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 ulici T. G. Masaryka a sdružuje část tříd prvního stupně, druhý stupeň, školní klub
a přípravnou třídu. V budově v ulici 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, v té je i jedno oddělení školní družiny.
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
datová schránka: 25rpdw6
www.zssluknov.cz

Škola sdružuje:

ZÁKLADNÍ ŠKOLU
ŠKOLNÍ DRUŽINU
ŠKOLNÍ JÍDELNU
ŠKOLNÍ KLUB

Zřizovatel:

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

IZO
IZO
IZO
IZO

102 065 373
116 100 419
102 641 056
166 101711

kapacita 610 žáků
kapacita 90 žáků
kapacita 400 stravovaných
kapacita 200 žáků

Údaje o vedení školy: ředitelka školy Mgr. Renata Sochorová (vých. poradkyně II.st.)
zástupkyně pro I. st. Mgr. Lenka Líbalová (vých. poradkyně I. st.)
zástupkyně pro II. st. Mgr. Gabriela Krebsová
Školská rada:

předseda: Luft Tomáš
členové: Baboráková Eva, Kindermannová Viola, Kociánová Jana,
Krebsová Gabriela, Líbalová Lenka, Sivák Josef, Slavíková
Silvie, Vomelová Jana
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2. Charakteristika školy
Škola je spádovou pro oblast Šluknova. Navštěvuje ji zhruba 450 žáků – počty se
v průběhu roku mění, dochází k poměrně velké migraci žáků z důvodu častého stěhování
některých rodin. Naprostá většina žáků je ze Šluknova, ale školu navštěvují i žáci z okolních
obcí či měst – např. z Jiříkova, Rumburka, Mikulášovic, Lipové, Velkého Šenova, Starých
Křečan.
Škola má tři budovy. V hlavní budově v ulici T. G. Masaryka sídlí ředitelství školy a
administrativní úsek. V letošním školním roce zde byl umístěn 5. 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 některým
pracovnám náleží i 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 druhého a třetího ročníku,
školní poradenské pracoviště. V novější části budovy byly v tomto školním roce třídy prvního
a čtvrtého ročníku a učebna informatiky. V zadním traktu je prostorný dvůr, který bývá
využíván při hodinách tělesné výchovy nebo pro činnost školní družiny, a školní zahrada.
V Zahradní ulici je školní jídelna. V přízemí bylo nově otevřeno třetí oddělení školní
družiny a v průběhu tohoto školního roku zde byly budovány prostory pro čtvrté oddělení,
které se bude otvírat v následujícím školním roce.

2.1 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 provoz

1
2

dále jen MO
dále jen PK
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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.
I v tomto školním 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.

2.2 Školní družina (ŠD) a školní klub (ŠK)
Zájmové vzdělávání poskytuje své služby od 6.00 hod. do 16.30 hod., zajišťují jej čtyři
pedagogičtí pracovníci, z toho jeden na částečný 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 všech oddělení školní družiny i školního klubu.

2.3 Přípravná třída
Přípravná třída byla při ZŠ J. Vohradského Šluknov zřízena ve školním roce 2017/2018 již
pátým rokem, a to dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělání (Školský zákon). V tomto školním roce byla již určena pouze pro
děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky, přesto byla opět naplněna na
maximální kapacitu 15 žáků.
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
3.1 Vybavení školy
Všechny třídy školy jsou vybaveny stavitelným žákovským nábytkem. V učebnách jsou
keramické tabule s magnetickou úpravou povrchu. Na druhém stupni jsou kombinované pro
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popis křídou a fixem. Na prvním stupni jsou pouze pro popis křídou a tam, kde je k dispozici
dataprojektor, je navíc bílá keramická tabule s magnetickým povrchem.
Na škole je k dispozici 95 PC sestav, 37 notebooků – všechny s připojením na internet,
z toho 65 PC slouží k činnosti žáků. Ostatní jsou určeny 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. Dále je ve škole k dispozici sedm tabletů, určených převážně k výuce žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Stále je doplňováno vybavení dataprojektory, na prvním stupni interaktivními. V tomto
roce se k výuce používalo již třicet šest dataprojektorů, z toho deset interaktivních, a tři
interaktivní tabule. Průběžně se doplňuje také programové vybavení, dle potřeb je
aktualizován základní software. Do technického vybavení patří i audiotechnika, která se
využívá zejména při výuce jazyků. V několika odborných pracovnách a v prostorech pro
zájmové vzdělávání jsou k dispozici televize s DVD přehrávači. Pro potřeby učitelů, žáků i
administrativy jsou k dispozici tři kopírky a sedm tiskáren.
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.

3.2 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.
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. Před začátkem školního roku bylo
nábytkem vybaveno i třetí oddělení školní družiny ve školní jídelně, tak aby mohlo být od září
2017 spuštěno. Dále byly i tento rok nově zakoupeny tři interaktivní dataprojektory a
keramické tabule, kterými byly vybaveny první třídy, aby vyučující mohli využívat moderní
didaktickou techniku.
V průběhu roku byla kompletně zrekonstruována učebna v přízemí v budově školní
jídelny. Tato učebna byla dříve pronajímána autoškole, v dalším roce bude sloužit čtvrtému
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oddělení školní družiny. Byla zde vyměněna a zateplena podlahová krytina, vymalováno a byl
nakoupen nový nábytek včetně didaktických pomůcek.
O hlavních prázdninách v roce 2018 proběhly z hlediska údržby větší akce – na hlavní
budově byly vymalovány všechny kmenové učebny včetně přípravné třídy. Po několika
desítkách let byl opraven i e-mailový nátěr, včetně zednických prací.
Na škole Žižkova došlo k zateplení třetího oddělení školní družiny a výměně podlahové
krytiny, oddělení bylo nově vymalováno a vznikl zde pěkný prostor k zájmové činnosti.
V přízemí nové budovy došlo k vybudování sborovny pro ped. pracovníky z prvního
ročníku tak, aby byli na stejném patře se svými žáky. Zázemí pro uklízečky, které zde bylo
dříve, bylo přestěhováno do přízemí staré budovy, do prostoru vzniklého přepažením dílny.
Sklad učebnic byl přestěhován do prostor bývalé plynové kotelny.
Průběžně bylo modernizováno i počítačové vybavení, včetně školní sítě. Doplňování a
modernizace vybavení pro výuku je popsáno v předchozích kapitolách.
Největší investiční akcí, která začala o prázdninách 2018 byl projekt zřizovatele na úsporu
energií. V rámci tohoto projektu započaly práce na vybudování plynové kotelny na hlavní
budově školy a ve školní jídelně. V budově v Žižkově ulici došlo k zrušení jedné z kotelen a
k modernizaci druhé. Zároveň byly v budovách upraveny topné větve tak, aby bylo vytápění
ekonomičtější. Radiátory byly osazeny termoventily. Na hlavní budově byla ve všech třídách
instalována čidla a k radiátorům bylo přivedeno ovládání, které umožní elektronickou regulaci
vytápění. Součástí tohoto projektu je i rekonstrukce stropu v tělocvičně, na něj bude
instalováno topení a nové osvětlení. Dokončení těchto prací bude až počátkem školního roku
2018/19.

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 46 členný pedagogický sbor včetně jedenácti asistentů pedagoga a tří
vychovatelek a jednoho vychovatele ve školní družině a školním klubu (většina asistentů
pracuje na částečný úvazek, dva mají současně část úvazku jako vychovatelé). Počty
pedagogických pracovníků stále stoupají – zejména v souvislosti s asistenty pedagoga
doporučenými jako podpůrné opatření a s rozšiřováním zájmového vzdělávání.
Ekonomický úsek zajišťují účetní a hospodářka. Správu počítačové sítě zajišťuje jeden
pracovník na částečný úvazek. Na správním úseku pracuje pět uklízeček a dva školníci (jeden
byl v tomto šk. roce dlouhodobě nemocný, na část roku byl přijatý zástup). Školní jídelna má
čtyři zaměstnance.

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

učitelé přepočteno

vychovatelé fyzicky

vychovatelé
přepočteno

33

30,25

4

3

Údaje o počtu pracovníků za organizaci
asistenti fyzicky

asistenti přepočteno

PP celkem fyzicky

PP celkem přepočteno

11

9,5

46

42,75

Údaje o počtu pracovníků za organizaci
NP fyzicky

NP přepočteno

celkem zaměstnanců

Celkem přepočteno

15

14,02

61

56,77

Z celkového počtu ped. pracovníků necelých 10 % nesplňuje kvalifikaci – jedná se o
magistersky vzdělaného učitele Aj, který si doplňuje certifikát z anglického jazyka, dále o
jednu vyučující 1. stupně, která studuje navazující magisterské studium, o učitele fyziky,
který tento obor dálkově studuje a dva pedagogy zaměstnané na částečný úvazek na výuku
tělesné a hudební výchovy. Dvěma z těchto pedagogů skončil v červnu pracovní poměr na
dobu určitou a na jejich místo nastoupí v následujícím školním roce kvalifikovaní
pedagogové.

3

údaje k 30. 6. 2018
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5.2 Změny v personálním obsazení ve školním roce 2017/2018
Na začátku školního roku 2017/18 byli nově přijati dva pedagogové na plný úvazek a dva
na částečný. Důvodem byl odchod jednoho kolegy na konci minulého šk. roku z důvodu
stěhování a nárůst počtu tříd. Dále byli přijati tři noví asistenti pedagoga na základě
doporučení školského poradenského zařízení.
Z důvodu otevření nového oddělení školní družiny a rozšíření provozní doby byli přijati
dva vychovatelé na částečný úvazek.
V průběhu roku došlo k jedné výměně na pozici asistentky pedagoga. Na správním úseku
odešla jedna uklízečka do starobního důchodu, za ni byla přijata náhrada.
Na konci školního roku skončila prac. smlouva jedné asistentce, která navázala
rodičovskou dovolenou. Dále skončil pracovní poměr na dobu určitou dvěma
nekvalifikovaným pedagogům.

6. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a
následném přijímání žáků, následné vzdělávání žáků
6.1 Údaje o zápisu pro šk. rok 2018/19
Zápis do prvního ročníku proběhl 4. 4. 2018, dodatečný zápis se konal 11. 4. 2018.
Žáci řádně zapsaní do prvního ročníku: 62 žáků poprvé u zápisu
24 žáků po OŠD
U 17 z těchto zapsaných žáků byl povolen odklad školní docházky pro šk. rok 2018/2019.

6.2 Přípravná třída
Přípravná třída

15 žáků přijato ke vzdělávání ve šk. roce 2018/19

6.3 Následné vzdělávání žáků, odchody na jiný typ školy
Přestup na speciál. zákl. školu
1 žák/ 0 dívek
Vycházející žáci
na víceleté gymnázium přijato
3 žáci / 2 dívky
vycházející žáci z nižších ročníků
7 žáků / 6 dívek
vycházející žáci z 9. ročníku
32 žáků / 14 dívek
žádost o prodloužení školní docházky 2 žáci / 1 dívka
Počty v této kapitole jsou na srovnatelné úrovni s předchozím rokem. Stále je přijímáno do
prvního ročníku více žáků než ze školy odchází. Dochází tedy k mírnému nárůstu počtu žáků.
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7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
7.1 Výsledky vzdělávání za školní rok 2017/18
1. pololetí
vyznamenání

2. pololetí

prospělo

227

neprospělo

191

2. st. z chování
3
omluvené hod. / žák
20 289 /46,216

vyznamenání

12

3. st. z chování

217

1 462 / 3,330

neprospělo

183

2. st. z chování

0
neomluvené hod. / žák

prospělo

2
omluvené hod. / žák
30 652/ 71,617

28
3. st. z chování
3

neomluvené / žák
323 / 0,755

Výsledky vzdělávání jsou srovnatelné s předchozím rokem. Mírně se snižuje školní
neúspěšnost na prvním stupni, což je pravděpodobně způsobené cíleným působením na tyto
žáky v rámci projektů, do kterých je škola zapojena. Téměř na polovinu klesl počet žáků
hodnocených sníženým stupněm z chování. Klesl i celkový počet neomluvených hodin. Vyšší
počet neomluvených hodin v prvním pololetí byl způsoben jednotlivci, jejichž zanedbávání
povinné školní docházky bylo řešeno s pomocí Policie ČR a OSPOD Rumburk.

7.2 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.

7.3 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 bývá povinné – v rámci výběrového testování ČŠI – v tomto roce se
jednalo o testování devátého ročníku z mediální výchovy.
Dále si pak škola pravidelně objednává externí testování od společnosti Kvalita školy
o.p.s. Zde jsou žáci naší školy testováni již sedmým 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 při mimoškolních
aktivitách.
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. Některé školní
akce byly určeny i pro 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.
Pro žáky bylo realizováno v průběhu roku několik přednášek z oblasti primární prevence –
lektory byli pracovníci Městské policie Šluknov, Střední zdravotnické školy a OA Rumburk,
VOŠ a SOŠ Varnsdorf, Teen Chalenge Šluknov, studentky Gymnázia Rumburk, Policie ČR.
Témata byla různorodá s ohledem na věk žáků a aktuálně řešené problémy (zdravý životní
styl, bezpečné chování k cizím lidem, bezpečný internet, chlapecká a dívčí puberta, nebezpečí
návykových látek, trestně-právní odpovědnost mladistvých, správně vybavené kolo apod.).
Většina tříd se zúčastnila preventivní akce pořádané městem Šluknov a Schrödingerovým
institutem SI DEN A FREE PARK.
V rámci projektové výuky bylo uspořádáno několik projektových dnů: Den Země, Náš
region, Ochrana člověka za mimořádných situací, Dopravní výchova, První pomoc, Branné
cvičení, ve kterých je značná část zaměřená na prevenci soc. pat. jevů.
Mnoho aktivit také cíleně podporuje zájem žáků o ochranu životního prostředí a o město,
ve kterém žijí. Žáci se pravidelně účastní celostátní dubnové akce Ukliďme Česko a říjnové
akce 72 hodin – Ruku na to!, při nichž se podílejí na úklidu ve Šluknově a jeho okolí.
Během celého školního roku fungovaly zájmové kroužky, které žáci pravidelně využívali
(viz přehled v další části výroční zprávy).
Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili několika školení s preventivní tématikou. Zejména
seminář zaměřený na práci s předsudky realizovaný v rámci projektu Šance na úspěch úzce
souvisí s preventivním programem školy.
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. V letošním roce nebyly schránky využity.
V rámci minimálního preventivního programu v souvislosti s usnadněním přechodu mezi
jednotlivými stupni školy podporujeme také úzkou spolupráci mezi prvním stupněm a
mateřskou školou. V letošním roce došlo k několika společným akcím školáků a předškoláků.
Dále byl připraven Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče, který se setkal
s velkým ohlasem. Tyto akce měly za úkol seznámit budoucí školáky i jejich rodiče se
školním prostředím, odbourat strach z neznámého. Zároveň zde byly rodičům k dispozici
školní spec. pedagožka a vyučující z přípravné třídy, které zákonným zástupcům v případě
potřeby doporučily, na co se zaměřit, aby dítě bylo připraveno na vstup do školy.
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Spec. pedagožka nabídla i možnost individuální práce s dítětem před nástupem do školy.
Obdobně důležitým mezníkem je i přechod mezi prvním a druhým stupněm. Pro co
nejhladší průběh a omezení obav žáků byla v letošním roce připravena vyučujícími druhého
stupně zdařilá akce Předávání klíčů. Při této odpolední akci, na kterou se dostavili téměř
všichni žáci pátého ročníku i se svými rodiči, se všem představili jednotliví vyučující druhého
stupně a následně žáci devátého ročníku hravou formou představili nové předměty, které žáky
čekají na druhém stupni. Po splnění úkolů obdrželi páťáci od deváťáků symbolicky klíč od
„velké školy“.
V průběhu celého školního roku byly podporovány i další společné aktivity prvního a
druhého stupně.
Všem pedagogickým pracovníkům jsou k dispozici časopis Prevence (odborný měsíčník
určený ped. pracovníkům), odborná literatura a další dokumenty z oblasti primární prevence.

9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a
zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
9.1 Celkové údaje k DVPP
Počet účastníků akcí dle vyhl.
č. 317/2005 Sb.
178

Počet účastníků akcí ostatní
11

Počet Pp, kteří se nezúčastnili
žádné akce
0

V průběhu šk. roku 2017/18 se všichni ped. pracovníci zúčastnili jednoho dvoudenního a
dvou celodenních seminářů. Dvoudenní seminář proběhl v rámci výjezdu pedagogického
sboru do Blíževedel – jednalo se o seminář hrazený z projektu Šablony I – zaměřený zejména
na spektrum metod učení. Cílem bylo seznámení všech pedagogů s množstvím výukových
metod tak, aby výuka byla pestrá a vyhovovala různým typům žáků. Další dva proběhly
v květnu a srpnu 2018 – jeden seminář byl zaměřený na problematiku předsudků a druhý na
komunikaci. Tyto semináře byly realizovány v rámci projektu Šance na úspěch.
Také vedení školy se pravidelně a průběžně vzdělávalo. Kromě účasti na výše uvedených
seminářích absolvovaly ředitelka a její zástupkyně osmdesátihodinový kurz mentorských
dovedností. Obě zástupkyně se v rámci projektu Společně k inkluzivnímu vzdělávání, který
v roce 2018 organizuje ČOSIV z.s. (Česká společnost pro inkluzivní vzdělávání), účastní
různých aktivit – sdílení zkušeností, workshopy, semináře v oblasti inkluzivního vzdělávání,
zahraniční stáž. Ředitelka školy se zapojila do projektu Implementace Krajského akčního
plánu Ústeckého kraje jako členka Odborné metodické skupiny pro inkluzívní vzdělávání.
Dále se vedení školy pravidelně účastní Valných hromad Asociace ředitelů základních škol,
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kde se projednává aktuální problematika základního školství. Neméně důležité jsou také různé
semináře zaměřené na ekonomiku škol a tvorbu a realizaci projektů.
Dalším důležitou oblastí je jazykové vzdělávání. Osm vyučujících anglického jazyka
absolvovalo roční kurz zaměřený na metody učení v Aj.
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, čtenářskou gramotnost. Dále byl kladen důraz 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
I v tomto školním roce došlo k nárůstu počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Při vzdělávání těchto žáků jsou vyučujícím nápomocni členové školního poradenského
pracoviště – zejména školní speciální pedagog a výchovní poradci.

10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
I nadále byla evidence těchto žáků problematická, neboť ještě v tomto školním roce platí
tzv. přechodné období, kdy jsou někteří nově diagnostikovaní žáci vykazováni jako žáci
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. Žákům je zajišťována pedagogická intervence i předměty speciálně pedagogické péče.
V naší škole se vzdělává mnoho žáků se spec. vzdělávacími potřebami, ať již z důvodu
zrakového, sluchového, mentálního či tělesného postižení, nebo z důvodu spec. poruch učení
či chování. Někteří žáci jsou znevýhodněni tím, že pocházejí z odlišných sociokulturních
podmínek. Dále naši školu navštěvuje i několik žáků s odlišným mateřským jazykem, jedná se
zejména o žáky vietnamského původu.

10.2 Školní poradenské pracoviště
Na škole působí školní poradenské pracoviště, jehož součástí jsou dva výchovní poradci,
metodik primární prevence a v letošním roce i školní speciální pedagog na plný úvazek.
Všichni tito pracovníci se podílí na zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu, jsou
k dispozici žákům i jejich zákonným zástupcům. Na obou budovách bylo vytvořeno zázemí
pro individuální činnost s dětmi pro školního speciálního pedagoga, v případě potřeby i pro
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asistenty pedagoga. Školní spec. pedagog se také výraznou měrou podílí na zajišťování
kompenzačních a výukových pomůcek pro tyto žáky a dbá o jejich správné využívání.
Speciální pedagog také koordinuje činnost asistentů pedagoga, se kterými se pravidelně
jednou týdně schází na týmových poradách.

10.3 Přípravná třída (PT)
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, je jim však zpracováno závěrečné hodnocení, ve kterém jsou
zejména oceněny jejich individuální pokroky.
V tomto školním roce již byla přípravná třída určena pouze pro žáky s odkladem povinné
školní docházky a s doporučením školského poradenského zařízení.
Dětí z přípravné třídy mohou odebírat obědy ve školní jídelně i být zapsáni do školní
družiny, čehož zákonní zástupci často využívají.
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. Prostředí je podnětně a esteticky upraveno. O prázdninách 2018 byly
prostory vymalovány, opatřeny omyvatelným barevným emailovým nátěrem, rozšířeny o
relaxační místnost. Děti se podílejí na výzdobě. Dále mohou využívat další prostory školy
(pracovny, tělocvična, školní hřiště,…).
Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo přípravnou třídu celkem 15 dětí (7 chlapců a 8
děvčat). V průběhu šk. roku se jeden chlapec z důvodu stěhování odhlásil, na jeho místo byl
přijat jiný.
V přípravné třídě vyučuje kvalifikovaná učitelka, která se plně věnuje přípravě žáků na
bezproblémový vstup do prvního ročníku. Věnuje se i logopedické nápravě, rozvíjí jemnou i
hrubou motoriku žáků, posiluje schopnost dětí začlenit se do kolektivu.
V tomto školním roce zde na základě doporučení školského poradenského zařízení
působila i asistentka pedagoga, která pod vedením paní učitelky pomáhala dětem překonávat
výchovně vzdělávací nesnáze.
Děti z přípravné třídy se také zapojovaly do všech akcí (kulturních, sportovních aj.) a
projektů, které byly určeny pro žáky 1. stupně. Během těchto aktivit se setkávaly a
spolupracovaly zejména s žáky 1. ročníku, čímž docházelo k plynulé adaptaci dětí na školní
prostředí. Činnost přípravné třídy je i veřejností hodnocena velmi kladně a zájem o umístění
dětí do PT neustále roste.
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11. Zájmové vzdělávání a mimoškolní aktivity
11.1 Školní družina a školní klub
V naší základní škole nezačínají a nekončí aktivity s prvním či posledním zvoněním.
V letošním školním roce jsme otevřeli tři oddělení školní družiny. Dvě oddělení jsou
v budově tzv. „malé školy“ v ulici Žižkova a třetí oddělení bylo otevřeno v nově
zrekonstruovaných prostorech v přízemí školní jídelny. Hned v prvním týdnu byla všechna
oddělení naplněna do plného počtu třiceti žáků. Ranní družina se otevírá již v šest hodin a
odpolední končí v letošním roce v půl páté. Prodloužení provozní doby je rodiči hojně
využíváno.
Pro starší žáky je k dispozici školní klub, který využívá pro svou činnost podkrovních
prostor v hlavní budově. Žáci zde mají k dispozici různé společenské či didaktické hry,
počítač, vhodné prostředí k relaxaci. Mohou sem přijít ráno před vyučováním – vchod se
otevírá vždy ve čtvrt na osm. Dále zde mohou pobývat v době polední přestávky před
odpoledním vyučováním, popřípadě mezi koncem výuky a začátkem hlavní činnosti školního
klubu. Hlavní činnost školního klubu probíhá každý den mezi druhou a půl čtvrtou.
V jednotlivých dnech v týdnu probíhají aktivity různého zaměření. Žáci mohou školní klub
navštěvovat buď každý den, nebo si mohou vybrat konkrétní den podle zaměření.
V pondělí probíhají esteticko-výtvarné činnosti, v úterý sportovní činnost v tělocvičně, ve
středu rukodělné aktivity – např. šití, ve čtvrtek opět sportovní činnost – zaměření je dle
zájmu dětí, v pátek se hrají didaktické či společenské hry.
Pod školní klub patří i všechny zájmové kroužky, které vedou naši pedagogové někdy i ve
spolupráci s dobrovolníky z řad veřejnosti. V tomto roce se jednalo o zájmové útvary
uvedené v následující tabulce.

11.2 Přehled zájmových útvarů ve školním roce 2017/2018
název zájm. útvaru

pro ročník/stupeň

vedoucí

Příprava na přij. zkoušky

žáky 5. ročníku

R. Jirků

Florbal

žáky 6.–9. ročníku

R. Matějka

Sportovní kroužek

žáky 3.–5. ročníku

T. Krákora

Cvičení z matematiky

žáky 9. ročníku

A. Švarcová, P. Gallová

Fotbal

žáky 1.–5. ročníku

H. Balogová, p. Sokol

Pletení z pedigu

žáky 3.–5. ročníku

T. Krákora

Výtvarný kroužek

žáky 1.–5. ročníku

T. Rozvoral

Výtvarný kroužek

žáky 1.–5. ročníku

R. Charouzková

Výtvarný kroužek

žáky 1.–5. ročníku

M. Šimonková
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Rybářský kroužek

žáky 1.–9. ročníku

I. Ganišinová

Mažoretky I

žáky 1. ročníku

M. Poláčková

žáky 1. a 2. ročníku

H. Balogová
R. Hipská

Mažoretky II

Mimo pravidelné činnosti probíhaly ve školní družině a ve ŠK různé projektové dny např:
Pohádkové putování (1. a 3. oddělení)
Žáci po celý školní rok objevovali s pohádkovými postavami pohádky známé i neznámé.
Hráli si, plnili různé úkoly, soutěžili, malovali, tvořili z odpadového materiálu, vyráběli
drobnosti. Cílem projektu bylo posílení zájmu dětí o četbu, rozvoj fantazie a představivosti,
práce v kolektivu, vhodné využívání volného času. Žáci navštěvovali místní knihovnu, kde si
půjčovali pohádky.
Cesta kolem světa s kocourem Hubertem (2. oddělení)
Žáci se zábavnou formou seznamovali s vybranými zeměmi z jednotlivých světadílů.
Formou čtení, her a výtvarných technik si žáci přiblížili tradice, zvyky a kulturu vybraných
států. Cílem projektu byl rozvoj čtenářské gramotnosti, práce s literárním textem, prohloubení
geografických znalostí, rozvoj představivosti a fantazie, výtvarná a pracovní činnost
související se čteným slovem, spolupráce žáků, rozvoj tělesné stránky a zdravé soutěživosti.
Dál, výš, rychleji… (1., 2., 3. oddělení)
Po celý rok si žáci zlepšovali fyzickou zdatnost, pružnost a pohyblivost. Plnili úkoly
v tradičních i netradičních disciplínách. Při pohybu využívali sportovní náčiní. Změřili své
síly při zimní a letní olympiádě ŠD, paralympiádě, kde si vyzkoušeli sporty s hendikepem.
Správný kamarád
Celý školní rok se žáci učili být správným kamarádem. Rozvíjeli kamarádské vztahy,
spolupráci, pomoc slabším, komunikaci, toleranci. Na konci šk. roku byl vyhodnocen největší
kamarád.
Žáci z družin a klubu během roku spolupracovali na společných akcích (Halloweenská
diskotéka, Karneval, Hry bez hranic, Pálení čarodějnic, Sportovní odpoledne děti dětem…).
Vychovatelé podnikli se žáky a jejich rodiči ve volných dnech několik výletů (Dymník,
Strom pro zvířata, Jedlová a Tolštejn, Tanečnice, Severní stopa, Arboretum).
Důsledkem těchto pestrých aktivit je stále rostoucí zájem o umístění žáků do školní družiny
či školního klubu.

11.3 Další mimoškolní aktivity
Naši pedagogové organizují i různé další aktivity.
Na prvním stupni probíhá v rámci projektu Šance na úspěch v každém ročníku tzv.
odpolední školní klub – vyučující spolu se školní asistentkou každý týden po vyučování
připraví pro žáky na jednu hodinu procvičování učiva a na druhou hodinu různé činnosti
vedoucí k všestrannému rozvoji žáků (sportovní, výtvarné …).
Učitelé a asistenti žákům na prvním i druhém stupni také nabízejí pravidelné doučování.
Rozpis je k dispozici na webových stránkách školy.
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Žákům se po vyučování také pravidelně věnuje naše školní speciální pedagožka Iveta
Viktorinová. Vede logopedická cvičení, nápravu specifických poruch učení, doučuje cizince
český jazyk, je k dispozici žákům i rodičům v případě potřeby konzultace problémů.
Snažíme se také rozvíjet u žáků jejich nadání, podporovat talent a různorodé zájmy.
Mgr. Zahejská vedla Čtenářský klub, který byl zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti,
měl povzbudit zájem žáků o četbu.
Mgr. Steklá na druhém stupni vedla Klub logiky a deskových her. Žáci si měli zábavnou
formou procvičovat logické uvažování a různé strategie k řešení problémů.
Na naší základní škole jsme se v tomto školním roce pustili do projektu pravidelných
tematických odpolední určených našim žákům, které pořádala Mgr. Chadimová ve spolupráci
se svými kolegy. V tento den pro žáky připravovali různé zajímavé činnosti. A že bylo z čeho
vybírat – od přednášek, soutěží, až po možnost vyzkoušet si spoustu netradičních aktivit
(např. lukostřelba, zajímavosti ze světa lesnictví, hlavolamy, Kin-ball…).
Další aktivity v naší škole organizují jednotlivci či různé neziskové organizace.
Pan Matějka vedl kroužek anglického jazyka pro žáky čtvrtého ročníku.
V rámci smlouvy se Schrödingerovým institutem jsou našim žákům každou středu ve
velkém sále tělocvičny k dispozici trenéři basketbalu, na malém sále se schází kroužek
mladých záchranářů.
Paní Mrázková z SK Viktorie vede v rámci projektu Děti na startu v malém sále
tělocvičny každé pondělí pohybovou přípravu pro děti od čtyř do devíti let.
Talentovaní žáci si po vyučování mohou poměřit své znalosti a dovednosti v různých
soutěžích – bližší informace jsou v kapitole 11.5.

11.4 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. Pro žáky byl zajímavý i březnový pořad Listování knihou známého herce
Lukáše Hejlíka, který žákům spolu s kolegyní předčítal z knížek vhodných pro jejich věk.
Ke zpestření výuky slouží i různé výstavy a akce pořádané odborem kultury města
Šluknov, některé přímo navazují na výuku – např. putovní výstava o Anně Frankové nebo
Egypt dar Nilu. V letošním šk. roce jsme také využili nabídky Kruhu přátel vážné hudby a ve
spolupráci s nimi jsme pro žáky zajistili kytarový koncert vážné hudby, který se u žáků setkal
s příznivým ohlasem.
V souvislosti s kariérovým poradenstvím žáci navštívili různé podniky ve městě.
Seznámili se se vzdělávací nabídkou středních škol z výběžku. Ať již přímo při návštěvě této
školy nebo při prezentaci zástupců škol v rámci hodin či výstavy Vzdělávání organizované
Úřadem práce v Rumburku. V neposlední řadě měli žáci i jejich zákonní zástupci příležitost
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seznámit se se vzdělávací nabídkou okolních škol při lednových třídních schůzkách pro rodiče
vycházejících žáků, kam jsou již tradičně zástupci jednotlivých škol zváni.
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.
Divadelní soubor složený z pedagogických pracovníků školy pod vedením autorky Aleny
Müllerové secvičil divadelní hru O divém muži, kterou představil v červnu veřejnosti,
následně žákům školy a o prázdninách na benefičním představení v Karlově údolí.
Nezapomínáme také na naše zaměstnance, ke stmelení kolektivu jsou pořádána různá
společná odpoledne, dvakrát ročně na tyto akce zveme i bývalé zaměstnance, kteří si již
užívají starobního důchodu.

11.5 Soutěže 2017/18
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. Naši
žáci se celkově umístili druzí.
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), až po různé vědomostní či sportovní úkoly. Závěrečné setkání soutěžících
tradičně organizuje SLŠ a SOŠ Šluknov ve svém arboretu, i zde jsme celkově obsadili druhou
příčku.
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 minulý školní rok úkoly
s ekologickou tématikou v rámci ekologické olympiády pořádané SLŠ a SOŠ Šluknov, která
v září tohoto školního roku vyvrcholila závěrečným kolem.
Naši žáci se také účastnili tradičních olympiád v českém a anglickém jazyce, dějepisné a
biologické olympiády. Nejlepší účastníci postoupili do okresního kola.
Jazykové znalosti si žáci mohli poměřit i v dlouhodobé celostátní soutěži Cambridge
University Press Competition 2017/2018. V soutěži se zpracovávají jednotlivé úkoly pod
záštitou Cambridge University Press, zadávání úkolů probíhalo od října do února.
Vyhodnocení bylo vyvěšeno na stránkách gradus.cz, skupina 8. A se umístila na 24. místě,
skupina 7. B na 31. místě z více než 150 soutěžících škol.
Přírodovědné a matematické znalosti si žáci mohli prověřit v celostátních soutěžích Mladý
chemik, Matematický klokan či v Logické olympiádě.
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Letos poprvé jsme se zúčastnili i soutěže v prezentování. Nejprve proběhlo školní kolo, ve
kterém žáci představili své prezentace, přičemž dva týmy postoupily do krajského kola. Zde
se umístily na 4. a 5. místě. Jednalo se o soutěž pořádanou organizací Student Cyber Games.
Žáci od sedmého do devátého ročníku se každoročně účastní soutěže ve finanční
gramotnosti, nejlepší žáci opět postupují do okresního kola. Celá tato soutěž probíhá online.
Účastnili jsme se velmi úspěšně i různých sportovních turnajů:
- florbalový turnaj dívek v Děčíně – 2. místo
- florbalový turnaj chlapců v Děčíně – 3. místo
- školní basketbalová liga pro žáky 3. a 4. roč. Varnsdorf – 1. místo
- Mc Donalds Cup – fotbalový turnaj pro žáky 3. – 5. roč. oblast. kolo – 1. místo
- Mc Donalds Cup – fotbalový turnaj pro žáky 3. – 5. roč. kraj. kolo – 7. místo.
V letošním roce proběhla i atletická olympiáda DSO SEVER 2018, které se naši žáci
taktéž zúčastnili.
Dále družstva našich žáků soutěžila ve Šluknovském správňáku, což je soutěž
v poskytování laické první pomoci.
Účastnili jsme se také různých literárních, výtvarných či pěveckých soutěží.
Mezi dlouhodobé patřila literární soutěž Rosteme s knihou. Úkolem bylo přečíst pět
knižních titulů. Do soutěže se přihlásilo celkem 15 žáků z šestého ročníku. Měli celkem tři
měsíce na to, aby přečetli minimálně dva tituly z pěti navržených a vytvořili si ke každému
dílu poznámkový blok, který jim měl pomoci při online testu. Knižní výběr byl pro děti
zajímavý, každý si přišel na své.
Samozřejmě se různých soutěží účastnila i školní družina, školní klub a děti z přípravné
třídy. Ty se pravidelně umísťují na předních příčkách soutěží vyhlašovaných Domem dětí a
mládeže v Rumburku.

11.6 Účast v přehlídkách a soutěžích vyhlášených MŠMT
Účastníci školní kolo
166

Účastníci okresní kolo

Účastníci oblastní kolo

3

0

Účastníci ústř. kolo

0

Přehled akcí školy včetně fotodokumentace je přílohou této výroční zprávy.

12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí
V tomto školním roce nebyla realizována žádná inspekce na místě.
V listopadu 2017 proběhlo výběrové testování žáků, v naší škole byl testován devátý
ročník a to z mediální výchovy. Celkově žáci dosáhli průměrných výsledků, což odpovídá i
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jejich předpokladům. Se závěry testování pracují vyučující v rámci příslušných metodických
orgánů, tak aby byly efektivně využity ke zkvalitnění vzdělávacího procesu.
Škola byla zapojena do jednoho inspekčního elektronického zjišťování (INEZ), jehož
výsledky jsou zveřejňovány souhrnně na stránkách ČŠI.
Jednalo se o inspekční elektronické zjišťování k problematice:
 mediální výchovy.

13. Přehled o celkovém hospodaření školy za rok 2017

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

ZŠ

ŠJ
27693523,6
676740
27863337,6
506926

FONDY

910000
1159899
1771623
298276

Celkem
28603523,6
1836639
29634960,6
805202

STAV k 31.12.2017

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

22446
438845,41
724369,1
980730,74
438122,61

13.2 Čerpání prostředků zřizovatele na provoz
Škola

Rozpočet

4521164

4279478

411500

676 říjnové akce 740

1883500 1771623
973500 1159899

Rozpočet

Náklady celkem
Výnosy celkem
Dotace celkem

ŠJ

5019664

0

6051101

0

1836639

HV 805202

13.3 Doplňková činnost

Celkem

Výnosy

Náklady

Zisk

428921

376052

52869

Podrobné přehledy hospodaření jsou přílohou VZ.
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14. Údaje o zapojení školy do mezinárodních a
rozvojových programů a o předložených a školou
realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
Škola se velmi aktivně zapojuje do čerpání finančních prostředků z jiných zdrojů. Počet
projektů, do nichž jsme zapojeni, neustále stoupá, což vede ke zkvalitnění výuky a v zároveň
to přináší škole nemalé finanční prostředky. Ty jsou využívány ke zlepšení personálního
obsazení školy (zajištění platu spec. pedagoga, některých asistentů, zvýšení platového
ohodnocení pedagogů…), ke vzdělávání pedagogických pracovníků a v neposlední řadě
k modernizaci vybavení školy. Podávání projektových žádostí, zajištění realizace projektů,
zpracovávání průběžných a závěrečných zpráv o projektech je časově i administrativně
značně náročné. Protože naším cílem je kvalitně vybavená škola s pedagogy, kteří využívají
moderní výukové metody, je čerpání financí i z jiných zdrojů nezbytností.
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,
školních asistentů a pedagogů vedoucích školní odpolední kluby). Odpolední školní kluby se
významnou měrou podílejí na snížení školní neúspěšnosti žáků. Zájem o zařazení dětí do
těchto klubů je ze strany zákonných zástupců veliký. Významné je to, že se pedagogové spolu
se školními asistenty mohou věnovat menším skupinám žáků a že kromě opakování a
procvičování učiva je věnována značná část i zájmové činnosti žáků, při které jsou rozvíjeny
zejména jejich sociální kompetence.
Dalším velmi významným projektem je dvouletý projekt Rozvoj vzdělávání
v ZŠ J. Vohradského ve Šluknově (dále tzv. Šablony I). Při podání tohoto projektu se škola
zaváže splnit určité aktivity, které jsou v souladu s výzvou a na jejich realizaci obdrží
každoročně více než 600 000 Kč. Námi vybrané aktivity jsou – zajištění spec. pedagoga na
poloviční úvazek, vzdělávání pedagogického sboru, doučování žáků, kluby deskových her a
čtenářské kluby, sdílení zkušeností s ostatními školami, výuka CLIL (využití cizího jazyka při
výuce běžných předmětů). Projekt tedy zlepšuje vzdělávání jak žáků sociálně
znevýhodněných – kteří potřebují procvičovat učivo ještě po vyučování, tak rozvíjí i nadání
žáků, podporuje logické myšlení a čtenářskou gramotnost. Prostředky, které jsme obdrželi,
slouží nejen k uhrazení vlastních aktivit, ale zejména k pořízení učebních pomůcek a
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didaktické techniky. Tím dojde k modernizaci vybavení školy a vyučující budou moci
realizovat poznatky, které získali při svém vzdělávání.
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 žáků,
aby dosáhli co nejlepších výsledků s ohledem na jejich schopnosti a mohli dále pokračovat ve
vzdělávání. Výhodou tohoto asistenta byla možnost využít ho v různých třídách dle aktuální
situace. Bohužel tento rozvojový program v letošním školním roce skončil.
Dále jsme od září do prosince 2017 čerpali finanční prostředky z rozvojového programu
Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Tento asistent má působit ve třídách,
ve kterých je kumulován větší počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Bohužel
současně je nutné splnit podmínku maximálního počtu žáků ve třídě. Jelikož se nám
v prosinci jeden žák z této třídy odstěhoval, nemohli jsme v čerpání prostředků z tohoto RP
pokračovat.
I v roce 2018 jsme se 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.
Dalším rozvojovým programem MŠMT byla Podpora výuky plavání na ZŠ. Z tohoto
programu byl čerpán příspěvek na dopravu žáků na výuku plavání, což snížilo spoluúčast zák.
zástupců na tuto dopravu.
Další projekty jsou zaměřené na stravování žáků:
Jedná se o projekt Obědy pro děti nadace Women for Women o.p.s., který umožňuje i
žákům z nízkopříjmových rodin, které spolupracují se školou a dbají na docházku dětí do
školy, stravování ve školní jídelně.
Dále je škola zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. V rámci
těchto programů dostávají žáci několikrát měsíčně zdarma k svačině ovoce či zeleninu nebo
neochucené mléčné výrobky.
Ředitelka školy se souhlasem zřizovatele podala v tomto školním roce dva projekty
v rámci výzvy MAS Český sever. Jedná se o projekt na obnovu vybavení počítačových
učeben a druhý na vybudování polyfunkční učebny sloužící pro zájmové vzdělávání. Každá
projektová žádost je zhruba na 800 000 Kč s pouze pětiprocentním spolufinancováním.
Žádosti byly předběžně schváleny k financování, čeká se ještě na právní akt přidělení dotace.

21

15. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, stížnosti,
správní řád, úrazovost
15.1 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

15.2 Stížnosti
V průběhu školního roku nebyla řešena žádná stížnost.

15.3 Správní řízení
Počet vydaných správních rozhodnutí za školní rok 2017/18:

172

15.4 Úrazovost:
Celkový počet evidovaných úrazů
57 / 26 dívek
Odeslané záznamy o úrazu podle Vyhl. č. 64/2005 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) 4 / 1 dívka
Odeslané záznamy o úrazu podle Vyhl. č. 64/2005 Sb. § 2 odst. 4
1 / 1 dívka
Aktualizace záznamu o úrazu (k 20. 09. 2018)
5 / 2 dívky
Oproti loňskému roku klesla úrazovost zhruba o třetinu, odeslané záznamy klesly na
polovinu, což je pozitivní vývoj.
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16. 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, Lesy ČR…
• se zájmovými spolky (včelaři, rybáři, Kruh přátel vážné hudby…)
Výroční zprávu Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín
za školní rok 2017/2018 zpracovala ředitelka školy Mgr. Renata Sochorová.
Výroční zprávu schválila Školská rada na svém zasedání dne 5. 11. 2018 .
Ve Šluknově 9. 10. 2018

Mgr. Renata Sochorová
ředitelka školy

Přílohová část Výroční zprávy 2017/18
- fotodokumentace
- seznam akcí školy
- výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace k 31. 12. 2017
- rozvaha příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2017
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