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Výroční zpráva o činnosti Základní školy Děčín IV - Máchovo náměstí

školní rok 2019/2020

 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: ředitel/ka školy: Mgr. et Bc. Alena Tomášková, do 31. 7. 2020

                 Mgr. Martin Lána, od 1. 8. 2020

zástupci ředitelky:     Mgr. Radomíra Kotrchová

                                   Mgr. Martin Lána, do 31. 7. 2020

                 MgA. et Mgr. Eva Štefanová, od 1. 8. 2020

5. Adresa pro dálkový přístup:

telefon: 412 531 729, 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: Ing. Tomáš Kejzlar

           Bc. Hana Jašurková, Dis.

členové školské rady z řad rodičů: Ing. Martin Němeček

      paní Miroslava Starková

            členové školské rady z řad učitelů: Mgr. David Strejček

Mgr. Markéta Davídková
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7. Charakteristika školy:

Základní  škola v školním roce 2019 – 2020  pracuje ve dvou budovách v centru města

vzdálených od sebe asi 5 až 10 minut. Rozmístění tříd je následovné:  

V budově na Bezručově ulici se nacházejí:

- dvě 1. třídy 

- dvě 2. třídy 

- dvě 3. třídy

- jedna  jazyková učebna

- učebna pro žáky s SVP 

- herna

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,  dvě  učebny  výpočetní  techniky,

jazyková učebna, učebna pro žáky SVP,  kovo-dřevodílna, keramická dílna a tělocvična

- školní družina a školní klub s knihovnou, posilovna

- rovněž v této budově sídlí vedení školy a školní poradenské pracoviště

Vzhledem k tomu, že tělocvična svou kapacitou nestačí našim 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.
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Ve školním roce 2019/2020 škola eviduje 530 žáků, fyzicky školu navštěvovalo celkem 529

žáků, jeden žák je vyučován podle § 38, z toho:

- 268 žáků bylo vyučováno na 1. stupni

- 262 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.  Škola  pracuje  se   129 žáky,  kteří  mají  se

speciální vzdělávací potřeby ve 2. až 4. stupni podpůrných opatření. Všichni žáci jsou zařazeni

do klasických tříd, kde je jim věnována zvýšená péče. Někteří docházejí na vybrané hodiny ke

speciálnímu  pedagogovi  nebo  školními  psychologovi.  Škola  má  dva  speciální  pedagogy  a

jednoho  psychologa  na  plný  úvazek.  V  současné  době  má 32 žáků  schváleného  asistenta

pedagoga.  O tyto  žáky se stará  celkem 17 asistentů  pedagoga.  Velkou pozornost  věnujeme

dětem a žákům, kteří žijí  v rodinách se ztíženími životními či  kulturními podmínkami (asi  

21 %). Těmto dětem a žákům se věnuje jeden asistent pedagoga zaměřený na tuto oblast.
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Podrobnější informace o stavech žáků ve třídách. Počáteční a konečný stav žáků 

školního roku 2019 – 2020

Třída Třídní učitel Asistent pedagoga AP
Školní asistent ŠA

Stav k 30. 9. 2019
chlapci/dívky

Stav k 30. 6. 2020
chlapci/dívky

1. A Mgr. Karolína Votápková Jiřina Kajzrová 20 (10/10) 19 (10/9)

1. B Mgr. Marcela Peremská Radmila Kadlecová 22 (15/7) 22 (15/7)

2. A Mgr. Pavla Rážová Stanislava Baslová 25 (15/10) 26 (16/10)

2. B Mgr. Jana Bezoušková Irena Šafránková 21 (14/7) 21 (14/7)

3. A Mgr. Adéla Smetanová Pavlína Košnarová 23 (8/15) 24 (9/15)

3. B Mgr. Monika Kocianová Lucie Plechatá 24 (8/16) 24 (8/16)

3. C Mgr. Markéta Kopecká Zuzana  Vostrá 18 (8/10) 18 (8/10)

4. A Mgr. Miroslava Burešová Jitka Vinická 25 (13/12) 25 (13/12)

4. B Mgr. Michaela Roubková Martina Milatová 23 (11/12) 23 (11/12)

5. A Mgr. Jana Čiháčková Drahuška Zemanová 34 (16/18) 34 (16/18)

5. B Mgr. Šárka Michálková Lenka Poupová 33 (16/17) 33 (16/17)

celkem 1. stupeň 268 (134/134) 269 (136/133)

6. A Mgr. Lucie Lžíčařová 23 (9/14) 24 (10/14)

6. B Mgr. David Strejček 23 (9/14) 23 (9/14)

6. C Mgr. Jana Litovčenková Stanislava Tatarková 24 (10/14) 25 (10/15)

7. A Mgr. Markéta Davídková Kateřina Šímová 23 (11/12) 23 (11/12)

7. B Mgr. Jaroslava Kuberová Veronika Řezníčková 21 (10/11) 21 (10/11)

7. C Mgr. Linda Řešátková Dana Plechatá 22 (11/11) 22 (11/11)

8. A Ing. Světlana Plešková Hana Vrbatová 26 (/14/12) 25(13/12)

8. B Mgr. Jitka Vacková Martina Hypiusová 28 (12/16) 27 (12/15)

8. C Ing. Helena Dušičková 25 (14/11) 24 (14/10)

9.A Mgr. Eva Nosková 24 (12/12) 24 (12/12)

9. B Mgr. Michal Hrbáček 23 (10/13) 23 (10/13)

celkem 2. stupeň 262 (122/140) 261 (122/139)

celkem 1. a 2. stupeň 530 (256/274) 530 (258/272)
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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. až 9. ročník
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 C. Popis personálního zabezpečení činnosti školy

Ve školním roce 2019/2020 měla  škola 39 učitelů na plné či částečné úvazky včetně vedení školy,

1 školní psychologa z projektu Inkluze do škol,  2 speciální pedagogy, 4 vychovatele, 17 asistentů

pedagoga pro žáky se  speciálními vzdělávacími potřebami a 1 asistenta pedagoga pro žáky, kteří

žijí ve ztížených životních či kulturních podmínkách, 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, výchovné

   poradenství a 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

kariérový poradce: Ing. Helena Dušičková

metodik školní prevence a speciální pedagog: 

Bc. et. Bc. Tereza Skalická – AJ a speciální pedagogika

speciální pedagog: Mgr. Jana Rodingerová

školní psycholog: Mgr. Dana Kočová

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
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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, studium pro EVVO

Další pedagogičtí pracovníci: 

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

Mgr. Pavla Rážová 1. stupeň

Mgr. Michálková Šárka 1. stupeň

Mgr. Peremská Marcela 1. stupeň

Mgr. Burešová Miroslava 1. stupeň

Mgr. Machalová Marta 1. stupeň

Mgr. Adéla Smetanová 1. stupeň

Mgr. Karolína Votápková 1. stupeň

Mgr. Jana Čiháčková 1. stupeň

Mgr. Michaela Roubková 1. stupeň

Mgr. Lucie Strejčková 1. stupeň

Konášová Soňa bez aprobace

Mgr. Vacková Jitka aprobace Čj, Vv

Mgr. Hrbáček Michal aprobace Nj, D

Mgr. Strejček David aprobace Tv, Ze

Mgr. Golcheva Elen aprobace Tv

Mgr. Linda Řešátková aprobace Aj

Mgr. Jana Litovčenková aprobace Čj, Ov

Mgr. Eva Nosková aprobace Ma, Př

MgA. Štefanová Eva aprobace Vv

Bc. Michálková Hana aprobace speciální pedagogika

Ing. Teršl Alexandr vysokoškolské vzdělání s pedagogickým minimem

Ing. Baudischová Iva vysokoškolské vzdělání s pedagogickým minimem

Ing. Plešková Světlana vysokoškolské vzdělání s pedagogickým minimem

Ing. Vábererová Alena vysokoškolské vzdělání s pedagogickým minimem
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Bc. Beneda Rudolf studující

Bc. Kubáková Kateřina studující

Bc. Pistora Michal studující

Bc. Janoušková Pavlína studující

Vychovatelé:

Domecká Štěpánka vedoucí vychovatelka mimoškolního vzdělávání, plně

kvalifikovaná, funkční studium I

Skalníková Marie plně kvalifikovaná

Nováková Slavomíra plně kvalifikovaná

Horáková Monika plně kvalifikovaná

Asistenti:

Korpová Soňa asistentka pro žáky se ztíženými životními podmínkami

Hypiusová Martina asistentka pedagoga

Plechatá Lucie asistentka pedagoga

Baslová Stanislava asistentka pedagoga

Šímová Kateřina asistentka pedagoga

Kajzrová Jiřina asistentka pedagoga

Milatová Martina asistentka pedagoga

Kadlecová Radka asistentka pedagoga

Vrbatová Hana asistentka pedagoga

Vinická Jitka asistentka pedagoga

Zemanová Drahomíra asistentka pedagoga

Košnarová Pavlína asistentka pedagoga

Plechatá Dana asistentka pedagoga

Šafránková Irena asistentka pedagoga

Poupová Lenka asistentka pedagoga

Řezníčková Veronika asistentka pedagoga

Tatarková Slávka asistentka pedagoga

Zuzana Vostrá asistentka pedagoga
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Věková struktura pedagogů ve školním roce 2019 - 2020

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 14 5/0 4/0 3/0 2/0 0/0

učitel 2. stupně 28 7/3 13/3 5/0 3/1 0/0

vychovatelé 5 0/0 0/0 2/0 3/0 1/0

pedag. asistenti 17 1/0 8/0 4/0 4/0 0/0

celkem 64 13/3 25/3 14/0 12/1 1/0

Nepedagogičtí pracovníci:

Lenka Dzubová ekonomka 

Veronika Stránská mzdová účetní a personální, sekretářka školy, od 1.2.2020 MD

Bc. Marie Koubková sekretářka školy a personalistka

Jan Lána školník

Marie Obrmanová uklízečka

Jitka Rothmajerová uklízečka

Lenka Kubátová uklízečka

Oldřiška Serafínová uklízečka

Dagmar Mončeková uklízečka

Eva Havlíčková recepční (zaměstnána od ÚP)

Andrea Koudelková recepční (zaměstnána od ÚP)

Zoja Černíková uklízečka (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 41 žáků (dvě 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 2019/2020 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 každé oddělení má svojí  třídu. Družina využívá i školní

zahradu, hřiště, pracovní i keramické dílny a tělocvičnu. Veškeré vybavení družiny je nové a plně

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  s  organizacemi  jako  je  DDM,  divadlo,  kino,  muzeum,  Městský  útulek,

Hopsárium atd. Školní družina se účastní i různých soutěží , sportovních olympiád a dopravních

akcí pro ŠD. V rámci školní družiny měli žáci možnost navštěvovat 12 zájmových útvarů. Velký

zájem mají především o keramiku, cizí jazyky, nástroje, rukodělné a sportovní kroužky. Výrobky z

rukodělných kroužků děti prezentují na celoškolních vánočních trzích.  
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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 dochází  především žáci  4.  až  9.  ročníku.  Ve školním roce  2019/2020 bylo

zapsáno 269 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 v provozu denně od 7

hodin do 17 hodin i po dobu školních přestávek, v pátek do 15 hodin.

Součástí školního klubu je klubovna s velkým množstvím her a pomůcek, stoly na stolní fotbal a

stolní tenis, dílny a dvě počítačové učebny, které mohou žáci využit k hraní, psaní úkolů a přípravy

na vyučování. K odpočinkovým činnostem slouží nově relaxační místnost, vybavená relaxačními

sedacími  vaky.  K  pohybovým  a  sportovním  činnostem  využívá  školní  zahradu,  tělocvičnu  a

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

keramiku, sportovní kroužek, vaření, rukodělné, jazykové a hudební kroužky, posilovnu aj. Školní

klub se pravidelně účastní akcí pořádaných DDM, ZOO, Hopsáriem a kinem Sněžník.

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

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

výjezdy, soutěže, spaní ve škole a pravidelné akce (Strašidelné spaní, výtvarné soutěže, Pekelná

škola, Mikulášské a vánoční besídky, Vánoční trhy, Masopust, Valentýn, Čarodějnice, Indiánské

léto atd.)

V rámci školního klubu se pravidelně 1x týdně schází školní parlament, který zajišťuje přípravu a

organizaci  celoškolních  akcí  a  soutěží  jako  jsou  např.  Halloween,  Pekelná  škola,  Masopust,

Valentýnská  pošta,  Akademie  aj.  a  akcí  pro  děti  z MŠ  a  ŠD  např.  Mikuláš.Ve  školním  roce
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2019/2020 se školní klub zapojil do různých charitativních akcí. 

 Pod záštitou školního klubu a školního parlamentu škola pořádá každý rok velké vánoční trhy,

které se v tomto roce konaly na přilehlé komunikaci  v Jeronýmově ul..  Ta byla po celou dobu

konání  trhů  motoristům  uzavřena.  Na  trzích  děti  představili  nejen  svou  zručnost  v  podobě

výrobků, ale i kulinářský talent, nápaditost a smysl pro tradice. V tomto roce se děti zúčastnili i

vánočních  trhů  ve  městě,  kde  prezentovali  svojí  školu.  Školní  klub  je  pro  tyto  akce  výborně

vybaven 14 altány, teplomety, párty stoly i dobrou technikou na ozvučení a doprovodné programy,

které letos zajišťovaly jednotlivé třídy se svými učiteli i děti ze zájmových kroužků pod vedením

svých vedoucích.  Vánočních trhů se zúčastnily nejen všechny třídy ZŠ, ale  i  celý pedagogický

sbor. Tato akce měla u rodičů i široké veřejnosti  obrovský úspěch, proto v ní budeme i nadále

pokračovat.

4. Programy  s rozšířeným vyučováním 

Škola nabízí žákům na 2. stupni  tři programy s rozšířeným vyučováním:

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, proto v něm škola pokračuje a bude ho dále rozvíjet.
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5. Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2019 - 2020

žáci celkem: z toho dívek:

Celkový počet vycházejících žáků: 57 29

z 9. ročníku: 47 25

z nižších ročníků: 10 4

Na střední školy a učiliště se hlásilo celkem: 61 32

Osmileté gymnázium - přijati 2 2

Čtyřleté gymnázium - přijati 4 3

SŠ a čtyřleté učební obory - přijati 28 19

Učební obory - přijati 24 7

Nepřijati na osmileté gymnázium 2 1

Přihlášku nepodali: 1 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:

- 11 tříd na 1. stupni
- 11 tříd na 2. stupni.

Celkový prospěch žáků na základní škole ve školním roce 2019 - 2020
V 1. pololetí prospělo s vyznamenáním žáků: 280

V 1. pololetí prospělo žáků: 220

V 1. pololetí neprospělo žáků: 25

V 2. pololetí prospělo s vyznamenáním žáků: 309

V 2. pololetí prospělo žáků: 213

V 2. pololetí neprospělo žáků: 8

 
Výsledky výchovy žáků na základní škole ve školním roce 2019 – 2020
Počet žáků s 2. stupněm chování za 1. pololetí 9

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

Počet žáků s 2. stupněm chování za 2. pololetí 0

Počet žáků s 3. stupněm chování za 2. pololetí 1

Docházka žáků základní školy ve školním roce 2019 – 2020
Počet žáků na škole 1. pololetí 528

Zameškaných hodin celkem za 1. pololetí 23077

Z toho neomluvených za 1. pololetí 477

Počet žáků na škole 2. pololetí 530

Zameškaných hodin celkem za 2. pololetí 11549

Z toho neomluvených za 2. pololetí 185
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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

 více se zaměřuje  na inkluzivní vzdělávání a je součástí projektu  Inkluze do škol v Děčíně. 

2. Výchovně vzdělávací proces a jeho členění:

1. Škola ve všech ročnících vyučuje podle  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 všechny 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, neboť škola do 6. ročníku přibírá žáky ze

spádové základní školy.

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. Vzhledem k mimořádným

 společenským podmínkám se v letošním roce uskutečnil pouze lyžařský výcvik.

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

     

2.   Specifikou školy je výuka předmětu komunikativní výchovy a výukové dílny:
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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 posledních letech došlo ke změně v 8. a 9. ročnících u podzimních a jarních dílen

8. ročníky mají podzimní dílnu zaměřenou na environmentální 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  má celodenní setkání a spolupráci  s 1. třídami,  čímž se

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

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

Skalické

 již několik let 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 a  

      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.   Ve třídách jsou umístěny 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.

8.   Během školního roku zařazujeme do výuky různé projektové dny, např.

- Den pro mou třídu – tím začíná školní rok

- Týden finanční svobody pro 6. až 9. ročníky

- Branný den pro 2. stupeň

- další projektové dny si volí učitelé sami a vkládají do výuky dle uvážení

Vzhledem k mimořádné  situaci  rozšíření  pandemie  COVID-19 na  jaře  2020,  byla  v škola  od  

11.  března  uvařena.  Výuka  probíhala  v  nestandardních  podmínkách  formou  on-line  výuky  

a všechny akce ve 2. pololetí tohoto roku byly zrušeny.
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Účast žáků základní školy v přehlídkách a soutěžích v roce 2019/2020

Počet žáků na škole celkem 530

Účastníci školního kola 224

Účastníci okresního kola 47

Účastníci oblastního kola 1

Účastníci ústředního kola 0
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Výsledky soutěží v roce 2019/2020

Název
soutěže

nebo
olympiády

(školní,
okresní,
oblastní,
krajská
apod.)

Druh soutěže
nebo

olympiády
Termín 

Odpovědná
osoba

Počet žáků,
kteří se

akce
zúčastnili

Jména a umístění do 10. místa (okresní,
krajská...); školní do 3. místa

Předmětová
komise

Přespolní běh okresní soutěž 18.9. 2019 Strejček 23

2. místo - mladší dívky (Válková, Polanská, 
Pavlíková, Pavlíčková, Danisová, Řezníčková B.); 
3. místo - starší chlapci (Neumann A., Neumann V.,
Šulc, Jedlička, Pešek, Plosza)

TV

Futsal okresní soutěž 7.11. 2019 Strejček 8
2. místo - Lux L., Mansfeld, Zalabák M., Beneš, 
Petruň, Šporer, Hanzalius, Trojášek

TV

Olympiáda v 
českém jazyce

školní kolo soutěž 29.11.2019
Vacková/
Kuberová

45 A. Kostkubová, N. Špringerová, R. Lánová Čj

Olympiáda ve 
FG

školní kolo soutěž 5.12. 2019 Skalická 39
1. Petřina Niels, 2. Galambová Elena, 3. Šubrt 
Martin 

Matematická 
olympiáda (5. 
roč.)

školní kolo olympiáda 5.1.2020 Nosková 2 Krejčíková, Gotvaldová (5.B) M

Olympiáda v 
českém jazyce

okresní kolo olympiáda 23.1.2020
Vacková/
Kuberová

2 A. Kostkubová - 1. místo Čj

Matematická 
olympiáda (5. 
roč.)

okresní kolo olympiáda 29.1.2020 Nosková 2 Krejčíková (5. místo), Gotvaldová (7. místo) M

Olympiáda v 
anglickém 
jazyce

školní kolo olympiáda 28.1.2020 Řešátková 111
Kategorie I.A - Vlasta Klimtová, Pavlína Starková,
Vendula Fulínová Kategorie II.A -Ondřej Kejzlar, 
Anna Štefanová, Valentýna Fojtů

Aj

Zeměpisná 
olympiáda

školní kolo olympiáda 10. 2. 2020 Lžíčařová 9
M. Mansfeld (6.B), M. Křížková (7.A), R. Lánová 
(9.B)

Z

Děčínský 
laický 
záchranář

9. ročník 
soutěže PP pro 
žáky 9. tříd ZŠ

19. 2. 2020 Davídková 4

Ridillová Natálie, Marešová Barbora, Ticháčková 
Tereza, Kejzlar Ondřej
1. místo

Př

Olympiáda v 
anglickém 
jazyce

okresní kolo olympiáda 11.2.2020 Řešátková 4 Anna Štefanová, Ondřej Kejzlar Aj



Dětská scéna školní kolo recitační soutěž 12. 2. 2020 Kuberová 16
M. Murín, A. Bačová, K. Štučková, A. 
Kuzeněcovová, V. Hlavová

Čj

Dětská scéna městské kolo recitační soutěž 4. 3. 2020 Kuberová 5
2. místo (8. a 9. ročníky) Anna Kuzněcovová, 2. 
místo (6. a 7. ročníky) Kateřina Štučková

Čj

Zeměpisná 
olympiáda

okresní kolo olympiáda 4.3.2020 Lžíčařová 3 1. místo - M. Mansfeld; 5. místo - M. Křížková Z

Matematická 
olympiáda (6. -
8. roč.)

školní kolo olympiáda 10.3.2020 Nosková 2 Křížková (7. A), Kubera (8.C) M

Zeměpisná 
olympiáda

krajské kolo olympiáda 20. 3. 2020 Lžíčařová 1 Z



 8. Vyvrcholením všech školních aktivit  bývá ŠKOLNÍ AKADEMIE. V letošním roce však byla

zrušena.

 F. Prevence sociálně patologických jevů

Ve školním roce 2019/2020 zůstává na pozici metodika primární prevence i nadále  Mgr. et Bc.

Tereza  Skalická.  Metodička  i  nadále  úzce  spolupracuje  se  školní  psycholožkou  Mgr.  Danou

Kočovou, kterou měla škola k dispozici na celý úvazek v rámci podpůrných opatření k jednotlivým

žákům, kterým bylo toto opatření přiznáno školským poradenským zařízením v rámci diagnostiky

speciálních vzdělávacích potřeb. 

Školní  poradenské pracoviště  (ŠPP) vzniklé  z  projektu  nazvaného Inkluze  do škol  pokračuje  v
činnosti i tomto školním roce. Inkluzivní tým (ŠPP) se skládá ze školní psycholožky, metodičky
prevence,  výchovné poradkyně a  koordinátorky inkluze.  Ve školním roce 2019/20 vznikla  také
nová pozice kariérního poradce. Tento post zastává na škole ing. Helena Dušičková.

Ve všech třídách byla opětovně 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,  kterého  se
metodička rovněž účastnila. Podobný pobyt zažili rovněž žáci 9. ročníků, kteří se starali o děti z
prvních  tříd.  Spolupráce  nejstarších  a  nejmladších  žáků  školy  následně  probíhala  po  zbytek
školního roku formou různých zážitkových akcí.

Do prevence byli zapojeni všichni pedagogové, kteří upozorňovali na jednotlivé rizikové 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.

K závažným případům závadového  chování  i  nadále  zveme  pana  Václava  Němečka,  který  od
listopadu 2018 odpovídá jako náměstek primátora za prevenci kriminality a rovněž se dlouhodobě
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věnuje problematické mládeži ve městě v rámci boxerského oddílu.

Nicméně školní rok byl výrazně poznamenán děním kolem šíření nemoci covid-19, kdy dne 11.
března  2020  došlo  k  plošnému  uzavření  škol  na  základě  mimořádného  opatření  Ministerstva
zdravotnictví ze dne 10.3. 2020 (Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN).

Z výše uvedeného důvodu nebyly realizovány akce školy v rámci primární prevence, a to:

• přednášky na  téma DROGY pod vedením ing.  Lukáše  Moudrého (MP Děčín,  prevence
kriminality)

• přednášky na téma poruchy příjmu potravy pod vedením metodičky prevence

• veškeré výjezdy, exkurze a sportovní akce původně plánované po datu plošného uzavření
škol

Za 1. pololetí školního roku se objevily tyto negativní projevy chování:

záškoláctví, krádeže, vyhrožování spolužákům či učitelům, konzumace alkoholu, nevhodné chování
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 měli možnost zapojit se do různých 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. Nicméně prakticky pouze v 1. pololetí.

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 2019 - 2020 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  především z aktuální  epidemiologické  situace  a
veškeré aktivity školy přizpůsobovat. Realizované 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 2019 – 2020

Formy primární prevence
Cílová

skupina
Doba působení

(datum)
Podrobnosti, téma

(předmět)
Den pro mou třídu celá škola 4. 9. 2019 projektový den

Dravci
celá škola + 
MŠ

10. 9. 2019

9 + 1 úvodní setkání 9. tř. + 1. tř. 16. 9. 2019
ZOO výukový program Ptáci 2. B 17. 9. 2019

Přespolní běh
výběr z 2. 
stupně

18.9. 2019 soutěž

Focení pro Děčínský deník 1. A + 1. B 25. 9. 2019
Výjezd 9 + 1 9. tř. + 1. tř. 30.9. - 2. 10. 2019
Výjezd 6. tříd 6. třídy 2. - 4.10. 2019
Projektový den o Praze 3.B 7.10.2019 projektový den
Přednáška o Africe 6.B, 6.C 9.10. 2019 přednáška
Návštěva knihovny 5.B 18.10.2019 beseda
Divadelní představení - Čtyřlístek a 
talisman moci

3.A, 3.B 22.10.1019 divadlo

Prezentace SŠ vojenské Sokolov 9. tř. 23.10. 2019 přednáška
Veletrh Škola Děčín 8., 9. tř. 24.10. 2019 veletrh vzdělávání
Podzimní dílny 9 + 1 9. tř. + 1. tř. 25. 10. 2019 projektový den
Enviromentální dílny 8.tř. 25. 10. 2019 projektový den
IQ Landia Liberec 8., 9. tř. 31.10. 2019 exkurze

Halloweenské dopoledne
2 A,.B, 4.A,B, 
5. A,B

1.11.2019 projektový den

Divadlo - Lotrando a Zubejda 5.A,B 4.11.2019 divadlo
Knihovna - beseda se spisovatelem Z. 
Ležákem o knize "Sametová revoluce"

5.B 5.11.2019 beseda

Futsal
chlapci 6. & 7. 
tříd

7.11. 2019 soutěž

Den laskavosti, návštěva nemocnice v 
UL

třída 7. B 8. 11. 2019 projektový den

Den laskavosti, návštěva útulku pro 
opuštěná zvířata

8. B 8. 11. 2019 projektový den

Sférické kino 1. A + 1. B 8.11. 2019 kino v tělocvičně
Ekologický výjezd na Janovku 6.B 8. - 10.11. 2019 výjezd
Den laskavosti, návštěva útulku pro 
opuštěná zvířata

9.B 11.11.2019 projektový den

Prezentace SŠ lesnické Šluknov 9. tř. 11.11. 2019 přednáška
Divadlo "Obušku, z pytle ven" 1. A + 1. 18.11. 2019 divadlo
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Formy primární prev ence Cílo vá skupin a
Den p ro mou tříd u celá škola 5. 9 . 2018projek tový denZOO - Ježek na d lani 2. B 14 . 9. 2018výuko vý programZOO - Ježek na d lani 2. A 17 . 9. 2018výuko vý program
9+1 1.AB, 9.A B 17 . 9. 2018projek tový denVýjez d 6. ročník ů 6. A, B, C 24. - 2 6. 9. 2018pozná vací výjezdSoutě ž Poznej sv é město 8AB - 10 žáků 27 . 9. 2018soutěž9+1 1.AB, 9.A B 3. - 5. 10.výjezd
Den s  pohádkou 2. A,B 5.  10. 2018projek tový denDivad lo - Princez na ze mlejn a 1. stupeň 11. 10. 201 8divad elní předsta veníToulk y podzimní  přírodou 2. třídy 12. 10. 201 8výlet
Home  video 12. 10. 201 8divad loExkur ze Magistrá t Děčín 16.,18.1 0.2018exkur zeŠkola  Děčín 9.AB, 8.A B 18. 10. veletr h školPřijďt e si nahraba t do ZOO 3.B 19 .10.2018podzi mní úklid Z OO
Školn í zájezd do Anglie druhý stup eň 20. - 26. 10 . školní  zájezdPodzi mní dílny 6. - 7. třídy , 2. A 26. 10. 201 8projek tový denEnvir onmentální dílny 8. třídy 26. 10. 201 8projek tový den
9+1 9. třídy 26. 10. 201 8projek tový den6.A 26. 10. 201 8přebír ání ceny za  koláž5.A, 5.B, 4.A, 4.B 26. 10. 201 8projek tový den
Hallo weenské uč ení 1. - 3. třídy 31. 10. 201 8projek tový denHallo weenské uč ení 2. stupeň 31. 10. 201 8projek tový denDen l askavosti 7.ABC 1.,2.,9.1 1.2018projek t
Výlet  Dubí porce lánka 4.A,B 7.  11. 2018výlet s exkurzíMěsts ká knihovn a - pověsti 3.B 7.  11. 2018výuko vý programDivad lo - Čarodě j ze země O Z2. třídy 8.  11. 2018divad elní předsta vení
Přijďt e si nahraba t do ZOO 7. B 8.  11. 2018brigád a v zoo - h rabání listíPrales  na talíři 7.A 1 2.11. 2018výuko vý program  ZOO Draki áda 2. A projek tový den

16. 11. 201 8exkur ze19. 11. 201 8exkur ze
Divad lo - Pyšná princezna 1.A,B, 3.B , 4.A,B 19. 11. 201 8divad elní předsta vení

Doba p ůsobení (datu m) Podrob nosti, tém a (předm ět)

9.AB8.AB

100 le t vzniku ČS R výstaviš tě Litom ěřiceProjek tový den " 100 let 
Česko slovenska"

1 3. - 14. 11.  2018
Exkur ze nemocn ice Na Hom olce - kardio chirurgie výběr žáků  z 9. ročníkůExkur ze Letecká  záchranná služba v Liberc i výběr žáků  z 9. ročníků



B,2.A,B, 5.A, 
5.B

Prezentace SŠ Schola Humanitas 
Litvínov

9. tř. 20.11. 2019 přednáška

Prezentace SŠ Bukaschool Teplice 9. tř. 20.11. 2019 přednáška
Slavnostní předáváno Slabikáře 9. tř. + 1. tř. 25.11. 2019
Exkurze na SŠ lodní dopravy a 
technických řemesel Dělnická

9. tř. 26.11. 2019 projektový den

Beseda s bývalými absolventy 
Máchovky

8., 9. tř. 27.11. 2019 přednáška

Spaní ve škole 2.A,B 28. 11 2019
Přehazovaná 6. & 7. tř. 28.11. 2019 soutěž
HOCA - výtvarná soutěž 1. A + 1. B 4. 12. 2019 soutěž

Olympiáda z českého jazyka - školní 
kolo

9. třídy - 
studenti, 8. 
třídy - výběr

29. 11. 2019 soutěž

Zámek Děčín 2.B 2. 12. 2019 temat. prohlídka
Exkurze na SŠ řemesel a služeb Ruská 8., 9. tř. 5.12. 2019 exkurze

Olympiáda ve FG - školní kolo 9. třídy 5.12. 2019
online soutěž vyhlášená 
MŠMT

Čertovské učení v maskách 5.A.B, 3. A,B 5. 12. 2019 projektový den
Čertovské učení 2. B 6. 12, 2019 projektový den
Projektový den - Mikuláš 1. A + 1. B 6. 12. 2019 projektový den
Vánoční dílny celá škola 9.12.2019 projektový den
Vánoční dílničky s rodiči 3.A,B 9.12.2019 projektový den

Olympiáda z českého jazyka - školní 
kolo

9. třída - 
studenti,výběr 
z 8. tříd

9.12.2019 soužěž

Vánoční trhy + vystoupení 5.A,B, 3.A,B 10.12.2019
Vánoční trhy + vystoupení 1. A + 1. B 10.12.2019 akce školy

Česko zpívá koledy
směs žáků ze 
všech tříd 2. 
stuně

11. 12. 2020
akce školy ve spolupráci 
s Děčínským deníkem

Vánoční vystoupení u Grandu 5.B 11. 12. 2019
Vánoční vystoupení u Grandu 1. A + 1. B 11. 12. 2019
Divadelní představení - Bez keců a bez 
autorit

8. třídy 12. 12. 2019 divadelní představení

Vystoupení pro setkání důchodců z řad 
pedagodů v SOU Ruská

žákyně 
kytarového 
kroužku

13. 12. 2019 vystoupení kytary

Divadlo - Vánoční hra 5.B 16.12.2019 divadelní představení
Vánoční pohybová soutěž 2. stupeň dívky 16.12. 2019 soutěž

Cesta do Betléma 2.B 17. 12. 2019
odpolední vystoupení 
pro rodiče

Zámek + Vánoční procházka Děčínem 3.B 17.12.1¨2019 exkurze
Kino Sněžník - Toy Story 4 1. - 3. ročníky 18. 12. 2019
Kino Sněžník - Lví král 5.A,B 19.12.2019
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Vánoční laťka 2. stupeň 19.12. 2019 soutěž
Vánoční besídka celá škola 20. 12. 2019
Olympiáda z matematiky - školní kolo 5. třídy 6.1. 2019 soutěž
První pomoc, krevní skupiny 9. A 9. 1. 2020 přednáška
Lyžařský kurz Klnovec 7. ročníky 12. - 17.1 2020 kurz

Stavitel věží 1. tř. 22.1. 2020
malá technická 
univerzita

Olympiáda z českého jazyka - okresní 
kolo

9. tř. 23. 1. 2020 soutěž

Divadelní představení - Malý princ
2. A,B, 
3.A,B,C

27.1.2020 divadlo

Školní kolo olympiády v AJ - kategorie
I.A

6. a 7. ročník 28. 1. 2020
jazyková soutěž (35 
žáků)

Školní kolo olympiády v AJ - kategorie
II.A

8. a 9. ročník 28. 1. 2020
jazyková soutěž (76 
žáků)

Olympiáda z matematiky - okresní kolo 5. tř. 29. 1. 2020 soutěž
Volba povolání ÚP Děčín 8.C 3.2. 2020 interaktivní beseda

Stavitel mostů 2. tř. 7.2. 2020
malá technická 
univerzita

Školní kolo zeměpisné olympiády 6 - 9. r. 10.2. 2020 soutěž
Okresní kolo olympiády v AJ- 
kategorie I.A

6. a 7. ročník 11.2.2020 jazyková soutěž

Okresní kolo olympiády v AJ- 
kategorie II.A

8. a 9. ročník 11. 2. 2020 jazyková soutěž

Kino Sněžník - Motani 5.A, B, 2.A, B 12. 2. 2020
Dětská scéna - školní kolo 6., 7., 8. ročník 12. 2. 2020 recitační soutěž
Beseda se spisovatelem V. Dvořákem o
knize "Písečníci a bludný asteroid"

5.B 14. 2. 2020 beseda

Spaní ve škole na téma "Masopust" 5.B 20. 2. 2020
Škoda auto Mladá Boleslav 8. tř. 21.2. 2020 exkurze
Divadelní představení - Ať žijí 
duchové

2.B, 3.B 21. 2. 2020 divadlo

Beseda na ÚP k výběru povolání 5.A, B 2.3. 2020 beseda
Beseda na ÚP k výběru povolání 5.A, B 4. 3. 2020 beseda
Dětská scéna - městské kolo 6., 7., 8. ročník 4. 3. 2020 recitační soutěž
Okresní kolo zeměpisné olympiády 6. - 9. ročník 4.3.2020 soutěž
Volba povolání ÚP Děčín 8.B 5.3. 2020 interaktivní beseda
Člověk a jeho zdraví - projektový den 3.B 6.3.2020 projektový den
Olympiáda z matematiky - školní kolo 6. - 8. ročník 10.3.2020 soutěž
Krajské kolo zeměpisné olympiády 6. ročník 20.3.2020 soutěž
Střední školu vybíráš ty 8. tř. 22.5. 2020 online seminář
Střední školu vybíráš ty 8.tř. 29.5. 2020 online seminář
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G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Počet účastníků akcí dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 72

Počet účastníků akcí ostatních 13

Počet pedagogů, kteří se neúčastnili žádné vzdělávací akce 0

Jméno a příjmení
Název semináře a

školení
Datum 

(měsíc/e a rok)
Certifikát
(ANO/NE)

Akreditace
MŠMT 

(ANO/NE)
Markéta Davídková Letní škola IKAP - Biologie 23. - 25. 8. 2019 ANO ANO
L. Lžíčařová, M. 
Peremská, Š. Michálková, 
M. Kocianová, M. Lána

Uvádějící učitel 18.9.2019 ANO ANO

Tomášková Váb., A. Začínající učitel 23. 9. 2019 ANO ANO

Helena Dušičková
Seminář kariérových poradců
pro oblast chemie

24.9. 2019 ANO ANO

Markéta Davídková
Helena Dušičková

Vzdělávací veletrh - Biologie
Vzdělávací veletrh - 
Kariérové poradenství

4. 10. 2019 NE

Tereza Skalická Projektový den Naše firmy 10.10. 2019 NE
Tomášková Váb., A. Začínající učitel 14.10.2019 ANO ANO
L. Lžíčařová, M. 
Peremská, Š. Michálková, 
M. Kocianová, M. Lána

Uvádějící učitel 15.10.2019 ANO ANO

David Strejček
Příprava občanů k obraně 
státu (POKOS)

16.10. 2019 ANO ANO

Helena Dušičková
Konzultační seminář k 
organizaci přijímacího řízení 
na SŠ u žáků se SVP

18.10. 2019 ANO ANO

Martin Lána
Jak rozvíjet algoritmické 
myšlení v hodinách?

30. 10. 2019 ANO ANO

David Strejček, Tereza 
Skalická

Amok 2 - šílený střelec 4.11. 2019

Helena Dušičková
Výjezdní zasedání 
kariérových poradců k 
projektu Škola pro všechny

7.-8.11. 2019 NE

Jana Rodingerová Marcela 
Peremská Karolína 
Votápková

Žák s vývojovou dysfázií v 
běžné ZŠ

7.11.2019 ANO ANO

Markéta Davídková
Markéta Kopecká

Kapradí 8. 11. 2019 ANO ANO

Tereza Skalická, Kamila 
Kratochvílová, Jana 
Rodingerová, Helena 

Jak na společné vzdělávání 
(vzdělávací veletrh)

12.11. 2019 NE
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Dušičková

Pedagogocký sbor

Vliv soutěživého prostředí na
klima třídy + Práce se třídou 
– dílna + Vedení třídnické 
hodiny 

14.11.-15.11.2019 ANO ANO

David Strejček, Tereza 
Skalická

Amok 2 - první pomoc 15.11. 2019

Markéta Davídková OMS - Biologie 28. 11. 2019 ANO ANO
Tomášková Váb., A. Začínající učitel 5.2.2020 ANO ANO
Tomášková Váb., A. DIDINFO 2020 12. - 14. 2. 2020
Jana Rodingerová HYPO – Prevence SPUCH 12.2.2020 ANO ANO
L. Lžíčařová, M. 
Peremská, Š. Michálková, 
M. Kocianová, M. Lána

Uvádějící učitel - workshop 
A

12.2.2020 ANO ANO

Jana Rodingerová

Signály SPU na počátku 
školní docházky(Test rizika 
poruch čtení a psaní pro rané 
školáky)

2.3.2020 ANO ANO

Tomášková Váb., A.
Zimní škola digitální 
gramotnosti

7.3.2020 ANO ANO

Markéta Davídková
Helena Dušičková

Zacházení s chemickými 
látkami a směsmi ve školách 
- informace pro učitele 
chemie, biologie, ekologie

9.3.2020 ANO ANO

Tomášková Váb., A. Začínající učitel 13. 3. 2020 ANO ANO

Jana Rodingerová, Šárka 
Michálková

online seminář AMOS - 
soubor vzdělávacích 
materiálů pro 1.ročník

14.4. - 17.4.2020 ANO ANO

L. Lžíčařová, M. 
Peremská, Š. Michálková, 
M. Kocianová, M. Lána

Uvádějící učitel - workshop 
B

květen 2020 ANO ANO

Tomášková Váb., A.
7. setkání s didaktikou 
informatiky

9. 6. 2020 ANO ANO

Tomášková Váb., A., M. 
Lána

LešDig 2020 21. - 23. 8. 2020 ANO ANO
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Další informace o pracovnících

 Učitelský sbor je stabilizovaný.

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

 Škola  stále  vyhledává  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.

 V  letošním  roce  vzdělávání  bylo  velmi  omezené.  Většina  učitelů  využila  individuální

samovzdělávání, především v oblasti výpočetní techniky.
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 H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Podané a realizované projekty a projekty, na kterých spolupracujeme ve školním roce 2019/2020

Název realizovaného projektu
Oblast - ČÍSLO 
PROJEKTU

Mezinárodní
, EU,

MŠMT,
Kraj...

Rozpočet
Realizace
projektu

Garant
(zodpovědná osoba/
y; řídí/koordinuje
projekt na škole)

Autor projektu (kdo
sepsal, podal...)

"Škola pro všechny"
CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_ 
051/0008814

OPVV
1. 9. 2018 - 
31. 8. 2020

Mgr. Alena 
Tomášková, Mgr. 
Kamila 
Kratochvílová

ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ II - 
"Rozvíjíme naši školu"

CZ.02.3.X/
0.0/0.0/18_063/0013337

Výzva č.
02_18_063
pro Šablony
II - MRR v
prioritní ose

3 OP

3 000 879 Kč
1. 9. 2019 - 
31. 8. 2021

Mgr. Martin Lána, 
Mgr. Bc. Alena 
Tomášková

ZŠ a MŠ Děčín IV

Systém podpory profesního 
rozvoje učitelů a ředitelů

září 2019 - 2020
Mgr. Martin Lána, 
Mgr. Bc. Alena 
Tomášková

NIDV

Obědy pro děti
Women for

women
od 1. 1. 2017

Mgr. Kamila 
Kratochvílová

Nezisková organizace
Women for women

Učíme se učit spolu Ústecký kraj 2018 - 2021
Mgr. Alena 
Tomášková

Centrum pedagogické
praxe UJEP

Společně to dokážeme v 
Ústeckém kraji

Ústecký kraj 912 000 Kč

Flexibilně do práce v Ústeckém 
kraji

Ústecký kraj 286 128 Kč

Iniciativa podpory zaměstnanosti 
mládeže pro region NUTS II 
Severozápad v Ústeckém kraji

Ústecký kraj 276 000 Kč



Škola a další instituce:

 Vzhledem k žákům s SVP  škola velmi těsně spolupracuje s PPP v Děčíně, SPC Děčín, Teplice 

a Praha a dětským psychiatrem.

 Problémy, které se na škole vyskytují, řeší prostřednictvím SVP, 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 apod.

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

především o různé společenské a sportovní akce: Valentýnský turnaj, 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 vždy realizujeme venku

a v letošním roce došlo ke změně a vánoční trhy byly u ZŠ Máchovo nám.

- I  mimoškolní  aktivity  byly v tomto školním roce velmi  omezeny  a ve 2.  pololetí  se  téměř

neorganizovaly
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Informace z výjezdů a kurzů pořádané školou:

LVK 2020

V termínu od 12. do 17. ledna naši sedmáci opět vyrazili  na lyžařský kurz, který pořádáme ve

spolupráci  se  Sportcentrem Klínovec.  Pedagogický dozor  zajišťoval  vedoucí  kurzu  Mgr.  David

strejček, dále Mgr. Lucie Lžíčařová, Mgr. Radek Špáta a zdravotník Bc. Martin Charvát. I tento

školní rok byl o lyžařský kurz velký zájem, ale naštěstí se neopakovala loňská situace, kdy se na

některé bohužel nedostalo. Jak je známo, letošní zima moc zimním sportům nepřála, ale na Klínovci

se snažili a tak bylo na čem jezdit, i když podmínky nebyly ideální. Program je už léty ověřen a tak

není třeba nic měnit.  Tři družstva rozdělená dle výkonnosti se střídala na lyžích a snowboardu.

Večerní program byl také pestrý, všichni se nejen bavili, ale i vzdělávali (10 pravidel FIS, základy

první pomoci a pohybu na horách). Třešinkou byla i letos čtvrteční diskotéka. Bohužel jsme se letos

nevrátili ve stejném počtu, v jakém jsme odjížděli, když nás hned po prvním dni musela opustit

žákyně s otřesem mozku. 

SPORTOVNÍ KURZ 2020

V  letošním  školním  roce  byl  v  plánu  sportovní  kurz  v  Itálii,  který  se  však  kvůli  nastalé

epidemiologické  situaci  nemohl  uskutečnit.  Cestovní  kancelář  však  po  dlouhém  jednání  vyšla

vstříct a rodičům se tak mohla vrátit plná částka.

JAZYKOVÁ EXKURZE Montabaur  - v letošní roce neproběhl
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 I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2019/2020 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 2019 – 2020 se škola do žádného rozvojového programu nezapojila.

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

V  tomto  školním  roce  škola  nebyla  zapojena  do  dalšího  vzdělávání  v  rámci  celoživotního

vzdělávání.

 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 dva lidi do ZŠ (přípravné a pomocné

práce v kuchyni, pomocná úklidová síla)

2. Společně to dokážeme v Ústeckém kraji: tři pracovnice jako pomocné asistentky k dětem

(pomocná úklidová síla).

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 2019 – 2020 odborová organizace neměla žádné připomínky ani nové náměty k plnění úkolů

ve vzdělávání.

V Děčíně 23. 9. 2020                                                     Mgr. Martin Lána

                                                                                              ředitel školy

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne:  12. 10. 2020
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