235 (133/102)

celkem 1. a 2. stupeň bez př. třídy 515 (272/243) 517 (268/249)
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 B. Přehled oborů vzdělávání

Od školního roku 2007/2008 začala škola vyučovat podle nového ŠVP s názvem Škola pro tebe i

pro mě.

Škola pro tebe i pro mě 0109/2007-1,      1. 9. 2007 1. a 5. a 6. a 9. ročník

Škola pro tebe i pro mě 0109/2007-1VT, 1. 9. 2007 6. a 9. ročník 

třídy s rozšířeným vyučováním 

informatiky a výpočetní techniky

Škola pro tebe i pro mě 0109/2010-1Tv, 1. 9. 2010 6. a 9. ročník 

třídy s rozšířeným vyučováním 

tělesné výchovy
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 C. Popis personálního zabezpečení činnosti školy

Ve školním roce 2013/2014 měla  škola 37 učitelů na plné či částečné úvazky, 4 vychovatele, 7

asistentů pedadoga pro žáky se zdravotním znevýhodněním a 2 asistenty pedagoga pro žáky ze

sociokulturně znevýhodněného prostředí, 7 nepedagogických zaměstnanců.

Vedení školy:

ředitelka školy: Mgr. Bc. Alena Tomášková – aprobace: Čj, Ov, Rv a školský

    management

zástupkyně ředitelky školy pro výchovně vzdělávací oblast:

Mgr. Radomíra Kotrchová – aprobace: ČJ, Ov a výchovné

   poradenství, funkční studium I

zástupce ředitelky školy pro provoz: 

Mgr. Martin Lána                – aprobace: Ze, Tv a VT

výchovný poradce: Mgr. Kamila Kratochvílová – aprobace Nj, Ze a výchovné 

    poradenství

metodik školní prevence: pí uč. Hana Michálková - bez aprobace

koordinátor ŠVP na 2. stupni:

Mgr. Bc. Lucie Lžíčařová – aprobace Ma, Ze a školský

 management

koordinátor ŠVP na 1. stupni: Mgr. Iva Pazderková - 1. stupeň, speciální pedagog

- od 1.1.2014 došlo ke změně koordinátora ŠVP pro 1. stupeň:

Mgr. Markéta Kopecká - učitelka 1. stupně  

koordinátor pro výpočetní techniku: Mgr. Radek Špáta – aprobace: Ze, Tv a VT

školní psycholog: pozice školního psychologa v současné době není obsazena

Další pedagogičtí pracovníci: 

Mgr. Jana Bezoušková gymnázium + PF CCU: pracovník pro volný čas mládeže

Mgr. Monika Kociánová 1. stupeň

Mgr. Olga Trupová 1. stupeň

Mgr. Šárka Michálková 1. stupeň

Mgr. Iva Wimmerová 1. stupeň

Mgr. Marcela Peremská 1. stupeň

Mgr. Kopecká Markéta 1. stupeň
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Mgr. Bartáčková Pavla 1. stupeň

Mgr. Miroslava Burešová 1. stupeň

Mgr. Roubková Michaela 1. stupeň

Mgr. Lucie Vránová 1. stupeň

Mgr. Marta Machalová 1. stupeň

Mgr.Tereza Teršlová 1. stupeň

Mgr. Vacková Jitka aprobace Čj, Vv

Ing. Alexandr Teršl vysokoškolské vzdělání bez pedagogického minima

Mgr. Olga Dvořáková aprobace Čj, Vv

Tomáš Holub: bez aprobace

Mgr. Marie Koubková aprobace Ma, Fy

Ing. Helena Dušičková vysokoškolské vzdělání s pedagogickým minimem

Mgr. Jaroslava Kuberová aprobace Čj, Hv

Andrea Aulická Češpivová bez aprobace

Mgr. Michal Hrbáček aprobace Nj, Dě

Mgr. Linda Řešátková aprobace Aj – nastoupila MD

Bc. Skalická Tereza bez aprobace

Mgr. Strejček David aprobace Tv, Ze

Tomáš Vlasák bez aprobace

Mgr. Elena Golcheva aprobace Tv

Mgr. Markéta Davídková aprobace Př

Bc. Pavlína Burdová aprobace Aj, Ov

Vychovatelé:

Štěpánka Domecká: vedoucí vychovatelka mimoškolního vzdělávání, plně

kvalifikovaná, funkční studium I

Marie Skalníková: plně kvalifikovaná

Slavomíra Nováková: plně kvalifikovaná

Monika Horáková plně kvalifikovaná

Asistenti:

Soňa Korpová asistentka pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Mgr. Elena Golcheva asistentka pro žáky se zdravotním postižením

Zdeňka Vágnerová asistentka pro žákyni se zdravotním postižením
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Hana Konšalová asistentka pro žáka se zdravotním postižením

Kateřina Šímová asistentka pro žáka se zdravotním postižením

Jiřina Kajzrová asistentka pro žáka se zdravotním postižením

Mgr. Lenka Vilímová asistentka pro žáka se zdravotním postižením

Ing. Jitka Mrázová asistentka pro žáka se zdravotním postižením

Martina Hypiusová asistentka pro žáky se zdravotním znevýhodněním

Věková struktura pedagogů

věk pedagogů do 35let do 45 let do 55 let nad 55let důchodci
celkem celkem/muži celkem/muži celkem/muži celkem/muži celkem/muži

učitel 1. stupně 13 4/0 5/0 4/0 0/0 0/0
učitel 2. stupně 24 7/4 9/2 4/1 3/0 1/0

vychovatelé 4 0/0 2/0 2/0 0/0 0/0
pedag. asistenti 9 2/0 4/0 1/0 20/0 0/0

celkem 50 13/4 20/0 11/1 5/0 1/0

Nepedagogičtí pracovníci:

Lenka Dzubová ekonomka 

Veronika Stránská mzdová účetní a personální, sekretářka školy

Jan Lána školník

Marie Obrmanová uklízečka

Helena Sůrová uklízečka

Ewa Šmalclová uklízečka

Lenka Kubátová uklízečka

Oldřiško Serafínová   uklízečka
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 D. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

1. První ročníky

Do prvních ročníků nastoupilo celkem 48 žáků. Tyto třídy se  učí podle nového ŠVP Škola pro tebe

i pro mě. Součástí tohoto programu je i  třídenní výjezd 1. ročníků společně s 9. ročníky hned na

začátku školního roku. Cílem je větší samostatnost prvňáčků, odpoutání se od rodiny a vytvoření si

kamarádského vztahu k staršímu spolužákovi.

2. Školní družina 

Školní družinu navštěvují žáci od 1. do 3. třídy, o které se starají 3 plně kvalifikované vychovatelky.

Ve školním roce 2013/2014 byla naplněna 3 oddělení školní družiny s celkovým počtem 84 žáků,

což je maximální kapacita družiny. 

Školní družina se nachází v přízemí školní budovy.  Je pro žáky otevřena denně od 6 hodin do 17

hodin. Využívá i školní zahradu, hřiště a tělocvičnu. K vycházkám využívá přírodu v okolí školy i

městská hřiště. Činnosti ve školní družině jsou dětem nabízeny dle zájmu, ročního období a plánu

ŠD.  Jsou  to  především  činnosti  výtvarné,  pracovní,  tělovýchovné,  hudební,  odpočinkové  a

vzdělávací.

Školní  družina úzce spolupracuje i  s  jinými  organizacemi  jako je  ZOO, divadlo,  knihovna atd.

V rámci  školní  družiny  mají  žáci  možnost  navštěvovat  zájmové  útvary.  Veliký  zájem  mají

především o keramiku, florbal, turistický kroužek, sportovní kroužek, flétnu a malbu. 

Školní družina pravidelně pořádá noční spaní ve škole a vícedenní výjezdy, při kterých u dětí rozvíjí

sociální  a  komunikativní  dovednosti:  společné  řešení  problémů,  práce  ve  skupině,  respektování

jiných i sám sebe, vhodné chování a optimální využití volného času.

3. Školní klub

Do školního klubu docházejí především žáci 4. až 9. ročníků. Ve školním roce 2013/2014 bylo

zapsáno  245  žáků,  se  kterými  vychovatelce  pomáhají  pedagogické  asistentky,  které  zajišťují

především dozor nad žáky.  Školní klub se nachází v 1. patře základní školy a je pro žáky otevřen

denně od 7 hodin do 17 hodin i po dobu školních přestávek. 

Součástí klubu jsou dvě počítačové učebny, které mohou žáci využit k hraní, psaní úkolů a přípravy

na vyučování.  V rámci školního klubu mají žáci možnost navštěvovat různé zájmové útvary jako

např. keramiku, step aerobic, florbal, jazykové a hudební kroužky, míčové hry aj. 

Hlavní  náplní  školního  klubu  je  smysluplné  využití  volného  času  žáků,  které  je  rozděleno  do
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odpočinkových,  pracovních,  výtvarných  i  jiných  činností,  mezi  které  patří  pravidelné  výjezdy,

soutěže,  spaní  ve  škole  a  pravidelné  akce  (Pekelná  škola,  Vánoční  trhy,  Masopust,  Valentýn,

Velikonoční jarmark, Indiánské léto atd.)

4. Program  s rozšířeným vyučováním výpočetní techniky a informatiky

Škola  již  desátým rokem nabízí  nový  způsob  výchovně  vzdělávacího  programu  ⎯  program  s

rozšířenou  výukou  informatiky.  V současné  době se  v  něm vyučuje  91  žáků 6.  až  9.  ročníků.

Informatika je v tomto programu vyučována v dotaci 2 hodin týdně v 6. a 7. třídě a od 8. třídy jsou

to již 3 hodiny v týdnu. Dochází tak k výraznému navýšení na celkový počet 10 hodin / na 2. stupni

(běžné časová dotace pro tento předmět je na běžných školách 1 h / na 2. stupni). Kromě navýšení

hodin,  dochází  v 8.  a 9.  ročníku také k cílené  skupinové výuce matematiky,  českého jazyka  a

finanční gramotnosti dle studijních předpokladů žáků.

V 9. ročníku si všichni žáci tohoto programu volí téma své závěrečné ročníkové práce, kterou pak

průběžně během celého roku zpracovávají do tištěné a elektronické podoby s příslušnou DVD/CD

přílohou. Práci pak také v závěru roku obhajují.

Naším  cílem  je  co  nejširší  rozvoj  schopností  talentovaných  žáků  v  oblasti  informačních  a

komunikačních technologií, informační gramotnosti a informatického myšlení. Výrazně rozšiřujeme

závazné učivo ZŠ pro tuto oblast. Klademe maximální důraz na aktuálnost a pohled do budoucna.

Proto také např. vyučujeme v OS Windows, GNU / Linux a Android.

5. Program  s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy

Do tohoto programu je každý rok zařazeno přes 30 dětí. Škola úzce spolupracuje se sportovními

kluby FK JUNIOR Děčín, Fotbalová akademie Petra Voříška a TJ Sokol Podmokly.  Díky tomu

jsme rozšířili fotbal i florbal o kroužek i na prvním stupni. Celkový počet dětí aktivně zařazených

do programu a kroužků přesahuje 80 dětí.

Katedra tělesné výchovy  naší  školy pořádá každoročně školní sportovní soutěže (skok vysoký,

ringo), meziškolní soutěže, lyžařský kurz, sportovní kurz.

Naši žáci se účastní všech sportovních akcí s úspěchy na krajské i republikové úrovni.
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6. Přijímací řízení na střední školy

žáci celkem: z toho dívek:

Celkový počet vycházejících žáků: 68 20

z 9. ročníků: 55 20

z nižších ročníků: 10 0

Na střední školy a učiliště se hlásilo celkem: 68 20

Osmileté gymnázium - přijati 2 0

Čtyřleté gymnázium - přijati 6 1

SŠ a čtyřleté učební obory - přijati 37 16

Učební obory - přijati 12 3

Nepřijati na osmileté gymnázium 3 2

Přihlášku nepodali: 0 0

Desátým rokem školu navštěvovali: 0 0
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 E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Na škole jsou zastoupeny všechny ročníky od 1. do 9. třídy.

V tomto školním roce škola měla 20 tříd, z toho:

- jeden přípravný ročník
- 10 tříd na 1. stupni
- 9 tříd na 2. stupni,

Celkový prospěch žáků na základní škole
V 1. pololetí prospělo s vyznamenáním žáků: 269

V 1. pololetí prospělo žáků: 208

V 1. pololetí neprospělo žáků: 24

V 2. pololetí prospělo s vyznamenáním žáků: 248

V 12 pololetí prospělo žáků: 235

V 2. pololetí neprospělo žáků: 32

Výsledky výchovy žáků na základní škole
Počet žáků s 2. stupněm chování za 1.pololetí 12

Počet žáků s 3. stupněm chování za 1.pololetí 3

Počet žáků s 2. stupněm chování za 2.pololetí 9

Počet žáků s 3. stupněm chování za 2.pololetí 5

Docházka žáků základní školy
Počet žáků na škole 1. pololetí 528

Zameškaných hodin celkem za 1. pololetí 27266

Z toho neomluvených za 1. pololetí 1481

Počet žáků na škole 2. pololetí 525

Zameškaných hodin celkem za 2. pololetí 30983

Z toho neomluvených za 2. pololetí 1494
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1.Výchovně vzdělávací program školy:

 škola  vyučuje  podle  vlastního  ŠVP  Škola  pro  tebe  i  pro  mě  a  snaží  se  zde  využít  různé

alternativní metody práce

 pracuje v celonárodním programu Škol podporujících zdraví a dodržuje tyto zásady:

a) změny věcného prostředí

b) zdravého učení

c) otevřenosti školy vůči veřejnosti

 v letošním školním roce se více zaměřila na inkluzivní vzdělávání 

2.Výchovně vzdělávací proces a jeho členění:

1. Škola ve všech ročnících vyučuje podle nového ŠVP Škola pro tebe i pro mě a zavádí nové

alternativní programy a metody práce.

Na 1. stupni vyučujeme anglický jazyk již od 1. třídy a od 4. třídy vyučujeme informatiku a

komunikativní výchovu. V 1. až 3. třídách zařazují paní učitelky  komunikativní chvilky v rámci

hodin českého jazyka  a ve velké míře se využívá výuka na interaktivní tabuli. Výjezdy se žáky

jsou  již  v  některých  ročnících  samozřejmostí.  Součástí  ŠVP  je   třídenní  výjezd  9+1,  kdy

společně vyjíždějí 1. a 9. ročníky. 9. ročníky pro své malé spolužáky mají připravený celodenní

program a výuka probíhá v rodinném duchu.

Na 2. stupni  se žáci vyučují ve třech programech:

– program s rozšířenou výukou informatiky

– program s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na fotbal

– program se zaměřením na globální výchovu

      Žáci si svůj program volí na konci 5. ročníku podle svého zájmu. Od 6. ročníku jsou umisťováni

     do tříd podle vybraného programu. V každé třídě se vyučují dva programy, takže žáci mají

      možnost během 6. a 7. ročníku program změnit, aniž by přecházeli do jiné třídy.

Žáci 6. ročníků vyjíždějí na třídenní adaptační pobyty „Začínáme spolu“. Tento pobyt je

zaměřen především na utváření nového kolektivu.

V 7. ročnících žáci jezdí pravidelně na lyžařský výcvik do Krušných hor na Klínovec. V případě

dostatečného zájmu škola pořádá zájezdy do Anglie či Skotska, a to především pro žáky 

2.stupně. Rovněž každý rok skupina žáků vyjede do Německa.

      Žáci 8. a 9. ročníků se mohou zúčastnit sportovního kurzu zaměřeného na letní sporty. 

      9. třídy vyjíždí každoročně s 1. ročníky na akci 1+9.

2.   Specifikou školy výuka předmětu komunikativní výchovy a výukové dílny:
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Obecná charakteristika předmětu komunikativní výchova:

 tento předmět je specifický pro naši školu a se vyučuje ve všech třídách od 4. do 9. ročníku a

navazuje na komunikativní chvilky v 1. až 3. ročníku

 předmět byl zařazen pro všechny třídy na první vyučovací hodinu v pondělí a garantem tohoto 

předmětu je třídní učitel

 cílem tohoto předmětu je především práce s kolektivem a snaha posilovat pozitivní vztahy ve 

třídě

 součástí předmětu jsou rovněž výukové dílny, které probíhají pouze čtyřikrát do roka a mají jiný

organizační charakter než klasické vyučovací hodiny

 od školního roku 2010/2011 škola organizuje ještě dva projektové dny, kterými začíná a končí

    školní rok, jde o projekt: Den pro mou třídu, kterým začíná školní rok a v závěru roku škola

    pořádá projektový den zaměřený na Ochranu člověka za mimořádných situací.

Obecná charakteristika výukových dílen:

 výukové dílny probíhají čtyřikrát do roka a jsou součástí předmětu komunikativní výchova,

 učitelé žákům nabízejí program výukové dílny, která trvá 90 minut,

 žáci mají možnost si z nabízeného programu vybrat dvě dílny,

 vzhledem k tomu, že v tuto dobu vyučují všichni učitelé, snižuje se stav žáků na jednu dílnu asi 

na 10 až 15 žáků,

 žáci ráno přicházejí do školy na 8 hodinu a začínají ve svých kmenových třídách

 v 8.30 hodin přecházejí na první vybranou dílnu a vyučování probíhá do 10,00 hodin,

 od 10.00 hodin do 10.30 hodin mají žáci přestávku,

 od 10.30 hodin do 12.00 hodin probíhá druhá dílna,

 od 12.00 hodin do 12.30 hodin jsou žáci opět ve svých třídách a mají komunikativní výchovu, 

kde hodnotí dosavadní výukové dílny

 i v těchto dílnách se vyučuje v cyklech jako je tomu v kurzech

2. V rámci  výchovně  vzdělávacího  procesu  učitelé  realizují  rovněž  různé  exkurze,  výlety,

návštěvy,  kulturních  zařízení:  jako  je  divadlo,  muzeum  či  knihovna.  Někteří  učitelé

využívají rovněž nabídky pražských divadel a vyjíždějí se žáky za kulturním poznáním do

hlavního města Prahy.

3. Již jedenáctým  rokem proběhla společná akce 1 + 9, na kterou vyjíždějí 1. a 9. ročníky

společně, aby se nejen lépe děti poznaly, ale dokázaly se zařadit do kolektivu a uvědomily si
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problémy nejen  vrstevníků, ale i skupin věkově odlišných.

4. Rovněž se daří společné výjezdy žáků 6. ročníků. Jde nám především o poznání a upevnění

třídních kolektivů a o vzájemnou pomoc a sebepoznávání mezi žáky.

4. Do výuky jsou zařazovány různé besedy a to především ve spolupráci se společenskými,

kulturními institucemi či Policií ČR.

5. Řada  učitelů  využívá  nových  výchovně  vzdělávacích  metod.  Jde  především o  společné

ročníkové  akce  jako  je  Masopust,  Mikulášské  besídky,  slavení  Velikonoc  či  výlety  za

poznáním, vycházky do přírody, exkurze apod.

6. Škola  se  účastní   sběrových  akcí  a  vede  žáky  k  ekologickému  pohledu  na  přírodu  a

společnost.

7. Žáci  2.  stupně se často  účastní  různých sportovních,  výtvarných či  literárních  soutěží  a

olympiád. V rámci výuky se jedná o soutěže mezi školami, okresní turnaje, přebory okresní

či krajské, olympiády.

Účast žáků základní školy v přehlídkách a soutěžích v roce 2013/2014

Počet žáků na škole celkem 510

Účastníci školního kola 312

Účastníci okresního kola 234

Účastníci oblastního kola 85

Účastníci ústředního kola 4
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Výsledky soutěží v roce 2013/2014

Termín

Školní kolo OČJ školní kolo olympiáda 12.5.2013 O. Dvořáková 32 L.Bezoušková, N. Pešková
Okresní kolo OČJ okresní kolo olympiáda 2.6.2014 O. Dvořáková 2
Recitační soutěž školní kolo literární soutěž 2.6.2014 O. Dvořáková 12 Čj
Skřivánek - pěvecká soutěž školní kolo pěvecká soutěž 1.7.2014 J. Kuberová 12 Hv
Skřivánek - pěvecká soutěž městské kolo pěvecká soutěž 1.23.2014 J. Kuberová 3 L. Venhauerová  - čestné uznání
Pythagoriáda školní kolo soutěž únor 2014 133 M

Matematická olympiáda školní kolo olympiáda 12 M
Malá kopaná okresní finále soutěž 10.22.2013 Strejček, Vlasák 9 TV
Přespolní běh krajské finále soutěž 10.9.2013 Strejček, Vlasák 6 TV
Přespolní běh okresní finále soutěž 9.19.2013 Strejček, Vlasák 5 TV
Dějepisná olympiáda školní kolo olympiáda leden 2014 Hrbáček 32 Spol.př.
Dějepisná olympiáda okresní kolo olympiáda únor 2014 Hrbáček 2 17.-Bauer, 38.-Brzobohatý Spol.př.
Coca Cola Cup soutěž říjen - duben Strejček, Vlasák 15 TV
Vybíjená okresní soutěž 4.9.2014 Golcheva 12 TV
Malá kopaná okresní soutěž 4.14.2014 Strejček, Vlasák 9 TV
Němčina okresní olympiáda únor 2014 2 Jazyky

okresní olympiáda 3.13.2014 Špáta 10 Inf
krajské finále soutěž Špáta 9. ročníky Inf

FO-kateg. F školní kolo olympiáda říjen-březen Koubková 1 Karolína Juříčková F
FO-kateg. F okresni kolo olympiáda 3.27.2014 Koubková 1 Karolína Juříčková-2.místo F
FO-kateg. E školní kolo olympiáda říjen-březen Koubková 5 F
FO-kateg.E okresní kolo olympiáda 3.27.2014 Koubková 4 F
FO-kateg.E krajské kolo olympiáda 4.16.2014 Koubková 3 F
MO-kateg. Z9 školní kolo olympiáda listopad-leden Koubková 5 M
MO-kateg. Z9 okresní kolo olympiáda 1.22.2014 Koubková 5 M
MO-kateg. Z5 školní kolo olympiáda prosinec-leden 4 M
MO-kateg. Z5 okresní kolo olympiáda 1.22.2014 4 10.m. Sádecký, 17.m. Nosek M
MO-kateg. Z7 okresní kolo olympiáda 4.9.2014 2 15.m.Koubková B., a Hájková B. M
MO-kateg. Z6 okresní kolo olympiáda 4.9.2014 L.Lžíčařová 1 5.Š.Bruk M
Malá kopaná krajské kolo soutěž 4.29.2014 Strejček, Vlasák TV
Valentýnské ringo soutěž 2.14.2014 64 TV

Název soutěže nebo 
olympiády

(školní, 
okresní, 
oblastní, 

krajská apod.)

Druh soutěže 
nebo olympiády

Odpovědná 
osoba

Počet žáků, 
kteří se akce 

zúčastnili

Jména a umístění do 10. místa 
(okresní, krajská...); školní do 

3. místa

Předměto
vá komise

N. Klemerová, K. Fériová, 
A.Váňová, A. SadílkováA. Jandl, T. Raabová, L. 
VenhauerováL. Lžíčařová, H. 

Dušičková, M. 
Koubková

6. třída - M. Dušička, S. Bruk, J. 
Tůma , 5. třída - K. Nosek

prosinec - 
březen 
2013/14

L. Lžíčařová, M. 
Koubková

6. B - Š. Bruk, 7. B - B. Hájková, 
7. A - B. Koubková
1. místo - Sejk, Pytlík, Carva, 
Miksch, Chroust, Raymond, 
Němec, Češpiva, Šmalcl4. místo - Příhonský, Šmalcl, 
Chroust, CArva, Dostál, Sejk1.místo - Šmalcl, Chroust, 
Vosecký, Příhonský, Dyrynk1.Bauer, 2.-Brzobohatý, 3. 
Bezoušková, 4.-Štajncregionální kolo 

(Ústecký a 
Liberecký kraj)

4. místo - Vosecký, Dostál, Ridl, 
Carva, Němec, Šmalcl, Urban, 
Sýkora, Fiedler, Raymond, 
Chroust, Příhonský, Češpiva, 
Vlček D., Vlček L.

3. místo - Kuzněcov, König, 
Průša, März, Röhrich, 
Brzobohatý, Strnad, Tomášek R., 
Juříčková, Nosková
1. místo - Vlček D., Vlček L., 
Sýkora, Ridl, Tomášek M., Horák 
Kindl, Novák, FiedlerKratochvílová, 

Hrbáček
Brzobohatý - 3.místo, Hloska-
6.místoolympiáda v programování 

(aplikační software)
2. m. - T. Röhrich; 3. m. - M. 
KopeckýNaše virtuální škola - finále 

soutěže
1. m. (Knesplová, Bártová, 
Kunová, Hrušková)

1.m.Bezoušková, 2.m.Hloska, 
3.m.Knesplová, 4.m.Kopecký
Bezoušková-8.m.,Knesplová-
10.m.,Kopecký-13.m.-úspěšní 
řešitelé,postoupili do krajeBezoušková-19.m.,Knesplová-
32.m.,Kopecký-50.m.1.Hloska a Bezoušková, 2.Žáková, 
3.Knesplová a Pešková8.m.Bezoušková, 11.m. Hloska, 
13.m.Pešková a Žáková

Peremská, 
Vránová, 
Koubková

1.m.Zelenková, Nosek, Holaj, 2.m. 
Sádecký

Lžíčařová, 
Koubková 4.místo - Němec, Raymond, 

Chroust, Šmalcl, Češpiva, Carva, 
Dostál, Sejk, Vosecký, PříhonskýStrejček, Vlasák, 

Golcheva
1. st.T. Röhrich s N.Peškovou, ml. 
1.D. Nový a N.Kunclová



8. Vyvrcholením všech školních aktivit je  ŠKOLNÍ AKADEMIE, která se realizuje vždy na konci školního roku v městském divadle. Školní

parlament ve spolupráci s učiteli připraví pro své rodiče, sourozence a kamarády dvouhodinový program, který má velký úspěch. V rámci

Akademie probíhá v prostorách divadla, rovněž prezentace školy a prodej keramiky. V letošním roce akademii potkaly malé změny v jejím

obsahu. Akce se účastnili pouze žáci 2. stupně. I přes tuto změnu měla akademie vysokou úroveň.

9. Škola má velmi kvalitně vedeny internetové stránky www.machovka.cz, kde jsou možné najít všechny informace o činnosti školy.

Termín

Basketbal okresní kolo soutěž 3.11.2014 Strejček, Golcheva 24 4. místo - IV.kat., 5.místo - III.kat. TV
Vybíjena - I.stupeň okresní kolo soutěž 4.24.2014 24 TV

školní kolo soutěž 5.2.2014 95 TV
Sportovní olympiáda ZŠ okresní kolo soutěž 5.5.2014 64 TV
Atletika - Pohár rozhlasu okresní kolo soutěž 5.15.2014 Strejček, Vlasák 32 5. místo Pakura (60m) TV
Sporťák Strejček, Vlasák TV
Basketbal - I.st. okresní kolo soutěž 6.10.2014 Golcheva 12 5.místo TV
Angličtina okresní kolo olympiáda 2.13.2014 Češpivová Aulická 3 Jazyky
Finanční gramotnost školní kolo olympiáda listopad 2013 Skalická 54 M
Finanční gramotnost okresní kolo olympiáda leden 2014 Skalická M
Finanční gramotnost krajské kolo olympiáda únor 2014 Skalická M
Finanční gramotnost školní kolo 48 M
Finanční gramotnost soutěž 6.4.2014 Skalická M
Namaluj svůj sport školní kolo výtvarná soutěž duben 2014 Vacková Vv
Šťasné stáří očima dětí školní kolo výtvarná soutěž květen 2014 Vacková 10 Vv
Pythagoriáda okresní kolo soutěž 5.29.2014 Lžíčařová 4 M

Název soutěže nebo 
olympiády

(školní, 
okresní, 
oblastní, 

krajská apod.)

Druh soutěže 
nebo olympiády

Odpovědná 
osoba

Počet žáků, 
kteří se akce 

zúčastnili

Jména a umístění do 10. místa 
(okresní, krajská...); školní do 

3. místa

Předměto
vá komise

Golcheva , 
KonšalováSportovní den II.st. a Hejbní 

kostrou I.st.

Strejček, Vlasák, 
Golcheva, 
Davídková,  Holub, 
Špáta,Strejček, Vlasák, 
Golcheva

1.  Majda Andrlová (25m prsa)
    - Viki Manzáková (25m znak)
    - Vojta Holaj (25m volný 
způsob)
    - Matěj Kopecký (50m volný 
způsob)

1. Aneta Bártová; 2. Kristýna 
Knesplová; 3. Petra Dvořáková3-členné 

družstvo
Bártová, Knesplová, Dvořáková - 
1. místo, postup do kr. kola3-členné 

družstvo
Bártová, Knesplová, Dvořáková - 
5. místosoutěž (projektový 

den
14. - 15.4. 
2014

Skalická, 
Lžíčařová, 
Hrbáček, 
Dušičková

1. Matěj Kopecký; 2. Matteo Tia; 
3. Radek GrundzaMistrovství 

České republiky

4 (dvě 
soutěžní 
dvojice

T. Röhrich, R. Grundza, K. 
Knesplová, L. Bezouškovátřídy 6. ABC, 

7.AB
10 nej prací odesláno do AŠSK 
ČR4 nej práce odeslány do APSS 
ČR5. - 6. K. Nosek (5.B), 11. - 12. Š. 
Bruk

http://www.machovka.cz/


 F. Prevence sociálně patologických jevů

Prevenci sociálně patologických jevů je na naší škole věnována velká pozornost. Téma se prolíná
mnoha  předměty  např.  VOZ  –  Výchova  k  občanství  a  ke  zdraví,  VO  –  výchova  ke  zdraví,
Přírodověda, Přírodopis, ale zejména pak v hodinách Komunikativní výchovy tj. vždy první hodina
v pondělí pod vedením třídních učitelů. Velký význam měly také prožitkové programy – adaptační
kurzy, besedy, přednášky a rozhovory.

Velmi  dobrých  výsledků  v  rámci  prevence  sociálně  patologických  jevů  jsme  dosáhli
zejména díky výborné spolupráci vedení školy, výchovné poradkyně, metodičky prevence, třídních
učitelů, asistentů pedagoga a dalších pedagogických pracovníků školy a rodičů a samozřejmě také
díky žákům, kteří se zajímají o to, co se ve škole děje.  Vzhledem k tomu, že v tomto školním roce
na naší škole již nepracovala psycholožka,  při  problémech jsme se více obraceli  na poradenská
zařízení. V našem případě se jednalo o konzultaci a spolupráci zejména s PPP Děčín, konkrétně s
okresní metodičkou prevence Mgr. Evou Křížovou. Přestože nám poradenské zařízení vycházelo
vstříct,  vzhledem  k  předchozím  zkušenostem,  jako  nejefektivnější  pomoc  hodnotíme   přímou
spolupráci psychologa na škole. 

Velmi pozitivně také hodnotíme působení Školního klubu, který žákům nabízel i v tomto
školním roce množství zájmových kroužků (viz MPP- Program proti šikanování). Dále jsme žákům
nabídli množství kulturních a sportovních programů a aktivit. Více pozornosti jsme také věnovali
prevenci nezákonného chování na sociálních sítích. Žáci jsou o bezpečném chování na internetu
pravidelně informování učiteli ICT a MV ( Mediální výchova). 
Do prevence byli zapojeni všichni pedagogové. Třídní učitelé upozorňovali na jednotlivé rizikové
žáky (drobné delikty, opakované lhaní, hrubé chování, záškoláctví). V některých případech  jsme
při řešení spolupracovali se SVP.  Pro spolupráci jsme také oslovili Městskou policii Děčín, která
dohlížela na problematická místa, kam děti chodí např. kouřit.  Dále jsme pravidelně spolupracovali
s PPP Děčín, SPC Děčín, s OSPODem,  dětskými lékaři a Úřadem práce v Děčíně.

 V tomto školním roce jsme se potýkali s těmito negativními projevy chování:
záškoláctví,  slovní  a  fyzické  napadání  spolužáků,  nevhodné  chování  k  dospělým,  kyberšikana.
Všechny  jevy  byly  důkladně  individuálně  řešeny  za  přítomnosti  metodika  prevence,  výchovné
poradkyně, TU, v některých případech ŘŠ, event. kurátora pro děti a mládež, zákonného zástupce.
Z jednání byl vždy proveden zápis a neprodleně bylo informováno vedení školy – ŘŠ, ZŘŠ

V  rámci  prevence  jsme  uskutečnili  jak  jednorázové  akce  a  příležitostné  aktivity,
tak dlouhodobé projekty. Také v tomto školním roce jsme požádali o přidělení dotace z Programu
na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování pro rok 2014 pro školy a školská zařízení
v rámci programu:  „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2014.“  Naše žádost o
přidělení finanční dotace tentokrát bohužel nebyla úspěšná, přesto plánovaný program (adaptační
výjezd 6. ročníků a výjezd 9+1) uskutečníme.
Žáci se také zapojují do mnoha znalostních i dovednostních soutěží, které kromě toho, že prověřují
jejich znalosti a dovednosti, tak také formují jejich charakter  a učí je vhodným způsobem reagovat
na úspěch či neúspěch. 

Ve škole i nadále funguje schránka důvěry, kterou žáci využívali v průběhu celého školního
roku. Podněty ze schránky byly řešeny s metodičkou primární prevence, výchovnou poradkyní a
TU.
Dále mají žáci k dispozici (v budově Máchovo nám.) nástěnku „Prevence“( na jejíž výzdobě se v
tomto  školním roce  podíleli  žáci  8.  a  9.  ročníků),  ve  škole  pracuje  školní  parlament,  žác  také
navštěvují webové stránky školy.

V  následujícím  školním  roce  budeme  vycházet  ze  všech  krátkodobých  i dlouhodobých
aktivit, které se nám osvědčily v tomto školním roce. Projekty a aktivity využijeme a rozpracujeme
pro další využití. Nadále budeme spolupracovat s organizacemi mimo školu. Také budeme sledovat
nové trendy a reagovat na negativní jevy, které žáky ohrožují.
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Formy primární prevence Cílová skupina Doba působení Podrobnosti

Den pro mou třídu 4.A,B, 5.AB 9.3.2013 projektový den
Rodina a bezpečí 4.A,B 10.22.2013 projektový den - beseda s policií
Pekelná škola - četovské učení 4.A,B 12.5.2013 projektový den
Masopust 4.A,B 3.7.2013 projektový den
Korfbal 4.A,B, 5.A 9.10.2013 nábor žáků
Libverda 4.B, 5.A 9.20.2013 zemědělská výstava

výjezd třídy na Meznou 4.A 19.-20.9.2013
Divadlo 4.A,B 11.7.2013 Ferda Mravenec
Městská knihovna 4.B 11.20.2013 výukový program
Městská knihovna 4.B 11.27.2013 výtvarná dílna
Muzeum 4.A 11.15.2013 předvánoční workshop
Divadlo 4.A,B 12.4.2013 Když je v pekle neděle
SOU Ruská - DOD 4.B 12.6.2013 ukázka řemesel

Vánoční dílny v DDM Březiny 4.A,B 17.12.,18.12.2014 výtroba vánočních dekorací, pečení perníčků
SPŠ Letná 4.B 12.13.2013 exkurze mašinek
Praha 5.A 12.12.2013 exkuzre po Starém městě
Kino Sněžník 4.B, 5.AB 12.18.2013 Tajemství lesních strážců
Divadlo 4.A,B 2.20.2014 Princezna na hrášku
Turnaj ve vybíjené 4.A,B, 5.A 12.19.2013 vánoční turnaj
Vánoční besídka 4.B 12.20.2013 vánoční besídka s rodiči
Masopust na Husově nám. 4.A,B 3.A,B 3.4.2013 masky, řemesla,trhy
Vánoční besídka 4.A 12.20.2013
Sklárna 5.A 10.22.2013 Exkurze Nový Bor
Vánoční trhy 5.A 12.11.2013 prodej výrobků, hudební vystoupení

Návštěva 1. ročníků 9.B + 1.B 9.3.2013
Projektový den - Den pro mou třídu druhý stupeň 9.4.2013 třídní pravidla, upevňování vztahů,
Návštěva 1. ročníku 9.B 9.23.2013 příprava výjezdu 9+1, utvoření dvojic
Výjezd 9+1 9.B+1.B 2.10.-4.10.2013 výjezd Kytlice 9+1

Projektový den 9+1 9.B+1.B 10.22.2013
Výstava škol 9.B 12.3.2013 výběr povolání
Exkurze Národní divadlo Praha 9.B 12.4.2013 komentovaná prohlídka ND
Projektový den Vánoční dílny druhý stupeń 12.10.2013 vánoční výrobní dílny
Vánoční trhy celá škola 12.11.2013

Naše virtuální škola 12.13.2013
Vánoční besídka celá škola 12.20.2013 vánoční zvyky, práce s kolektivem
Projektový den 1.pomoc 9.B 1.8.2014 projektový den k první pomoci na SZŠ
DIASHOW 8.+9.ročníky 11.26.2013 Kino Sněžník
Přednáška k výběru povolání 9.B 11.25.2013 SOŠ Varnsdorf
Den řemesel 9.B 11.14.2013 Exkurze SOU Dělnická DC
Pekelné učení škola 12.5.2013
Soutěž Mladý Demosthenes školní kolo 1.21.2014 školní kolo řečnické soutěže
Soutěž Mladý Demosthenes vítězové šk. kola 1.28.2014 oblastní kolo Ústí nad Labem
Exkurze Praha - Vikýře Play 8. AB 10.16.2013 fyzikální exkurze
Podzimní dílny 8.B 10.22.2013 projektový den
Den řemesel 8. B 11.12.2013 exkurze SOŠ Dělnická Děčín

upevnění vztahů tř. kolektivu + výlet na 
Pravčickou bránu

Seznámení s prvňáky před společným 
výjezdem

Pokračování ve spolupráci s prvňáčky (z 
výjezdu)

vybraní žáci 
9.A+9.B

závěrečné vyhodnocení projektu NVŠ, kino 
Sněžník
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LVK Klínovec 7.ročníky 5.1.-10.1.2014
Čertovská škola 8. B 12.5.2013 projektový den
Zápis do 1. tříd 8. AB 2.7.2014 pomoc při zápisu
Valentýnské ringo 2.14.2014
Vánoční tvoření ŠD 12.5.2013 vroba dekorací s výtvarnicí J.Novotnou
Pekelná škola - četovské učení celá škola 12.5.2013 výuka v maskách,soutěže,besídka pro MŠ
Čertovské spaní ŠK 12.5.2013 spaní ve škole
Vánoční spaní ŠD 12.19.2013
Valentýnská pošta 4. -9. ročníky 2.14.2014
Dog dance ŠD+ŠK 2.20.2014 vystoupení A. Smolíkové
Celoškolní masopust 1. - 9. ročníky 2.21.2014 výuka v maskách, soutěže tříd i jednotlivců
Adaptační výjezd 6. ročníků 6. ABC 16. - 18. 10 2013 Poslův Mlýn

filmové předst. Království les. strážců 6. ABC 12.18.2013

6 .ABC 11.20.2013 návštěva Městského divadla v Děčíně

Finanční gramotnost 9. ročníky 14. - 15. 4. 2014
školní výlet 6. tříd 6. ABC 6.6.2014 Adrenalin park Jedlová
Environmentální projekt 8. ročníky 4.15.2014
Namaluj svůj sport 6. a 7. ročníky duben 2014 výtvarná soutěž pořádaná AŠSK ČR
Šťastné stáří očima dětí vybraní z 6. tříd květen 2014 výtvarná soutěž pořádaná APSS ČR
Den dětí 8.AB 30. 5. akce pro MŠ a 1. třídy
Příprava na SCIO testy 9. ročník únor - duben 2014 příprava na přijímací zkoušky

Jeden svět na školách 8. B 3.23.2014 kino Sněžník - témata globálního světa, práce
exkurze Ferox Chart 8. B 4.11.2014 volba povolání
exkurze Úřad práce 8. B 5.6.2014 beseda k volbě povolání a fungování ÚP

přednáška o drogách 8. B 3.12.2014

Matematická olympiáda 5. - 8. ročníky matematická soutěž

Pythagoriáda 5. - 8. ročníky matematická soutěž
Akademie celá škola únor - 13. 5. 2014
prezentace programů školy 4.24.2014 prezentace pro 5. ročníky
přijímačky nanečisto 9. ročníky 5.11.2014 příprava na příjímací zkoušky
Planeta 3000 8. B 5.29.2014 Indonésie
Pasování předškoláků 8. B 6.12.2014 akce pro MŠ
školní výlet na"Vodácká výprava" 8. B 6.17.2014 vodní cestou z Ústí n/L do Děčína
bowling Duna 8. B 6.25.2014 zakončení školního roku
Basketbalová reprezentace 8. B 6.20.2014 zápas basket. reprezentace do 18 let
zeměpisná olympiáda 2. stupeň únor - březen 2014 zeměpisná soutěž
Velikonoční dílny 5.A 4.15.2014 Velikonoční zvyky a tradice, výroba dekorací
IQlandia Liberec 5.A, 5.B 5.22.2014 Prohlídka interaktivních expozic
Hejbni kostrou 4.B, 5.A, 5.B 5.2.2014 Sportovní den
Zahradní slavnost + spaní ve škole 5.A, 5.B 6.19.2014 Rozloučení s 1. stupněm
Knihovna 5.A, 5.B 7.26.2014 Promítání filmu "Deník malého poseroutky"
Fyzikální exkurze Praha 7. B 10.16.2013

žáci sedmých ročníků doplnění žáky 8.+9. 
ročníků

kino Sněžník, placeno z výdělku z vánočních 
trhů

divadelní představení Biblické 
příběhy

Soutěžní hra "Finanční svoboda" o účast na 
MČR v Praze

přednáška v kině Sněžník - Drop in, MUDr. 
Presl

prosinec - duben 
2014

březen - květen 
2014
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Návštěva muzea 7.  ročník prosinec 2013

Výlet na rozhlednu Jehla a Studenec 7. ročník 10.19.2013 sobotní výlet
Výlet na Tolštej a Jedlovou 7. ročník 11.30.2013 sobotní výlet
Výlet na zříceninu Ostrý 7. ročník 12.7.2013 sobotní výlet
Koncert historické hudby Solideo 6. 7.  ročníky prosinec

celá škola 1.7.2014 pěvecká soutěž

6. a 4. ročník 1.23.2014 pěvecká soutěž
Výlet na rozhlednu Chlum 7. B 3.15.2014 sobotní výlet

Výlet do Kutné Hory 7. ročníky 3.15.2014 Chrám sv. Barbory a Kostnice...návštěva dolu
Výlet na Tokáň a Dolský mlýn 7. B 4.27.2014 soborní výlet
Výlet do Prahy 7. B 4.30.2014 Pražský hrad a jeho interiéry
Výlet na Šaunštejn 7. B 5.1.2014 sobotní výlet

7. B 5.31.2014 sobotní výlet
Výlet na Sněžník 7. B 9. - 10. 6. 2014 aktivity, honba za pokladem, stezka odvahy
Výlet na Panskou skálu 7. B 6.21.2014 sobotní výlet
Divadlo 4.A,B 2.20.2014
Masopust 4.A,B 3.4.2014
Masopust - projekt 4.A,B 3.7.2014
Sklárna + Muzeum Nový Bor 4.A,B 3.14.2014
Knihovna 4.A 3.19.2014
Divadlo 4.A,B 4.4.2014
Den otevřených dveří 4.A 4.7.2014
Den otevřených dveří 4.B 4.8.2014
Výlet IQ park Liberec 4.A,B 4.11.2014
Velikonoční dopoledne 4.A,B 4.15.2014
Divadlo 4.A,B 4.25.2014
Kino Sněžník 4.A,B 4.29.2014
Třídní schůzka - děti+rodiče 4.A,B 4.29.2014
Sportovní den 4.A,B 5.2.2014
Školní Akademie 4.B 5.13.2014
Divadlo 4.B 5.27.2014
Návštěva útulku 4.A 5.30.2014
Výlet ZOO Ústí 4.A 6.13.2014
Pošta hrou 4.B 6.6.2014
Návštěva ZŠ Dobkovice 4.B 6.17.2014
Výlet Praha 4.A,B 6.20.2014
Kino Sněžník 4.A,B 6.26.2014
Den pro mou třídu 9.A 9.4.2013
Výjezd 9+1 9.A, 1.A 2.10.-4.10.2013
Ovocný den 9.A, 1.A 10.22.2013
Návštěva SOU Dělnická 9.A 11.14.2013
Diashow Kolbaba 9.A 11.26.2013
Výstava škol 9.A 12.3.2013
Vánoční dílny 9.A 12.10.2013
Vánoční trhy 9.A 12.11.2013

Skřivánek - pěvecká soutěž školní 
kolo
Skřivánek - pěvecká soutěž městské 
kolo

Výlet na komáří vížku a do štoly 
Starý Martin
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9.A 3.12.2014
Kino Sněžník, Jeden svět 9.A 3.27.2014
Divadlo - Holocaust 9.A 4.29.2014
Sportovní den 9.A 5.2.2014
Akademie 9.A 5.13.2014
Exkurze Terezín 9.A 5.16.2014
Rozloučení deváťáků na zámku 9.A 6.25.2014
Libverda 5.B, 5.A 20.9:2013 Zemědělská výstava
Exkurze Nový Bor 5.B, 5.A 10.22.2013 Sklárna a muzeum skla
Den otevřených dveří 5.B 11.19.2013 Přítomnost rodičů ve výuce
Vánoční trhy 5.B, 5.A 12.11.2013 Prodej výrobků a hudební vystoupení
Praha 5.B, 5.A 12.12.2013 Výlet do vánoční Prahy
Kino Sněžník 5.B, 5.A 12.18.2013 Vánoční pohádka pro děti
Vybíjená 5.B, 5.A 12.19.2013 Turnaj 4. a 5. tříd ve vybíjené
SOU Ruská 5.B, 5.A 12.6.2013 Den otevřených dveří - řemesla
Masopust 5.B, 5.A 3.7.2014 Masopustní karneval a zvyky
Den otevřených dveří 5.B 4.11.2014 Přítomnost rodičů ve výuce
Velikonoce 5.B, 5.A 4.15.2014 Velikonoční svátky a zvyky
Netradiční třídní schůzky 5.B 4.24.2014 Setkání rodičů a žáků
Školní akademie 5.B, 5.A 5.13.2014 Vystoupení na školní akademii
Městská knihovna 5.B, 5.A 5.15.2014 Beseda - dětští ilustrátoři

Den pro mou třídu 9.4.2013 Vytváření třídních pravidel

Ježek na dlani 2.A, 2.C,3.A,3.B 9.17.2013 Návštěva ZOO s výukovým programem

Jablíčkový den 2.A, 2.B 10.7.2013
Návštěva knihovny 2.C 10.3.3013 Týden knihoven, beseda

Jablíčkový den 2.C 10.4.2013
Korfbal 2.A, 2.B 9.10.2013 Nábor do korfbalového oddílu
ZOO 2.B 9.16.2013 Ježek na dlani
Knihovna 2.B 10.9.2013 Návštěva knihovny
Návštěva knihovny 2.A 10.8.2013 Týden knihoven, beseda

Halloween 11.4.2013 Tematický den
Spaní ve škole 2.A 4.-5.11.2013 Spaní se stezkou odvahy
Čertovské učení 2.A, 2.C, 3.B 12.5.2013 Projektový den
Divadlo 2.B 11.7.2013 Ferda Mravenec
Vánoční dílny 2.A, 2.B, 2.C 12.10.2013 Výroba výrobků na vánoční trhy
Vánoční trhy 2.A, 2.B, 2.C 12.11.2013 Prodej výrobků a hudební vystoupení
Divadlo 2.A, 2.B, 2.C 12.18.2013 Pohádka o kapru Karlovi
Vánoční besídka 2.A, 2.C 12.20.2013 Vystoupení pro rodiče, zvyky, tradice
Lidské tělo 2.A, 2.B, 2.C 1.30.2014 Tematický den
Masopust Bezručka 2.21.2014 Projektový den
Pojďme za zvířátky 2.C 3.14.2014 Návštěva ZOO s výukovým programem

Den naruby 4.1.2014 Tematický den
ZOO 2.B 4.10.2014 Barevný týden v ZOO

Kino Sněžník, přednáška MuDr. 
Presl

2.A, 2.B, 
2.C,3.A,3.B

Projektový den - Rozvoj vzájené spolupráce 
žáků

Projektový den - Rozvoj vzájené spolupráce 
žáků

2.A, 2.B, 
2.C,3.A,3.B,

2.A, 2.B, 
2.C,3.B
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ZOO 2.A, 2.C 4.8.2014 Barevný týden v ZOO

Velikonoce 4.15.2014 Tematický den

Den Země 4.22.2014 Tematický den
Divadlo 2.A, 2.B, 2.C 4.25.2014 J. Uhlíř "Ve zvěřinci"
Spaní ve škole 2.A, 2.B 29.4. - 30.4. 2014 Spaní se stezkou odvahy
Čarodějnické učení 2.A, 2.B 4.30.2014 Tematický den
Akademie 2.A, 2.B, 2.C 5.13.2014
Indiánské odpoledne 2.C 6.12.2014 Soutěže a hry rodiče a děti na zahradě školy
Spaní ve škole 2.C 6.12.2014 Spaní se stezkou odvahy
Růžová 2.A, 2.B, 2.C 5.26.2014 Výlet do indiánské vesnice
Šťastná země 2.C, 3.B 6.16.2014 Výlet s výukovým programem
Zámecké zahrady 2. A 6.20.2014 Výlet do děčínských zámeckých zahrad
Plavání 2.C 6.24.2014 Plavání v plaveckém areálu
Návštěva kina Bezručka 6.26.2014 Návštěva fimového představení
Korfbal 3.A,B 9.10.2013 Nábor
Knihovna 3.A,B 10.10.2013
Divadlo 3.A,B 11.19.2013 Biblické příběhy
Vánoční vyrábění s rodiči 3. A 12.6.2013
Vánoční dílny 3.A,B 12.10.2013
Vánoční trhy 3.A,B 12.11.2013 Vystoupení
Archiv 3.B 12.13.2013
Muzeum 3.B 12.19.2013 Vánoční téma
Vánoční besídka s rodiči 3.B 12.20.2013
Plavecký výcvik 3.A,B 19.3-28.5.2014
Divadlo 3.B 4.25.2014 J. Uhlíř
Třídní schůzky s dětmi a rodiči 3.B 4.29.2014
Výlet do Benešova n.Pl. 3.B 4.28.2014
Stěhovaví ptáci 3.A,B 27. a 30.9.2013 Tématický den
Lidské tělo 3.B 6.16.2014 Tématický den
Tři králové 1.třídy 1.6.2014 projektový den
Divadelní představení 1.třídy 1.24.2014
Divadelní představení 1.třídy 2.20.2014
Masopust 1.třídy 2.21.2014 projektový den
Děčínský masopustní rej 1.třídy 3.4.2014
Den plný fazolí 1.třídy 3.27.2014 projektový den
Barevný týden v ZOO 1.třídy 4.7.2014
Velikonoční dílničky s rodiči 1.A 4.15.2014
Den Země 1.třídy 4.22.2014 projektový den
Pohádkový projektový den 4.25.2014 projektový den
Divadelní představení 1.třídy 5.6.2014
Zámek Benešov 1.třídy 5.19.2014
Dětský den 1.třídy 5.30.2014
Rozloučení s deváťáky na zámku 6.25.2014
Školní výlet – Hřensko 1.třídy 9. a 16.6.2014
Házená 3. A,B. 11.14.2013 nábor
Vánoční besídka 3. A 12.20.2013
Třídní schůzka 3. A 4.24.2014
Divadelní představení 3. A 5.6.2014 Kouzla a čáry tajemné Prahy

2.A, 2.B, 
2.C,3.A,3.B
2.A, 2.B, 
2.C,3.A,3.B
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Formy primární prevence Cílová skupina Doba působení Podrobnosti
Generální zkouška Studenti sobě 3. A 12., 13. 6. 2014 2 žáci ze 3. A
Galavečer Studenti sobě 3. A 6.13.2014 2 žáci ze 3. A
Školní výlet ZOO Ústí nad Labem 3. A 6.19.2014
Libverda přípravka 9.20.2013 zemědělská výstava
Den otevřených dveří přípravka 10.11.2013
Podzimní příroda přípravka 10.14.2013 naučná vycházka
Halloween přípravka 11.4.2013 tématický den
Knihovna přípravka 11.7.2013 Povídání o pejskovi a kočičce
Vánoční trhy přípravka 12.11.2013
Knihovna přípravka 12.12.2013 Vánoční povídání
Vánoční vystoupení přípravka 12.19.2013 zpívání pro rodiče
Vánoční posezení s dárky přípravka 12.20.2013 besídka pro děti
Masopust přípravka 1.30.2014
Den  Země přípravka 4.22.2014 projektový den
Den dětí přípravka 5.30.2014 projektový den
Olympiáda přípravek přípravka 6.12.2014 sportovní klání - ZŠ Vojanova
ZOO přípravka 6.17.2014 školní výlet
Hledání pokladu přípravka 6.19.2014



 G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Počet účastníků na jednodenních seminářích 122

Počet účastníků na vícedenních vzdělávacích akcí 75

Počet pedagogů, kteří se neúčastnili žádné vzdělávací akce 0
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Jméno a příjmení Název semináře a školení Datum (měsíc/e a rok)

Pavlína Burdová Magisterské studium na UJEP 1. 9. 2013 - 30. 6. 2014 ANO ANO

Aktuální témata předškolního vzdělávání 10.8.2013 ANO NE

Prevence ve škole - co dělat, když... 29.8.2013 ANO ANO

Radek Špáta 10/2011-10/2013 ANO ANO

Alena Tomášková 24.10.2013 ANO ANO

Martin Lána 11.12.2013 ANO ANO
Hana Michálková Obsluha techniky v rámci projektu NVŠ 30.11.-1.12.2013 ANO ANO
Radek Špáta Obsluha techniky v rámci projektu NVŠ 30.11.-1.12.2013 ANO ANO
Hana Michálková Poruchy příjmu potravy 2.19.2014 ANO NE

Jitka Mrázová 2.11.2014 ANO ANO
Alena Tomášková Nový zákoník práce 12.3.2014 ANO ne
Alena Tomášková Rodinné a dedické právo 11.12.2013 ANO ne

9.1.-6.2.2014 ANO ANO
Jitka Mrázová DPS pro učitele ZŠ na UJEP 9.1.2013 ANO ANO

ANO ANO

Jaroslava Kuberová 9. 1. - 6. 2. 2014 ANO ANO

9.1 - 6.2.2014 ANO ANO

Šárka Michálková 22.10.-19.11.2013 ANO ANO

Michaela Roubková 22.10.- 19.11.2013 ANO ANO

Předmětové komise a ŠVP 2.11.2014 ANO ANO

Předmětové komise a ŠVP 2.11.2014 ANO ANO

L.Lžíčařová 4.2. - 10. 3. 2014 ANO ANO
L.Lžíčařová Koordinátor švp 30.9.2013 ANO ANO

L.Lžíčařová 9.1 - 6.2.2014 ANO ANO

Jitka Vacková ANO ANO

Pavlína Burdová ANO ANO

Tereza Skalická 20.3.2014 ANO ANO

Certifikát 
(ANO/NE)

Akreditace 
MŠMT 

(ANO/NE)

Mgr. Kamila 
Kratochvílová
Kamila Kratochvílová, 
Hana Michálková

Rozšiřující studium informatiky pro 
střední školy
Cloud computing – využití v prostředí 
školy  a pro základní aprobace
Školení tvorby tiskových sestav v 
systému Škola on-line - 1. blok

Návaznost činnosti předmětové komise a 
ŠVP

Jitka Mrázová, L. 
Lžíčařová

Využití mobilních technologií na I. stupni 
- Matematika

Jaroslava Kuberová 
Marcela Peremská

Využití mobilních technologií na I. stupni 
- Český jazyk

7. 1. 2014 ukončeno - 
trvání 5 týdnů

Využití mobilních technologií na I. stupni 
- Matematika

Michaela Roubková 
Marcela Peremská

Využití mobilních technologií na I.stupni - 
Matematika
Využití mobilních technologií na I.stupni - 
Anglický jazyk
Využití mobilních technologií na I. stupni 
- Anglický jazyk

Michaela Roubková, 
L.Lžíčařová
Šárka Michálková 
Marcela Peremská

Využití mobilních technologií na I. stupni 
- Zeměpis

Využití mobilních technologií na I.stupni - 
Matematika
Využití mobilních technologií na 1. stupni 
- Český jazyk

ukončeno 7. 1. 2014, 5 
týdnů

Využití mobilních technologií na II. stupni 
- Anglický jazyk

22. 10. 2013 - 19. 11. 
2013

Finanční gramotnost II - kurz pro 
pokročilé



Další informace o pracovnících:

 Učitelský sbor je stabilizovaný.

 Pedagogický sbor  má  snahu se neustále  vzdělávat.  Toto  škole  umožňovaly  projekty,  do

kterých dříve vstoupila .

 V současné době si  již  škola vyhledává vlastní  lektory,  kteří  ji  ušijí  program na míru  a
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Jméno a příjmení Název semináře a školení Datum (měsíc/e a rok)

Martin Lána 5. 3. - 2. 4. 2014 ANO ANO

Sbor seminář 15. - 17. 4. 2014 ANO ANO
Sbor seminář Etická výchova 11.11.- 13.11.2013 ANO ANO

9.1.-6.2. 2014 ANO ANO

Myšlenkové mapy pro děti 8.4.2014 ANO ANO
Pavlína Burdová Learn it, Use it, Enjoy it 12.6.2014 NE ANO

ANO ANO

Pavlína Burdová 5. 3. - 2. 4. 2014 ANO ANO

Inkluze 13.1.2014 NE NE

Předmětové komise a ŠVP- PEPOUŠ 11.2.2014 ANO ANO

Splývavé čtení 6.4.2014 ANO ANO

Iva Wimmerová ANO ANO

CLOUD COMPUTING 24.10.2013 ANO ANO

Iva Wimmerová 9. 4. 2014 - 7. 5. 2014 ANO ANO

Splývavé čtení 6.4.2014 ANO ANO

Splývavé čtení 2 a 3 28.6.2014 ANO ANO
Pavlína Burdová Teaching English: Primary Schools - II. 26.3.2014 ANO ANO
Bezoušková Jana Logopedický kurz - primární prevence 17. 2. - 5. 6. 2014 ANO ANO

Martin Lána 7.3.2014 ANO ANO

Certifikát 
(ANO/NE)

Akreditace 
MŠMT 

(ANO/NE)

Didaktická struktura hodiny s využitím 
mobilních technologií, testování
Právo ve škole, Pravence ve škole – co 
dělat, když

Lucie Vránová, 
M.Kopecká

Využití mobilních technologií na 1. 
stupni- Matematika

Lucie Vránová, 
Michaela Roubková, 
Marcela Peremská, 
Kopecká M.

Pavlína Burdová, 
M.Kopecká

Využití mobilních technologií na II. stupni 
- Dějepis

Didaktická struktura hodiny s využitím 
mobilních technologií, testování

Michaela Roubková, 
Šárka Michálková, 
Lucie Vránová, 
Marcela Peremská
Michaela Roubková, 
Šárka Michálková, 
Lucie Vránová, 
Marcela Peremská
Michaela Roubková, 
Šárka Michálková, 
Lucie Vránová, 
Marcela Peremská

Využití mobilních technologií na II. stupni 
- Anglický jazyk

22. 10. 2013 - 19. 11. 
2013

Iva Wimmerová, 
Kopecká M.

Využití mobilních technologii na II. stupni 
- Chemie

Iva Wimmerová, 
Kopecká M.,
Tereza Teršlová
Iva Wimmerová, 
Tereza Teršlová

Školení tvorby rozvrhů a suplování v 
systému Škola OnLine



proškolí celý pedagogický sbor. Dvou až třídenní výjezdy se staly již tradicí.  V letošním

roce jsme se zaměřili na matematickou gramotnost, kterou jsme zařadili do 9. ročníků. 

 Nadále  však  vyjíždějí  i  jednotlivci  nebo  skupinky  pedagogů,  např.  semináře  pořádané

Pedagogickým centrem v Děčíně a v Ústí nad Labem, na konference apod.

 Škola  neustále  mění  přístup  ke  svým žákům,  zavádí  nové výchovně vzdělávací  metody

(např.  komunikativní  kruhy,  týmovou  práci,  jiný  kvalitativně  vyšší  přístup  k  rodičům -

společná setkávání v odpoledních a večerních hodinách apod.), tento proces je nekonečný.

Mění se v průběhu roku s obměnami pedagogického sboru.

 Změny  práce  se  projevují  i  na  pedagogických  radách,  kde  učitelé  sedí  v  pracovním

komunikativním kruhu a porady jsou vedeny především v pozitivním duchu.

 Tento způsob vedení je zaváděn i na třídních schůzkách. Stává se již samozřejmostí, že na

třídní schůzky chodí žáci s rodiči a jsou přítomni při svém hodnocení učitelem, aby se mohli

k hodnocení vyjádřit.
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 H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Realizované projekty ve školním roce 2013/2014

Oblast Podává Zaměření Rozpočet Spoluúčast školy

R EU Vzdělání Škola 0 Kč A. Tomášková, M. Lána

R
Metodik

EU

ZŠ a MŠ Děčín IV

Vzdělání učitelů Škola

0 Kč Konec 30.6.2014

U

Kraj škola 0 Kč R. Kotrchová R. Kotrchová

R Arboretum MŽP MŽP 70 000,- 0,-

R
Jsme na jedné lodi Kraj škola 75 000,- 45 000,-

R
Odpolední škola

MŠMT
Škola vzdělávání Škola 310 860,- Kč 0 Kč H. Michálková, D. Kočová A.Tomášková

R RAMPS - VIP III MŠMT škola škola A.Tomášková, D. Kočová

U Naše virtuální škola Mediální výchova ESF, EU vzdělávání partner 0 Kč R. Špáta

R

Svět práce

EU

partner 0 Kč K. Kratochvílová Mgr. Bc. Férová

R MŠMT škola vzdělávání učitelů 100 000,- 0.-

podzim 2013

A. Tomášková A. Tomášková

R - 
realizuje 
se; U - 

ukončen

Název 
realizovaného 

projektu

Mezinárodní, EU, 
MŠMT, Kraj...

Realizátor 
(pokud není 

náš, tak 
funkce naší 

školy)

Realizace 
projektu

Garant (zodpovědná 
osoba/y; řídí/koordinuje 

projekt na škole)

Autor projektu (kdo 
sepsal, podal...)

Inovací vzdělání 
pro úspěšnou 

budoucnost dětí

OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopno

st - IP oblasti 
podpory 1.4

MŠMT - EU Peníze 
do škol

2 324 646 Kč
1. 9. 2011-28. 2. 

2014
A. Tomášková, M. 

Lána

OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopno

st - IP oblasti 
podpory 1.3

A. Tomášková, M. Lána, R. 
Špáta

A. Tomášková, M. 
Lána

Fitness na 
Máchovce

Dotační program pro 
školy zařazené v 
"Síti škol 
podporujících 
zdraví"

nákup cvičebních 
pomůcek pro 
školní i 
mimoškolní 
činnost

škola a školní 
klub 30 000 Kč

září - prosinec 
2014

Revolvingový fond 
MŽP, Přírodní školy

učebna na 
zahradě, osázení 
stromy, keři, 
rostlinami...

škola, 
Libverda

předpoklad říjen 
2012 - 1.12.2013  
změna -  říjen 
2013 - prosinec 
2014

R. Kotrchová, A. 
Teršl, I. Baudischová

Dotační program: 
Prevence rizikového 
chování v Ústeckém 
kraji

adaptační třídenní 
pobyt žáků 6. 
ročníků

škola, TU 
6.ročníků, 
školní psychl. 
MP

školní rok 
2013/2014

Hana Michálková a Dana 
Kočová

D. Kočová, H. 
Michálková

Vzdělávání pro 
konkurenceschopno
st, ČOP 7.1.2

říjen 2012 - červen 
2014

OPVK, Oblast 
podpory 4a.1

poradenské 
služby školy

1.1.2012 - 
31.12.2012

Blažek a Blažek, s. 
r. o.

Podpora 
technického 
vzdělávání na 
Děčínsku

Střední škola lodní 
dopravy a 
technických řemesel

podpora 
vzdělávání v 
technických 
oborech, možnost 
exkurzí u 
vybraných 
partnerů

Den pro mou třídu, 
den pro mou školu. 
Aktivní učitel - 
pozitivní příklad 
pro žáka.

Rozvojový program 
Podpora 
implementace 
etickém výchovy do 
vzdělávání v ZŠ a 
nižších ročnících 
víceletých gymnázií 
v roce 2013

škola, vedení 
školy



Podané projekty ve školním roce 2013/2014

Škola a další instituce:

 Vzhledem k integrovaným žákům  škola velmi těsně spolupracuje s PPP v Děčíně, SPC Děčín, Teplice a Praha a dětským psychiatrem.

 Problémy, které se na škole vyskytují řeší prostřednictvím Etopu, Policie ČR či Odboru

sociálních péče.

  Škola využívá možnosti účastnit se olympiád, které pořádá DDM.

 V rámci vzdělávání učitelé spolupracují s okresní knihovnou, divadlem, muzeem, ZOO apod. Využívají jejich nabídek na zpestření vyučování, což

má nejen velký ohlas, ale i kladný výchovný dopad na žáky.

 Spolupráce s MŠ na Máchově náměstí, ZŠ Malšovice a ZŠ Dobkovice: jde o společné akce  a vzájemné obohacování se.

Oblast Podává Zaměření Rozpočet Spoluúčast školy Realizace projektu

4.10.2013

MŠMT škola vzdělávání učitelů 100 000,- 0.-

podzim 2013

A. Tomášková A. Tomášková

1.15.2013 Odpolední škola škola 0 Kč školní rok 2013/2014 A. Tomášková

Vstup do života Kraj škola školní rok 2013/2014

Jsem šikula MŠMT škola škola, učitelé srpen - prosinec 2013 J.Bezoušková J.Bezoušková

Schválen 
(ANO / NE / 

PODÁN)

Název 
realizovaného 

projektu

Mezinárodní, EU, 
MŠMT, Kraj...

Realizátor 
(pokud není 

náš tak 
funkce naší 

školy)

Garant (zodpovědná 
osoba/y; řídí/koordinuje 

projekt na škole)

Autor projektu (kdo 
sepsal, podal...)

Den pro mou třídu, 
den pro mou školu. 
Aktivní učitel - 
pozitivní příklad 
pro žáka.

Rozvojový program 
Podpora 
implementace 
etickém výchovy do 
vzdělávání v ZŠ a 
nižších ročnících 
víceletých gymnázií 
v roce 2013

škola, vedení 
školy

Rozvojový program 
na podporu škol, 
které realizují 
inkluzívní vzdělávání 
dětí a žáků se 
znevýhodněním na 
rok 2013

podpora dětí se 
sociálním 
znevýhodněním

škola, učitelé 
a školní 
psycholožka

Dana Kočová a Hana 
Michálková

podán 
2.4.2013 
neschválen

Dotační program: 
Prevence rizikového 
chování v Ústeckém 
kraji

adaptační třídenní 
pobyt žáků 9. a 1. 
ročníků

škola, TU 9. a 
1. ročníků, 
MP, školní 
psycholig 82 000 Kč 82 000 Kč

Hana Michálková a Dana 
Kočová

D. Kočová, H. 
Michálková

podán 
10.4.2013

Programy státní 
podpory práce s 
dětmi a mládeží pro 
nestátní a neziskové 
organizace na rok 
2013/2014.

volnočasové 
aktivity pro děti ze 
sociálně 
znevýhodněného 
prostředí 69 000 Kč 31 000 Kč



Mimoškolní aktivity:

Velké množství akcích škola pořádá nad rámec vyučování především v odpoledních hodinách. V

současné  době  všechny  tyto  akce  zaštiťuje  školní  klub  a  školní  družina  s  vedoucí  zájmového

bzdělávání:

- Pravidelně pracují kroužky, které vedou učitelé a vychovatelé ŠD: např. florbal, stolní tenis,

keramický kroužek, kroužek sportovních her, dramatický kroužek, veselé flétničky a několik

kroužků výpočetní techniky apod.

- Na škole pracuje školní parlament, který některé akce iniciuje a některé dokonce realizuje. Jde

především o různé společenské sportovní akce: Valentýnský turnaj, turnaj ve stolním tenise,

předvánoční turnaje ve vybíjené, Řetěz přátelství, Zpívání na schodech apod.

- Většinu mimoškolních aktivit škola realizuje v rámci různých projektů.

- Již devátým rokem je na škole otevřen školní klub, který slouží především dojíždějícím žákům a

dětem, které nemají jiné možnosti společenského vyžití. Jeho činnosti se velmi úspěšně rozvíjí a

zkvalitňuje.

- ŠK ve spolupráci se ŠD a školou se stal garantem nad  Vánočními trhy, které jsme realizovali

mimo školu na Husově náměstí, a Velikonočním jarmarkem. Obě akce mají velký úspěch. 
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 I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2013/2014  proběhla na škole kontrola České školní inspekce. S inspekční zprávou

je možné se seznámit na stránkách ČŠI nebo v ředitelně školy.

 J. Základní údaje o hospodaření školy

Údaje o hospodaření školy vypracovává ekonomka školy vždy za kalendářní rok a jsou k dispozici

v kanceláři ekonomky školy.

 K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Škola se ve školním roce 2013 – 2014 zapojila do těchto rozvojových programů:

– Rozvojový program MŠMT „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se

sociálním znevýhodněním“

– Rozvojový program MŠMT na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání žáků se

znevýhodněním

– Rozvojový program Podpora  implementace  Etické  výchovy  do  vzdělávání  v  základních

školách a nižších ročnících víceletých gymnázií

– Rozvojový program podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání

 L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Škola v lednu 2014 získala akreditaci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely

zákona č.  563/2004 Sb.,  o  pedagogických pracovnících  a  o změně některých zákonů,  ve znění

pozdějších předpisů. Platnost této akreditace je stanovena do 30.1.2020.

Od 1.9.2012 do 30.6.2014 realizovala v operačním programu CZ.1.07 vlastní projekt z OP VK

počáteční vzdělávání 7.1.3 další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Šlo o grantový

projekt s názvem Podpora vzdělávání a vytváření podmínek pro činnost předmětových metodiků na

ZŠ v Ústeckém kraji.

 M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z 
cizích zdrojů

Škola dokončovala projekt operačního programu CZ.1.07 OP VK – IP oblasti podpory 1.4 – unit

costs, prioritní osa 7.1 s názvem projektu Inovací vzdělávání pro úspěsnou budoucnost dětí.

Dále ve spolupráci s TIVIT spol. s r.o. v Děčíně realizovala dva projekty:

– Se skušeností na trh práce

– Šance pro tebe

Oba projekty byly hrazeny s Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.
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 N. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Na škole je zřízena odborová organizace. Spolupráce s ní probíhá v standardní rovině. Ve školním

roce 2013 – 2014 odborová organizace neměla žádné připomínky ani nové náměty k plnění úkolů

ve vzdělávání.

V Děčíně 8. 10. 2014                                                       Mgr. Bc. Alena Tomášková

ředitelka školy
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