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Výroční zpráva o činnosti Základní školy Děčín IV - Máchovo náměstí

školní rok 2015/2016

 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:

předseda školské rady: Mgr. David Strejček

členové navrženi zřizovatelem: paní Michaela Česneková

           paní Dana Sadílková

členové školské rady z řad rodičů: Mgr. René Skalický

      paní Štěpánka Domecká

            členové školské rady z řad učitelů: pan Tomáš Vlasák

7. Charakteristika školy:

Základní  škola v školním roce 2015 – 2016  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 

- dvě 1. třídy 

- dvě 2. třídy 

- dvě 3. třídy

- jedna jazyková učebna 

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, posilovna

- 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  Hostelu  Děčín,  a  v

tělocvičně SOŠŘaS Děčín IV.

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

u školy v Bezručově ulici, kde jsou pro žáky  prolézačky, lavičky a dřevěné hračky.

Ve školním roce 2015/2016 škola eviduje 549 žáků a dětí, fyzicky školu navštěvovalo celkem

548 žáků, z toho:

- 19 dětí pracuje v přípravném ročníku

- 286 žáků bylo vyučováno na 1. stupni

- 244 žáků chodilo na 2. stupeň

- 1 žáci byli evidováni 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.

- Škola se snaží věnovat integrovaným  žákům. V tomto roce má celkem individuální vzdělávací
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plán 53 žáků. Všichni žáci jsou zařazeni do klasických tříd, kde je jim věnována zvýšená péče.

V současné době má deset žáků schváleného  asistenta pedagoga, kteří vypomáhají ve výchovně

vzdělávacím procesu, dva asistenty škola zajistila z úřadu práce z programu Odborná praxe pro

mladé.

- Velkou pozornost věnujeme dětem z národnostních menšin, sociálně znevýhodněným žákům a

cizincům (asi 23 %), se kterými v současné době pracují dva sociální asistenti pedagoga.

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

školního roku 2015-2016

Třída Třídní učitel Stav k 30. 9. 2015
chlapci/dívky

Stav k 30. 6. 2016
chlapci/dívky

Poznámky

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

1.A Mgr. Petra Mikulášková 30 (15/15) 29 (15/14)

1.B Mgr. Šárka Michálková 29 (16/13) 30 (16/14)

2.A Mgr. Vránová Lucie 25 (11/14) 24 (11/13)

2.B Mgr. Peremská Marcela 28 (13/15) 27 (12/16) práce s asistentem

3.A Mgr. Kocianová Monika 27 (12/15) 28 (12/16) práce s asistentem

3.B Mgr. Jana Rodingerová 21 (12/9) 20 (12/8) práce s asistentem

4.A Mgr. Wimmerová Iva 19 (11/8) 19 (11/8)

4.B Mgr. Tereza Teršlová 25 (8/17) 25 (8/17)

4.C Mgr. Kopecká Markéta 27 (12/15) 27 (12/15)

5.A Mgr. Burešová Miroslava 26 (13/13) 26 (13/13) práce s asistentem

5.B Mgr. Bartáčková Pavla 29 (11/18) 29 (11/18)

celkem 1. stupeň bez př. třídy 286 (135/151) 284 (133/151)

6.A Mgr. Lžíčařová Lucie 31 (19/12) 31 (19/12) roz. výuka Inf, Tv, Gv, práce s
asistentem

6.B Mgr. Strejček David 31 (18/13) 31 (18/13) roz. výuka Inf, Tv, Gv, práce s
asistentem

7.A Pí uč. Michálková Hana 22 (11/11) 23 (11/12) rozšířená výuka Tv a Inf 

7.B Mgr. Davídková Markéta 24 (11/13) 25 (11/14) roz. výuka Inf a Gv,

7.C Mgr. Burdová Pavlína 23 (11/12) 22 (11/11) rozšířená výuka Inf a Gv, práce s
asistentem

8.A Ing. Teršl Alexandr 20 (14/6) 19 (13/6) rozšířená výuka Tv

8.B Mgr. Vacková Jitka 26 (14/12) 27 (15/12) rozšířená výuka Inf 

8.C Ing. Dušičková Helena 25 (14/11) 25 (14/11) rozšířená výuka Inf, práce s asistentem

9.A Mgr. Hrbáček Michal 18 (11/7) 19 (/11/8) rozšířená výuka Tv, práce s asistentem

9.B Mgr. Kuberová Jaroslava 21 (12/12) 24 (12/12) rozšířená výuka Inf  

celkem 2. stupeň 244 (135/109) 246 (135/111)

celkem 1. a 2. stupeň bez př. třídy 530 (269/261) 530 (268/262)
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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.

Název programu Číslo dokumentu Určeno pro ročník

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 – program s rozšířeným 
vyučováním informatiky a výpočetní techniky

0109/2007-1VT, 1. 9. 2007 6. a 9. ročník 

Škola pro tebe i pro mě – program s rozšířeným 
vyučováním tělesné výchovy

0109/2010-1Tv, 1. 9. 2010 6. a 9. ročník 

Škola pro tebe i pro mě – program s rozšířeným 
vyučováním globální výchovy

0109/2014-1Gv, 1. 9. 2014 6. a 9. ročník
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 C. Popis personálního zabezpečení činnosti školy

Ve školním roce 2015/2016 měla  škola 36 učitelů na plné či částečné úvazky, 4 vychovatele,  8

asistentů  pedagoga pro  žáky se  zdravotním znevýhodněním,  2  asistenty  pedagoga pro  žáky ze

sociokulturně znevýhodněného prostředí  a dva asistenty pro třídu z programu Odborná praxe pro

mladé, 7 nepedagogických zaměstnanců.

Vedení školy:

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

    management

zástupkyně ředitelky školy pro výchovnou oblast a provoz:

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

   poradenství, funkční studium I

zástupce ředitelky školy pro vzdělávací oblast  a projektovou činnost: 

Mgr. Martin Lána                – aprobace: Z, Tv a In, studium pro 

   koordinátory informatiky

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

    poradenství

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

koordinátor ŠVP na 2. stupni: Mgr. Bc. Lucie Lžíčařová – aprobace M, Z a školský

 management, studium pro 

 koordinátory ŠVP

koordinátor ŠVP na 1. stupni: Mgr. Markéta Kopecká – aprobace: 1. stupeň

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

   koordinátory informatiky

koordinátor pro výpočetní techniku na 1. stupni: Mgr. Monika Kocianová – aprobace 1. stupeň

Další pedagogičtí pracovníci: 

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

Mgr. Monika Kociánová 1. stupeň

Mgr. Jana Rodingerová 1. stupeň

Mgr. Šárka Michálková 1. stupeň

Mgr. Iva Wimmerová 1. stupeň
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Mgr. Marcela Peremská 1. stupeň

Mgr. Kopecká Markéta 1. stupeň

Mgr. Bartáčková Pavla 1. stupeň

Mgr. Burešová Miroslava 1. stupeň

Mgr. Mikulášková Petra 1. stupeň

Mgr. Lucie Vránová 1. stupeň

Mgr. Marta Machalová 1. stupeň

Mgr.Tereza Teršlová 1. stupeň

Mgr. Vacková Jitka aprobace Čj, Vv

Mgr. Jaroslava Kuberová aprobace Čj, Hv

Mgr. Michal Hrbáček aprobace Nj, D

Mgr. Strejček David aprobace Tv, Ze

Mgr. Elena Golcheva aprobace Tv

Mgr. Markéta Davídková aprobace Př

Mgr. Pavlína Burdová aprobace Aj, Ov

Mgr. Jakub Vogel aprobace ČJ, D

Ing. Tomáš Zíka vysokoškolské vzdělání s pedagogickým minimem

Ing. Alexandr Teršl vysokoškolské vzdělání s pedagogickým minimem

Ing. Helena Dušičková vysokoškolské vzdělání s pedagogickým minimem

Bc. Jan Boudný bez aprobace

Andrea Aulická Češpivová bez aprobace

Bc. Skalická Tereza bez aprobace

Tomáš Vlasák bez aprobace

Jana Velebová bez aprobace

Vychovatelé:

Štěpánka Domecká: vedoucí vychovatelka mimoškolního vzdělávání, plně

kvalifikovaná, funkční studium I

Marie Skalníková: plně kvalifikovaná

Slavomíra Nováková: plně kvalifikovaná

Monika Horáková plně kvalifikovaná
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Asistenti:

Soňa Korpová asistentka pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Martina Hypiusová asistentka pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Veronika Hemelíková asistentka pro žáky se zdravotním postižením

Zdeňka Vágnerová asistentka pro žáka se zdravotním postižením

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

Radka Kadlecová asistentka pro žáka se zdravotním postižením

Věra Lacinová asistentka pro žáka se zdravotním postižením

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 15 4/0 8/0 3/0 0/0 0/0
učitel 2. stupně 23 6/3 11/2 3/1 3/0 0/0

vychovatelé 4 0/0 2/0 0/0 2/0 0/0
pedag. asistenti 8 0/0 4/0 0/0 4/0 0/0

celkem 50 10/3 25/2 6/1 9/0 0/0

Nepedagogičtí pracovníci:

Lenka Dzubová ekonomka 

Veronika Stránská mzdová účetní a personální, sekretářka školy

Jan Lána školník

Marie Obrmanová uklízečka

Helena Sůrová uklízečka

Vasilka Nusková uklízečka

Lenka Kubátová uklízečka

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

1. První ročník

Do prvního ročníku nastoupilo celkem 60 žáků. Tyto třídy se  učí podle nového ŠVP Škola pro tebe

i  pro mě.  Součástí  tohoto programu je i  třídenní  výjezd 1.  ročníku společně  s 9.  ročníkem 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 2015/2016 byla naplněna 3 oddělení školní družiny s celkovým počtem 84 žáků,

což je maximální kapacita družiny.

Školní družina je pro žáky otevřena denně od 6 hodin do 17 hodin. Provoz ranní družiny probíhá

v malé  budově  ZŠ v Bezručově  ul.,  odpolední  družina  se  nachází  v přízemí  hlavní  budovy ZŠ

Máchovo nám, kde využívá i školní zahradu, hřiště, dílny a tělocvičnu. Veškeré vybavení družiny je

nové a odpovídá potřebám žáků k jejich činnostem. Na vycházky chodí do nedalekého lesoparku a

na 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 pravidelně 1x za měsíc navštěvuje knihovnu a Zoo na předem domluvené programy.

Úzce spolupracuje i s jinými organizacemi jako je DDM, divadlo Koloběžka, muzeum, Městský

útulek atd.  Školní družina se účastní  i  různých soutěží  a sportovních olympiád.  V rámci  školní

družiny  měli  žáci  možnost  navštěvovat  17  zájmových  útvarů.  Veliký  zájem mají  především o

keramiku, florbal, turistický kroužek, sportovní kroužek a flétnu.

Pravidelně  také  pořádá  noční  spaní  ve  škole  na  dané  téma  (2× za  rok)  a  vícedenní  pobytové

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. ročníku. Ve školním roce 2015/2016 bylo

zapsáno 273 žáků, se kterými vychovatelce pomáhají pedagogičtí asistenti, kteří zajišťují především
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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 školního klubu je klubovna s velkým množstvím her a pomůcek, dílny a dvě počítačové

učebny,  které  mohou žáci  využit  k hraní,  psaní  úkolů,  odpočinkovým činnostem a přípravy na

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

keramiku, step aerobic, florbal, fotbal pro dívky, jazykové a hudební kroužky, posilovnu aj.

Hlavní  náplní  školního  klubu  je  smysluplné  využití  volného  času  žáků,  které  je  rozděleno  do

odpočinkových,  pracovních,  výtvarných  i  jiných  činností,  mezi  které  patří  pobytové  výjezdy,

soutěže, spaní ve škole a pravidelné akce (Strašidelné spaní, Pekelná škola, Mikulášské a vánoční

besídky, Vánoční trhy, Masopust, Valentýn, Velikonoční jarmark, Čarodějnice, Indiánské léto atd.)

V rámci školního klubu se pravidelně schází školní parlament, který zajišťuje přípravu a organizaci

celoškolních akcí jako jsou např. Pekelná škola, Vánoční trhy, Masopust, Akademie aj. a akcí pro

děti z MŠ např. Mikuláš.

4. Programy  s rozšířeným vyučováním 

Škola začala žákům na 2. stupni nabízet tři programy s rozšířením vyučování:

a) program s rozšířeným vyučováním informatiky 

b) program s rozšířenou výukou tělesné výchovy

c) program s rozšířenou výukou globální výchovy

Smyslem  těchto  programů  je,  aby  si  žáci  mohli  vybrat  některé  předměty  podle  svého  zájmu.

Programy se prolínají napříč třídami.

V letošním roce se tento model osvědčil a z tohoto důvodu v něm škola pokračuje a bude ho dále

rozvíjet.
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5. Přijímací řízení na střední školy

žáci celkem: z toho dívek:

Celkový počet vycházejících žáků: 53 22

z 9. ročníku: 43 20

z nižších ročníků: 10 2

Na střední školy a učiliště se hlásilo celkem: 53 22

Osmileté gymnázium - přijati 2 1

Čtyřleté gymnázium - přijati 6 5

SŠ a čtyřleté učební obory - přijati 24 10

Učební obory - přijati 23 8

Nepřijati na osmileté gymnázium 4 1

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 21 tříd, z toho:

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

Celkový prospěch žáků na základní škole
V 1. pololetí prospělo s vyznamenáním žáků: 285

V 1. pololetí prospělo žáků: 203

V 1. pololetí neprospělo žáků: 40

V 2. pololetí prospělo s vyznamenáním žáků: 285

V 2. pololetí prospělo žáků: 217

V 2. pololetí neprospělo žáků: 28

Výsledky výchovy žáků na základní škole
Počet žáků s 2. stupněm chování za 1. pololetí 17

Počet žáků s 3. stupněm chování za 1. pololetí 0

Počet žáků s 2. stupněm chování za 2. pololetí 17

Počet žáků s 3. stupněm chování za 2. pololetí 4

Docházka žáků základní školy
Počet žáků na škole 1. pololetí 529

Zameškaných hodin celkem za 1. pololetí 24249

Z toho neomluvených za 1. pololetí 357

Počet žáků na škole 2. pololetí 530

Zameškaných hodin celkem za 2. pololetí 31720

Z toho neomluvených za 2. pololetí 615
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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. ročníku vyjíždějí na třídenní adaptační pobyty „Začínáme spolu“. Tento pobyt je

zaměřen především na utváření nového kolektivu.

V 7. ročníku 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. ročníku 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 třikrát  do roka (podzimní,

vánoční a jarní dílny) 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 třikrát 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

 v loňském roce došlo ke změně v 8. a 9. ročnících u podzimních a jarních dílen

8. ročníky měly podzimní dílnu zaměřenou na enviromentální výchovu spojenou s poznáváním

okolí

 jarní dílna se pro 8. ročníky změnila v Den jazyků

 9.  ročník v rámci podzimních dílen měl celodenní setkání a spolupráci s 1. třídami, čímž se

prohloubil vztah, který se utvořil v rámci výjezdu 9 + 1

 na jaře 9. ročník čekala celoškolní dvoudenní soutěž ve finanční gramotnosti pod vedením paní
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učitelky Skalické

  již  třetím rokem nabízíme  9.  ročníku kurzy matematiky  a  českého jazyka  jako přípravu na

přijímací zkoušky

 začátkem dubna si žáci mohou vyzkoušet Přijímací zkoušky nanečisto

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

      kulturními institucemi či Policií ČR.

4.   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.

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

6.   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.

7.   Již podruhé pro žáky 6. až 8. tříd uskutečnil týden Finanční gramotnosti, kde si v 

      této oblasti změřily své síly a dovednosti jednotlivé skupiny v každém ročníku.

Účast žáků základní školy v přehlídkách a soutěžích v roce 2015/2016

Počet žáků na škole celkem 530

Účastníci školního kola 899

Účastníci okresního kola 269

Účastníci oblastního kola 45

Účastníci ústředního kola 181
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Výsledky soutěží v roce 2015/2016

Termín 

Voda živá regionální 9/2015 - 2/2016 Davídková 5

"Poznej své město" regionální vlastivědná soutěž 25.9.2015 Vogel 6

Logická olympiáda on-line soutěž 12.-16. 10.2015 Špáta 60

Atletický čtyřboj okresní soutěž 16.10.2015 24

19.10.2015 Hrbáček 5 vítězný tým

Olympiáda ve FG školní on-line soutěž 3.11. - 11.12. 2015 Skalická 42

Bobřík informatiky národní on-line soutěž Lána, Špáta 158

Stolní tenis okresní soutěž 21.10.2015 Golcheva 11

Házená školní liga soutěž 6.11.2015 Golcheva 11

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

Ekologická soutěž, 
pořádá Arnika

školní - 
nominační

Vlasák, 
Strejček

3. místo mladší dívky (Andrlová, 
Zelenková, Filipová, Bednářová, 
Zalabáková), 4. místo mladší žáci 
(Szymanski, Škornička, Pešek, Šíma, 
Galamba)

U6 - televizní 
soutěž

televizní pořad o 
fyzice

1. Hájková Barbora, 2. Marečková 
Markéta, 3. Janová Sára

12., 13. a 14. 11. 
2015

Zámečník Lukáš - 39. místo v ČR, 2. místo 
v ČR mezi ZŠ

7.místo - Chlapci - Ml. Kategorie III - 
Škornička R., Kostkuba J, Šíma D., Galamba 
F., 6.místo Chlapci st. kategorie IV - Rygar 
R., Šrajbr M. , Dušička M., Nový D.      
4.místo dívky - Ml. Kategorie - III - 
Rambousková E., Procházková T., 
Řezničková N.

1.místo - Červinková, Pakurová, Žáková, 
Blažek, Neumann A, Neumann V.,Záveský, 
Szymmanski, Král, Šulc, Zgibur



Termín 

školní kolo olympiáda 3.12.2015 Hrbáček 18

školní kolo olympiáda 13.1.2016 Hrbáček 3

okresní kolo olympiáda 18.1.2016 Hrbáček 1

školní kolo olympiáda 10.12.2015 Vacková 11
Olympiáda ve FG okresní kolo on-line soutěž 18.1.2016 Skalická 3

školní kolo olympiáda Lžíčařová 2 B. Hájková

okresní kolo olympiáda 19.1.2016 Lžíčařová 1 B. Hájková - úspěšný řešitel

Finanční svoboda školní turnaj turnaj 2.- 4.2. 2016

okresní kolo olympiáda 8.2.2016 Vacková 2

školní kolo olympiáda 9.2.2016 Davídková 10

10.2.2016 Davídková 4

okresní kolo olympiáda 10.2.2016 Hrbáček 2

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

Dějepisná 
olympiáda

1. místo - Lucie Antošová, 2.místo- Bára 
koubková, 3. místo - Dominik Nový

Olympiáda z 
němčiny

1.místo - Dominik Nový, 2.místo-Bára 
Koubková, 3.místo - Matěj Dušička

Dějepisná 
olympiáda

Olympiáda z 
českého jazyka

1. Lukáš Zámečník, 2. Yveta Křížová, 3. M. 
Babuschkina

Matematická 
olympiáda - 9. roč

říjen 2015 - leden 
2016

Matematická 
olympiáda - 9. roč

Skalická, 
Lžíčařová, 
Dušičková, 
Teršl

2.2. - 53; 3.2. 
- 59; 4.2. - 56

Olympiáda z 
českého jazyka
Biologická 
olympiáda

Děčínský laický 
záchranář

5. ročník soutěže 
PP pro žáky 9. tříd 
ZŠ

2. místo
J. Raymond, L. Antošová, B. Chaloupková, 
D. Růžičková

Olympiáda z 
němčiny



Termín 

školní kolo literární soutěž 15.2.2016

městské kolo 1. kolo - on-line únor 2016 Špáta, Lána

školní kolo olympiáda prosinec - únor L.Lžíčařová 5 J. Krejčíková (6. B)

školní kolo olympiáda prosinec - únor L.Lžíčařová 5

školní kolo olympiáda prosinec - únor L.Lžíčařová 5 Š. Bruk (8.B)

školní kolo olympiáda leden 2016 L.Lžíčařová 20

okresní kolo olympiáda únor 2016 L.Lžíčařová 3 L. Zámečník (9.B, 9. místo)

Pangea školní kolo únor 2016 L.Lžíčařová 272

školní kolo soutěž únor 2016 L.Lžíčařová 52

školní kolo olympiáda do 9.3. 2016 M. Koubková 2 1. Bruk Š., 2. Dušička M.

školní kolo olympiáda do 9.3. 2016 M. Koubková 5

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

V srdci Děčína, 
Děčín v srdci

Vacková, 
Michálková, 
Vogel

umístění nepřidělena, pěkné práce 
přeposlány do dalšího kola

IT soutěž pro žáky 
ZŠ (DDM) on-line 
kolo

žáci 5. - 9. 
ročníků (2. 

kategorie: 5. 
- 7. roč. a 8. a 

9. roč)

1. Martin Morc 7. C, Sádecký Vojtěch 7. A, 
Lžíčař Vojtěch 7. B, 1. Lukáš Janošovský 8. 
B, 2. Natalie Rojková 8. B, 3. Křířová Yvete 
8. C. 

Matematická 
olympiáda - 6. roč

Matematická 
olympiáda - 7. roč

Matematická 
olympiáda - 8. roč
Zeměpisná 
olympiáda 6. - 9. 
roč

J. Szymanski (6.A), D. Gotvald (7.B), L. 
Zámečník (9.B)

Zeměpisná 
olympiáda 6. - 9. 
roč

mezinárodní 
soutěž

Pythagoriáda - 5. 
ročník

A. Neumann, E. Galambová, A. Kostkubová, 
A. Chmelíková

Fyzikální 
olympiáda 8. 
ročník
Fyzikální 
olympiáda 9. 
ročník

1. Koubková B., 2. Hájková B., 3. Antošová 
L., 4. Weis A.



Termín 

okresní kolo olympiáda 16.3.2016 M. Lána 11

okresní kolo olympiáda 23.3.2016 M. Koubková 1 4. místo - Bruk Š.

okresní kolo olympiáda 23.3.2016 M. Koubková 4

Prezentiáda 2016 soutěž 29.3.2016 M. Lána 6

Prezentiáda 2016 krajské kolo soutěž 8.4.2016 M. Lána 6

krajské kolo olympiáda 14.4.2016 M. Lána 2 2. místo - Bruk Š.

Prezentiáda 2016 soutěž 21.4.2016 M. Lána 3

krajské kolo olympiáda 29.4.2016 M. Koubková 2 13. Weis A., 15. Antošová L.

Archimediáda školní kolo olympiáda do 6.5. 2016 H. Dušičková 7

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

Olympiáda v 
programování

1. místo - Bruk Š., 2. místo - Dušička M., 3. 
místo - Weis A., 3. místo - Váňová A., 1. 
místo: Šírová E.

Fyzikální 
olympiáda 8. 
ročník
Fyzikální 
olympiáda 9. 
ročník

1. místo - Weis A., 2. místo - Antošová L., 4. 
místo - Hájková B., 6. místo - Koubková B.

nominační 
kolo

Nguyenová A., Váňová A., Konopásková M. 
(8. B), Hájková B., Marečková M., Šírová E. 
(9. B)
1. místo - Hájková B., Marečková M., 
Šírová E. (9. B), 2. místo - Nguyenová A., 
Váňová A., Konopásková M. (8. B)

Olympiáda v 
programování

celorepubliko
vé kolo

11. místo - Hájková B., Marečková M., 
Šírová E. (9. B)

Fyzikální 
olympiáda 9. 
ročník

1. Votápková M., 2. Zelenková R., 3. 
Knesplová M., 4. Minařík V., 5. Dvořáková 
N.



Termín 

Archimediáda okresní kolo olympiáda 26.5.2016 H. Dušičková 5

Finanční svoboda školní kolo turnaj 21. - 22.3. 2016 31

Vybíjena - dívky okresní kolo soutěž 19.4.2016 Strejček 13 5. místo
Vybíjena - chlapci okresní kolo soutěž 21.4.2016 Golcheva 12 11.místo

okresní kolo soutěž 22.4.2016 Golcheva 16 5. místo

Historie Děčína soutěž 28.4.2016 Hrbáček 5 3.místo

soutěž 13.5.2016 Špáta 4
Mladý záchranář okresní kolo soutěž 17.5.2016 Davídková 4

krajské kolo olympiáda březen 2016 Lžíčařová 1 26. místo - B. Hájková (9.A)

okresní kolo olympiáda duben 2016 Lžíčařová 1 17. - 19. místo - J. Krejčíková (6.B)

okresní kolo olympiáda duben 2016 Lžíčařová 1

školní kolo soutěž březen 2016 Lžíčařová 60

školní kolo soutěž březen 2016 Lžíčařová 60 žádní úspěšní

školní kolo soutěž březen 2016 Lžíčařová 50 žádní úspěšní

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

1. Votápková M., 4. Dvořáková N., 6. 
Knesplová M., 7. Zelenková R., 8. Minařík 
V.

Skalická, 
Lžíčařová, 
Dušičková

1. Chroust, Šmalc, 2. Janová S., Janová K., 3. 
Kuna, Jano J.

Štafetový pohár 
I.stupeň

městská 
soutěž

IT soutěž pro žáky 
ZŠ (DDM)

městská 
soutěž

1. místo - Alexandr Musil (6. B), Martin 
Morc (7. C), Thuy An Nguyenová (8. B), 
Natálie Rojková (8. B)
8. místo
Galamba F., Pešek M., Filipová K., 
Zelenková R.

Matematická 
olympiáda - 9. roč.

Matematická 
olympiáda - 6. roč.

Matematická 
olympiáda - 8. roč.

8. - 10. místo (úspěšný řešitel) - Š. Bruk 
(8.B)

Pythagoriáda - 6. 
ročník

úspěšní - A. Jandl (6.A), V. Bednářová (6. 
B)

Pythagoriáda - 7. 
ročník

Pythagoriáda - 8. 
ročník



Termín 

Pohár rozhlasu okresní kolo soutěž 16.5.2016 50

okresní kolo olympiáda 9.5.2016 55

Mini Házená okresní kolo soutěž 20.5.2016 Golcheva 12 8. místo

národní literární soutěž březen 2016 15

Futsal krajské kolo soutěž 23.2.2016 Vlasák 7

And 1 Cup - basket okresní kolo soutěž 18.3.2016 Strejček 7

Malá kopaná krajské kolo soutěž 6.4.2016 12

krajské kolo soutěž 13.4.2016 15

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

Strejček, 
Vlasák

4. místo - Stýblo (60m), 4. místo - Žák 
(60m), 7.místo - Zelenková (600m), 1. 
místo - Pešek (1000m), 2. místo - Šíma 
(skok vysoký), 6. místo - Žák (skok 
daleký), 4. místo - Petržilková (skok 
daleký), 2. místo - Procházková (skok 
daleký), 3. místo - Vosecký (vrh koulí), 3. 
místo - Šíma (hod míčkem)

Olympiáda 
základních škol

Golcheva, 
Strejček, 
Vlasák

Streetballu složený ze žáků 8. a 9. třídy 
svůj turnaj vyhráli. Dále fotbalové týmy, 
které se umístily na 2. a 3. místě. 
Plavecká štafeta dívek ze 4. a 5. třídy 
získala 2.místo a chlapci ze 6. a 7. tříd 
štafetu vyhrali.

V srdci Děčína, 
Děčín v srdci

H.Michálkov
á, J. Vacková

Jana Krejčíková- 1. místo v kategorii 
mladší žáci

2. místo (Štučka, Raymond, Sejk, Vosecký, 
Galamba, Carva, Češpiva)

3. místo (Sťahel, Průša, Sláma, Feledi, 
Galamba, Jandl, Šíma)

Strejček, 
Vlasák

2. místo (Raymond, Carva, Češpiva, Nový, 
Uher, Vosecký, Šmalcl, Štučka, Dyrynk, 
Rygar, Příhonský, Šrajbr)

Coca Cola Cup - 
fotbal

Strejček, 
Vlasák

2.místo (Raymond, Carva, Češpiva, Nový, 
Uher, Vosecký, Šmalcl, Štučka, Dyrynk, 
Rygar, Příhonský, Šrajbr, Galamba, Pytlík, 
Sejk)



 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. 

Akademie se zúčastnili malé děti z obou mateřských škol, žáci 1., 3. a 5. ročníků a celý 2. stupeň.

Stále platí dohoda mezi učiteli,  že si každoročně odpočine 2. a 4. ročník.  Akademie měla opět

obrovský úspěch.

Škola má velmi kvalitně vedeny internetové stránky www.machovka.cz, zde je možné najít všechny

informace o činnosti školy.
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 F. Prevence sociálně patologických jevů

Ve školním roce 2015 - 2016 jsme uskutečnili projekty, které vyplývaly ze závěrečného hodnocení

předchozího  školního roku,  tj.  školního  roku 2014 -  2015.  Tedy ty  projekty,  které  se  úspěšně

osvědčily  v  předchozích  letech  a  v  těchto  projektech  a  aktivitách  budeme  v  rámci  prevence

rizikového chování  i nadále pokračovat. Jedná se o aktivity,  které mají za cíl  výchovu žáků ke

zdravému  životnímu  stylu,  k  osvojení  pozitivního  sociálního  chování  a  zachování  integrity

osobnosti.  Cílem primární  prevence  bylo  zabránit  výskytu  rizikového chování,  nebo co nejvíce

omezit škody působené jeho výskytem mezi žáky.

Prevenci  sociálně  patologických  jevů je  na  naší  škole  věnována  velká  pozornost.  Téma

prolíná mnoha předměty např. VOZ – Výchova k občanství a ke zdraví, VO – výchova ke zdraví,

Přírodověda, Přírodopis,  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.  Bohužel  ve škole stále

chybí školní psycholog/ psycholožka. Vzhledem k předchozím zkušenostem, a také podle ohlasů

rodičů, hodnotíme  přímou spolupráci psychologa na škole  jako nejefektivnější pomoc s prevencí

rizikového chování.

Velmi pozitivně 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,

24 ZŠ a MŠ Máchovo nám. Děčín 



která dohlížela na problematická místa, kam děti chodí např. kouřit.  Dále jsme  spolupracovali s

PPP Děčín, SPC Děčín, s OSPODem a Úřadem práce v Děčíně. Pod vedením školní metodičky

prevence proběhlo v lednu 2016 školení  na téma ŠIKANA  pro všechny pedagogické pracovníky

školy. 

 V tomto školním roce jsme se potýkali s těmito negativními projevy chování:

záškoláctví,  slovní a fyzické napadání spolužáků, nevhodné chování  k dospělým. 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.   Např.  adaptační  výjezd 6.  ročníků, výjezd 9+1. Dále projektové dny,

vánoční trhy apod.

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. 

Všechny jednorázové i dlouhodobé aktivity, soutěže, přednášky a další – viz příloha. 

Ve škole i nadále funguje schránka důvěry, kterou žáci využívali v průběhu 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 zejména žáci 8. ročníku, ve škole pracuje školní parlament, žáci také

navštěvují webové stránky školy.

Ve školním roce  2015 -  2016 škola  i  nadále  využívala  „program“ Škola  OnLine,  který

umožnil zavedení elektronické žákovské knížky. Velikým přínosem elektronické ŽK  bezesporu je

okamžité a bezproblémové vzájemné předávání informací mezi školou a zákonnými zástupci

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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Jednorázové i dlouhodobé aktivity, soutěže a přednášky pořádané školou v rámci primární

prevence ve školním roce 2015 - 2016
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Formy primární prevence Cílová skupina

Den pro mou třídu všechny třídy 3.9.2015 projektový den

Výjezd 4.C 6.9.- 9.9.2015 Adaptační pobyt
Plavecký výcvik 4. ročníky 9/2015

1.-3. třídy 16.9.2015 sportovní nábor 

Libverda - zemědělská výstava 18.9.2015

Atletický čtyřboj 6. - 9. třídy 16.9.2015
Sportovní den 1. - 2. třída 16.9.2015 soutěž

1. a 9. třídy 21.9.2015 příprava na výjezd 1+9
Tematický den - Podzim 4.A 23.9.2015 tematický den

Google schools 24.9.2015
Přespolní běh 2. stupeň 24.9.2015 soutěž
Naše město 3. ročníky 25.9.2015 projektový den
Soutěž „Poznej své město“ 8. B (6 žáků) 25.9.2015 vlastivědná soutěž

4.A 29.9.2015
Výjezd 9+1 1. a 9. ročníky 30.9.-2.10. výjezd
Coca-Cola Cup 7. - 9. třídy 6.10.2015 fotbalový turnaj
Tematický den - Pověsti 4.A 7.10.2015 tematický den

Výjezd 6. ročníku 6. ročník 7.-9.10.2015 adaptační výjezd
Čtení pomáhá 3.ročníky 9.10.2015 exkurze knihovna

Zdravé děti 12.10.2015 beseda o zdravé výživě
Učíme se se strašidlem 4. B 12.10.2015 výroba strašidla
Malá kopaná 6. a 7. ročníky 15.10.2015 fotbalový trunaj
Tematický den - Pověsti 4. B 16.10.2015 tematický den
Televizní soutěž U6 9.ročník 19.10.2015 fyzikální soutěž 
Stolní tenis 6 - 9 ročníky 31.12.9999 soutěž
Není drak jako drak 3. ročníky 22.10.2015 projektový den

Coca-Cola Cup 7. - 9. ročníky 22.10.2015 fotbalový turnaj chlapců
Coca-Cola Cup 7. - 9. ročníky 23.10.2015 fotbalový trunaj dívek

Strakaté bajky 23.10.2015 divadelní představení

Halloweenské spaní ve škole 4.C; 4. B 26.10.2015 Soutěže, tématický den

Doba 
působení 
(datum)

Podrobnosti, téma 
(předmět)

Sportovní den Fotbalové asicoace 
ČR 

2. - 3. třídy + 
přípravka

exkurze - zemědělská 
výstava
soutěž ve čtyřech 
atletických disciplínách

Akce 1+9, první setkání 1.a 9. 
ročníků

výběr žáků 7. a 
8. třídy

exkurze do Google 
kanceláří

Hurvínkovy cesty do přírody - Rys 
ostrovid

návštěva ZOO a ZOO 
škola

5., 6. a 7. 
ročníky

1. - 5. třídy + 
přípravný ročník
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Formy primární prevence Cílová skupina

9+1 1. a 9. ročníky 27.10.2015 projektový den
Podzimní dílny 6. - 7- ročníky 27.10.2015 projektový den
Environmentální projektový den 8. A, B, C 27.10.2015 projektový den
Halloweenské učení 4. B 27. 10. 2015 tematický den

Matematická olympiáda - 9. roč 9. olympiáda

Jazyková exkurze do Augsburgu 9.ročník 2.-6.11.2015 výjezd
Návštěva knihovny 1. A,B 3.11.2015 beseda 

Dravci všechny třídy 4.11.2015
Brundibár 3. třídy, 5.B 5.11.2015 divadelní představení
Házená 4. - 5. třídy 6.11.2015 soutěž
Futsal 6. a 7. ročníky 6.11.2015 turnaj ve futsalu

9.11.2015 dopravní výchova
Den otevřených dveří 4.A 10.11.2015 Den otevřených dveří

3. A 12.11.2015 dopravní výchova

Bobřík informatiky 4. - 9. ročníky
Futsal 8. a 9. ročníky 16.11.2015 turnaj ve futsalu
Bramborový den 3. třídy 16.11.2015 projektový den
Planetárium 6. ročníky 16.11.2015 exkurze

Kino Sněžník 7.-9. ročníky 16.11.2015 film Asterix: Sídliště Bohů

Tematický den - Pohádky 4.A; 4. B 16.11.2015 tematický den
Čistička odpadních vod 7. B 24.11.2015 exkurze

Zdravé zoubky příp.r. 26.11.2015
Hudební aktivity propojené s AJ 5.B 27.11.2015

Výjezd Augsburg 9. třídy

Olympiáda ve FG 9. třídy on-line soutěž 
Házená 1. stupeň 6.11.2015 soutěž
Futsal - okr. kolo 6. - 7. třída 6.11. soutěž

Ekologický výjezd Janovka 6. B ekologický výjezd

Výjezd Londýn 8. třídy jazykový pobyt Londýn
Futsal - okresní kolo 8. - 9. třída 16.11.2015 soutěž
Přehazovaná - dívky 6. - 7. třída 26.11. soutěž

Doba 
působení 
(datum)

Podrobnosti, téma 
(předmět)

říjen 2015 - 
leden 2016

ukázka dravých ptáků se 
zaměřením na sovy, 
přednáška

Dopravní výchova a hrátky v 
hopsáriu 3.B

Dopravní výchova a hrátky v 
hopsáriu

12., 13. a 14. 
11. 2015

národní (mezinárodní) 
soutěž (In)

návštěva zubní hyg. s 
příp.r. Staré město

2. - 6. 11. 
2015

jazykový pobyt v 
Augsburgu

3.11. - 11.12. 
2015

6. - 8. 11. 
2015

7. - 13. 11. 
2015
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Formy primární prevence Cílová skupina

2. třídy 27.11.2015 exkurze, tvořívé dílny

1. a 9. třídy 30.11.2015
Divadlo Čert a Bára 1.A, B 1.12.2015 divadelní představení
Červená Karkulka 4. třídy, 5.B 3.12.2015 divadelní představení
Andělské a čertovské učení všechny třídy 4.12.2015

9. třídy 7.12.2015
Vánoční dílny s rodiči 4. B 7. 12. 2015 Projektový den

Vánoční dílničky 1. A,B, 4.A výroba na trhy

Hour of Code - programování 4.-9. třídy
Vánoční dílny všechny třídy 8.12.2015
Vánoční dílny s rodiči 5.B 8.12.2015

Olympiáda v ČJ 8.12.2016 školní kolo
Reálná sebeobrana pro dívky 8. - 9. třída 9.12.2016 kurz
Vánoční trhy všechny třídy 10.12.2015 prodej
Vystoupení na trzích 5.B 10.12.2015 vystoupení

Exkurze v rámci VP - strojírenství 9. třídy 14.12.2015

1.-3. třídy 15.12.2015 divadelní představení
České Vánoce Josefa Lady 4. a 5. třídy 16.12.2015 divadelní představení
Sběr všechny třídy 17.12.2015 sběr papíru

Vánoční laťka druhý stupeň 18.12.2015

Krmení zvířátek 4.A, 4. B 21.12.2015
Vánoce 5.B 21.12.2015 tematický den

Vánoční přespání ve škole 4.A, 5.B
Vánoční besídka všechny třídy 22.12.2015

Matematická olympiáda - 6. roč 6. roč. olympiáda

Matematická olympiáda - 7. roč 7. roč. olympiáda

Matematická olympiáda - 8. roč 8. roč. olympiáda

Příprava na PZ 9. matematika, český jazyk

Doba 
působení 
(datum)

Podrobnosti, téma 
(předmět)

Předvánoční výlet na zámek v 
Benešově nad Pl.
Slavnostní předávání Slabikářů 
1+9

Živé knihovny Amnesty 
International

Projektový den - menšiny 
v ČR

8.12., 
9.12.2015

7.-11. 12. 
2016

programování, 
algoritmizace v hodinách 
In

vybraní žáci 8. a 
9. tříd

Exkurze - v rámci volby 
povolání

Divadlo České Vánoce Josefa 
Lady

školní zápolení ve skoku 
vysokém

21.-
22.12.2015

prosinec - 
únor

prosinec - 
únor

prosinec - 
únor

prosinec - 
duben 2016
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Formy primární prevence Cílová skupina

LVK 7. ročník 3. - 8. 1. sportovní kurz
Skřivánek 5.B 8.1.2016 třídní kolo
Chovej se jako člověk 1. stupeň 13.1.2016 kino Sněžník

Matematická olympiáda - okr. kolo 9. 19.1.2016 olympiáda

21.1.2016 pro rodiče předškoláků

Návštěva předškoláků v 1. třídách 21.1.2016

Skřivánek 5. B 27.1.2016

Hopsárium Centrum Pivovar 1.A,B 28.1.2016 odměna za vysvědčení
Oblastní muzeum v Děčíně 6. B 28.1.2016 výstava - Egypt

6. -9. leden 2016 olympiáda
Dějepisná olympiáda 8.-9.ročníky leden 2016 olympiáda

Olympiáda z německého jazyka 8.-9.ročníky leden 2016 olympiáda
Zámek Děčín 8.C leden 2016 školní program

Finanční svoboda 2. - 4.2. 2016 výuková hra

3.B 8.2.2016
Hudební koncert - p. Hrabě všechny třídy 9.2.2016 hudební koncert
Krása nesmírná 4. a 5. třídy 10.2.2016 divadelní představení

ZŠ Březová - masopust přípravka 10.2.2016 společná akce 2 přípravek

Olympiáda v ČJ 8.2.2016 okresní kolo

8. třídy 4.2.2016 literární pásmo, Literapoint

Biologická olympiáda 9.2.2016 školní kolo

1.stupeň 9.2.2016
Divadlo 4.,5. třídy 10.2.2016 divadelní představení

10.2.2016 okresní kolo

Děčínký laický záchranář 10.2.2016 soutěž v první pomoci

Rajské ostrovy 4.C 12.2.2016
Valentýnské ringo 2. stupeň 12.2.2016 soutěž

Doba 
působení 
(datum)

Podrobnosti, téma 
(předmět)

Den otevřených dveří ZŠ 
Bezručova

městské kolo (Barbora 
Němcová - 3. místo)

Zeměpisná olympiáda 6. - 9. roč - 
šk. kolo

druhý stupeň (6. 
- 8. třídy)

Výstava obojživelníků - CHKO L. 
pískovce

Výstava fotografií, výskyt, 
ochrana

vybraní žáci 8. a 
9. tříd

Literárně dramatické pásmo - K. 
H. Mácha

vybraí žáci 6. - 
9. tříd

Hrabě - multi-instrumentální 
koncert

multi-instrumentální 
koncert

Olympiáda z německého jazyka - 
okresní k.

vybraní žáci z 
9.třídy
vybraní žáci 9. 
tříd

Prohlídka Rajských 
ostrovů + Eco film
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Formy primární prevence Cílová skupina

IT soutěž pro žáky ZŠ 5.-9. roč. únor 2016

Valentinské učení 3. třídy, 5.B 15.2.2016 tématický den

6. -9. 16.2.2016 olympiáda
Motani 3. a 4. třídy 22.2.2016 Kino Sněžník

"Praštěný" týden 4. B

Šílené trampoty 5.B 5.B týdenní projekt
Divadlo "Povídejme si, děti" 1.A,B, 2.A,B 23.2.2016 3 minimuzikály

IQ PARK - Liberec 3. třídy 23.2.2016
Futsal - krajské finále 8. - 9. třída 23.2.2016 soutěž

Masopustní dopoledne celá škola 26.2.2016
Masopust všechny třídy únor 2016 projektový den

Zeměpisná olympiáda 6. - 9. roč 6. -9. únor 2016 olympiáda

Pangea 4. - 9. únor 2016 mezinárodní soutěž

Pythagoriáda - 5. ročník 5. únor 2016 soutěž

Fyzikální olympiáda školní kolo 8., 9. ročníky olympiáda

Natáčení pořadu ČT1 7. B 1.3.2016 V rámci soutěže Voda živá

Hodina zpívání a zkoušení - uhlíř 3. třídy 2.3.2016 divadelní představení
Planetárium Morava I. stupeň 3.3.2016 Promítání v tělocvičně

1.A,B 4.3.2016

3.A 4.3.2016
Jeden svět na školách 6.-9.ročníky březen 2016 projekce

Pohádkové projektové dopoledne 1.A,B 17.3.2016 projektový den
And 1 Cup - basketbal 6. - 7. třída 18.3.2016 soutěž

1. A,B 21.3.2016 výrobní dílničky
ZŠ Březová  přípravka 21.3.2016 velikonoční dílničky

Matematická olympiáda - kraj. kolo 9. 21. 3. olympiáda

Doba 
působení 
(datum)

Podrobnosti, téma 
(předmět)

IT soutěž - přípravné kolo 
(online)

Zeměpisná olympiáda 6. - 9. roč - 
okr. kolo

22. 2. - 26. 2. 
2016

Tematické dny - 
načančaný den, den s 
knírkem ...

22. 2. - 26. 2. 
2016

exkurze s výukovým 
programem

únor/březen 
2016

Projektové dopoledne "Zdravé 
zoubky"
Projektové dopoledne "Neživá 
příroda"

Projektové dopoledne s 
pokusy

Velikonoční vyrábění v DDM 
Březiny
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Formy primární prevence Cílová skupina

Finanční svoboda 9.třídy výuková hra
Jarní dílny 6. + 7. třídy 22.3.2016 projektový den
Den jazyků 8. třídy 22.3.2016 projektový den
Projektový den o jaru 3. třídy 22.3.2016 projektový den

Velikonoční dílničky 4. třídy, 5.B 22.3.2016 tématický den

Fyzikální olympiáda okresní kolo 8., 9. ročníky 23.3. 2016 olympiáda

Pythagoriáda 6. - 8. ročník soutěž

Archimediáda F školní kolo 7. ročníky olympiáda

Nácvik akademie 8. ročníky

Den naruby 1.4. tématický den

Bláznivý týden 4.C 4.-7.4.2016 tématicky zaměřený týden

Matematická olympiáda - okr. kolo 6, 8. 5.4. olympiáda
Přijímačky nanečisto 9. ročník 6.4.
Malá kopaná - okresní kolo 8. - 9. ročník 6.4. soutěž
Divadlo 4.ročníky 7.4. Pověsti pro štěstí

ZŠ Březová přípravka 8.4.

Knihovna - keramika 4.A, 3.B

Objev svůj rytmus 12.4.

7. - 9. třída 13.4. soutěž
Jak funguje lidské tělo? 5.B 18.4. 2016 tematický den
Pokusy 4.C, 4. B 18.4. 2016
Pokusy 4.A 19.4.2016 tematický den
Vybíjená - dívky 4. - 5. třída 19.4.2016 soutěž
Vybíjená - chlapci 4. - 5. třída 21.4 2016 soutěž

Spaní ve škole - dramaťák dramaťák nácvik na akademii
Exkurze Praha 5. třídy 22.4. 2016 exkurze
Den Země 4.C 22.4. 2016 tématický den
Dopravní výchova v hopsáriu 2. ročníky 22.4.

Den Země 22.4. tematický den

Doba 
působení 
(datum)

Podrobnosti, téma 
(předmět)

21. - 22.3. 
2016

březen - 
duben

březen - 
duben

březen - 
duben

KV - třídní i ročníková 
spolupráce

4. třídy, 3, 
ročníky,5.B

slevik - pěvecká soutěž 
mezi přípravkami

11.4.2016; 
2.5.2016

4. B, 4. C, 3. 
ročníky, 1. 
ročníky

Hra na hudební tyče - 
tělocvična

Coca Cola Cup - krajské kolo v 
kopané

21. 4. - 22. 4. 
2016

3. ročníky, 4. 
ročníky
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Formy primární prevence Cílová skupina

Štafetový pohár - atletika 1. stupeň 22.4. soutěž

1. A,B 25.4. výrobní dílničky

Třídní schůzky rodičů a dětí 1.B, 5.B 26.4.
Historie Děčína 9.ročníky 28.4.2016 soutěž

7. B 28.4.2016

Spaní ve škole 7. B, 4.A a 4.B 28.4.2016

Čarodejnické učení 29.4. 2016 tematický den
Fyzikální olympiáda krajské kolo 9. ročníky 29.4. 2016 olympiáda

Soutěž "V srdci Děčína, Děčín v srdci 6.-9. ročníky duben 2016 literární soutěž
Archimediáda F okresní kolo 7. ročníky 26.5. 2016 olympiáda

4. - 8. třídy 4.5.2016 Filmová projekce
Malá kopaná - krajské finále 8. - 9. třída 4.5.2016 soutěž

Hopsárium Centrum Pivovar 1. A,B 6.5.2016 Dopravní výchova

Akademie celá škola

OLYMPIÁDA ZÁKLADNÍCH ŠKOL 4. - 9. třídy 9.5.2016 soutěž

Děčínský Sněžník 8.C 10.5.2016 v rámci Nauky o Děčínsku

Motýlí zahrádka 4.C 11.5. 2016

Akademie 1.A,B, 5.A,B 12.5.2016 Vystoupení tříd
POHÁR ROZHLASU - atletika 6. - 9. tříd 16.5.2016 soutěž

Divadlo 4. třídy 16.5.2016 Všechno lítá co peří má
Park Mirakulum 3. třídy 17.5.2016 celodenní výlet
Památník Terezín 9AB 17.5.2016 celodenní výlet
Plavání 4. třídy 19.5.2016 náhradní hodina
sběr celá škola 19.5.2016
Malá házená 4. - 5. třída 20.5.2016 soutěž

Sportovní kurz - Itálie 2. stupeň
Pečení pokrmů 4.C 23.5. 2016 tématický den
Návštěva knihovny 2. ročníky 27.5.2016 exkurze 
Nejúspěšnější žák 2016 9.AB 30.5.2016 ocenění 

Doba 
působení 
(datum)

Podrobnosti, téma 
(předmět)

Čarodějnické vyrábění s J. 
Novotnou

Pálení čarodějnic na školní 
zahradě

3. ročníky, 4. 
ročníky

Planeta Země 3000 - Filipíny - za obry 
a trpaslíky

únor - 
12.5.2016

Spaní ve škole - ukončení 
pojektu

20. - 29.5. 
2016
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Formy primární prevence Cílová skupina

Výjezd flétna pokročilí 31.5.2016

Výjezd 5.B 1. - 3.6.2016

Den dětí pro 1. třídy 9AB 1AB 1.6.2016
Školní výlet do Dolského mlýna 2. ročníky 1.6.2016
Škola hrou 3.třídy 1.6.2016 tématický den

Barevný týden 3. ročníky Kocianová
Bowling 4.C 3.6. 2016

1.A, B 3.6.2016 prohlídka, dílničky, divadlo
ZOO Děčín exkurze 3.třídy 3.6.2016 exkurze

Záhadný poklad Karla IV 7. třídy 8.6.2016
Divadlo 4. třídy 9.6.2016 Císařovy nové šaty

Protidrogový vlak 8. třídy 9.6. 2016

3. ročníky 8.6. - 10.6. tématický výjezd

Ekologický výjezd Janovka 6.B
Školní výlet 8.C 13.6. 2016 výuka golfu

Rozloučení 1+9 1.A, B 13.6.2016

2.ročníky 14.6.2016 exkurze

ZOO Děčín 1. A,B 14.6.2016
Školní výlet - Liberec 4. třídy 14.6.2016 IQLANDIA

Návštěva dětí z Malšovic 5. třídy 14.6.2016
školní výlet - golf na Janově 6. A 15.6.2016 výuka golfu
Branný den 9. třídy 15.6.2016
Městská knihovna 3.třídy 17.6,2016 návštěva

1. A,B 17.6.2016 loutková pohádka
Školní výlet 8. B 20.6.2016 Zoo Praha
Školní výlet 4.A 20.6.2016 Zoo Ústí nad Labem

Výuková akce CHKO v přírodě 3.A 21.6.2016
Výukové dopoledne v přírodě 3.B 22.6.2016 ekologie
Školní výlet ZOO Děčín přípravka 22.6.2016 exkurse

Školní výlet - Zoo Ústí nad Labem 4. B 23.6.2016 školní výlet

Doba 
působení 
(datum)

Podrobnosti, téma 
(předmět)

výjezd do Sloupu v 
Čechách

dopolední akce, soutěže 
pro děti

30.5. - 
3.6.2016

Školní výlet na zámek Benešov nad 
Plouč.

interaktivní výukový 
program na zámku v 
Libochovicích

protidrogový program 
(technologie 5D)

Výjezd se Čtyřlískem na Blaťák 
(Máchovo jezero)

10. - 
12.6.2016

předání obrázků, ukončení 
Školní výlet do ZOO v Ústí nad 
Labem 

výukový program "Zvířata 
a jejich mláďata"

návštěva budoucích žáků 
6. tříd

Loutkové divadlo "Krajánek" DDM 
Teplická

Výuková akce CHKO v 
přírodě
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Formy primární prevence Cílová skupina

Rozlučkové odpoledne s rodiči 5.B 23.6.2016 setkání s rodiči a dětmi
Sportovní den 3.B 24.6.2016 turistika, atletika
Dopravní výchova 4.A a 4.B 24.6.2016 tematický den

Rozloučení s 9.třídami na zámku 9.AB 27.6.2016 rozloučení

Kino Sněžník 27.6.2016 Zootropolis
Branný den 6. - 8. třída 27.6.2016
Školní výlet 9.A 9.A 28.-30.6. školný výlet
Tonda obal celá škola 29.6.2016 akce k třídění odpadů

Doba 
působení 
(datum)

Podrobnosti, téma 
(předmět)

1. stupeň + 
přípravka



 G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Počet účastníků akcí dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 175

Počet účastníků akcí ostatních 11

Počet pedagogů, kteří se neúčastnili žádné vzdělávací akce 0
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Jméno a příjmení Název semináře a školení

Markéta Davídková 9/2015 - 4/2016 ANO ANO

Markéta Davídková 10.9.2015 ANO ANO

Markéta Davídková 22.9.2015 NE NE

Markéta Davídková 13.10.2015 NE NE
Martin Lána Učitel "IN" 2015 31.10.2015 ANO NE
Pavla Bartáčková Kritické myšlení 2.11.2015 ANO NE

Markéta Davídková 5.11.2015 NE NE

18.11.2015 ANO ANO

19.11.2015 ANO ANO

Čtenářské dílny 19.11.2015 ANO ANO
Elena Golcheva Atletika pro děti do škol 21.11.2015 ANO ANO
Pavlína Burdová Christmas seminar 23.11.2015 NE NE

Základy koučinku pro pedagogy 1.12.2015 ANO ANO

Markéta Davídková 3.12.2015 NE NE

Markéta Davídková 7.1.2016 NE NE
Š. Michálková Seminář "Šikana" 28.1.2016 NE NE
Martin Lána DidactIG 2. 2. - 3. 2. 2016 ANO ANO

Markéta Davídková
11.2.2016 NE NE

Markéta Davídková 25.2.2016 ANO ANO
Martin Lána Emoční sebeobrana pro učitele 26.2.2016 ANO ANO
1. stupeň (12) Atletika pro děti do škol 1.3.2016 ANO ANO

Datum (měsíc/e 
a rok)

Certifikát 
(ANO/NE)

Akreditac
e MŠMT 
(ANO/NE)

Specializační studium koordinátora 
EVVO
Krajská konference EVVO 
Ústeckého kraje 2015
Přírodě o krok blíž (EVVO) - Ptáci 
za humny
Přírodě o krok blíž (EVVO) - 
Stavba ptačích budek

Přírodě o krok blíž (EVVO) - 
Vánoční zvyky a tradice

Pedagogický sbor 
(27)

I když se nikdo nedívá - etická 
výchova na ZŠ

Pedagogický sbor 
(19)

Jak usnadnit adaptaci dítěte s 
ADHD na ZŠ

Pedagogický sbor 
(15)

Jana Rodingerová, 
Martin Lána

Přírodě o krok blíž (EVVO) - 
Stavba krmítek
Přírodě o krok blíž (EVVO) - 
Regionální a EKO značky

Přírodě o krok blíž (EVVO) - 
Atraktivní místa Českého 
středohoří
Konference Ústeckého kraje pro 
koordinátory EVVO
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Jméno a příjmení Název semináře a školení

Markéta Davídková 3.3.2016 NE NE

Konference Škola pro všechny

Ne NE

Genetická metoda čtení 17.3.2016 ANO ANO
Martin Lána Počítač ve škole 2016 22.3.2016 ANO ANO

Kázeň a klima školy 23.3.2016 ANO ANO

24.3.2016 ANO ANO

Eva Nosková 30.3.2016 ANO ANO

Pavla Bartáčková 30.3.2016 ANO ANO

5.4.2016 ANO ANO

Markéta Davídková 7.4.2016 NE NE
Martin Lána Úspěch pro každého žáka 2016 26.4.2016 NE NE
Pavla Bartáčková Fraus - seznámení s Fredem 2.5.2016 NE NE
Markéta Davídková Odpady a obaly 10.5.2016 ANO ANO
Martin Lána GEGFest 2016 Praha 14.5.2016 NE NE

Helena Dušičková 25.5. 2016 ANO ANO
Markéta Davídková Přírodě o krok blíž (EVVO) 26.5.2016 NE NE

Badatelsky orientovaná výuka 27.5.2016 ANO ANO
Lucie Lžíčařová Profesní rozvoj učitele 5.5.2016 Ano Ano

Martin Lána 2.6.2016 NE NE
Pavlína Burdová What Motivates 21.6. 2016 NE NE
Pavlína Burdová Spice Up Your Lessons 21. 6. 2016 NE NE
Pavlína Burdová Teaching Grammar Creatively 21. 6. 2016 NE NE

5.5.2016 ANO ANO

Konference k volbě povolání 14.6.2016 NE NE

Seminář Asistent pedagoga 7.4.2016 ANO ANO

Datum (měsíc/e 
a rok)

Certifikát 
(ANO/NE)

Akreditac
e MŠMT 
(ANO/NE)

Přírodě o krok blíž (EVVO) - Voda v 
krajině

Markéta Kopecká, 
Pavla Bartáčková, 
Miroslava Burešová, 
Alena Tomášková

16.3.2016 - 
17.3.2016

Učitelé 1. stupně 
(10)

Pedagogický sbor 
(32)
Pedagogický sbor 
(31)

Akce pro pedagogický sbor - Hrové 
činnosti ve výuce na ZŠ
Tvorba webových stránek s 
využitím Google nástrojů
Tvorba webových stránek s 
využitím Google nástrojů

Učitelé 1. stupně 
(12)

Čtení a psaní v 1. třídě - postupně 
a prakticky
Přírodě o krok blíž (EVVO) - 
Děčínské parky

50 fyzikálních experimentů z 
krabice od bot

Markéta Davídková, 
Markéta Kopecká

ISVK 2016 - Interdisciplinární 
studentská vědecká konference 
doktorandů FPE, Plzeň

Kamila 
Kratochvílová

Profesní rozvoj pedagoga - 
komunikace, sebereflexe a 
sebehodnocení

Kamila 
Kratochvílová
Kamila 
Kratochvílová



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  jí  ušijí  program na míru  a

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

roce jsme se zaměřili na finanční gramotnost. 

 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

Podané a realizované projekty ve školním roce 2015/2016

Název realizovaného projektu Rozpočet

R
Tvoříme a vyrábíme EU 212 481 Kč A. Tomášková, M. Lána M. Lána

R
Čteme si a učíme se jazykům EU A. Tomášková, M. Lána M. Lána

P Vylezme si pro zdraví Volný čas 2016 kraj M. Lána, D. Strejček M. Lána

P Tvoříme spolu Volný čas 2016 kraj 42 900 Kč R. Kotrchová

P
Vstup do života Kraj 20 000 Kč podzim 2016 H. Michálková H. Michálková

R - 
realizuje 

se; U - 
ukončen; 
P - podán

Oblast - ČÍSLO 
PROJEKTU

Mezinárodní, 
EU, MŠMT, 

Kraj...

Realizace 
projektu

Garant (zodpovědná 
osoba/y; řídí/koordinuje 

projekt na škole)

Autor projektu 
(kdo sepsal, 

podal...)

Výzva č. 57 (OPVK: 
CZ.1.07/1.1.00/57.1417

1.7.2015-
31.12.2015

Výzvy č. 56 (OPVK: 
CZ.1.07/1.1.00/56.0395
) 978 064 Kč

1.7.2015-
31.12.2015

145 000 Kč
červen 2016 - 
prosinec 2016
květen 2016 - 
prosinec 2016

R. Kotrchová, Š. 
Domecká

Prevence rizikového 
chování v Ústeckém 
kraji 2016



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

sociální 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.

Mimoškolní aktivity:

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

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

vzdělávání:

- 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 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

zkvalitňují.

- ŠK ve spolupráci se ŠD a školou se stal garantem Vánočních trhů, které jsme realizovali mimo

školu na Husově náměstí, a Velikonočním jarmarkem. Obě akce mají velký úspěch. 
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Informace z výjezdů a kurzů pořádané školou:

LVK 2016

Ve dnech 3. - 8.ledna 2016 se konal již tradiční lyžařský výcvikový kurz konaný ve spolupráci se

Sportcentrem Klínovec  v Loučné pod Klínovcem.  Pedagogický dozor  zajišťoval  vedoucí  kurzu

Mgr.  David  strejček,  dále  Mgr.  Lucie  Lžíčařová,  Mgr.  Radek  Špáta  a  zdravotník  Bc.  Martin

Charvát. Letos se kurzu zúčastnilo 30 žáků sedmých tříd. Kurz byl zaměřen na zlepšení lyžařských

dovedností  již  lyžujících  žáků  a  na  naučení  lyžování  u  začátečníků.  Součástí  kurzu  byl  i

snowboardový výcvik v rozsahu 5 hodin. Samozřejmostí je poučení o pohybu v horském prostředí,

správném oblečení, výstroji a výzbroji, desateru FIS (pohyb na sjezdových tratích), první pomoci a

chování  v  krizových  situací.  Večery  byly  kromě  přednášek  na  výše  uvedená  témata  vyplněna

společenskými  hrami.  V  letošním  roce  byly  sněhové  podmínky  příznivé.  Kurz  proběhl  bez

problémů jen s menším zraněním jednoho žáka.

SPORTOVNÍ KURZ

Sportovní kurz proběhl v termínu od 20. - 29.května 2016 v italském Lido di Spina. Zúčastnilo se

ho 36 žáků ze šestých až devátých tříd pod dozorem vedoucího kurzu Mgr. Davida Strejčka (též

funkce  zdravotníka),  Tomáše  Vlasáka  a  Bc.  Dalibora  Mináře.  Kurz  byl  zaměřen  především na

plážové  sporty.  Žáci  se  postupně  zúčastnili  klání  v  beachvolejbalu,  plážovém  fotbalu,  ringu,

brennballu, basketbalu. Součástí byl i plážový Spartan race, vědomostní běh zaměřený na znalosti o

Itálii.  Večerní  program byl  tvořen  společnými  aktivitami  –  např.  volba  Miss  a  Misák kurzu  a

spoustou a spousty dalšími. Samozřejmostí bylo využití koupání v moři, ale i v bazánech.

JAZYKOVÁ EXKURZE Montabaur 
8.-12.6.2016

počet žáků: 24
žáci: 8. AB a 9. AB

V červnu 2016 naši žáci strávili týden v západním Německu, v městečku Montabaur. Celá akce se

organizuje německá strana s panem Müllersem. 

A co vše zde naši žáci zažili? První den se seznámili s německou skupinou sedmáků z Frankfurtu a

dali  si  přátelské  utkání  ve  fotbale.  Druhý  den  byla  v  plánu  návštěva  středoevropského  safari,

grilování,  bobová  dráha  a  zdejší  krytý  bazén  s  tobogánem.  Ve  středu  si  prohlédli  pevnost  v
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Koblenzi, sjeli kabinovou lanovkou na tzv. Německý roh, symbol jednotného Německa a prohlédli

si  město.  V odpoledních hodinách následovala projížďka lodí po Rýně do Boppartu a následně

sedačkovou lanovkou na Vierseenblick (místo, na němž  je Rýn díky kopcům rozdělen na 4 jezera).

Čtvrtek  se  stal  vrcholem  exkurze  a  to  díky  návštěvě  obchodu  Haribo  a  zábavního  parku

Phantasialand. V podvečerních hodinách nás německá skupina z Frankfurtu pozvala na společnou

diskotéku. Páteční den byl ve znamení odpočinku započatý prohlídkou keramické manufaktury a

zakončený bazénem, grilováním a úklidem. 

Celá exkurze byla kromě autobusu placena z německých fondů přátelství a stála v přepočtu bezmála

120 000 Kč. Jedná o vynikající možnost seznámit se s německým prostředím a vybudovat si k němu

pozitivní vztah. 
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 I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2015/2016 na škole neproběhla žádná inspekční činnost. 

 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 2015 – 2016 zapojila do těchto rozvojových programů:

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

sociálním znevýhodněním“

 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.

V  rámci  seminářů  škola  získala  akreditaci  k  provádění  vzdělávacího  programu  a  vydávání

osvědčení o jeho absolvování u těchto programů:

– Rozvoj informační gramotnosti učitelek MŠ – platnost do 27. 11. 2017

– Didaktická  struktura  hodiny  s  využitím  mobilních  technologií,  testování  –  platnost  do  

23. 3. 2017

– Tvorba webových stránek s využitím Google nástrojů – platnost do 21. 9. 2018

– Rozvoj digitální gramotnosti učitelek MŠ, vychovatelů a asistentů pedagoga – platnost do

21. 9. 2018. 

Ve  školním roce  2015/2016  tyto  kurzy  nabídla  MŠ a  ŠD a  realizovala  je.  Celkem vydala  15

certifikátů v dané oblasti.
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 M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z 
cizích zdrojů

Škola  dlouhodobě spolupracuje s  Úřadem práce  Děčín  a  zaměstnává  lidi  na dotovaná místa  či

veřejně  prospěšné  práce.  V  tomto  roce  dobíhal  projekt  Odborná  praxe  pro  mladé,  kde  jsme

zaměstnávali tři maldé lidi a jedn u nás zůstal na pozici učitele pro 2. stupeň.

Z nový projektů škola využila:

1. Nové pracovní příležitosti – SUPM: zaměstnala dva lidi do školních jídelen při MŠ

2. Nové pracovní příležitosti – VPP: zaměstnala čtyři lidi na pozice pomocných prací pro školníky v

ZŠ a MŠ

3. Flexibilně do práce v Ústeckém kraji: zaměstnala dva lidi do MŠ, jako pomocné síli pro učitelky

MŠ

Projekty byl hrazeny s Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

 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 2015 – 2016 odborová organizace neměla žádné připomínky ani nové náměty k plnění úkolů

ve vzdělávání.

V Děčíně 13. 10. 2016                                                       Mgr. Bc. Alena Tomášková

ředitelka školy
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