
VÝROČNÍ ZPRÁVA

o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLY DĚČÍN IV - MÁCHOVO NÁMĚSTÍ

školní rok 2016/2017

ZŠ a MŠ Máchovo nám. Děčín 



Obsah výroční zprávy:
 A. Základní údaje o škole a charakteristika školy:..............................................................................3

 B. Přehled oborů vzdělávání................................................................................................................6

 C. Popis personálního zabezpečení činnosti školy..............................................................................7

 D. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy.....................................10

 E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků.............................................................................................13

 F. Prevence sociálně patologických jevů...........................................................................................24

 G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků................................................................35

 H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti......................................................................38

 I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí...................................42

 J. Základní údaje o hospodaření školy..............................................................................................42

 K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů...........................................42

 L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.................................42

 M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů..........43

 N. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.............................................................................................43

2 ZŠ a MŠ Máchovo nám. Děčín 



Výroční zpráva o činnosti Základní školy Děčín IV - Máchovo náměstí

školní rok 2016/2017

 A. Základní údaje o škole a charakteristika školy:
      1.   Název: Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám.,

příspěvková organizace

2. Sídlo: Raisova  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: Mgr. David Strejček

Mgr. Markéta davídková

7. Charakteristika školy:

Základní  škola v školním roce 2016 – 2017  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 2016/2017 škola eviduje 549 žáků a dětí, fyzicky školu navštěvovalo celkem 

549 žáků, z toho:

- 19 dětí pracuje v přípravném ročníku

- 287 žáků bylo vyučováno na 1. stupni

- 243 žáků chodilo na 2. stupeň

Složení žáků:

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

autobusy.

- Škola pracuje v rámci inkluzivního vzdělávání. V tomto roce má celkem individuální vzdělávací 

plán 61 žáků. Všichni žáci jsou zařazeni do klasických tříd, kde je jim věnována zvýšená péče. 
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V současné době má 20 žáků schváleného  asistenta pedagoga. O tyto žáky se stará celkem 10 

asistentů pedagoga a dva školní asistenti, které škola získala z projektu Inkluze do škol.

- Velkou pozornost  věnujeme dětem a  žákům,  kteří  žijí  v  rodinách se ztíženími  životními  či 

kulturními podmínkami (asi  23 %). Těmto dětem a žákům se věnují dva asistenti  pedagoga 

zaměřeni na tuto oblast.

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

školního roku 2016-2017

Třída Třídní učitel Stav k 30. 9. 2016
chlapci/dívky

Stav k 30. 6. 2017
chlapci/dívky

Poznámky

př.roč. Jana Bezoušková 19 (10/7) 19 (10/7) Práce se sociálním 
asistentem

1.A Mgr. Burešová Miroslava 26(14/12) 25(14/11) Práce s asistentem

1.B Mgr. Bartáčková Pavla 26(14/12) 26(14/12) Práce s asistentem

2.A Mgr. Petra Mikulášková 28(14/14) 29(15/14) Práce se školním 
asistentem

2.B Mgr. Šárka Michálková 30(15/15) 30(15/15) Práce se školním 
asistentem

3.A Mgr. Vránová Lucie 23(11/12) 23(11/12) Práce s asistentem pro 
třídu

3.B Mgr. Peremská Marcela 27(12/15) 27(12/15) Práce s asistentem

4.A Mgr. Kocianová Monika 27(12/15) 27(12/15) Práce s asistentem

4.B Mgr. Jana Rodingerová 22(13/9) 24(14/10) Práce s asistentem

5.A Mgr. Daňková Iva 26(14/12) 26(14/12) Práce s asistentem

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

5.C Mgr. Kopecká Markéta 27(11/16) 28(12/16)

celkem 1. stupeň bez př. třídy 287(138/149) 290(141/149)

6.A Mgr. Eva Nosková 29(13/16) 29(13/16)

6.B Bc. Jan Boudný 28(12/16) 28(12/16) Práce s asistentem

7.A Mgr. Lžíčařová Lucie 32(21/11) 31(20/10) Práce s asistentem

7.B Mgr. Strejček David 32(17/15) 31(16/15) Práce s asistentem

8.A Pí uč. Michálková Hana 23(11/12) 24(12/12)

8.B Mgr. Davídková Markéta 22(10/12) 21(9/12)

8.C Mgr. Hacko Pavlína 21(10/11) 20(9/11) Práce s asistentem

9.B Mgr. Vacková Jitka 28(16/12) 28(16/12)

9.C Ing. Dušičková Helena 28(17/14) 28(14/14)

celkem 2. stupeň 243(124/119) 240(122/118)

celkem 1. a 2. stupeň bez př. třídy 530(262/268) 530(263/267)
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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. až 5. a 6. až 9. 

ročník
Škola pro tebe i pro mě – program s rozšířeným 
vyučováním informatiky a výpočetní techniky

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

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

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

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

0109/2014-1Gv, 1. 9. 2014 6. a ž9. ročník
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 C. Popis personálního zabezpečení činnosti školy

Ve školním roce 2016/2017 měla  škola 36 učitelů na plné či částečné úvazky, 1 školní psychologa 

z  projektu  Inkluze  do  škol,  4  vychovatele,  10 asistentů  pedagoga  pro  žáky  se  zdravotním 

znevýhodněním,  2 asistenty pedagoga pro žáky ,  kteří  žijí  ve ztížených životních  či  kulturních 

podmínkách, dva školní asistenty pro třídu z projektu Inkluze do škol a jedna asistentka pro třídu z 

ÚP, 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,  funkční  

     studium I

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

    poradenství

metodik školní prevence: Bc. et. Bc. Tereza Skalická – AJ a speciální pedagogika

školní psycholog: Mgr. Monika Ihnátová

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

 management, studium pro 

 koordinátory ŠVP

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

   koordinátory ŠVP

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

koordinátor EVVO:  Mgr. Markéta Davídková – aprobace: Př

7 ZŠ a MŠ Máchovo nám. Děčín 



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 Daňková 1. stupeň

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. Michal Hrbáček aprobace Nj, D

Mgr. Strejček David aprobace Tv, Ze

Mgr. Elena Golcheva aprobace Tv

Mgr. Pavlína Hacko aprobace Aj, Ov

Mgr. Eva Štefanová aprobace Vv

Bc. Hana Michálková aprobace speciální pedagogika

Ing. Alexandr Teršl vysokoškolské vzdělání s pedagogickým minimem

Ing. Helena Dušičková vysokoškolské vzdělání s pedagogickým minimem

Ing. Iva Baudischová vysokoškolské vzdělání s pedagogickým minimem

Bc. Jan Boudný bez aprobace, zaměření na výtvarnou výchovu

Jana Velebová bez aprobace

Vychovatelé:

Štěpánka Domecká: vedoucí vychovatelka mimoškolního vzdělávání, plně

kvalifikovaná, funkční studium I

Marie Skalníková: plně kvalifikovaná

Slavomíra Nováková: plně kvalifikovaná
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Monika Horáková plně kvalifikovaná

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

Jana Středová 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

Martina Milátová asistentka pro žáka se zdravotním postižením

Radka Kadlecová asistentka pro žáka se zdravotním postižením

Věra Lacinová asistentka pro žáka se zdravotním postižením

Hana Vrbatová asistentka pro žáka se zdravotním postižením

Jitka Vinická školní asistentka

Drahomíra Zemanová školní asistentka

Veronika Řezníčková pomocná asistentka přes ÚP

Erika Vígová pomocná asistentka přes ÚP

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 3/0 7/0 3/0 0/0 0/0
učitel 2. stupně 22 6/3 10/2 3/1 3/0 0/0

vychovatelé 4 0/0 2/0 0/0 2/0 0/0
pedag. asistenti 12 2/1 5/0 1/0 4/0 0/0

celkem 51 11/4 24/2 7/1 9/0 0/0
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Nepedagogičtí pracovníci:

Lenka Dzubová ekonomka 

Veronika Stránská mzdová účetní a personální, sekretářka školy

Jan Lána školník

Vojtěch Barcal Pohloš pomocný školník (zaměstnán od ÚP)

Marie Obrmanová uklízečka

Helena Sůrová uklízečka

Eva Detková uklízečka

Lenka Kubátová uklízečka

Oldřiška Serafínová   uklízečka

Silvia Harakalová uklizečka (zaměstnána od ÚP)

Stanislava Kačírková recepční (zaměstnána od ÚP)
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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 70 žáků (tři třídy). Tyto třídy se  učí podle 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 2016/2017 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.  Družina se nachází v přízemí 

hlavní budovy ZŠ Máchovo nám., kde využívá i školní zahradu, hřiště, dílny a tělocvičnu. Veškeré 

vybavení družiny 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  21 zájmových  útvarů.  Veliký  zájem mají  především o 

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

Pravidelně ŠD 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 2016/2017 bylo 
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zapsáno 283 žáků, se kterými vychovatelce pomáhají pedagogičtí asistenti, kteří 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 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, 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 nabízí žákům na 2. stupni  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.

Tento model se 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: 73 34
z 9. ročníku: 56 26
z nižších ročníků: 17 9
Na střední školy a učiliště se hlásilo celkem: 73 34
Osmileté gymnázium - přijati 4 4
Čtyřleté gymnázium - přijati 2 1
SŠ a čtyřleté učební obory - přijati 34 20
Učební obory - přijati 20 5
Nepřijati na osmileté gymnázium 3 3
Přihlášku nepodali: 0 0
Desátým rokem školu navštěvovali: 1 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: 292
V 1. pololetí prospělo žáků: 184
V 1. pololetí neprospělo žáků: 52
V 2. pololetí prospělo s vyznamenáním žáků: 286
V 2. pololetí prospělo žáků: 209
V 2. pololetí neprospělo žáků: 35

Výsledky výchovy žáků na základní škole
Počet žáků s 2. stupněm chování za 1. pololetí 8
Počet žáků s 3. stupněm chování za 1. pololetí 6
Počet žáků s 2. stupněm chování za 2. pololetí 13
Počet žáků s 3. stupněm chování za 2. pololetí 2

Docházka žáků základní školy
Počet žáků na škole 1. pololetí 530
Zameškaných hodin celkem za 1. pololetí 28021
Z toho neomluvených za 1. pololetí 750
Počet žáků na škole 2. pololetí 530
Zameškaných hodin celkem za 2. pololetí 30721
Z toho neomluvených za 2. pololetí 976
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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 podle 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  ještě  více   na inkluzivní  vzdělávání  a  je  součástí 

projketu Inkluze do škol v Děčíně 

2. Výchovně vzdělávací proces a jeho členění:

1. Škola ve všech ročnících vyučuje podle n ŠVP Škola pro tebe i pro mě s novými alternativními 

metodami 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 

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

2.   Specifikou školy je výuka předmětu komunikativní výchovy a výukové dílny:

Obecná charakteristika předmětu komunikativní výchova:

⇒ tento předmět je specifický pro naši školu a vyučuje se 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
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⇒ 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 

učitelky Skalické

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

přijímací zkoušky

⇒ začátkem dubna si žáci mohou vyzkoušet Přijímací zkoušky nanečisto

⇒ v průběhu února na škole probíhá týden Finanční gramotnosti, do kterého jsou zapojeny 6. až 8. 

ročníky

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

      kulturními institucemi či Policií ČR.

4.   Řada učitelů využívá alternativní  výchovně vzdělávací metody. 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.   Od tohoto roku máme ve třídách nádoby na tříděný odpad a hlouběji vedeme žáky k ochraně

     životního prostředí a přírody.

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 2016/2017

Počet žáků na škole celkem 530
Účastníci školního kola 722
Účastníci okresního kola 115
Účastníci oblastního kola 24
Účastníci ústředního kola 0
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Výsledky soutěží v roce 2016/2017

Termín 

Přespolní běh okresní kolo soutěž 14.09.2016 D. Strejček 17 TV

Atletický čtyřboj okresní kolo soutěž 26.09.2016 D. Strejček 19 1. místo - Šíma, Kozák, Štučka, Rychnovský PEšek TV
Poznej své město městská soutěž 30.09.2016 M. Hrbáček 6 2.místo jako tým SP
Atletický čtyřboj krajské kolo soutěž 05.10.2016 D. Strejček 5 6. místo - Štučka, Rychnovský, Šíma, Pešek, Kozák TV

Futsal okresní kolo soutěž 03.11.2016 D. Strejček 10 TV
Dějepisná olympiáda školní kolo olympiáda 15.11.2016 M. Hrbáček 18 Votápková, Galamba, Broumský SP
OČJ školní kolo olympiáda 02.12.2016 J. Vacková 32 Votápková, Váňová, Musil ČJ

městské soutěž 13.12.2016 M. Lána 14 In

9. ročník E. Nosková 1 Š. Bruk M

školní kolo olympiáda E. Nosková 3 Votápková, Galambová, Krejčíková M

školní kolo olympiáda E. Nosková 1 Bruk M

školní kolo olympiáda 12.01.2017 M. Hrbáček 5 Votápková, Štučka, Dušička Nj
Dějepisná olympiáda okresní kolo olympiáda 17.01.2017 M. Hrbáček 2 SP

městské 01.02.2017 M. Davídková 4 Př
OČJ okresní kolo olympiáda 1. 2. 2017 J. Vacková 2 Votápková - 9. místo ČJ

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

Předmětová 
komise

2. místo - Andrlová, Bednářová, Procházková, Ledererová, 
Šprojcarová, Červinková; 4. místo - Sláma, Průša, Slavík, 
Szymanski, Neumann, Šulc; 2. místo - Rychnovský, 
Štučka, Kozák, Pešek, Bruk

2. místo - Sádecký, Šíma, Štefan, Žák, Pytlík, Štučka, 
Šrajbr, Dyrynk, Rigar

Velká počítačová soutěž 
EOA Děčín

Matěj Dušička, Štěpán Bruk, Anna Nguyenová, Alexandra 
Váňová

Matematická olympiáda 
- 9. ročník

10/2016 - 
01/2017

olympiáda - 
školní kolo

Matematická olympiáda 
(6. - 8. ročník)

10/2016 - 
03/2017

Matematická olympiáda 
(9. ročník)

10/2016 - 
01/2017

Olympiáda z německého 
jazyka

Děčínský laický 
záchranář

6. ročník 
soutěže PP 
pro žáky 9. tříd 
ZŠ

2. místo
M. Musil, A. Sadílková, T. Raabová, Rychtaříková V.



Termín 

Anglická olympiáda školní kolo olympiáda 23. 1. 2017 P. Hacko 12 1. Ondřej Kejzlar, 2. Barbora Marešová, 3. Adéla Bulecová AJ

Matematická olympiáda okresní kolo olympiáda 24. 1. 2017 E. Nosková 1 Bruk - úspěšný řešitel M

školní kolo matem. soutěž 27. 1. 2017 E. Nosková cca 200 E. Švihnosová (5.C) - úspěšná řešitelka M

Pythagoriáda (7. ročník) školní kolo matem. soutěž 01.02.2017 E. Nosková cca 60 M
Zeměpisná olympiáda školní kolo olympiáda 01.02.2017 L.Lžíčařová 3 R. Lánová, A. Musil, Š. Bruk Z
Zeměpisná olympiáda okresní kolo olympiáda 21.02.2017 L.Lžíčařová 3 R. Lánová (5. místo) Z

Pangea školní kolo soutěž 20.2. - 3.3. 2017 E. Nosková cca 350 M

Anglická olympiáda okresní kolo olympiáda 23. 2. 2017 P. Hacko 5 1. Ondřej Kejzlar, 2. Barbora Marešová, 3. Adéla Bulecová AJ

Archimediáda školní kolo olympiáda 3/2017 - 4/2017 H. Dušičková 9 F

Biologická olympiáda školní kolo olympiáda 02.03.2017 M. Davídková 4 Př

okresní kolo olympiáda 7. 3. 2017 R. Špáta 9 In

Futsal krajské kolo soutěž 10. 3. 2017 Strejček 8 TV
Sportovní gymnastika okresní kolo soutěž 14. 3. 2017 Strejček 5 6. místo - Modlitbová, Berdarová, Budilová TV

Matematická olympiáda krajské kolo olympiáda 21. 3. 2017 E. Nosková 1 Bruk - úspěšný řešitel M

Basketbal okresní kolo soutěž 23. 3. 2017 Strejček 9 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

Předmětová 
komise

Pythagoriáda (5., 6. a 8. 
ročník)

Krejčíková, Bednářová, Kostkuba, Škornička, Cimbalník, 
Szymanski

Olympiáda v 
programování

1. místo Štěpán Bruk (9. B), 2. místo Jonáš Česnek (9. C), 3. 
místo Kieu Quang Bao (8. B)
6. místo - Žák, Štučka, Šrajbr, Sádecký, Lžíčař, Galamba, 
Rygar, štefan

3. místo - Škornička, Blažek, Juříček, Zupko, Nguyen, Průša, 
Kostkuba, Szymanski, Sláma



Termín 

školní kolo 31. 3. 2017 T. Teršlová 25 umístění nepřidělena, 3 nejhezčí práce poslány do soutěže pro 1. stupeň

Matematická olympiáda okresní kolo olympiáda 4. 4. 2017 E. Nosková 2 Krejčíková (4. místo), Galambová M

Malá kopaná okresní kolo soutěž 6. 4. 2017 Strejček 10 TV

krajské kolo olympiáda 20. 4. 2017 M. Lána 2 2. místo Štěpán Bruk (9. B) In

Malá kopaná okresní kolo soutěž 26.04.2017 Strejček 10 TV
Historie Děčína městské kolo soutěž 28.04.2017 M. Hrbáček 4 3. místo - Votápková, Pešek, Smetanová, Knesplová Spol.

Malá kopaná krajské kolo soutěž 3. 5. 2017 Strejček 8 7. místo - Štučka, Sádecký, Šrajbr, Žák, Rygar, Pytlík, Štefan TV
Pythagoriáda okresní kolo soutež 16. 5. 2017 E. Nosková 1 E. Švihnosová (5.C) - úspěšná řešitelka M

Archimediáda okresní kolo olympiáda 26.05.2017 H. Dušičková 6 3. místo Bednářová, 6. místo Škornička, 7. místo Kostkuba F

Mladý záchranář okresní kolo soutěž 30. 5. 2017 M. Davídková 4 Př

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

Předmětová 
komise

CESTA DO 
BUDOUCNOSTI

výtvarná 
soutěž

3. místo - Zupko, Horváth N., Sláma, Horváth P., Pekař, 
Szymnaski, Kostkuba, Neuberg, Nguyen

Olympiáda v 
programování

1. místo - Štučka, Sádecký, Šrajbr, Dyrynk, Žák, Rygar, 
Galamba, Štefan

3. místo
Michal Pešek, Kateřina Filipová, František Galamba, Eliška 
Lopatová



 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 zúčastnily 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. Tyto stránky průběžně inovuje.
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 F. Prevence sociálně patologických jevů

Ve školním roce 2016/2017 došlo na naší škole v oblasti primární prevence k několika zásadním 

změnám.  V  první  řadě  opustila  funkci  metodičky  Hana  Michálková,  a  to  na  vlastní  žádost. 

Metodičkou prevence je od 1.9. 2016 Bc. et Bc. Tereza Skalická.

K 1.9. 2016 vzniklo na naší škole Školní poradenské pracoviště (ŠPP) z projektu nazvaného 

Inkluze  do škol.  Jedná se  o dvouletý  projekt  Magistrátu  města  Děčína,  do kterého  se zapojily 

všechny základní školy ve městě, respektive ty,  kterých je město zřizovatelem. Projekt Inkluze do 

škol má za úkol snížit školní neúspěšnost dětí na základních školách napříč městem Děčín. Nastavit 

na  všech  školách  ve  městě  systém,  jak  pracovat  s  dětmi,  které  mohou  být  ohrožené  školním 

neúspěchem a rovněž sociálně patologickými projevy chování. Inkluzivní tým (ŠPP) se skládá ze 

školní psycholožky, metodičky prevence, výchovné poradkyně a koordinátorky inkluze.

Díky projektu Inkluze do škol má proto metodička prevence na naší škole po několika letech 

možnost  spolupracovat  při  řešení  sociálně  patologických  jevů  s  psycholožkou,  což  je  velmi 

pozitivně vnímáno pedagogy, ale i rodiči. Psycholožka byla v tomto školním roce k dispozici tři 

dny v týdnu, pro účely poradny byla vybavena speciální místnost.

Ve všech třídách byla provedena sociometrie. Jedná se o speciální metodu, která pomáhá 

rozklíčovat klima ve třídě, především vztahy mezi jednotlivými žáky. Podařilo se tak v některých 

třídách včas odhalit potenciální agresory a jejich oběti a začít včas v takto ohrožených kolektivech 

účinně  zasahovat.  Třídním  učitelům  dává  metoda  jedinečnou  příležitost  poznat  dokonale  své 

svěřence a jednotlivé aktivity cíleně zaměřovat na konkrétní problémy, a ty včas a efektivně řešit.

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

prolíná  mnoha  předměty  –  např.  Výchova  k  občanství  a  ke  zdraví,  Přírodověda,  Přírodopis, 

Komunikativní výchova (vždy první hodina v pondělí pod vedením třídních učitelů). Žáci mají v 

rámci  školy  možnost  navštěvovat  různé  kroužky  –  tvořivé,  ale  i  sportovní.  Pro  nově  vzniklé 

kolektivy  na  druhém stupni  (tj.  6.  ročníky)  připravila  škola  tradiční  třídenní  adaptační  výjezd. 

Podobný pobyt  zažili  rovněž  žáci  9.  ročníků,  kteří  se  starali  o  děti  z  prvních  tříd.  Spolupráce 

nejstarších  a  nejmladších  žáků  školy  následně  probíhala  celý  školní  rok  formou  různých 

zážitkových akcí – společný výlet,  oslava Mezinárodního dne dětí,  společné čtenářské dílničky, 

apod.

Do prevence byli  zapojeni všichni pedagogové, kteří upozorňovali  na jednotlivé rizikové 
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žáky  nebo  skupiny.  Jednalo  se  o  drobné  delikty,  lhaní,  hrubé  chování  vůči  spolužákům nebo 

dospělým.U závažnějších případů jsme spolupracovali s OSPOD Děčín, Střediskem výchovné péče 

Děčín,  Pedagogicko  psychologickou  poradnou,  Městskou  policií  a  u  nejzávažnějších  případů  s 

Policií ČR.

V tomto školním roce se objevil zvýšený výskyt vzájemného napadání se mezi dětmi na 

sociálních  sítích.  Navázali  jsme proto dlouhodobou spolupráci  se spolkem Kvalitní  život,  který 

pořádá  pro  školy zajímavé  a  podnětné  workshopy.  Na konci  školního roku proběhly  besedy v 

celkem čtyřech třídách, kde se problémy vyskytovaly v nejhojnější míře,ve školním roce 2017/2018 

chceme ve spolupáci pokračovat a zapojit také rodiče. Žáci jsou o bezpečném chování na internetu 

rovněž pravidelně informování učiteli ICT a MV ( Mediální výchova). 

Další negativní projevy chování:

záškoláctví,  fyzické  napadání  spolužáků,  drobné krádeže,  hrubé chování  vůči  handicapovanému 

spolužákovi, vyhrožování na sociálních sítích. Všechny jevy byly důkladně individuálně řešeny za 

přítomnosti  metodičky prevence,  výchovné  poradkyně,  TU,  v  některých  případech  ŘŠ, event. 

kurátora pro děti a mládež a školní psycholožky, zákonného zástupce. Z jednání byl vždy proveden 

zápis a neprodleně bylo informováno vedení školy – ŘŠ, ZŘŠ. 

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,  školní 

psycholožkou a TU.

Ve školním roce  2016 -  2017 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 2016 – 2017
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Formy primární prevence Cílová skupina Doba působení (datum) Zapsal/a
Den pro mou třídu celá škola 2. 9. 2016 Projektový den Davídková
Přespolní běh výběr žáků 2. st. 14.09.2016 Okresní finale Strejček
Zemědělská výstava Libverda 2. a 3. třídy 16. 9. 2016 PRV Š.Michálková
Výjezd 6+6 6. ročníky 21. - 23. 9. 2016 seznamovací akce Nosková
Dravci celá škola + MŠ 23. 9. 2016 přednáška, ukázka letů Davídková
Mini - házená výběr žáků 1. st. 23.09.2016 turnaj Golcheva
Atletický čtyřboj výběr žáků 2. st. 26.09.2016 Okresní finale Strejček
Výjezd 5.A 19. - 21. 9. 2016 seznamovací akce Wimmerová
Poznej své město 8.ročník 30.9. 2016 soutěž Hrbáček
Den otevřených dveří 3.A 02.10.2017 Pro rodiče Vránová
Den otevřených dveří 3.B 03.10.2017 Pro rodiče Peremská
Atletický čtyřboj - kraj výběr žáků 2. stupně 05.10.2017 soutěž Strejček
Seznámení žáků 1. a 9. tříd 9. a 1. třídy 03.10.2017 příprava na výjezd 9+1 Dušičková

Halloweenské učení v maskách Bezručka 1. - 3. r. 04.10.2017 Projektový den Peremská
Nábor - hokej 2. A,B 05.10.2016 nábor Š. Michálková
Hokejový nábor - chlapci 1. A,B 10.10.2016 nábor Bartáčková
Projektový den o ježcích 4.A 12.10.2016 projektový den Kocianová
Výjezd 9+1 9. a 1. třídy 12.-14.10. 2016 KV Dušičková
Hopsárium dopr.výchova 4.B 19.10.2016 Dopravní výchova Rodingerová
Ekologický výjezd na JAnovku 7.B 21. - 23.10:2016 ekologický výjezd Strejček
Jablíčkové dopoledne 2.A,B 24.10.2016 projektové dopoledne Mikulášková
Spaní ve škole 5.A 24.10,2016 Wimmerová
Podzimní dílny 6- - 7. ročník 25. 10. 2016 Projektový den Davídková
Podzimní dílny 5.A, 5.B 25. 10. 2016 Projektový den Teršlová
Environmentální dílny 8. ročník 25. 10. 2016 projektový den Davídková
9+1 9. a 1. třídy 25. 10. 2016 projektový den Davídková
Podzimní dílničky 4.A, 4.B 25. 10. 2016 projektový den Kocianová
Fotografování Bezručka 25. 10. 2016 fotografování Bartáčková
Futsal výběr z 2. stupně 03.11.2016 soutěž Strejček

Spaní ve škole 5. B a 5. C + škol. klub 3. 11. - 4. 11. 2016 večer plný soutěží Teršlová

Halloweenské učení v maskách celá škola 4. 11. 2016 projektový den Davídková
Tematický den ČR 5. B 7. 11. 2016 tematická výuka Teršlová
Tma přede mnou - zámek 3.A 7. 11. 2016 Zrakové postižení Vránová
Tematický den - ČR 5.A 8. 11. 2016 tematický den Wimmerová
Tematický den - Vesmír 5. B 8. 11. 2016 tematická výuka Teršlová
Tma přede mnou - zámek 3.B 8. 11. 2016 Zrakové postižení Peremská
Divadlo - Hrátky na pohádky 1. ročníky 8. 11. 2016 divadelní představení Bartáčková
Floorbalový turnaj 4.- 5. tříd 15,11,2016 turnaj Golcheva
Divadlo - O pračlovíčkovi 2. - 5. ročník 21,11,2016 divadelní představení Teršlová
Peru - 4 strany světa 9. třídy 29,11,2017 filmové představení Dušičková
Přehazovaná výběr z 2. stupně 29,11,2017 soutěž Strejček

Podrobnosti, téma 
(předmět)
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Formy primární prevence Cílová skupina Doba působení (datum) Zapsal/a
Pečení perníčků 4.B 1,12,2016 projektový den
O Karlu IV - knihovna 3.B 1,12,2016 Beseda Peremská

2.A,B 1,12,2016 výlet s prohlídkou Š. Michálková
Olympiáda z českého jazyka 9. a 8. ročník 2,12,2016 olympiáda - školní kolo Vacková
Divadlo - John & Mary 4. - 5. ročník 5,12,2016 divadelní představení Teršlová
Mikulášská nadílka 1. a 2. A,B 5,12,2016 nadílka Š. Michálková
Pekelná škola 5. A a 5. B 6,12,2016 tematická výuka Teršlová
Vánoční Drážďany 33 žáků 7,12,2016 výlet Hrbáček
Vánoční zámek 3.B 8,12,2017 Interaktivní prohlídka Peremská
Vánoční dílny 1. A a B, 5. B a 5. C 12. 12. 2016 projektový den Teršlová

2.A,B 12. 12. 2016 beseda Mikulášková
Vánoční dílny celá škola 13. 12. 2016 projektový den Davídková
Vánoční trhy celá škola 14. 12. 2016 Davídková
Vánoční zámek 3.A 15. 12. 2016 Interaktivní prohlídka Vránová
Kino Sněžník 1. stupeň a přípravka 19.12.2016 pohádka Trollové Teršlová
Vánoční Pivovar 4.B 19.12.2016 Zdobení vánočních ozdob Rodingerová
Sběr papíru Bezručka 19.12.2016 1. - 3. třídy Peremská

5.A 20.12.2016 tematický den Wimmerová
Vánoční laťka výběr z 2. stupně 20.12.2016 soutěž Strejček
Vánoční spaní ve škole 4.A 20.12.2016 spaní ve škole Kocianová
Vánoce pro chlupatý kožíšek 5. A a 5. B 21. 12. 2016 návštěva útulku Děčín Teršlová
Vánoční besídky celá škola 22. 12. 2016 Davídková
Vánoční besídka pro rodiče 1. a 2.A,B 22. 12. 2016 besídka Š. Michálková

9. ročník 10/2016 - 01/2017 olympiáda - školní kolo Nosková

6. - 8. ročník 10/2016 - 03/2017 olympiáda - školní kolo Nosková

3.A, 3.B 22.12.2017 projektový den Peremská

4.B 03.01.2017 novoroční večer, bowling Rodingerová
Zimní hrátky na sněhu 4.A 06.01.2017 Kocianová
LVK 7. ročník 8. - 13. 1. Lžíčařová
Novoroční setkání 9+1 09.01.2017 setkání Bartáčková
Sousedé ČR 5. B 13.01.2017 tematická výuka Teršlová
Podnebné pásy 5. B 16.01.2017 tematická výuka Teršlová

6. - 9. ročníky 23.01.2017

9. ročník - Bruk Štěpán 24.01.2017 olympiáda - okresní kolo Nosková

Kostkománie Praha 5.C 24.01.2017 Kopecká
Projektové dopoledne "Ruce" 2.A,B 26.01.2017 projektové dopoledne Š. Michálková
Pythagoriáda - školní kolo 6. a 8. ročníky 27.01.2017 soutěž - školní kolo Nosková

Podrobnosti, téma 
(předmět)

Když v pekle sněžilo - 
Libochovice

Návštěva knihovny - adventní 
zvyky

Tematický den - Podnebné 
pásy

Matematická olympiáda - 9. 
ročník
Matematická olympiáda (6. - 8. 
ročník)
Betlémy - muzeum, třídní 
besídky
Novoroční spaní ve škole + 
bowling

Školní kolo olympiády z 
anglického jazyka

školní kolo olympiády, 
vyhodnocení, výběr 
postupujících do okresního 
kola

Hacko, 
Baudischová

Matematická olympiáda - 9. 
ročník

Výstava kostek z lega, 
Praha
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Formy primární prevence Cílová skupina Doba působení (datum) Zapsal/a

výběr z 2. stupně 27.01.2017 trénink Strejček

Nadílka zvířátkům v lese 4.B 27.01.2017 krmení zvířátek a péče o ně Rodingerová

9. ročník 30.01.2017 divadelní představení Vacková
Pythagoriáda - školní kolo 7. ročníky 01.02.2017 soutěž - školní kolo Nosková
Olympiáda z českého jazyka 9. a 8. roč. - 2 žákyně 01.02.2017 olympiáda - okresní kolo Vacková
Zeměpisná olympiáda 6. - 9. ročník 01.02.2017 olympiáda - školní kolo Lžíčařová
Projektový den o ČR 4.A 02.02.2017 projektový den Kocianová

výběr z 2. stupně 02.02.2017 trénink Strejček
Knihovna 1. ročník 14.02.2017 beseda Bartáčková
Návštěva Hopsária 2.A,B 14.02.2017 odměna za práci v 1. pol. Mikulášková
Valentýnské ringo 2. stupeň 14.02.2017 soutěž Strejček

výběr z 2. stupně 15.02.2017 trénink Strejček

2.B, 3.B, 5. třídy 15.02.2017 Den otevř. dveří Š. Michálková
Finanční svoboda 6. - 8. ročníky 15. - 17.2. 2017 školní kolo soutěže Skalická
Valentýnské ringo 6. - 9. ročníky 14.02.2017 školní kolo soutěže Golcheva
Bruslení 3.A, 3.B 17.02.2017 1. lekce Peremská
Hopsárium 5.C 17.02.2017 Hopsárium Děčín Kopecká
Divadlo - Tři přadleny 1. ročník 20.02.2017 divadlo Bartáčková

výběr z 2. stupně 21.02.2017 trénink Strejček

6. - 9. ročník 21. 2.2017 soutěž - okr. kolo Lžíčařová

Hopsárium - dopravní výchova 5.A 22.02.2017 Wimmerová
Kino Sněžník - "Motani" 2.A,B 3.A,B, 4.B 22.02.2017 kino Mikulášková

6. - 9. ročníky 23.02.2017 okresní kolo olympiády Hacko 
Rajské ostrovy 3.B 23.02.2017 ECO program Peremská
Masopust 2.A,B, 4.B, 5. třídy 24.02.2017 projektové dopoledne Š. Michálková
Masopust 2. stupeň 24.02.2017 učení v maskách Lžíčařová
Bruslení 3.A, 3.B 24.02.2017 2. lekce Peremská
PANGEA - školní kolo 4. - 9. ročníky 20.2. - 3.3. 2017 soutěž - školní kolo Nosková
Archimediáda 7. ročníky 3/2017 - 4/2017 olympiáda - školní kolo Dušičková

výběr z 2. stupně 03.03.2017 trénink Strejček
Bruslení 3.A, 3.B 03.03.2017 3. lekce Peremská

Přednáška 9. třídy 8. a 9. 3. Kotrchová

2.A,B 09.03.2017 projekt. dop. Š. Michálková
Futsal výběr z 2. stupně 10.03.2017 soutěž Strejček
Sportovní gymnastika výběr z 2. stupně 14.03.2017 soutěž Strejček

Podrobnosti, téma 
(předmět)

Gymnastická příprava na 
závody

My děti ze stanice Zoo - 
divadelní předst.

Gymnastická příprava na 
závody

Gymnastická příprava na 
závody
Den otevřených dveří (+ 
natáčení)

Gymnastická příprava na 
závody
Zeměpisná olympiáda - okr. 
kolo

Okresní kolo olympiády z 
anglického jazyka

Gymnastická příprava na 
závody

Právní vědomí (JUDr. B. 
Kotas

Projektové dopoledne "Bylo, 
nebylo"



27 ZŠ a MŠ Máchovo nám. Děčín 

Formy primární prevence Cílová skupina Doba působení (datum) Zapsal/a

4.A, 4.B 16.03.2017 exkurze Rodingerová
Basketbal 8. - 9. třída 20.03.2017 soutěž Strejček

5.A 20.03.2017 divadelní představení Wimmerová
Divadlo "Děti z Bullerbynu" 4.A, 4.B 21.03.2010 divadlo Rodingerová

9. ročník - Bruk Štěpán 21.03.2017 olympiáda - krajské kolo Nosková
Divadlo Děti z Bullerbynu" 5. B a 5. C 21.03.2017 divadlo Teršlová
Divadlo "Děti z Bullerbynu" 3.A, 3.B 21.03.2017 divadlo Vránová
Policie ČR přednáška Šikana 4.A, 4.B 21.03.2017 přednáška Rodingerová
Policie ČR přednáška Šikana 5.A, 5.B, 5.C 22.03.2017 přednáška Wimmerová
Návštěva MŠ v 1. třídách 1. ročník 22.03.2017 setkání Bartáčková
Exkurze ČOV Boletice n/L. 4.B 22.03.2017 projektové dopoledne Rodingerová

Jeden svět na školách 8.A 22.03.2017 kino Michálková H.
Jeden svět na školách 7.A 22.03.2017 kino Lžíčařová
Basketbal 6. - 7. třída 23.03.2017 soutěž Strejček

Výtvarný výjezd Drážďany 6. - 9. ročník 29. - 31.3.2017 Baudischová
"Cesta do budoucnosti" 5. B 29.03.2017 výtvarná soutěž Teršlová
Přijímačky na nečisto 31.03.2017 příprava na PZ Lžíčařová
Aprílové učení 4.B 03.04.2017 projektové dopoledne Rodingerová
Keramické dílničky 4.A, 4.B 04.04.2017 dílny Rodingerová
Divadlo "Ať žijí strašidla" 1. a 2. A, B 04.04.2017 divadlo Mikulášková

Galambová, Krejčíková 04.04.2017 olympiáda - okresní kolo Nosková
Den otevřených dveří 3.A 05.04.2017 pro rodiče Vránová
Malá kopaná 6. - 7. třída 06.04.2017 soutěž Strejček
Zápis do 1. tříd 07.04.2017 zápis Š. Michálková

2.A,B 10.04.2017 projekt. dopoledne Š. Michálková
Den jazyků 8. ročník 11.04.2017 projektový den Baudischová

3.A 11.04.2017 projektový den Vránová

Velikonoční dílničky 1.B,4.A, 4.B, 5A, 5B, 5C 11.04.2017 dílny Rodingerová
Finanční svoboda 9. BC 11.04.2017 soutěž Lžíčařová

Jarní dílny 6. a 7. ročník 12.04.2017 projektový den H. Michálková
Jarní dílny 6. a 7. ročník 12.04.2017 projektový den Nosková
Tematický den - Den Země 5.A, 5. B 21.04.2017 tematický den Teršlová
Den otevřených dveří 2.A 21.04.2017 pro rodiče Mikulášková
Vybíjená 5.A, 5.B, 5.C 24.04.2017 Okresní finale - D Golcheva

Den Země 5.C 25.04.2017 Kopecká
Kutná Hora 25.04.2017 dějepisná exkurze Lžíčařová

Podrobnosti, téma 
(předmět)

iQLANDIE+Planetárium 
Liberec

Divadelní představení - Děti z 
Bullerbynu

Matematická olympiáda - 9. 
ročník

výtvarná exkurze, německý 
jazyk

9.BC

Matematická olympiáda - 6. až 
8. ročník

Projektové dopoledne 
"Velikonoce"

Projektový den Velikonční 
vajíčko

ZOO Děčín, výukový 
program

7.AB
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Formy primární prevence Cílová skupina Doba působení (datum) Zapsal/a

Kutná Hora 25.04.2017 dějepisná exkurze H. Michálková

1.B, 2.B, 3.B 25.04.2017 třídní schůzky Š. Michálková
Malá kopaná 8. - 9. třída 26.04.2017 soutěž Strejček

Pipi dlouhá punčocha 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C 26.04.2017 divadelní představení Teršlová
Vybíjená 5.A, 5.B, 5.C 26.04.2017 Okresní finale - CH Golcheva

3.B 27.04.2017 výukový program Peremská

2.A,B, 4.B 27.04.2017 výukový program Mikulášková
Návštěva ZOO, Den Země 4.A,4.B 27.04.2017 výukový program Rodingerová
Spaní ve škole 5. B 27. - 28. 4. 2017 spaní ve škole Teršlová

4.A 28.04.2017 výukový program Kocianová

Čarodějnické učení v maskách 28.04.2017 tematický den Teršlová
Malá kopaná 8. - 9. tída 3. 5. 2017 soutěž Strejček

Pálení čarodějnice s MŠ 8. B 4. 5. 2017 Davídková

Pražské Benátky 8.A 04.05.2017 dějepisná exkurze Praha
Školní zájezd do Anglie druhý stupeň 7. - 13. 5. 2017 Hacko

Divadlo, O statečném Mikešovi 3.A, 3.B 10.05.2017 divadelní představení Vránová
Vyrábění ke Dni matek 2.A,B 11.05.2017 výrobek pro maminku Michálková
Planeta Země 3000 - Brazílie 2. stupeň 12.05.2017 filmové představení
Fotografování Bezručka 17.05.2017 třídy, skupinky Bartáčková
Středověk 4.A,B 17.05.2017 projektový den Kocianová
Výlet do Prahy 5. A, 5. B, 5. C 18. 5. 2017 poznávací výlet Teršlová
Nábor ZUŠ 2.A,B 19. 5. 2017 nábor Mikulášková
Zvířata v ohrožení 5.C 19. 5. 2017 ZOO Děčín Kopecká

Ekologický výjezd na JAnovku 7.B 19. - 21.5. výjezd Strejček

1AB, 2.A,B 24.05.2017 divadlo Michálková
Akademie celá škola 25.5: divadelní představení Lžíčařová
Návštěva městské policie 3.B 26.05.2017 exkurze Peremská
Návštěva knihovny 3.A 26.05.2017 výukový program Vránová
Archimediáda 7. ročníky 26.05.2017 olympiáda - okresní kolo Dušičková

Sportovní Olympiáda ZŠ 29.05.2017 Golcheva
Sportovní kurz Klínovec 2. stupeň 29.5 - 2.6. kurz Strejček
Exkurze Terezín 9. ročníky 30.05.2017 dějepisná exkurze Dušičková

Podrobnosti, téma 
(předmět)

7.AB
Netradiční třídní schůzky s 
dětmi

Návštěva ZOO, progarm 
"Zvířata a mláďata"
Návštěva ZOO, program "Lesní 
zvířátka"

Návštěva ZOO, program 
"Národní parky"

4. B, 5. A, 5. B, 5. C, 
4.A

opékání buřtů na školní 
zahradě + soutěže pro MŠ

H. Michálková, 
Skalická

Divadlo Poplach v 
pohádkovém lese

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

Sportovní olympiády 
základních škol pořádané 
Aquaparkem Děčín
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Formy primární prevence Cílová skupina Doba působení (datum) Zapsal/a
Výlet Rysí stezka 3.A, 3.B 01.06.2017 poznávací výlet Vránová

Den dětí 2.A,B 01.06.2017 Mikulášková
Exkurze Pravčická brána 4.A,B 01.06.2017 vlastivědná exkurze Kocianová

Dětský den 8. ročníky 2. 6. 2017 soutěže pro MŠ a I. stupeň Davídková
Den dětí 9+1 02.06.2017 setkání 9+1 Bartáčková

Co dokáže Facebook 7.A, 7.B 05.06.2017 Skalická

Finanční svoboda 9. ročník (6 dětí) 6. 6. 2017 Skalická

Divadlo 1AB 07.06.2017 zaměřeno na hudební nauku Bartáčková
Den naruby 5.C 07.06.2017 V rámci Bláznivého týdne Kopecká
ZOO Děčín 5.A 07.06.2017 výukový program Daňková
Výlet do Mirakula 3.A, 3.B 08.06.2017 školní výlet Vránová

2.A,B 08.06.2017 školní výlet Michálková

Co dokáže Facebook 6.A, 6.B 12.06.2017 Skalická
Florbal D. 5.A, 5.B, 5.C 13.06.2017 Turnaj Golcheva

Třídní výlet 9. tříd Malá Skála 9.B, 9.C 14.-16.6. 2017 sportovně-turistický výjezd Dušičková
Jetřichovice 15. - 16.6. školní výlet Lžíčařová

Spaní ve škole 5.C 15.06.2017 Kopecká
Člověk a jeho zdraví 5.C 16.06.2017 První pomoc, zdravověda Kopecká
Bláznivý týden 5.A 19.-23.6.2017 Daňková

Hopsárium+ dopravní výchova 4.B 21. 6. 2017 Rodingerová

Třídní výlet 6.A 21. 6. 2017 Nosková

2.A,B 22. 6. 2017 vycházka Mikulášková
Přírodní společenství 4.A 23.06.2017 projektový den Kocianová
Třídní výlet 1AB 23.06.2017 výlet Bartáčková

Třídní výlet 8.A 23.06.2017 Skalická
Třídní výlet - rafty 8. B 23. 6. 2017 Davídková
Rozločení s rodiči 5.C 26. 6. 2017 Bowling, S-centrum Děčín Kopecká

4.A 24. 6. 2017 Kocianová
Hledání pokladu 9+1 1.A, 1.B, 9.B, 9.C 26.6. 2017 projektový den Dušičková
Branný den II. stupeň 26.06.2017 projektový den Davídková
ZOO Děčín 5. B 26. 6. 2017 výlet Teršlová
Rozloučení s rodiči 5.A 26.06.2017 slavnost na zahradě Daňková

Podrobnosti, téma 
(předmět)

návštěva knihovny, 
malování

přednáška o nebezpečí 
Facebooku pořádaná 
externí agenturou
Mistrovství České 
republiky

Školní výlet do ZOO v Ústí nad 
Labem

přednáška o nebezpečí 
Facebooku pořádaná 
externí agenturou

7.AB
Spaní ve škole, hry na 
zahradě

turistika - Pravčická brána, 
Hřensko

Vycházka do podzámčí a k 
Hladovému kameni

turistický výjezd - Hřensko 
- soutěsky

Předprázdninové víkendové 
rozloučení

Výlet a letní sportovní 
aktivity
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Formy primární prevence Cílová skupina Doba působení (datum) Zapsal/a
Spaní ve škole 5.A 26.06.2017 Daňková

Kino první stupeň 27.06.2017 Vránová
Bowling 5.A 27.06.2017 rozloučení s dětmi Daňková
Rozloučení 9. tříd 9.B, 9.C 28.06.2017 slavnostní akce na zámku Dušičková
Knihovna 1AB 28.06.2017 Bartáčková
Hopsárium 5. B 28.06.2017 Teršlová
Návštěva knihovny 3.A, 3.B 29.06.2017 promítání pohádky Vránová
Turistický pochod 4.A,4.B 29.06.2017 Rodingerová
Třídní výlet 5. B 12. - 14. 6. 2017 turistický výjezd Teršlová

spaní ve škole 3.A, 3.B 16.-17.6. Vránová
Barevný týden 4.A,B 22.5 - 26.5.2017 tématický týden Kocianová
Výjezd Staré Splavy 4.A,B 7. - 9.6. 2017 výjezd Kocianová
Výjezd Střevlík Hejnice 5.C 25.6. - 29.6.2017 Ekologický výjezd Kopecká

Podrobnosti, téma 
(předmět)

Vaiana, Legenda o konci 
světa 

rozloučení s budovou 
Bezručky



G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet účastníků akcí dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 77
Počet účastníků akcí ostatních 39
Počet pedagogů, kteří se neúčastnili žádné vzdělávací akce 0
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Jméno a příjmení Název semináře a školení
Markéta Davídková Konference koordinátorů EVVO pro Ústecký kraj 13. 9. 2016 ANO ANO

Markéta Davídková 22. 9. 2016 NE NE
David Strejček POKOS - Příprava k obraně státu 3. 10. 2016 ANO NE
Martin Lána UčitelIN 2016 8. 10. 2016 NE NE

Markéta Davídková 13. 10. 2016 NE NE
Helena Dušičková Jak si poradit s inkluzí 9.11. 2016 NE NE
David Strejček Instruktor lezení na umělé stěně 11.- 18.11.2016 ANO ANO

Jana Rodingerová 25. 11. 2016 ANO ANO

Ivana Baudischová 25. 11. 2016 ANO ANO

Eva Štefanová 2.12. 2016 ANO ANO

Kamila Kratochvílová 08.12.2016 ANO ANO

První pomoc - SZŠ 1, 2/2017 NE NE
Michal Hrbáček Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti 2.-4.2.2017 ANO ANO
Kamila Kratochvílová Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti 2.-4.2.2017 ANO ANO
Pavla Bartáčková M. Veselá - Jiné dítě - problémový žák 26.01.2017 ANO ANO
Helena Dušičková Principy nezraňující komunikace ve škole 28.2. 2017 ANO ANO
Jana Rodingerová Seminář Učím (se) rád - Mgr. Jarmila Jokešová 6. 3. 2017 ANO ANO
Tereza Teršlová Seminář Učím (se) rád - Mgr. Jarmila Jokešová 6. 3. 2017 ANO ANO
Pavla Bartáčková Seminář Učím (se) rád - Mgr. Jarmila Jokešová 6. 3. 2017 ANO ANO
Markéta Davídková Konference koordinátorů EVVO pro Ústecký kraj 22. 3. 2017 ANO ANO
Martin Lána Počítač ve škole 2017 11. 4. 2017 NE ANO

12.-13.4 2017 ANO ANO
Martin Lána KONFERENCE Úspěch pro každého žáka 2017 25. 4. 2017 NE NE
Jana Rodingerová Mgr. Jany Modré: Studánky víly Rozárky 04.05.2017 ANO ANO
Monika Kocianová Mgr. Jany Modré: Studánky víly Rozárky 04.05.2017 ANO ANO
Marcela Peremská Doc. Zelinková: Dyslexie a dysortografie prakticky 29.5. 2017 ANO ANO
Šárka Michálková Doc. Zelinková: Dyslexie a dysortografie prakticky 29.05.2017 ANO ANO
Lucie Vránová Doc. Zelinková: Dyslexie a dysortografie prakticky 29.05.2017 ANO ANO
Alena Tomášková Doc. Zelinková: Dyslexie a dysortografie prakticky 29.05.2017 ANO ANO
Jana Rodingerová Doc. Zelinková: Dyslexie a dysortografie prakticky 30.05.2017 ANO ANO

Datum (měsíc/e 
a rok)

Certifikát 
(ANO/NE)

Akreditace 
MŠMT 

(ANO/NE)

Zdraví z přírody zblízka - setkání koordinátorů EVVO ZŠ 
Děčín

Zdraví z přírody zblízka - setkání koordinátorů EVVO ZŠ 
Děčín

Agrese, agresivita a kam to povede dál? PhDr. Jan 
Svoboda
Agrese, agresivita a kam to povede dál? PhDr. Jan 
Svoboda
PhDr. Kamila Balharová: Anglický jazyk – skupinová 
výuka žáků se SPU ve 3. a 4. roč.
Supervize pro pedagogické pracovníky školního 
poradenského pracoviště

Učitelský sbor (učitelé a 
asistenti)

Učitelský sbor (učitelé a 
asistenti)

Tandemová spolupráce učitele s asistentem v prostředí 
inkluzivního vzdělávání



Další informace o pracovnících

⇒ Učitelský sbor je stabilizovaný.

⇒ Pedagogický sbor se průběžně vzdělává. Toto škole umožňují projekty, ve kterých pracuje..

⇒ V současné době  škola vyhledává i vlastní lektory, kteří jí ušijí program na míru a proškolí  

celý pedagogický sbor. Dvou až třídenní výjezdy jsou již tradicí. 

⇒ 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  zaveden i  na třídních schůzkách.  Je  samozřejmostí,  že  na třídní 

schůzky mohou přijít rodiče i s dětmi a ty přítomny při svém hodnocení učitelem, aby se 

mohly k hodnocení vyjádřit.
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Jméno a příjmení Název semináře a školení
Markéta Kopecká Doc. Zelinková: Dyslexie a dysortografie prakticky 30.05.2017 ANO ANO
Eva Štefanová Doc. Zelinková: Dyslexie a dysortografie prakticky 30.05.2017 ANO ANO
Jitka Vacková Doc. Zelinková: Dyslexie a dysortografie prakticky 29. 5. 2017 ANO ANO
Petra Mikulášková Doc. Zelinková: Dyslexie a dysortografie prakticky 29. 5. 2017 ANO ANO

Datum (měsíc/e 
a rok)

Certifikát 
(ANO/NE)

Akreditace 
MŠMT 

(ANO/NE)



 H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Podané a realizované projekty ve školním roce 2016/2017

Rozpočet Realizace projektu

R Inkluze do škol 1.9.2016 - do 31.8.2018

R OP zaměstnanost 1.5.2016 - 31.8.2017 Úřad práce a UE

R OP zaměstnanost 1.1.2016 - 31.12.2016 Úřad práce a UE

R OP zaměstnanost 1.12.2016 - 30.11.2017 Úřad práce a UE

R OP zaměstnanost 1.1.2017 - 31.12.2017 Úřad práce a UE

R 0 1.10.2016 - 31.3.2017 Mgr. Alena Tomášková 

R 1.3.2017 - 30.6.2017

P 1774820 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019 ZŠ a MŠ Děčín IV

R - realizuje 
se; U - 

ukončen; P - 
podán

Název realizovaného 
projektu

Oblast - ČÍSLO 
PROJEKTU

Mezinárodní, EU, MŠMT, 
Kraj...

Garant (zodpovědná 
osoba/y; 

řídí/koordinuje 
projekt na škole)

Autor projektu 
(kdo sepsal, 

podal...)

CZ.02.3.61/0.0/0.0/
15_ 007/0000215

projekt hrazen z evropských 
fondů 32 038 227,20 Kč

Mgr. Alena Tomášková, 
Mgr. Kamila 
Kratochvílová

Statutární město 
Děčín

Flexibilně do práce v 
Ústeckém kraji

CZ.03.1.48/0.0/0.0/
15_010/0000039 399 600,00 Kč

Veronika Stránská Mgr. 
Alena Tomášková

Nové pracovní příležitosti 
- SUPM

CZ.03.1.8.0.15_121
.04774 133 200,00 Kč

Veronika Stránská Mgr. 
Alena Tomášková

Iniciativa podpory 
mládeže v Ústeckém kraji

CZ.03.49/0.0/0.0/1
5_003/0000051 133 200,00 Kč

Veronika Stránská Mgr. 
Alena Tomášková

Společně to dokážeme v 
Ústeckém kraji

CZ.1.04/2.1.01/D8.
00024 266 400,00 Kč

Veronika Stránská Mgr. 
Alena Tomášková

Síť garantů "Dobré praxe" 
Kampaně proti rasismu a 
násilí z nevávisti

Agentura pro 
sociální 
začleňování

Dobrovolnické služby - 
konverzace v NJ

Mgr. Michal Hrbáček, 
Mgr. kamila 
Kratochvílová

Dobrovolnické 
centrum 
Slunečnice

ŠABLONY PRO MŠ A 
ZŠ I - "Škola není nuda"

CZ.02.3.68/0.0/0.0/
16_022/0005334

OP VVV Výzva č. 02_16_022 
pro Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného 
vykazování - šablony pro MŠ a 
ZŠ pro méně rozvinutý region v 
prioritní

Mgr. Martin Lána, Mgr. 
Bc. Alena Tomášková



Rozpočet Realizace projektu

R

R Obědy pro děti Women for women od 1.1.2017

R Národní Mgr. Martin Lána JŠI, Google

R - realizuje 
se; U - 

ukončen; P - 
podán

Název realizovaného 
projektu

Oblast - ČÍSLO 
PROJEKTU

Mezinárodní, EU, MŠMT, 
Kraj...

Garant (zodpovědná 
osoba/y; 

řídí/koordinuje 
projekt na škole)

Autor projektu 
(kdo sepsal, 

podal...)

Tandem - česko-německá 
spolupráce mládeže

Mgr. Michal Hrbáček, 
Mgr. Kamila 
Kratochvílová

Mgr. Kamila 
Kratochvílová

Nezisková 
organizace 
Women for 
women

Informatikáři 
informatikářům

Informatika - 
programování a 
informatické 

myšlení
1. 9. 2016 - 31. 12. 

2017



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.

- Od roku 2004 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.
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Informace z výjezdů a kurzů pořádané školou:

LVK 2017

Ve dnech 8. - 13.ledna 2017 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 36 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 se nedobrovolně 

prodloužil o jeden den, kdy povětrnostní podmínky nedovolily příjezd autobusu na místo konání a 

všichni  se  museli  následující  den  evakuovat  lanovkami  na  místo,  kam  se  autobus  dostal. 

Komplikací bylo i vysoké procento nemocných, které vše na konci pobytu zkomplikovalo.

SPORTOVNÍ KURZ

Po loňském sportovním kurzu v Itálii jsme se letos vydali v termínu od 29.5. do 2.6. 2017 opět na  

Klínovec,  kde pro nás místní  Sportcentrum Klínovec připravil  bohatý sportovní  program. Letos 

poprvé nám přálo po celou dobu počasí a konečně jsme si zde užili sluníčka.

    Tradiční sportovní náplní jsou horská kola, terénní koloběžky, na kterých jsme poprvé zavítali na 

zbrusu nový single trek, lanové centrum, lukostřelba, frisbee, golf a trampolíny. Bohužel, jsme byli 

ochuzeni o bazén, který byl zavřen. I přesto si všichni sporťák náležitě užili. Pedagogický dozor pro 

20 žáků zajišťoval vedoucí kurzu Mgr. David Strejček, dále Bc. Jan Boudný a zdravotník kurzu Bc. 

Martin Charvát.
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JAZYKOVÁ EXKURZE Montabaur 
15.-20.5.2017

počet žáků: 25
žáci: 8. ABC a 9. BC

V květnu 2017 naši žáci strávili týden v západním Německu, v městečku Montabaur. Celou akci 

organizuje německá strana s panem Müllersem. 

A co vše zde naši žáci  zažili?  První  den se seznámili  s  německou skupinou osmáků ze zdejší 

Realschule 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 

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. 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 2016/2017 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 2016 – 2017 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 2016/2017 tyto kurzy nabídla MŠ a ŠD.
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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 dobíhaly tyto projekty:

1. Flexibilně  do  práce  v  Ústeckém  kraji:  škola  zaměstnala  tři  lidi  do  ZŠ  (pracovníka  do 

repepce, pomocníka školníka a uklizečku)

2. Nové pracovní příležitosti – SUPM: jednu pracovnici do ŠJ v MŠ

3. Iniciativa podpory mládeže v Ústeckém kraji: zaměstnala jednu pracovnici do školní jídelny 

v MŠ

4. Společně to dokážeme v Ústeckém kraji: dvě pracovnice jako pomocné asistentky v dětem

Projekty byly 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 2016 – 2017 odborová organizace neměla žádné připomínky ani nové náměty k plnění úkolů 

ve vzdělávání.

V Děčíně 12. 10. 2017                                                      Mgr. Bc. Alena Tomášková

ředitelka školy

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne: 1.11.2017
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