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1. Charakteristika školy
Základní škola s úplným počtem devíti ročníků byla slavnostně otevřena 01.09.1989. Jejím
zřizovatelem je Město Varnsdorf.
Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo školu k 30.09.2014 - 442 žáků v 18 třídách (I. st. – 10
tříd, II. st. – 8 tříd), k 30.06.2015 – 448 žáků.
Prostorové podmínky odpovídají současným požadavkům na vzdělávací a výchovnou činnost a
bezpečnost práce. Z hygienického hlediska (zákon č. 258/2000 Sb.) škola požadavkům zákona
vyhovuje, na rekonstrukci již čekají pouze toalety v přízemí budovy II. stupně. V dubnu tohoto roku
byly dokončeny stavební práce spojené s opravou fasády a jejím zateplením na všech pavilonech
školy. Po dokončení zateplení a fasády došlo k energetickým úsporám a žáci školy se pohybují v
příjemném a teplotně stálém prostředí tříd.
Čtyři roky provozu má za sebou nová učebna ICT, která se velmi osvědčila především díky své
prostornosti a modernímu technickému vybavení (učebna pro 30 žáků).
Materiální podmínky byly za 25 let provozu školy postupně zkvalitňovány a plně vyhovují žákům i
pracovníkům školy. Mimořádné úsilí bylo věnováno vybavení učebními pomůckami
(dataprojektory, interaktivní tabule, výukové materiály didaktické, nástěnné, elektronické,
magnetické tabule, tiskárny aj.), podobně je řešeno zajištění učebnicemi, metodickými materiály a
dalšími potřebami, např. doplňování žákovské knihovny, vybavení školní družiny apod. Tři
oddělení školní družiny byly vybaveny novými skříněmi a 3 kmenové třídy 1. stupně policemi na
pomůcky pro žáky.
Škola vzdělává své žáky podle níže uvedeného programu:
Rámcový vzdělávací program pro ZŠ – ŠVP
Název

Datum schválení

Ročník/třída

Myslet, učit se...

01.09.2007

1. - 9. ročník

2. Výsledky výchovy a vzdělávání k 31.08.2015
V 1. pol. prospělo s vyzn.
V 1. pol. prospělo
V 1. pol. neprospělo
Ve 2. pol. prospělo s vyzn.
Ve 2. pol. prospělo
Ve 2. pol. neprospělo

213
208
20
206
228
14

Počet žáků, kteří přešli na vícel. gym.

14

Počet žáků – povolení 10. roku šk.
0
docházky

2.1 Údaje o zápisu k povinné školní docházce na šk. rok 2015/2016
4. února 2015 proběhl zápis k povinné školní docházce pro nadcházející šk. rok 2015/2016.
K zápisu se dostavilo celkem 59 dětí, z toho přijatých bylo 51, o odklad školní docházky u
zápisu požádalo 8 rodičů. Odklad po šetření v PPP dostalo 8 žáků.
Dvě první třídy navštěvuje v tomto šk. roce 2015/2016 celkem 46 žáků.
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2.2 Údaje o přijímacím řízení na střední školy pro šk. rok 2015/2016
Ve školním roce 2014/2015 ukončilo povinnou devítiletou školní docházku 43 žáků, z toho
42 z 9. ročníku, 1 žák z 8. ročníku.
Ze 43 vycházejících žáků bylo přijato 26 žáků do čtyřletých maturitních oborů, 16 žáků do
tříletých učebních oborů s výučním listem. Všichni uchazeči byli přijati v prvním kole. Z 5.
ročníku bylo přijato do víceletého gymnázia 14 žáků.

2.3 Kontrolní činnost České školní inspekce
Ve dnech 15. – 17.06.2015 proběhla na škole inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. a),
b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním…(školský zákon).
Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
poskytovaného základní školou, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání podle příslušného školního vzdělávacího programu, zjišťování a hodnocení
naplnění školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jeho souladu s právními
předpisy a rámcovým vzdělávacím programem. Dále pak kontrola dodržování právních
předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb.
Hodnocené období: školní roky 2013/14 a 2014/2015 do data inspekce.
Výsledek šetření je k nahlédnutí na www.csicr.cz, číslo inspekční zprávy: ČŠIU-921/15-U.

3. Hodnocení chování
Počet žáků s 2. st. chov. 1. pol.
Počet žáků se 3. st. chov. 1. pol.
Počet žáků s 2. st. chov. 2. pol.
Počet žáků se 3. st. chov. 2. pol.

1
1
3
3

Zameškané hodiny celkem 1. pol.
Z toho neomluv. hodiny 1. pol.
Zameškané hodiny celkem 2. pol.
Z toho neomluv. hodiny 2. pol.

19447
268
23234
151

Chování žáků ve škole se v posledním školním roce nezhoršilo, díky včasnému záchytu
projevů nevhodného chování a následnému řešení se žáky, popř. zákonnými zástupci na
výchovné komisi se podařilo větší patologické jevy chování téměř odbourat, menší přestupky
proti školnímu řádu a běžnému soužití ve škole byly vyřešeny domluvou, či uložením
výchovného opatření.
Počet žáků hodnocených druhým a třetím stupněm byl v minulém roce v 1. pololetí velmi
nízký (1 + 1), ve 2. pololetí se vyhoupl na 3 + 3. Důvodem bylo zachycení žáků z osmého
ročníku třídní učitelkou, kdy si chtěli vykouřit cigaretu mariuhany. Po té se rozběhla
vyšetřovací akce ve spolupráci s Policií ČR a Odborem sociálních věcí a zdravotnictví,
jednání se účastnili i rodiče. Shrnutím kázeňských přestupků jsme dospěli k závěru, že
v chování žáků se promítají současné změny naší společnosti, především pak v rodinách.
Zájem rodičů o práci dětí ve škole je minimální, spolupráce se školou je zatěžuje, vědomě
neplní sliby, které třídnímu učiteli dali a spíše autoritu učitele podrývají. Nezřídka dochází ke
konfliktním situacím mezi rodičem a učitelem, kdy si rodiče vynucují snížené nároky na
výuku (žádné úkoly, referáty, lehčí látku, lehčí testy…).
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Pokud došlo v průběhu roku k vědomému poškozování hmotného majetku školy – jak uvnitř,
tak i v okolí školy, byli viníci potrestáni a museli školu nahradit (rozbité dveře, tabule,
nástěnky).
Vyšší počet neomluvených hodin v prvním pololetí byl zapříčiněn především žákem V.
Ďurovcem z 8. ročníku (241), který z vlastní vůle po nemoci nedocházel do školy, matka o
ničem nevěděla, ale zároveň nebyla dostupná na telefonu, syn zatajoval korespondenci a
neotvíral kurátorce ani městským policistům, navíc vypínal v odpoledních a večerních
hodinách zvonek. Nakonec se nám situaci podařilo společně s kurátorkou vyřešit a chlapec
začal do školy chodit. Nyní je vše opět v pořádku, žádné jiné výchovné problémy s ním
nebyly a nejsou. Ve druhém pololetí zaznamenal nejvyšší neomluvenou absenci žák Jaromír
Čanda (96), který opakoval ročník a školu v závěru už bral jako nutné zlo. Matka na něj
nestačila a nekomunikovala jak se školou, tak ani s kurátorkou. Rozlučili jsme se ním
s trojkou z chování a nedostatečnou z jednoho předmětu.
S jednotlivými záškoláky a jejich zákonnými zástupci jednala výchovná komise, do které byly
přizvány referentky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví – pí Holubová a pí Riedlová.
Ke konci školního roku byl zjištěn případ užívání návykových látek, o němž jsem psala výše.
Stručný výčet problémů, které se negativně promítají do výchovné a vzdělávací práce školy,
se snažíme vždy důsledně řešit a tím vytvářet pozitivní atmosféru.
Výsledky výchovy a vzdělávání, zejména na II. stupni odpovídají možnostem a schopnostem
žáků, kteří přicházejí do 6. ročníků z neúplných základních škol ve městě. Z pátých tříd
odcházejí v rámci města nejlepší žáci do primy BGV. Složení zbývajících žáků v šestých
třídách podstatně ovlivňuje celkové výsledky v prospěchu a zejména v chování. Tabulka
dokládá, že výsledky jsou vcelku příznivé (zásluhou žáků z 1. stupně), 46 % žáků 1. – 9.
ročníku prospělo na konci šk. roku s vyznamenáním, 51 % žáků prospělo, 3 % žáků
neprospělo. Dobrou připravenost našich žáků potvrzují jejich výsledky na všech typech
středních škol – informace od ředitelů středních škol ve městě i z okolí i samotných žáků.
V loňském školním roce se počet omluvených zameškaných hodin držel na stejné výši jako
v předchozí, roce, kdy jsme si chválili snížení počtu hodin, ve druhém pololetí došlo
k mírnému nárůstu. Průměr na jednoho žáka na konci šk. roku činil 51 hodin.
Obsah učiva dle ŠVP a stanovené úkoly byly splněny. Vedení školy stanovilo úkol pro
všechny vyučující, aby v následujícím školním roce (učitelé vyučují ve třídách od 6. do 9.
ročníku) zařadili ne zcela procvičené učivo z konce školního roku do učebních plánů pro nový
školní rok.

3.1 Primární prevence
Pro oblast primární prevence již několik let pracuje na škole paní učitelka Ing. Světlana
Hřibalová (metodik primární prevence), která má s touto problematikou bohaté zkušenosti.
Dlouhodobá činnost




udržování a rozvíjení kontaktu mezi učiteli a rodiči
ve spolupráci s výchovným poradcem, vedením školy a jednotlivými učiteli byli vyhledáváni
žáci s vývojovými poruchami učení a poruchami chování
doporučení práce se specialisty /PPP, ETOP/
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Problémem je chybějící zpětná vazba. Škola nedostává zprávu o výsledcích šetření.
Setkáváme se stále častěji s nezájmem rodičů řešit konfliktní situace u žáků s problémovým
chováním.
Primární prevence na naší škole je součástí průřezových témat RVP - výukové bloky
v rodinné výchově a občanské výchově byly věnovány problémům šikany včetně kyber
šikany, užívání návykových látek, závislosti na hracích automatech, kriminality mládeže,
přenosu pohlavních chorob a hepatitid, zdravému životnímu stylu a zdravotnické prevenci.
Střednědobé a krátkodobé projekty










Etické dílny pro 1. až 6. třídy
Přednáška pro dívky a chlapce pátých tříd na téma pohlavní dospívání, prevence kouření a
alkoholismu
Přednáška pro dívky a chlapce devátých tříd na téma pohlavní život, antikoncepce, pohl.
nemoce
Přednáška pro dívky devátých tříd na téma Prevence rakoviny děložního čípku a prsou
Interaktivní dvouhodinové bloky pro 6. až 8. třídy. Témata: šikana, drogy a jiné závislosti,
rasismus a intolerance (Teenchallenge)
Zážitkové terapie pro 8. ročníky (Teenchallenge)
Přednáška zástupců PČR pro žáky 9. tříd na téma kriminalita a trestně právní odpovědnost
mladistvých.
Přednáška pro 9. ročníky na téma Extrémismus
Exkurze do centra Teenchallenge Šluknov – 9. ročníky
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4. Personální zajištění vzdělávání
Na plnění stanovených úkolů se podílelo celkem 28 pedagogických pracovníků, z toho 25
učitelů a 3 vychovatelky školní družiny, jedna učitelka zastávala i fci asistenta pedagoga
s úvazkem 0,1. O provoz školy se staralo 9 nepedagogických pracovníků.
Počet int. PP fyzicky
Počet int. PP přepočteno
Počet int. NP fyzicky
Počet int. NP přepočteno

28
27,03
9
6,21

4.1 Přehled pracovníků školy ve šk. roce 2014/2015
Vedení školy:
Mgr. Bc. Ondráčková Ladislava
Mgr. Poláčková Irena
Ing. Říhová Olga

ředitelka školy
zástupkyně ředitelky
hospodářka školy

I.stupeň:
Mgr. Čiháčková Karin
Mgr. Filipová Bohdana
Mgr. Becková Lenka
Mgr. Podroužková Marika
Mgr. Cipriánová Libuše
Mgr. Šišková Jindřiška
Mgr. Durecová Bianka
Mgr. Slánská Karin
Mgr. Samlerová Marta
Mgr. Pešková Lenka
Mgr. Matějková Jaroslava

třídní učitelka I.A, Nj
třídní učitelka I.B, Hv, Aj
třídní učitelka II.A
třídní učitelka II.B, Aj
třídní učitelka III.A
třídní učitelka III.B, Aj
třídní učitelka IV.A
třídní učitelka IV.B
třídní učitelka V.A
třídní učitelka V.B, Hv
všeobecné předměty Prv, Př, Vl, Pv

II.stupeň:
Ing. Rudinský Radek
Mgr. Koukalová Jana
Ing. Botková Zdeňka

Ing. Šťastný Zdeněk
Mgr. Foldinová Helena
Mgr. Švambera Stanislav

třídní učitel VI.A, M, Fy, Tv, Pv
třídní učitelka VI.B, Čj, D, Ov, ICT
výchovný poradce, třídní učitel VII.A, M, Fy,
CvM, Ov
třídní učitelka VII.B, Čj, D, Vv, Ov
metodik PRIPRE, třídní učitelka VIII.A, Ch, Z,
Př, Pv, Vz
třídní učitel VIII.B, M, Fy, Rj, Vz
třídní učitelka IX.A, Čj, Ov, Nj, Pv, Fg
třídní učitel IX.B, Nj, Tv, D

Mgr. Pasovská Olga
Mgr. Kristina Petráčková
Bc.
Bujárek Kamil

všeobecné předměty Př, Rj, Vv, Pv
všeobecné předměty Aj, Ov
Př, Z, Fy

Mgr. Linková Michaela
Ing. Hřibalová Světlana
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Bc.

Kalvachová Nikola

všeobecné předměty Z, Tv, Vz, Ov, Vv
asistent pedagoga

Školní družina:
Švástová Růžena
Lánská Dana
Dospělová Renáta

vedoucí vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka

Správní zaměstnanci:
Knitl Karel
Knitl Jakub
Ročeňová Ivana
Bortlová Viera
Lehká Jaroslava
Rybářová Anna
Peterková Věra
Bafi Martina

školník-domovník
uklízeč /pavilon „C“+ pavilon „B“ – 4. podlaží/
uklízečka /pavilon „E“/
uklízečka /pavilon „B“ - 1. podlaží/
uklízečka /pavilon "B" - 3. podlaží/
uklízečka /pavilon „A“ - přízemí/
uklízečka /pavilon „A“ - 2. podlaží/
uklízečka /pavilon „B“ – přízemí /

V posledních několika letech nedošlo ve složení sboru k podstatným změnám a pedagogický
sbor je stabilizovaný. Tato skutečnost se odráží na celkové práci školy a je velmi dobře
hodnocena veřejností a zřizovatelem školy.
Na I. stupni vyučovalo 11 plně kvalifikovaných učitelek, na II. stupni 14 učitelů, z toho 2
nekvalifikovaní. V pedagogickém sboru jsou rovnoměrně zastoupeny všechny věkové
kategorie, nejpočetnější je stále mezi 35 – 45 lety. Aprobační složení stále není zcela
optimální. Požadavky dalšího zkvalitnění jsou při minimálním zájmu absolventů
pedagogických fakult o práci na základní škole dosti těžko splnitelné.
Ve třech odděleních školní družiny pracují 3 kvalifikované vychovatelky. Celkový počet dětí
v odděleních je 90.
Dlouhodobým úkolem vedení školy zůstává i nadále hledat možnosti aprobovanosti výuky
pro předměty matematika, výpočetní technika, informatika a dějepis.

5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání pedagogických pracovníků je trvalou součástí koncepce dalšího rozvoje školy.
Dosažené výsledky jsou ovlivněny několika faktory – nabídkou vzdělávacích programů a
jejich úrovní, zájmem pedagogů a finančními možnostmi. Ve školním roce 2014/2015 se
zúčastnili pedagogové školy mnoha akcí s různorodým zaměřením, viz níže. Školeními prošli
všichni pedagogové I. stupně i II. stupně.
Stále trvalým problémem je místo konání vzdělávacích akcí (Most, Teplice, Litoměřice) špatná dostupnost dopravních prostředků – nepřítomnost učitele ve škole celý den není
přínosem pro kvalitu vyučování - neaprobované suplování.
Dalším problémem je, že některé zajímavé akce byly pro malý zájem zrušeny a také se
zvýšily poplatky.
V loňském roce došlo k navýšení financí na DVPP z kraje a bylo tedy možné vyslat učitele na
požadovaná školení k jejich odbornosti a zaměření. V tomto trendu budeme pokračovat i
v novém školním roce 2015/2016.
Počet účastníků/pedagogů/ akcí dle vyhl.č.
25
317/2005 Sb.
Počet účastníků/pedagogů/ akcí ostatní
74
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Přehled dalšího vzdělávání




















Kurz logopedického asistenta – systém logoped. péče/6 měsíců
Kurz mentoringu/2 měsíce
Seminář – metoda CLIL
Úrazy ve školách
Kurzy AJ/týdenní + 14 denní
Kurzy NJ/týdenní
Práce s interaktivní technikou (hlasovátka)
Novela zákona o pedag. pracovnících
What´s English
Čtenářské dílny, češtinské hrátky
Právní předpisy
Matematika v běžném životě
Sluneční soustava
Agrese a ADHD u dětí
Teambuilding – komunikace, týmová spolupráce
Mezinárodní projekty – závěrečná zpráva
Konference – Současný vliv neurověd na vzdělávání a učení
Konference – asociace ředitelů základních škol
Vlastivěda – tematické vyučování a projekty

6. Projektová činnost školy
Název projektu
Mezinárodní projekt
Comenius „WASTE“
Rodilí mluvčí do výuky
cizích jazyků
Recyklohraní
Putování za poznáním
Míčový pětiboj
Škola mimo školu
(PRIPRE)

Vyhlašovatel
NAEP Praha

Dotace
20.000 EUR

OPVK

Termín podání
Únor 2013
(2013-2015)
Listopad 2014

MŠMT
GPMV
GPMV
KÚ ÚK

Prosinec 2014
Leden 2015
Leden 2015
Duben 2015

0
3.200 Kč
10.000 Kč
20.000 Kč

Škola jako partner

Pár slov k mezinárodnímu projektu WASTE
V uplynulých dvou školních letech byl na škole realizován velmi úspěšně
„ekologický“ projekt, který naše žáky obohatil v mnoha oblastech. Mnozí z nich se naučili žít
více ekologicky. Vědí, jak a proč třídit odpad. Tomuto napomohly i popelnice, které se nyní
ve škole nacházejí. Žáci poctivě třídí papír i plasty. Nemluvíme však pouze o třídění odpadu,
jak by tomu název projektu (waste – odpad) mohl napovídat. Děti se učily vnímat svět kolem
sebe, rozumět mu a chránit ho. Tomu napomáhaly mnohé z aktivit, které byly pro žáky
uspořádány. Byly pořádány exkurze do Českého Švýcarska (žáci poznávali krásu svého kraje
jak z přednášek o fauně a flóře, tak osobně návštěvou hřenských soutěsek) i Saského
Švýcarska (kde účastníci obdivovali krásu tamějších skal). Zejména žáci prvního stupně
zavítali do liberecké IQ Landie. A především – škola zorganizovala projektový den s názvem
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Den Země, při kterém se žáci zúčastnili rozličných činností, které rozvíjely jejich vztah
k ochraně planety.
Setkání v zahraničí i u nás pomohla dětem i v další rovině. Pochopily význam znalosti
jak vlastního, tak cizího jazyka, protože jen s velmi dobrou úrovní mateřštiny je možné
porozumět polským kamarádům a pouze se znalostí dalšího jazyka (zejména angličtiny) si
najít kamarády z dalších zemí. A tak všichni naši žáci, kteří měli možnost vyjet do zahraničí,
objevili tu radost, kterou ukrývá fakt, že pokud ovládám jinou řeč, mohu mluvit s mnohem
širším spektrem lidí. Tento zážitek však neměli jen ti, kteří na několik dní opustili naši
republiku, prošli si jím i žáci, kteří před rokem, když se setkání konalo u nás, zahraniční děti
ubytovali doma, pracovali s nimi ve škole, či šli do bazénu, na pizzu.
Učitelský sbor měl příležitost navázat nové kontakty, seznámit se s kolegy a poznat,
jak školský systém funguje v dalších zemích Evropské unie. Pedagogické zkušenosti tak byly
obohaceny jednak o nové poznatky z praxe, jednak o inspiraci v oblasti metod učení a řízení
vyučovacích hodin.
Co nám však projekt WASTE dal a co je pro nás pro všechny nejcennější –
vzpomínky a nová přátelství. Přátelství, která mají šanci fungovat i v budoucnosti. Přátelství,
která umožňují sdílet radosti i méně příjemné stránky života. Ale především přátelství, která
překonávají vzdálenosti a dávají nám tak pocit sounáležitosti, pocit, že všichni plujeme na
jedné lodi a vědomí, že společně dokážeme víc než samostatně.

7. Účast žáků v přehlídkách a soutěžích
Účastníci /žáci/školní kolo
Účastníci/žáci/ okresní kolo
Účastníci/žáci/ oblastní kolo
Účastníci/žáci/ ústřední kolo

495
54
12
2

Účast žáků v soutěžích vychází z celkového počtu žáků školy, mnozí z nich jsou aktivní
v několika oblastech, sportovních akcí a turnajů se jeden žák zúčastňuje opakovaně.
Pravidelně organizujeme školní kola téměř ve všech vyhlášených soutěžích a olympiádách,
účast v okresních kolech olympiád z jednotlivých předmětů je individuální, předmětové
oblasti se střídají. Mimořádně úspěšná je škola ve sportovních soutěžích v rámci města,
regionu, kraje a v letošním roce opět i v republikových kolech (OVOV). Dobré výsledky
máme také v oblasti zájmové (recitace, tanec). Dobrých podmínek pro tělovýchovnou činnost
dlouhodobě využíváme k mimoškolní zájmové činnosti a k soutěžím mezi třídami v odbíjené,
košíkové, florbalu, sálové kopané, stolním tenisu, přehazované a dalších, do kterých je
zapojena většina žáků školy I. i II. stupně.

8. Hlavní akce a aktivity školy
1) Soutěž ve sběru papíru a PET lahví
2) Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů
3) Seznamovací kurs pro 6. ročníky
4) Sociometrie v 7. B
5) Exkurze do IQ Landie
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6) Fotografování 1. den ve škole - první ročníky
7) Divadelní představení po celý školní rok dle nabídky
8) Školní výlety tříd na konci šk. roku
9) Návštěvy kina – promítání a beseda/Mexiko – Záhada starých Mayů, Indonésie
10) Nabídka zájmových kroužků pro žáky všech ročníků
11) Volby do školní rady
12) Turnaj ve vybíjené - 4. - 5. tř. /Grant Města Varnsdorf/
13) Podzimní hry: atletika, malá kopaná, košíková, florbal
14) Celoroční sběrová akce baterií, mobilů a drobných elektrospotřebičů
15) Turnaj ve stolním tenise - přebor školy
16) Přednáška Policie ČR pro 8. r. + 9. r.
17) Halloween – noc ve škole, akce ŠD
18) OVOV - celoškolní sport. akce, účast v republikovém kole v Praze
19) Výstava vzdělávání 2014-15 Dům kultury Rumburk /9. r./
20) BESIP – Chodec, Cyklista
21) Dopravní výchova – přednášky p. Cibulka 1. stupeň
22) ZOO Děčín (1. třídy)
23) Městská knihovna – výstavy, přednášky, besedy
24) Planetárium Praha 4. + 5. Roč.
25) Charitativní akce Chrpa
26) Nábory do sportovních oddílů
27) Projektový den na téma Války (1. + 2. Světová)
28) Den otevřených dveří naší ZŠ + 25. výročí otevření školy
29) Vánoční florbalový turnaj I. st. (pořadatel ZŠ Bratislavská Varnsdorf)
30) Mikuláš naděluje i v naší škole
31) Návštěva dětí z MŠ u prvňáků
32) Zápis budoucích prvňáčků do ZŠ
33) Turnaje v miniházené
34) Skřivánek v DDM Varnsdorf - pěvecká soutěž
35) Exkurze - Terezín
36) Přednáška – Kořeny evropské integrace a cestování po EU (8. + 9. roč.)
37) Recitační soutěž
38) Olympiáda Čj - školní a okresní kolo Děčín
39) Olympiáda Z - školní a okresní kolo Děčín
40) Olympiáda D - školní a okresní kolo Děčín
41) Olympiáda M - školní a okresní kolo Děčín
42) Exkurze do Národního parku České Švýcarsko
43) Projektový den na téma Pohádka, Fantasy, fantazie
44) Zahraniční výjezdy v rámci projektu Waste – Maďarsko 2x, Polsko
45) Setkání žáků s ředitelkou KB Varnsdorf /fin.gram./
46) Soutěž BESIP ve spolupráci s Měst. policií Varnsdorf
47) Vystoupení tanečního kroužku pro veřejnost
48) Vánoční vystoupení v Lidové zahradě, na Den dětí, den Úcty ke stáří
49) Předplatné do divadla pro ŠD
50) Putování za poznáním – celoškolní akce pro 2. stupeň
51) Branný den pro I. a II. st.
53) Malá kopaná – Varnsdorf
54) Focení tříd I. st. a II. st.
55) Dopravní soutěž 5. - 9. tř.
56) Exkurze do sběrného dvora v Praze
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57) Den dětí – Pohádkový les /deváťáci pro I. st./
58) Sportovní hry pro II. st.
59) Bambiriáda - soutěž mažoretek v Liberci
60) Olympiáda základních škol - plavání, florbal, kopaná, atletika
61) Edison Cup – turnaj varnsdorfských škol ve stolním tenise
62) Školní akademie I. a II. st. – Městské divadlo
63) Exkurze do spalovny v Liberci
64) Pobyt 5. třídy v ekocentru Oldřichov v Hájích
65) Exkurze učitelů do eko vesničky Hostětín na Moravě
66) Beseda se zrakově postiženými lidmi
67) Coca Cola Cup - fotbal. turnaj
68) Tonda obal na cestách pro 1. – 6. ročník (recyklační program)
69) Vánoční volejbalový turnaj
70) Basketbalový a fotbalový turnaj (učitelé x žáci)
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9. Stavební úpravy, rekonstrukce, opravy











každoroční úpravy pozemku kolem školy - sekání trávy, prořezávání křovin
celoroční úprava živého plotu kolem pozemku školy
rekonstrukce žákovských a učitelských záchodů na pavilonu B /přízemí/
výmalba 2 tříd
drobné opravy lavic, židlí a tabulí
celoroční údržba 2 miniarboret na školním pozemku
čištění kanálů v prostoru šaten a tělocvičen
využívání prací "Veřejné služby" - pomocné práce na pozemku
výměna osvětlovacích těles v prostorách I. st., II. st. a školní družiny
výměna protipožárních dveří (4. etapa – 6 ks)
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10. Hospodářské ukazatele
Přehled o hospodaření ve školním roce 2014/2015

MP celkem
Odvody SP a ZP
Přísp. FKSP
DVPP
Uč.pom.
plavání
zákonné pojištění
progr.vybavení
náhrada nemoci
cestovné
OOPP
služby
nákup materiálu
nákup služeb
nákup energií
DHIM
odpisy
ostat.prov.nákl.
opravy a udržování
prog.vybavení
Náklady doplň.činnost
dotace KÚ
účel.dotace SR
dotace MěÚ
ostatní zdroje-as.ped.
doplňková činnost
ostatní příjmy
(ŠD,ost.)
zúčtování fondů
Přijaté dary

k 30.6.2014 k 31.12.2014 k 30.6.2015 šk.rok 2014/15
5 442 896 11 470 166
7 501 916
13 529 186
1 786 391
3 805 333
1 858 085
3 877 027
52 211
111 589
52 211
111 589
2 299
26 100
44 120
35 779
38 407
13 380
208 318
10 419
0
54 724
113 441
14 680
23 568
45 936
25 197
47 565
25 286
44 596
5 922
25 232
33 669
36 142
6 150
8 623
0
36 142
2 163
0
1 294
535
5 238
85 767
573 260
104 443
216 179
414 037
198 760
396 618
826 901
1 302 918
653 619
1 129 636
13 491
316 687
13 491
316 687
9 922
0
572 589
0
138 948
147 098
74 931
12 375
37 851
28 849
54 325
1 786 391
3 805 333
1 858 085
3 877 027
0
0
0
0
51 565
125 242
146 776
220 453
7 628 000 15 543 751
7 775 000
15 690 751
269 465
387 385
408 494
526 414
1 099 276
2 849 071
1 037 400
2 787 195
127 178
31 585
59 459
-36 134
89 601
202 141
179 870
292 410
198 663
300
0

134 136
47 951
10100

134 136
300
69500

69 609
47 951
79 600

Zpracovala: Ing. Olga Říhová, hospodářka školy, 30.09.2015
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11. FKSP - hospodaření
Prostředky ve školním roce byly čerpány dle zásad pro rok 2014 a pro rok 2015.
k 30.6.2014

k 31.12.2014

škol.rok
2014/2015

k 30.6.2015

počáteční zůstatek

32659

32 659

37622,12

37 622

základní příděl

52211

111 589

54649,68

114 028

splátky půjček

0

0

0

0

příjmy celkem

84 870

141247,99

92271,8

148 650

2300

5 700

12720

16 120

0

1 446

0

1 446

příspěvky na obědy

9840

16 350

9075

15 585

příspěvky na rekreaci

6 000

6 000

2 000

2 000

věcné dary

4 000

16 000

0

12 000

půjčky na byt.účely

0

0

0

0

soc.půjčky

0

0

0

0

1280

18 000

0

16 720

příspěvek na důch.poj.

19 500

39 750

39 750

60 000

výdaje celkem

42 920

103 626

44 495

105 201

kultura a tělovýchova
pořízení hmot.majetku

ostatní čerpání

Vypracovala 05.10.2015 Ing. O. Říhová, hospodářka školy
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12. Rada rodičů a přátel školy
Příjmy a výdaje RRPŠ při ZŠ Varnsdorf, Edisonova za období 01.09.2014-30.06.2015
Příjmy:
Zůstatek za šk. rok 2013-2014
Členské příspěvky žáků
Sběr kaštanů
Sběr tříděného odpadu
Příjmy celkem:

27 020,34 500,4 800,4 342,70 662,Výdaje:

Halloween
Coca Cola Cup
3.A 3.B Armádní, Vojenské muzeum
5.B 5.A Planetárium Praha
Vybíjená
Mikuláš
Mikulášská besídka
Fyzikální soutěž
Odměny sběr kaštanů
Záhady vesmíru
Reciklační soutěž
Karneval 1.-3. Tř.
Terezín
Stolní tenis
Rej čarodějnic
1.A 1.B ZOO Děčín
MC Donalds Cup
ŠD Den dětí 1.-3. Tř.
Talentmánie 1.-3. Tř.
6.B 6.A školní výlet
4.A 4B školní výlet
1.st. Pohádkový les
Ceny pro nejlepší žáky
2.A 2.B školní výlet
8.B školní výlet
9.B školní výlet
Jízdenky fotbal
Výdaje celkem

1 000,258,2 300,2 750,964,988,3 097,168,1 095,570,150,1 013,1 850,395,991,2 700,481,1 000,1 000,2 350,1 950,2 500,5 400,2 250,522,800,1 173,39 715,-

Rozdíl příjmů a výdajů

30 947,-

Ve Varnsdorfu 8.10.2015
Zpracoval: Roman Bárta předseda RRPŠ při ZŠ Varnsdorf, Edisonova
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13. Závěr
Hlavní úkoly školy byly plněny podle ŠVP a Výchovně vzdělávacího plánu pro školní rok
2014/2015 a dosažené výsledky jsou příznivé. Výsledky školy jsou pozitivně hodnoceny i ze
strany ČŠI, zřizovatele a rodičů žáků. Spolupráce s OŠKT MěÚ Varnsdorf a OŠMT
Krajského úřadu Ústeckého kraje byla na velmi dobré úrovni.

Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na poradě pracovníků školy dne 13.10.2015
Školská rada schválila výroční zprávu dne …………………….
Podpisy členů Školské rady ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821:
Pí Sylva Bártová, předsedkyně ……………………………………………………………….
Mgr. J. Šišková ………………………………………………………………………………..
Ing. L. Samuhel ………………………………………………………………………………..
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