VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES
DĚČÍN

1. Základní údaje o škole
Jedná se o plně organizovanou základní školu se dvěma pracovišti. Hlavní budova se
nachází v ul. T. G. Masaryka a sdružuje část tříd prvního stupně, druhý stupeň, školní klub a
přípravnou třídu. V budově v ul. Žižkova se nacházejí zbylé třídy prvního stupně a školní
družina. V jednom ročníku jsou 2–3 třídy. Ke škole patří školní jídelna, která je v samostatné
budově.
Název a adresa školy: ZŠ J. Vohradského Šluknov, okres Děčín
T. G. Masaryka 678
407 77 Šluknov
Kontaktní údaje:

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

Škola sdružuje:

ZÁKLADNÍ ŠKOLU IZO 102 065 373 kapacita 610 žáků
ŠKOLNÍ DRUŽINU IZO 116 100 419 kapacita 70 žáků

Zřizovatel:

ŠKOLNÍ JÍDELNU

IZO 102 641 056 kapacita 400 stravovaných

ŠKOLNÍ KLUB

IZO 166 101711

kapacita 200 žáků

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

Údaje o vedení školy: ředitelka školy Mgr. Renata Sochorová,
do prosince 2016 Mgr. Eva Hertlová
zástupce pro I. st. Mgr. Lenka Líbalová (vých. poradkyně I. st.)
zástupce pro II. st. Mgr. Renata Sochorová (vých. poradkyně II.st.)
Školská rada:

předseda: Luft Tomáš
členové: Baboráková Eva, Kindermannová Viola, Kociánová Jana,
Krebsová Gabriela, Líbalová Lenka, Slavíková Silvie,
Sochorová Renata, Šulc Miloslav

V červnu došlo ke změně člena voleného ped. sborem – Sochorová Renata z důvodu jmenování
ředitelkou školy z funkce odstoupila a na její místo nastoupila Viktorinová Iveta.
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2. Charakteristika školy
Škola je spádovou pro oblast Šluknova. Naprostá většina žáků je ze Šluknova, ale školu
navštěvují i žáci z okolních obcí či měst – z Jiříkova, Rumburka, Mikulášovic, Lipové,
Starých Křečan atd.
Škola má tři budovy. V hlavní budově v ulici T. G. Masaryka sídlí ředitelství školy a
administrativní úsek. V letošním šk. roce zde byl umístěn 4. ročník, všechny třídy II. stupně,
přípravná třída a školní klub.
K výuce se na II. stupni používá čtrnáct odborných pracoven  pro zeměpis, přírodopis,
cizí jazyky (3 učebny), fyziku a chemii, český jazyk, hudební výchovu, výtvarnou výchovu, a
cvičná kuchyň. Součástí učebny fyziky a chemie je kabinet, který se zároveň využívá jako
laboratoř při praktických cvičeních. K odborným učebnám patří i dvě pracovny PC a
interaktivní učebna – zároveň se jedná o učebnu společenskovědních předmětů. K pracovnám
náleží kabinety, které jsou průběžně vybavovány pomůckami podle požadavků metodických
orgánů1 a předmětových komisí2. Zázemím učitelů jsou dvě sborovny, jedna pro učitele
druhého a jedna pro učitele

prvního stupně.

Ve druhém patře budovy se nachází aula, kde mohou probíhat společenské a kulturní akce
školy. V suterénu jsou šatny a skladové prostory. Spojovací chodbou je napojena na hlavní
budovu tělocvična, kde jsou dva sály. Oba sály využívá škola k výuce tělesné výchovy a pro
zájmovou činnost žáků. Současně je tělocvična k dispozici ostatním školám ve městě
a v odpoledních a večerních hodinách veřejnosti. Součástí budovy je i školní pozemek. Zde se
nachází hřiště s umělým povrchem a doskočiště, které je využíváno při hodinách tělesné
výchovy. Část pozemku je upravena k venkovní výuce. Ve třetím patře jsou prostory, ve
kterých se realizuje zájmové vzdělávání – školní klub. V přízemí probíhá v rámci přípravné
třídy předškolní vzdělávání.
Dalším objektem je budova v Žižkově ulici. Jedná se o dvě propojené budovy. Ve starší
části se nachází tělocvična, dvě oddělení školní družiny, třídy prvního a pátého ročníku včetně
učebny s interaktivní tabulí. V novější části budovy byly v tomto školním roce třídy 2. a 3.
ročníku, učebna informatiky a kabinet prvního stupně. V zadním traktu je prostorný dvůr,

1
2

dále jen MO
dále jen PK
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který bývá využíván při hodinách tělesné výchovy nebo pro činnost školní družiny, a školní
zahrada.
V Zahradní ulici je školní jídelna. Část prostor v přízemí této budovy škola pronajímá a
část je upravena pro případnou výuku pracovních činností – jsou zde umístěny školní dílny.
V průběhu tohoto roku bylo v přízemí šk. jídelny budováno třetí oddělení školní družiny.
Vytápění objektů školy je řešeno částečně napojením na městskou výtopnu (budova 678 a
školní jídelna) a částečně vlastními plynovými kotly (budova 722).

Školní stravování
Stravování žáků a zaměstnanců školy je provozováno v samostatné budově školní jídelny.
V rámci doplňkové činnosti jsou zde poskytovány stravovací služby i pro veřejnost, o které je
však pouze malý zájem.
O provoz jídelny se starají čtyři zaměstnanci. Úklid se zajišťuje svépomocí a údržba je
zabezpečována školníky.
Strávníkům je nabízen pestrý sortiment jídel, třikrát v týdnu mají možnost vybrat si
z nabídky dvou jídel. Výběr jídel probíhá elektronicky. Jídelníček je vždy s předstihem
zveřejňován na webových stránkách školy. Ke každému jídlu si mohou strávníci vybrat ze
dvou nápojů a hlavní jídlo je vždy doplněno ovocem, salátem apod.
V letošním roce byla škola zapojena do projektu Obědy pro děti nadace Women for
Women o.p.s., který umožňuje, aby se ve školní jídelně stravovali i žáci z rodin v tíživé
ekonomické situaci.

Školní družina (ŠD) a školní klub (ŠK)
Zájmové vzdělávání poskytuje své služby od 6.00 hod. do 16.00 hod., zajišťují jej tři
pedagogičtí pracovníci, z toho jeden na poloviční úvazek.
Hlavními pracovními dokumenty jsou Školní vzdělávací program (ŠVP) pro ŠD a ŠK.
Pestrá denní činnost, promyšlené a dlouhodobé projekty s kvalitními výstupy významnou
měrou zvyšují kvalitu výchovně vzdělávací činnosti celé školy.
Družina a klub realizují svou činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových,
rekreačních a zájmových aktivit, umožňují také žákům přípravu na vyučování. Činnosti
probíhají v odděleních ŠD, v prostorech ŠK, lze také využívat i dalších prostor školy, jako
např. tělocvičnu, venkovní hřiště apod.
Informace pro rodiče a veřejnost jsou zveřejňovány na webu školy, kde je také soustavně
prezentována bohatá činnost obou oddělení školní družiny i školního klubu.
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Přípravná třída
Přípravná třída byla při ZŠ J. Vohradského Šluknov zřízena ve školním roce 2016/2017
již čtvrtým rokem, a to dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělání (Školský zákon). Je určena pro děti v posledním roce
před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do
přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.
O zařazení žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost
zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.
Hlavním cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti k bezproblémovému
zahájení povinné školní docházky.

3. Materiální podmínky
Vybavení školy
Kmenové třídy školy jsou vybaveny stavitelným žákovským nábytkem. Ve všech
učebnách jsou keramické tabule s magnetickou úpravou povrchu. Na druhém stupni jsou
kombinované pro popis křídou a fixem. V pracovně fyziky, přírodopisu a zeměpisu jsou
tabule pylonové, posuvné dvoudeskové, v učebnách informatiky posuvné jednodeskové a v
ostatních třídách jsou tabule pylonové, posuvné dvoukřídlé.
Na škole je k dispozici 88 PC sestav, 36 notebooků – všechny s připojením na internet,
z toho 64 PC a čtyři notebooky jsou přístupné žákům. Ostatní slouží k administrativním
účelům a pedagogickým pracovníkům k přípravě a realizaci výuky. Všechny objekty školy
jsou propojeny do školní sítě. Učitelé mají k dispozici notebooky pro svou práci i pro práci
v hodinách.
K výuce se používá třicet čtyři dataprojektorů, z toho sedm je interaktivních, a tři
interaktivní tabule. Všechny prostory školy jsou kompletně zasíťovány. Průběžně se doplňuje
programové vybavení, dle potřeb je aktualizován základní software. Do technického vybavení
patří i audiotechnika, která se průběžně doplňuje.
V několika odborných pracovnách a v obou odděleních školní družiny, ve školním klubu a
přípravné třídě jsou televize s DVD přehrávači. Pro potřeby učitelů, žáků i administrativy jsou
k dispozici tři kopírky a osm tiskáren.
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Jednotlivé kabinety jsou průběžně doplňovány odbornými publikacemi, doplňkovými
učebnicemi, názornými pomůckami a nástěnnými obrazy. Kabinet cizích jazyků je
dovybavován hlavně slovníky a doplňkovými učebnicemi, převážně pro angličtinu a němčinu.
Dále se obnovuje vybavení tělocvičny sportovním náčiním a šk. kuchyňky různými
kuchyňskými doplňky.
Podle přiznaných podpůrných opatření jsou žákům nakupovány speciální učební pomůcky,
sloužící ke kompenzaci jejich speciálních vzdělávacích potřeb.
Ve všech budovách je elektronický docházkový systém, který slouží k evidenci pracovní
doby. Všechny budovy včetně školní jídelny jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím
systémem.

Modernizace a údržba
Opravy a údržba všech budov školy je financována provozním rozpočtem školy a
investičními prostředky zřizovatele.
V průběhu roku se prováděla běžná údržba, proběhly pravidelné revize a porevizní opravy.
Zejména v období hlavních, ale i vedlejších prázdnin byly realizovány větší akce uvedené
níže.
Na hlavní budově pokračovala třetí etapa výměny oken. Vyměněná okna značně přispívají
k tepelné pohodě ve třídách jak v zimním období, kdy byly značně sníženy tepelné ztráty a
zejména v koncových třídách se značně zefektivnilo vytápění, tak v období léta, kdy je
usnadněno větrání a může být bezpečně větráno i o přestávkách.
V celé škole dochází k průběžné výměně nábytku – v tomto roce byly opět zakoupeny
nábytkové sestavy do všech tříd prvního a šestého ročníku, tak aby žáci při nástupu do školy a
na druhý stupeň nastupovali do nově vybavených tříd. Dále byly dokoupeny sestavy
žákovského nábytku do 2. oddělení šk. družiny, tak aby počet odpovídal maximální
naplněnosti.
Kromě obnovy počítačů byly nově zakoupeny tři interaktivní dataprojektory a keramické
tabule, kterými byly vybaveny první třídy, aby vyučující mohli využívat moderní didaktickou
techniku.
Ve sborovně v hlavní budově byla provedena výměna podlahové krytiny a současně s tím
byly vybudovány rozvody elektrické a počítačové sítě k jednotlivým pracovním stolům tak,
aby vyučující mohli efektivně využívat své notebooky.
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V průběhu roku byla kompletně zrekonstruována učebna v přízemí v budově školní
jídelny. Tato učebna byla dříve pronajímána, v dalším roce bude sloužit třetímu oddělení
školní družiny. Byla zde vyměněna podlahová krytina, vymalováno a byl nakoupen nový
nábytek včetně didaktických pomůcek.
V tělocvičně došlo k opravě kanalizace, neboť v posledních dvou letech docházelo
k jejímu opakovanému ucpávání a byl zjištěn její havarijní stav. Dále nechal zřizovatel
v průběhu prázdnin zrekonstruovat venkovní přístup do budovy.
Ve školní jídelně byl pořízen nový robot, který nahradil stávající, více než 30 let starý, dále
byla odstraněna havárie – zatékání do podlahy způsobené narušeným odtokem z kotlů.
Ve školní jídelně bylo vymalováno, dále na hlavní budově byly vymalovány prostory
poškozené zatékáním z narušených svodů.
Průběžně bylo modernizováno i počítačové vybavení, včetně školní sítě a dálkového
přístupu. Doplňování a modernizace vybavení pro výuku je popsáno v předchozích
kapitolách.

4. Přehled oborů vzdělávání
kód oboru

popis oboru

počet let studia

79-01-C/01

Základní škola

9

Název vydaného ŠVP

Platnost od

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

1. 9. 2007

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání určený
pro školní družinu

1. 9. 2007

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

1. 9. 2013

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání určený
pro školní klub

1. 9. 2014
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5. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Ve škole pracoval 42 členný pedagogický sbor včetně devíti asistentů pedagoga a dvou
vychovatelek a jednoho vychovatele ve školní družině a školním klubu (většina asistentů
pracuje na částečný úvazek).
Ekonomický úsek zajišťují účetní a hospodářka. Správu počítačové sítě zajišťuje jeden
pracovník na částečný úvazek. Na správním úseku pracují čtyři uklízečky na plný a jedna na
částečný úvazek (jedna byla dlouhodobě nemocná, byl za ni přijat zástup) a dva školníci.
Školní jídelna má čtyři zaměstnance.

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

učitelé přepočteno

vychovatelé fyzicky

vychovatelé
přepočteno

30

28,9

3

2,5

Údaje o počtu pracovníků za organizaci
asistenti fyzicky

asistenti přepočteno

PP celkem fyzicky

PP celkem přepočteno

9

7

42

38,4

Údaje o počtu pracovníků za organizaci
NP fyzicky

NP přepočteno

celkem zaměstnanců

Celkem přepočteno

15

13,4

57

51,8

Z celkového počtu ped. pracovníků 7,9 %, tj. tři pedagogové nesplňují kvalifikační
předpoklady, všichni studují.

3

údaje k 30. 6. 2017
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Změny v personálním obsazení ve školním roce 2016/2017
V prosinci ukončila pracovní poměr ředitelka školy. Následně zřizovatel vypsal konkurz na
obsazení tohoto místa. Od 1. června byla ředitelkou školy jmenována Mgr. Renata Sochorová,
která do té doby školu řídila jako statutární zástupce.
V pololetí ukončil prac. poměr dohodou jeden nekvalifikovaný pedagog. Vzhledem
k tomu, že se jednalo o vyučujícího anglického jazyka, na jeho místo nastoupil opět
nekvalifikovaný vyučující, neboť kvalifikovaných jazykářů je v naší oblasti velký nedostatek.
Na správním úseku odešla jedna uklízečka do starobního důchodu. Školníkovi skončil
pracovní poměr na dobu určitou, jeden zaměstnanec kuchyně ukončil prac. poměr výpovědí,
na jejich místa nastoupili noví zaměstnanci.
V průběhu školního roku byli na základě doporučení školského poradenského zařízení
zaměstnáni tři noví asistenti.

6. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném
přijímání žáků, následné vzdělávání žáků
Údaje o zápisu
Zápis do prvního ročníku proběhl 3. 4. 2017, dodatečný zápis se konal 10. 4. 2017.
Žáci řádně zapsaní do prvního ročníku: 66 žáků poprvé u zápisu
18 žáků po OŠD
Odklad školní docházky pro šk. rok 2017/2018: 20 žáků

Přípravná třída
Přípravná třída

15 žáků přijato ke vzdělávání ve šk. roce 2017/18

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

1 žák

Vycházející žáci
na víceleté gymnázium přijato

5 žáků / 4 dívky

vycházející žáci z nižších ročníků

8 žáků / 4 dívky

vycházející žáci z 9. ročníku
žádost o prodloužení školní docházky

31 žáků / 17 dívek
1 žák / 1 dívka
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7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Výsledky vzdělávání za školní rok 2016/17
1. pololetí
vyznamenání

2. pololetí

prospělo

218

neprospělo

186

2. st. z chování
6
omluvené hod. / žák
25 112 / 56,814

32

3. st. z chování

vyznamenání
213

648 / 1,466

neprospělo

198

2. st. z chování

0
neomluvené hod. / žák

prospělo

6
omluvené hod. / žák
28 577 / 65,244

27
3. st. z chování
6

neomluvené / žák
2 030 / 4,635

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

Testování dosažených výstupů
Dosahování očekávaných výstupů žáky je průběžně ověřováno. Jednak interním
testováním – jedná se zejména o srovnávací práce v rámci ročníků, tak i externím testováním.
Externí testování je jednak povinné – v rámci výběrového testování ČŠI – v tomto roce se
jednalo o testování pátého ročníku z matematiky, anglického jazyka a z oblasti člověk a svět.
Dále si pak škola pravidelně objednává externí testování od společnosti Kvalita školy
o.p.s. Zde jsou žáci naší školy testováni již šestým rokem, je sledován vývoj jejich výsledků i
výsledků celé školy. Žáci i jejich rodiče v případě zájmu obdrží velmi podrobný rozbor
výsledků každého žáka. Jsou testováni žáci třetího, pátého, sedmého a devátého ročníku a to
z českého, anglického jazyka, matematiky a přírodovědných předmětů.
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8. Prevence sociálně patologických jevů
Plán minimální preventivní strategie byl realizován v průběhu celého školního roku.
Podíleli se na něm všichni vyučující nejen v rámci výuky, ale také ve svém volném čase.
Při vyučování probíhala primární prevence v jednotlivých ročnících v rámci výuky
různých předmětů a průřezových témat podle plánu.
Dále byly pro žáky jednotlivých tříd pořádány i různé mimoškolní akce. Na některých
školních akcích byli vítáni i rodiče našich žáků. Pořádány byly zejména sportovní soutěže
(Šluknovská liga, Školní liga), olympiády, soutěž Duha, Den otevřených dveří s tvořivými
dílnami, exkurze, přednášky, návštěvy výstav, školní výlety, přespávandy, akce v rámci
projektu 72 hodin, zeměpisné přednášky i pro veřejnost a další mimoškolní aktivity.
Žáci prvního stupně (včetně dětí z přípravné třídy) se zúčastnili přednášek p. Idy Pencové
zaměřených na PRIPRE (např. Správné chování, Nebezpečné situace, Jak překonat starosti ve
škole, Buďme kamarádi,…).
Pro žáky 8. a 9. ročníků byla již tradičně připravena úspěšná přednášku Pavla Pabiána
„Sex, drogy a vztahy“, těmto ročníkům byla určena i zdařilá dramatizace knihy Radka Johna
„Memento“. Žáci starších ročníků se také zúčastnili i tematické exkurze do Terezína.
V rámci projektové výuky bylo uspořádáno několik projektových dnů: Den Země, Náš
region, branné cvičení apod.
Během celého školního roku fungovaly zájmové kroužky, které žáci pravidelně využívali
(viz přehled v další části výroční zprávy).
Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili několika školení. Velmi užitečné bylo školení „Šikana
mezi žáky. Prevence a intervence“ pod vedením lektora PhDr. Davida Čápa. Díky projektu
Šance na úspěch se zúčastnili i dvoudenního školení v Doubici, kde byl velmi přínosný
seminář PhDr. Jana Svobody na téma „Proč se děti chovají, jak se chovají, a co s tím.“
V květnu 2017 proběhlo na škole vlastní dotazníkové šetření sociálního klimatu, jehož
výsledky byly pozitivní, došlo ve srovnání s předešlými roky k poklesu zde uvedených
negativních jevů. Rodičům i žákům slouží na webových stránkách internetová „Linka důvěry“
pro anonymní i adresné připomínky a dotazy. Na obou budovách je nainstalována „schránka
důvěry“ pro žáky školy.
Všem pedagogickým pracovníkům jsou k dispozici časopis Prevence (odborný měsíčník
určený ped. pracovníkům), odborná literatura a další dokumenty z oblasti primární prevence.
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9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a zapojení
školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Celkové údaje k DVPP
Počet účastníků akcí dle vyhl.
č. 317/2005 Sb.
150

Počet účastníků akcí ostatní
15

Počet Pp, kteří se nezúčastnili
žádné akce
0

V průběhu šk. roku 2016/17 se všichni ped. pracovníci zúčastnili čtyř celodenních
seminářů. Dva semináře proběhly v rámci výjezdu pedagogického sboru do Doubice – jednalo
se o semináře hrazené z projektu Šance na úspěch – zaměřené zejména na různorodost potřeb
žáků.
Další dva proběhly na konci prázdnin přímo ve škole – jeden seminář byl zaměřený na
problematiku spolupráce učitele s asistentem pedagoga, druhý byl zaměřen na hry ve
skupinách.
Dále se pedagogové vzdělávali v různých kurzech a seminářích dle jejich individuálních
potřeb. Vedením školy byla podporována zejména účast na kurzech zaměřených na jazykové
a přírodovědné vzdělávání. Dále byl kladen důraz zejména na problematiku společného
vzdělávání.
Veškeré tyto aktivity byly v souladu s dlouhodobým plánem DVPP (dalšího vzdělávání
ped. pracovníků).

10.Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
V tomto školním roce došlo k výrazné změně ve vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Začaly platit nové legislativní předpisy, změnil se způsob
financování, vykazování i spolupráce škol se školskými poradenskými zařízeními.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
V tomto školním roce byla evidence těchto žáků problematická, neboť po dobu dvou let
platí tzv. přechodné období, kdy jsou někteří nově diagnostikovaní žáci vykazování jako žáci
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s potřebou tzv. podpůrných opatření prvního až pátého stupně, a žáci, kteří nebyli nově
diagnostikováni, jsou vedeni jako žáci se zdravotním postižením.
Avšak ve všech případech jsou to žáci, kterým je věnována individuální péče jak přímo ve
vyučovacích hodinách, tak nad rámec výuky. Se žáky je pracováno dle doporučení školských
poradenských pracovišť – pedagogicko-psychologických poraden či speciálně-pedagogických
center.
V naší škole se vzdělává mnoho žáků se spec. vzdělávacími potřebami, ať již z důvodu
zrakového, sluchového či tělesného postižení, nebo z důvodu spec. poruch učení či chování.
Někteří žáci jsou znevýhodněni tím, že pocházejí z odlišných socio-kulturních podmínek.
Dále naši školu navštěvuje i několik žáků s odlišným mateřským jazykem, jedná se zejména o
žáky vietnamského původu.

Školní poradenské pracoviště
Na škole působí školní poradenské pracoviště, jehož součástí jsou dva výchovní poradci,
metodik primární prevence a v letošním roce v rámci projektu Šance na úspěch i školní
speciální pedagog na poloviční úvazek. Všichni tito pracovníci se podílí na zkvalitnění
výchovně vzdělávacího procesu, jsou k dispozici žákům i jejich zákonným zástupcům.

Přípravná třída
Výchovně vzdělávací proces v přípravné třídě je zpracován podle Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Obsah vzdělávání je součástí
Školního vzdělávacího programu pro přípravnou třídu „Jaro, léto, podzim, zima – celý rok je
prima“.
Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, vzdělávání je poskytováno
bezplatně. Děti se neklasifikují.
Prostory přípravné třídy jsou v oddělené a samostatné části přízemí hlavní budovy ZŠ.
Přípravná třída má k dispozici samostatnou učebnu, hernu, kuchyňku s jídelním koutem,
sociální zařízení a šatnu. Třída je vybavena novým, moderním nábytkem, který splňuje
všechny hygienické normy. Prostředí je podnětně a esteticky upraveno, děti se podílejí
na výzdobě. Dále je možno využívat další prostory školy (pracovny, tělocvična, školní
hřiště,…).
Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo přípravnou třídu celkem 15 dětí (8 chlapců a 7
děvčat). Z toho tři děti byly přijaty v průběhu školního roku.
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V přípravné třídě vyučuje kvalifikovaná učitelka, která se plně věnuje přípravě žáků na
bezproblémový vstup do prvního ročníku. Věnuje se logopedické nápravě, rozvíjí jemnou i
hrubou motoriku žáků, posiluje schopnost dětí začlenit se do kolektivu. Úzká spolupráce
s vyučujícími prvního ročníku, s tím spojená znalost prostředí, základních pravidel, také
přispívá k usnadnění nástupu do první třídy.

11.Zájmové vzdělávání
Školní družina a školní klub
Kromě pravidelné činnosti ve školní družině a ve školním klubu probíhaly různé
projektové dny např:
Pověsti ze Šluknova a okolí (1. oddělení)
Žáci pracovali s knihou Pověsti (Vlastivěda Šluknovského výběžku pro školy a veřejnost,
sebral Jaroslav Melichar). V rámci projektu 2x navštívili zámek, podnikli výlet do Království.
Po celý rok děti sbíraly body (obrázky k dané pověsti). Byly ohodnoceny diplomy a drobnými
dárky při závěrečném hodnocení.
Příběh „LICHOŽROUTŮ“ (2. oddělení)
Žáci po celý školní rok pracovali s knihou Lichožrouti (autor Pavel Šrut, ilustrátorka
Galina Miklínová). Cílem

projektu bylo posílení zájmu dětí o četbu, rozvoj fantazie a

představivosti, práce v kolektivu, vhodné využívání volného času.
Dál, výš, rychleji…. (1. a 2. oddělení)
Tento projekt byl zaměřen na rozvoj pohybových schopností dětí, zdravý životní styl –
aktivní využití volného času, zdravá strava (boj proti dětské obezitě – ovoce a zelenina...).
Mimoni (školní klub)
Mimoni – projekt vedl žáky k zamyšlení se nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a roztomilí
Mimoni slouží Gruovi a padouchovi? Aby se dopátrali pravdy, přečetli si společně knihu o
Mimoních, shlédli animovaný film a odpověď na výše uvedenou otázku našli hned v úvodu,
který mapuje historický vývoj Mimoňů. Rozvíjeli si přitom fantazii, představivost, estetické a
smyslové vnímání, práci v kolektivu..
S klubem žáci chodili i na různé další akce, např. do solné jeskyně, do místní pizzerie na
bowling, navštěvovali místní knihovnu, kde si půjčovali různé knihy, využívali také nabídky
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výstav ve Šluknovském zámku, kde byla i výstava na téma Mimoni, což se hodilo do tohoto
projektu.
Správný kamarád
Celoroční soutěž na téma: chování dětí – kamarádské vztahy, spolupráce, pomoc slabším a
pomalejším, respektování dětí – tolerance, rozvoj komunikace. Děti sbíraly srdíčka –
vyhodnocení proběhlo na konci školního roku.
Žáci se také zúčastnili různých soutěží např. výtvarné soutěže – Příběh vody, pořádané
Vodovody a kanalizacemi a.s. (žáci obsadili třetí místo), dále výtvarné soutěže – Poslední
den starého dubu – pořádané ORŽP města Šluknov k akci na Fukově.
Vychovatelé se žáky také podnikli několik výletů ve volných dnech např. do Zoologické
zahrady Děčín, na Brtnické ledopády, na pohádkový les v Krásné Lípě, podnikli výstup na
Jedlovou a Tolštejn a řadu dalších zdařilých akcí.

Přehled zájmových útvarů ve školním roce 2016/2017
název zájm. útvaru

pro ročník/stupeň

Vedoucí

Výtvarný kroužek

žáky 1. st.

M. Šimonková

Florbal

žáky 6.–9. ročníku

R. Matějka

Konverzace v Aj

žáky 7. a 8. ročníku

E. Coufalová

Florbal

žáky 2.–5. ročníku

T. Krákora

Dovedné ruce

žáky 3.–6. ročníku

R. Charouzková

Cvičení z matematiky

žáky 9. ročníku

L. Steklá, P. Gallová

Konverzace v AJ

žáky 3. ročníku

K. Zahejská

Učení a mluvení je hra

pro všechny žáky

I. Viktorinová

Pletení z pedigu

žáky 3.–5. ročníku

T. Krákora

Výtvarný kroužek

žáky 1.–5. ročníku

T. Rozvoral

Rybářský kroužek

žáky 1.– 9. ročníku

I. Ganišinová
J. Schneiderová,

Sportovní kroužek

žáky 1. a 3. ročníku

R. Kotuličová
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12. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Školní akce
Každoročně naše škola organizuje nebo je zapojena do velikého počtu různorodých aktivit.
Jedná se o soutěže popsané v následující kapitole. Dále o různorodé přednášky. Některé
přednášky jsou zaměřené na primární prevenci – ty jsou uvedeny v kapitole osm, dále se
jednalo o přednášky sloužící k posílení jednotlivých předmětů – zeměpisné, přírodovědné atp.
Na podporu čtenářské gramotnosti byly zaměřeny návštěvy knihovny realizované
v mnoha ročnících.
V souvislosti s kariérovým poradenstvím žáci navštívili různé podniky ve městě.
Seznámili se se vzdělávací nabídkou škol z výběžku. Ať již přímo při návštěvě této školy
nebo při prezentaci zástupců středních škol v rámci hodin či výstavy Vzdělávání
organizované Úřadem práce v Rumburku.

V neposlední řadě měli žáci i jejich zákonní

zástupci příležitost seznámit se se vzdělávací nabídkou okolních škol při třídních schůzkách
pro rodiče vycházejících žáků, kam jsou již tradičně zástupci jednotlivých škol zváni.
Naši učitelé spolu se svými žáky spolupracují i s mateřskou školkou, pro kterou připravují
ukázkové hodiny. Dále spolupracují s družební školou v Německu, kdy probíhají společné
aktivity německých a českých školáků. Navštěvují také ukázkové hodiny v ZUŠ (základní
umělecké škole).
Často jsou organizovány také akce, do kterých se mohou zapojit se žáky i jejich rodiče –
jedná se o různé oblíbené „přespávandy“, sportovní odpoledne, o besídky a samozřejmě o
dílničky přichystané na již tradiční adventní Den otevřených dveří.
I v letošním roce byly organizovány akce pro širokou veřejnost. Jednalo se o oblíbené
přednášky převážně s cestovatelskou tématikou, které si našly již stálé návštěvníky.
Nezapomínáme také na naše zaměstnance, ke stmelení kolektivu jsou pořádána různá
společná odpoledne, dvakrát ročně ke společnému posezení zveme i bývalé zaměstnance,
kteří si již užívají starobního důchodu.
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Soutěže 2016/17
Žáci školy se účastní mnoha soutěží z různých oblastí.
Některé soutěže jsou již tradiční a dlouhodobé. Zde se jedná zejména o sportovně
zaměřenou Šluknovskou ligu, ve které soutěží žáci druhého stupně ze základních škol ve
Šluknovském výběžku ve vybíjené, košíkové, atletice, florbalu, kopané a přehazované.
Další tradiční soutěží je DUHA – soutěž pro žáky sedmého ročníku organizovaná
kulturním oddělením MÚ Šluknov. Soutěžní klání je velmi různorodě zaměřeno – od tzv.
Pevnosti Boyard, kterou organizuje naše škola a vždy se setkává s velkým ohlasem
zúčastněných, po různé vědomostní či

sportovní úkoly. Závěrečné setkání soutěžících

tradičně organizuje SLŠ a SOŠ Šluknov ve svém arboretu.
Další dlouhodobé soutěže jsou zaměřeny ekologicky. Jedná se zejména o soutěž ve sběru
PET lahví, kterou organizuje odbor rozvoje a životního prostředí MÚ Šluknov. Díky ní se
naši žáci již od mala učí třídit odpad, tato soutěž je zejména díky hodnotným cenám mezi
žáky velmi oblíbená. Vybraní žáci druhého stupně zase plnili po celý školní rok úkoly
s ekologickou tématikou v rámci ekologické olympiády pořádané SLŠ a SOŠ Šluknov.
Naši žáci se také účastní tradičních olympiád, kdy nejlepší účastníci postupují do
okresního kola (letos se jednalo se o biologickou, geologickou a dějepisnou olympiádu.
Dvakrát se naši žáci umístili v okresním kole do desátého místa, v geologické olympiádě
dokonce na druhém místě.
Žáci od sedmého do devátého ročníku se účastní soutěže ve finanční gramotnosti, nejlepší
žáci opět postupují do okresního kola. Celá tato soutěž probíhá online.
Pro žáky v rámci školy byly zorganizovány i různé soutěže v anglickém jazyce – English
Challenge 2017, Cambridge Competition – jedná se o dlouhodobou celostátní soutěž týmů.
Dále se žáci zúčastnili různých literárních, výtvarných či recitačních soutěží.
Samozřejmě se do nich zapojili i žáci ŠD a děti z přípravné třídy, které dokonce v jedné ze
soutěží organizovaných Domem dětí a mládeže Rumburk získaly první místo.

Účast v přehlídkách a soutěžích vyhlášených MŠMT
Účastníci školní kolo
70

Účastníci okresní kolo

Účastníci oblastní kolo

9

0

Účastníci ústř. kolo

0

Přehled akcí školy včetně fotodokumentace je přílohou této výroční zprávy.
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13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí
V tomto školním roce nebyla realizována žádná inspekce na místě.
V květnu proběhlo výběrové testování žáků, v naší škole byl testován pátý ročník a to
z anglického jazyka, matematiky a z oblasti Člověk a jeho svět. Celkově žáci dosáhli
průměrných výsledků, což odpovídá i jejich předpokladům. Se závěry testování pracují
vyučující v rámci metodických orgánů, tak aby byly efektivně využity ke zkvalitnění
vzdělávacího procesu.
Škola byla zapojena do dvou inspekčních elektronických zjišťování (IEZ), jejichž výsledky
jsou zveřejňovány souhrnně na stránkách ČŠI.
Jednalo se o inspekční elektronické zjišťování k problematice:
 využívání digitálních technologií a strategické plánování
 participace žáků na fungování základní školy a využívání individuálních výchovných
plánů.

14.Přehled o celkovém hospodaření školy za rok 2016

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

ZŠ

ŠJ
23732592
549468
23757468
524592

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

Celkem
693000
1131235
2011878
-187643

24425592
1680703
25769346
336949

STAV k 31.12.2016
30000
835991,41
58931
787866,34
242389,21

18

Čerpání prostředků zřizovatele na provoz
Náklady celkem
Výnosy celkem
Dotace celkem

Rozpočet

Škola

Rozpočet

4114000
411500

4027376
579468

1685000 2011878
992000 1131235

4695500

ŠJ
0

0

6039254
1680703

HV 336949

Doplňková činnost

Celkem

Výnosy

Náklady

Zisk

490127

442576

47551

Podrobné přehledy hospodaření jsou přílohou VZ.

15. Údaje o zapojení školy do mezinárodních a
rozvojových programů a o předložených a školou
realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
Stěžejním projektem v letošním roce byl projekt Šance na úspěch. Jedná se o dlouhodobý
tříletý projekt, který začal v září 2016 – projekt zavádí nové mechanismy přímé podpory a
poradenství ve vzdělávání žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného
prostředí (činnost školních asistentů, školních speciálních pedagogů), současně rozvíjí
kompetence pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání a vytváří podmínky pro tvorbu
dlouhodobých koncepcí rozvoje inkluzivního vzdělávání. Do projektu je zařazeno pouze šest
škol v ČR. Z tohoto projektu škola získá každý rok cca 1 mil. Kč, z čehož zhruba 800 tis.
navýší mzdový rozpočet (bude použito zejména na úhradu platu školního spec. pedagoga a
školních asistentů).
Stejně jako v uplynulých letech čerpala škola z projektu Rozvojový program MŠMT –
„Podpora financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním“
finance na úhradu platu asistenta pro sociálně znevýhodněné žáky. Těchto žáků je v naší škole
značný počet a asistent napomáhá pedagogům při jejich snaze o úspěšné zapojení těchto žáků
do výchovně vzdělávacího procesu. Snahou všech je eliminace školní neúspěšnosti těchto
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žáků, aby dosáhli co nejlepších výsledků s ohledem na jejich schopnosti a mohli dále
pokračovat ve vzdělávání.
Dále byl již v průběhu roku připravován projekt k čerpání peněz z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, který byl v červenci 2017 schválen a od 1. 8. 2017 realizován.
Jedná se o projekt, jehož většina aktivit bude probíhat v následujících dvou školních rocích.
Dále jsme se v roce 2017 zapojili do Rozvojového programu MŠMT – Bezplatná výuka
českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí. Peníze získané z tohoto
programu jsou určeny k nákupu pomůcek sloužících k výuce českého jazyka žáků cizinců,
kteří nejsou ze zemí EU – u nás se jedná zejména o žáky z Vietnamu, kteří se přistěhovali
v průběhu školní docházky. Dále se jedná o posílení mzdového fondu pro ty vyučující, kteří se
výuce českého jazyka u těchto žáků věnují i mimo běžnou výuku.

16. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, stížnosti,
správní řád, úrazovost
Informace
Celkový počet písemných žádostí o informace: 0
Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0

Stížnosti
V průběhu školního roku nebyla řešena žádná stížnost.

Správní řízení
Počet vydaných správních rozhodnutí za školní rok 2016/17:

182

Úrazovost:
Celkový počet evidovaných úrazů

83 / 38 dívek

Odeslané záznamy o úrazu podle Vyhl. č. 64/2005 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) 5 / 4 dívky
Odeslané záznamy o úrazu podle Vyhl. č. 64/2005 Sb. § 2 odst. 4

5 / 5 dívek

Aktualizace záznamu o úrazu (k 27. 09. 2017)

10 / 9 dívek
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17. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve
vzdělávání.
Na škole nepracuje odborová organizace.
Škola spolupracuje s:
• pedagogicko-psychologickými poradnami v regionu
• speciálně-pedagogickými centry v regionu
• střediskem výchovné péče Jiříkov
• Úřadem práce Rumburk
• školami a školskými zařízeními jak ve Šluknově, tak v regionu
• s odborem vnitřních věcí MÚ
• s odborem sociálních věcí při MÚ Rumburk,
• s městskou policií, popřípadě s Policií ČR
• Vietnamskou komunitou Rožany
• Hasičským záchranným sborem, Českým červeným křížem
• místními podniky – Plaston, Kamenoprůmyslové závody…
• se zájmovými spolky (včelaři, rybáři…)
Výroční zprávu Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín
za školní rok 2016/2017 zpracovala ředitelka školy Mgr. Renata Sochorová.
Výroční zprávu schválila Školská rada na svém zasedání dne 25. 10. 2017 .
Ve Šluknově 14. 10. 2017

Mgr. Renata Sochorová
ředitelka školy
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Přílohová část Výroční zprávy 2016/17
-

fotodokumentace

-

seznam akcí školy

-

výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace k 31. 12. 2016

-

rozvaha příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2016

22

