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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 2016/2017 navštěvovalo školu k 30.09.2016 - 442 žáků v 18 třídách (I. st. – 10 tříd, II. st. – 8 tříd), k 30.06.2016 – 437 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.  I ve šk. roce 2016/2017 byla v provozu „nová učebna ICT“, která se velmi osvědčila především díky své prostornosti a modernímu technickému vybavení (učebna pro 30 žáků), novou ICT technikou byla vybavena nově vzniklá družinová třída na 1. stupni.  Materiální podmínky jsou průběžně zkvalitňovány a doplňovány, plně vyhovují žákům i pracovníkům školy. Mimořádné úsilí bylo věnováno vybavení školy 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. Od tohoto šk. roku přibylo 4. oddělení školní družiny, které bylo dovybaveno novým družinovým nábytkem a skříněmi. Během roku byly vybaveny další dvě třídy (6. ročníky) 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 31.08.2017  V 1. pol. prospělo s vyzn.  228 V 1. pol. prospělo  191 V 1. pol. neprospělo    21 Ve 2. pol. prospělo s vyzn.  225 Ve 2. pol. prospělo  200 Ve 2. pol. neprospělo    12 
 Počet žáků, kteří přešli na vícel. gym.  13  Počet žáků – povolení 10. roku šk. docházky  0 

 2.1 Údaje o zápisu k povinné školní docházce na šk. rok 2017/2018  Dne 12. dubna 2017 proběhl zápis k povinné školní docházce pro nadcházející šk. rok 2017/2018. K zápisu se dostavilo celkem 70 dětí, z toho přijatých bylo 55, o odklad školní docházky u zápisu požádalo 15 rodičů. Odklad po šetření v PPP dostalo 15 dětí.  



 3

Dvě první třídy navštěvuje v tomto šk. roce 2017/2018 celkem 54 žáků, 1 žákyně zahájila plnění povinné školní docházky v zahraničí, nadále však zůstává kmenovou žákyní školy.  2.2 Údaje o přijímacím řízení na střední školy pro šk. rok 2017/2018  Ve školním roce 2016/2017 ukončilo povinnou devítiletou školní docházku 48 žáků, z toho 42 z 9. ročníku, 4 žáci z 8. a 2 žáci ze 7. ročníku.  Ze 48 vycházejících žáků byli přijati 2 žáci na gymnázium, 21 do čtyřletých maturitních oborů, 25 žáků do tříletých učebních oborů s výučním listem. Všichni uchazeči byli přijati v prvním kole. Z 5. ročníku bylo přijato do víceletého gymnázia 13 žáků.   2.3 Kontrolní činnost   Poslední hloubková inspekční činnost na škole ze strany ČŠI proběhla na konci šk. roku 2014/2015. Výsledek šetření je k nahlédnutí na www.csicr.cz, číslo insp. zprávy: ČŠIU-921/15-U.  V tomto školním roce proběhla na škole inspekční činnost podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. a to ve dnech 12. – 13.12.2016. Inspekce zjišťovala informace o vzdělávání žáků v oblasti podpory rozvoje, dosažené úrovně a výsledků vzdělávání v přírodovědné gramotnosti. Výsledky z inspekce byly zahrnuty do celorepublikového zjišťování těchto výsledků. Inspektorky sledovaly výuku fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu ve všech ročnících 2. stupně.  Dále jsme se zúčastnili několika on line šetření pro potřeby MŠMT prostřednictvím informačního systému ČŠI „INEZ“. Jednalo se o šetření v těchto oblastech: 1. problematika participace žáků na fungování základní školy, 2. využívání individuálních výchovných plánů.  Ve školním roce 2016/2017 byla naše škola zařazena do vzorku škol, ve kterých bylo provedeno výběrové zjišťování výsledků žáků na úrovni 9. ročníků ZŠ prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování (InspIS SET). Testování proběhlo v květnu 2017, žáci odpovídali na zadání ve trojici testů – matematika, cizí jazyk (NJ, AJ) a přírodovědná gramotnost. Výsledky testů jsou dostupné na půdě školy.   3. Hodnocení chování  Počet žáků s 2. st. chov. 1. pol.  3 Počet žáků se 3. st. chov. 1. pol.  4 Počet žáků s 2. st. chov. 2. pol.  2 Počet žáků se 3. st. chov. 2. pol.  3 
 Zameškané hodiny celkem 1. pol.  21170 Z toho neomluv. hodiny 1. pol.  386 Zameškané hodiny celkem 2. pol.  23635 Z toho neomluv. hodiny 2. pol.  281  Chování žáků ve škole se v posledním školním roce nijak výrazně nezměnilo, díky včasnému záchytu projevů nevhodného chování a následnému řešení se žáky, popř. zákonnými zástupci a kurátorkami OSPODu na výchovné komisi se podařilo větší patologické jevy chování téměř 
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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 nebyl nijak výrazně vyšší než v předchozích letech, zde problém nevidíme. 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 značně různorodý, vážíme si aktivních a spolupracujících rodičů, na druhé straně však školu (třídní učitele, vedení) značně zatěžuje, pokud rodiče vědomě neplní své povinnosti a 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…). Pokud došlo v průběhu roku k vědomému poškozování hmotného majetku školy – jak uvnitř, tak i v okolí školy, byli viníci potrestáni a museli škodu nahradit (rozbité dveře, tabule, lavice, žaluzie).  Alarmující je počet zameškaných hodin, na který se v tomto školním roce důsledně zaměříme a budeme vyžadovat dokladování vysoké omluvené absence lékařem. Vysoký počet neomluvených hodin v obou pololetích byl zapříčiněn především žáky z opakujících ročníků – Františkem Godlou, Janem Kolkou, Sandy Rudoplphovou a nově docházejícími sourozenci Demeterovými. Neomluvená absence byla projednávána a řešena s OSPODem MěÚ Varnsdorf.  S jednotlivými záškoláky a jejich zákonnými zástupci jednala také výchovná komise, do které byly přizvány referentky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví – pí Holubová, pí Riedlová, pí Dvořáková.   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 a žákům kmenovým, kteří pokračují na základní škole Edisonova. Z pátých tříd odcházejí v rámci naší školy i z dalších škol nejlepší žáci (a letos i průměrní) do primy BGV. Složení zbývajících žáků v šestých třídách poté podstatně ovlivňuje celkové výsledky v prospěchu a zejména v chování.  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 celkový počet omluvených zameškaných hodin v 1. i v 2. pololetí mírně zvýšil, k čemuž jsme přijali opatření na sledování absence a její včasné odhalení. Průměr na jednoho žáka na konci šk. roku činil 54 hodiny (v 1. pololetí 48), což oproti předchozím rokům zůstává téměř stejné.   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.  
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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, avšak uplynulý školní rok byl pro ni posledním v této funkci. Svou agendu k 1.9.2017 předala kolegyni Mgr. Karině Slánské. Ze zprávy metodičky pripre uvádím:  Dlouhodobá činnost - udržování a rozvíjení kontaktu mezi učiteli a rodiči / pravidelná rodičovská sdružení, individuální schůzky s rodiči problémových žáků/ - ve spolupráci s výchovným poradcem, vedením školy a jednotlivými učiteli byli vyhledáváni žáci s vývojovými poruchami učení a poruchami chování - rodičům těchto žáků byla doporučena práce se specialisty / PPP, ETOP /. - práce s problémovými třídními kolektivy  - systém interaktivních bloků od šesté po devátou třídu zajišťovaný externími spolupracovníky - etické dílny pro děti na prvním a částečně na druhém stupni Primární prevence na naší škole je součástí průřezových témat RVP - výukové bloky ve výchově ke zdraví a občanské výchově byly věnovány  problémům šikany včetně kyberšikany, užívání návykových látek, závislosti na hracích automatech,  kriminality mládeže, přenosu pohlavních chorob a hepatitid, zdravému životnímu stylu a zdravotnické prevenci   Střednědobé a krátkodobé projekty  Září 2016 - Etické dílny - 1. až 5. ve druhém týdnu školního roku  Etické dílny probíhaly vždy ve třech dvouhodinových blocích v každé třídě  Témata: 1. třída -  Jak být dobrým kamarádem?               2. třída  - Vztahy s rodiči               3. třída   -  Nebezpečné situace               4. třída -  Jak překonat starosti ve škole?                              Jak správně využívat počítač a televizi?                              Nebezpečné situace               5. třída -   Co dělat se svým vzhledem?                               Jak správně nakládat s penězi?                               Motivační program stavitel               6. třída -   Kdo jsem?                               Život v mediální džungli                               Přátelé Lektorka: Ida Pencová             Září 2016 – Adaptační kurz pro žáky šestých ročníků. Během dvoudenního adaptačního kurzu se žáci seznámili navzájem, seznámili se se svými novými třídními učitelkami. Náplní kurzu byly pohybové hry a soutěže a hry se sebepoznávací náplní.  Prosinec 2016 – pravidelný blok interaktivních programů pořádaných neziskovou organizací pro léčbu drogově závislých TEEN CHALLENGE 
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Lektor:  Marek Honzík Témata: šesté třídy - šikana, vztahy ve třídním kolektivu               sedmé třídy - vznik závislostí, závislost na nikotinu a alkoholu               osmé třídy - rasismus a intolerance.   Přednášky zdravotní prevence Lektorka: Jitka Čapíková Témata: - dospívání dívek a chlapců, vznik závislosti na cigaretách a rizika kuřáctví- přednášky pro dívky a chlapce z pátých ročníků – leden 2017                - přednáška pro dívky 9. ročníků na téma rakovina prsu a děložního čípku, antikoncepce a pohlavní choroby, obdobná přednáška proběhla i pro chlapce 9. ročníků – červen 2017  Přednáška PČR  Téma: trestně právní odpovědnost mladistvých, přednáška proběhla v obou devátých ročnících – květen 2017 Lektor: pplk. pan Hrabě   Druhý blok interaktivních programů pro šesté až osmé třídy pořádaný lektory Teen Challenge se z důvodu náhlého akutního onemocnění lektora bohužel nepodařilo uskutečnit.  Metodička primární prevence se účastnila jednání OSPODu ohledně problematické situace v rodině žákyně V. Demeterové. Dále se zúčastnila pravidelných schůzek metodiků prevence ze Šluknovského výběžku. Zúčastňovala se na žádost vyučujících nebo vedení školy jednání s rodiči problémových žáků.  4. Personální zajištění vzdělávání  Na plnění stanovených úkolů se podílelo celkem 41 zaměstnanců, z toho 32 pedagogických pracovníků, tzn. 25 učitelů (včetně ředitelky a zástupkyně), 4 vychovatelky školní družiny a 3 asistentky pedagoga s celkovým úvazkem 2,00. O provoz školy se staralo 9 nepedagogických pracovníků.   Počet int. PP fyzicky  32 Počet int. PP přepočteno  30,6 Počet int. NP fyzicky  9 Počet int. NP přepočteno  6,21  4.1 Přehled pracovníků školy ve šk. roce 2016/2017  Vedení školy:  Mgr. Bc. Ondráčková Ladislava  ředitelka školy, AJ, HV Mgr. Poláčková Irena    zástupkyně ředitelky, Aj Hurtová Andrea    hospodářka a účetní školy  
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I. stupeň: Mgr. Durecová Bianka   třídní učitelka I. A Mgr. Slánská Karin    třídní učitelka I. B  Mgr. Pešková Lenka    třídní učitelka II. A Mgr. Samlerová Marta   třídní učitelka II. B Mgr. Čiháčková Karin   třídní učitelka III. A  Mgr. Filipová Bohdana   třídní učitelka III. B Mgr. Becková Lenka    třídní učitelka IV. A Mgr. Podroužková Marika   třídní učitelka IV. B Mgr. Cipriánová Libuše   třídní učitelka V. A Mgr. Šišková Jindra    třídní učitelka V. B Mgr. Koutecká Vendula   všeobecné předměty   II. stupeň: Ing. Hřibalová Světlana   metodička PRIPRE, třídní učitelka VI. A Mgr.  Pasovská Olga   třídní učitelka VI. B Mgr.  Kalvachová Nikola   třídní učitelka VII. A Ing. Šťastný Zdeněk   třídní učitel VII. B Ing.  Rudinský Radek   třídní učitelka VII. A Mgr. Koukalová Jana   třídní učitelka VII. B Ing. Botková Zdeňka   výchovná poradkyně, třídní učitelka VIII. A Mgr.    Linková Michaela   třídní učitelka VIII. B Mgr. Foldinová Helena   všeobecné předměty Ing. Bujárek Kamil   všeobecné předměty Mgr.  Hermanová Hana   všeobecné předměty Mgr.  Zíková Jindra    všeobecné předměty Asistenti: Bernatíková Ladislava   školní asistentka, asist. pedagoga Hönes Magda     asistentka pedagoga Nováková Andrea    asistentka pedagoga  Školní družina: Švástová Růžena    vedoucí vychovatelka Dospělová Renáta    vychovatelka Lánská Dana     vychovatelka Malíková Vladimíra    vychovatelka Správní zaměstnanci: Knitl Karel     školník–domovník Churchová Soňa    uklízečka /pavilon „A“ – 1. podlaží/ Lehká Jaroslava    uklízečka /pavilon „A“ – 2. podlaží/ Foretníková Jana    uklízečka /pavilon „B“ – 1. podlaží/ Pochopová Eva    uklízečka /pavilon „B“ – 2. podlaží/ Klapková Anna    uklízečka /pavilon „B“ – 3. podlaží/ Knitlová Anna    uklízečka /pavilon „B“ – 4. podlaží/ Ročeňová Ivana    uklízečka /šatny, pavilon „E“/ 
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V několika posledních 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.  Všichni pedagogové byli plně kvalifikovaní. V pedagogickém sboru jsou rovnoměrně zastoupeny všechny věkové kategorie, nejpočetnější je mezi 40 – 50 lety.    Ve čtyřech odděleních školní družiny pracují 4 kvalifikované vychovatelky. Celkový počet dětí v odděleních je 120.  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 2016/2017 se zúčastnili pedagogové školy mnoha akcí s různorodým zaměřením, viz níže. Školeními prošli téměř všichni pedagogové I. stupně i II. stupně, zúčastnily se i vychovatelky školní družiny a asistentky pedagoga.   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 2017/2018.  Mnohá školení a semináře byly hrazeny z projektových finančních prostředků a to především díky projektu z Výzvy č. 22 (projekt „Škola pro všechny“).  Začátkem školního roku 2016/2017 zahájily dvě pedagožky čtyřsemestrální specializační studium pro výkon výchovného poradce a koordinátora školního vzdělávacího programu, v červnu 2017 ukončily 2. semestr.   Počet účastníků/pedagogů/ akcí dle vyhl.č. 317/2005 Sb.  86 Počet účastníků/pedagogů/ akcí ostatní  20  Přehled dalšího vzdělávání  
• Kurzy AJ/týdenní + cyklické 
• Kurzy NJ/týdenní 
• Angličtina  - Mc Millan 
• KA2 – partnerství pouze mezi školami 
• Obrazy války 
• Hry a jiné aktivity – NJ 
• Jak na jedovatou podlahu 
• 22. Celostátní seminář RJ 
• Teambuilding – komunikace, týmová spolupráce 
• Konference – asociace ředitelů základních škol 
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• Společné vzdělávání  - úvod do problematiky 
• Plán pedagogické podpory a podpůrná opatření 
• Inspirace pro učitele – matematická gramotnost 
• Mat.gramotnost – rozvoj kompetencí učitele 
• Inspirace pro učitele 1. st. ZŠ  - čtenářská gram. 
• Inspirace pro učitele 2. st. ZŠ  - čtenářská gram. 
• Letní škola výtvarné výchovy 
• Prázdniny trochu jinak  6. Projektová činnost školy  Název projektu Vyhlašovatel  Termín podání Dotace  Sustainable skills 2032 Dům zahr.služeb – program Erasmus+ Březen 2016      17.025 EUR Bezpečná škola MŠMT Srpen 2016      62.880 Kč Škola pro všechny MŠMT, Výzva č. 22 Září 2016 1.171.682 Kč Zahradní slavnost DPMV Leden 2017        2.000 Kč Míčový pětiboj  DPMV Leden 2017        6.000 Kč   Pár slov k projektu „Sustainable skills 2032“  Od 1. září 2016 se Základní škola Varnsdorf – Edisonova stala součástí mezinárodního projektu “Sustainable Skills 2032”, kterému ve zkratce říkáme “Skills”, který je koncipován jako dvouletý program vzájemného obohacování žáků i pedagogů evropských škol. Klíčovým posláním projektu je získávání a předávání učebních a vzdělávacích dovedností (= skills) mezi všemi účastníky projektu; jak mezi učiteli, tak mezi žáky. V loňském roce již naši pedagogové navštívili 2 partnerské školy, kde načerpali inspiraci pro výuku. A stejně tak jsme i my předali cenné poznatky a nové výukové metody kolegům ze zahraničních škol, a to během jejich pobytu u nás ve Varnsdorfu v únoru 2017. Žáky vedeme v rámci projektu k tomu, aby se učili kriticky myslet, používat myšlenkové mapy, vzájemně spolupracovat, myslet tvůrčím způsobem, využívat vhodným způsobem internet...Našimi partnery jsou tyto školy: ZŠ a MŠ v Llosetě – Mallorca / Španělsko, ZŠ a MŠ v Drutenu / Holandsko, ZŠ a MŠ v Dublinu / Irsko, ZŠ a MŠ v Badia Polesine / Itálie, ZŠ a MŠ v Rize / Lotyšsko. Ze školních projektových aktivit vybíráme: zapojení do Sazka projektu; v rámci matematiky se žáci připravovali na financování úvěrů, hypoték; na kroužku PC si žáci vyhledávali možnost uplatnění v budoucím životě; meziškolní soutěž ručních prací a dovedností; soutěž v jednotlivých řemeslech (truhlář, automechanik, klempíř, elektrotechnik);  ruční výroba dřevěných ptačích budek; exkurze v Mana – čokoládovna;  výroba plakátů; účast na veletrhu vědy; finanční matematika; strukturovaný životopis. Pár slov k projektu „Škola pro všechny“ (Výzva č. 22)  I tento projekt započal 1.9.2016. Realizace všech aktivit je plánována na dva školní roky, tzn. do 31.08.2018. Díky projektu byla posílena personální základna školy a to o školního asistenta, dále probíhala školení pedagogů a spolupráce pedagogů nejen na půdě školy, ale i mimo ni – s partnerskými mateřskými školami, učitelé se vzdělávali v používání metody CLIL, pro žáky byly otevřené čtenářské kluby a klub zábavné logiky, žákům ohroženým na prospěchu byla poskytnuta maximální péče formou doučování a konzultací. 
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7. Účast žáků v přehlídkách a soutěžích  Účastníci /žáci/školní kolo  650 Účastníci/žáci/ okresní kolo  82 Účastníci/žáci/ oblastní kolo  230 Účastníci/žáci/ ústřední kolo  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) Projekt Ovoce do škol – celoročně, fma HOKA 5) Promítání Panorama - Planeta Země - Filipíny  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/Svět kolem nás - Peru – čtyři strany světa 10) Nabídka zájmových kroužků pro žáky všech ročníků 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 9. r. 17) Halloween – noc ve škole, akce ŠD   18) OVOV - celoškolní sport. akce, účast v republikovém kole v Praze 19) Výstava vzdělávání 2016-17 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) Charitativní akce Fond Sidus Sbírání víček od PET lahví 25) Exkurze Praha – projektový den Karel IV. – 1.st. 26) Nábory do sportovních oddílů  
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27) Projektové dny na témata: Karel IV., Svět zvířat 28) Den otevřených dveří naší ZŠ  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) Testování 9. roč.  - celorepublikové 34) Skřivánek v DDM Varnsdorf - pěvecká soutěž      35) Přednáška pro 1. Roč. – divoká zvířata              36) Mc Donald Cup – oblastní přebor ve fotbale 37) Recitační soutěž - MCKV 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) Pythagoriáda - školní  kolo  42) Pohár rozhlasu – atletika pro 2. st. 43) Besedy se spisovateli v MCKV 44) Olympiáda 1. st.    45) 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) Zahradní slavnost a Den dětí 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 Praha – Veletrh vědy pro 2. St.    57) NBA  - školní basketb. liga 1. st. – městské a okresní kolo     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) Beseda pro 5. a 9. ročníky – Sexuální výchova 63) Soutěž v řemeslnických dovednostech – VOŠ a SŠ Varnsdorf, tým Edisoni   64) Tonda obal na cestách – interaktivní beseda pro 1. st. 65) Integrovaný záchranný systém pro 3. třídy – ukázka práce 66) Ekologická pohádka  - pro 1. a 2. ročník 67) Centrum Panorama – filmové představení 69) Vánoční volejbalový turnaj 70) Basketbalový 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 stoupaček na pavilonu B (2 stoupačky) 
• výměna 4 wc v šatnách u tělocvičen 
• výměna lina v hale pavilonu „B“ – 2. podlaží 
• výmalba 2 tříd a 3 kanceláří v přízemí pavilonu B 
• 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 
• revize a oprava protipožárních dveří  
• výroba dřevěného nábytku (polic) do tříd 1. a 2. stupně  
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10. Hospodářské ukazatele – školní rok 2016/2017                                    k 30.6.2016 k 31.12.2016 k 30.6.2017 šk.rok 2016/17 MP celkem 5 737 538 11 863 731 6 602 552 12 728 745 Odvody SP a ZP 1 952 444 4 158 846 2 110 051 4 316 453 Přísp.FKSP 86 063 183 089 125 025 222 051 DVPP            20 070 34 834 23 409 38 173 Učební pomůcky 55 816 338 524 11 137 293 845 Plavání           24 484 91 484 9 443 76 443 Zákonné pojištění 26 495 50 588 41 872 65 965 Program. vybavení 2 191 19 785 0 17 594 Náhrada nemoci 600 6 117 23 711 29 228 Cestovné    6 792 15 558 9 929 18 695 OOPP               930 3 779 0 2 849 Nákup materiálu 92 337 228 432 80 816 216 911 Nákup služeb 191 647 371 033 117 650 297 036 Nákup energií 798 778 1 512 799 811 046 1 525 067 DHIM             21 651 128 504 26 148 133 001 Odpisy            0 582 800 0 582 800 Ostat. provoz. nákl. 12 383 97 788 61 757 147 162 Opravy a udržování 28 019 55 535 15 810 43 326 Program. vybavení 0 30 438 0 30 438 Náklady doplň.činn. 106 788 197 145 115 320 205 677 Dotace KÚ       8 311 000 16 867 813 9 177 000 17 733 813 Účel. dotace KÚ 15 000 406 320 0 391 320 Dotace MěÚ 995 000 2 043 800 912 000 1 960 800 Ostatní zdroje 0 81 011 410 446 491 457 Doplňková činnost 148 823 274 249 153 346 278 772 Ostat. příjmy/ŠD,ost./ 154 000 216 613 128 596 191 209 Zúčtování fondů 4974 19 041 0 14 067 Přijaté dary-neúčel. 18940 21 940 6 700 9 700 Přijaté dary - účel. 0 6 384 13 770 20 154   Zpracovala: 18.09.2017, A. Hurtová, hospodářka školy     
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11. FKSP – hospodaření ve školním roce 2016/2017   Prostředky ve školním roce byly čerpány dle zásad pro rok 2016 a pro rok 2017.                                 k 30.6.2016 k 31.12.2016 k 30.6.2017 škol.rok 2016/2017 Počáteční zůstatek 47710,3 47710,30 89554,8 89 555 Základní příděl           86063,08 183089,50 125024,94 222 051 Splátky půjček        0 0 0 0 PŘÍJMY CELKEM 133773,38 230799,80 214579,74 311 606 Čerpání:                                                                                                                                           Kultura a tělovýchova 12400 27 474 0 15 074 Pořízení hmotného majetku 0 0 0 Příspěvky na obědy 10880 23 750 18560 31 430 Příspěvky na rekreaci 15 000 15 000 12 000 12 000 Věcné dary            3 966 5 966 1 958 3 958 Půjčky na byt.účely 0 0 0 0 Soc.půjčky                           0 0 0 0 Ostatní čerpání     1485 23 505 4800 26 820 Příspěvek na důch.poj. 20 700 45 550 24 900 49 750 VÝDAJE CELKEM 64 431 141 245 62 218 139 032   Zpracovala: 18.09.2017, A. Hurtová, hospodářka školy           
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12. Rada rodičů a přátel školy  Příjmy a výdaje RRPŠ při ZŠ Varnsdorf, Edisonova, za období 01.09.2016 – 30.06.2017  Příjmy: Zůstatek za šk. rok 2015-2016      34 313,- Členské příspěvky žáků       35 500,- Sběr kaštanů            6 000,- Sběr tříděného odpadu         4 278,- Příjmy celkem        80 091,- Výdaje: Halloween           1 031,- Mikulášská besídka          1 535,- Mikulášská nadílka 1. Stupeň        5 151,- Odměny sběr kaštanů          1 005,- Karneval             1 525,- Rej čarodějnic            1 501,- Mc Donald Cup           1 215,- Školní výlet 3.A, 3.B             2 700,- Trička mažoretky           1 945,- Talentmánie            1 199,- Den dětí 1.-3. tř.          1 200,- Zahradní slavnost            4 500,- Školní výlet  4.A, 4.B           1 900,- Školní výlet 7.A, 7B           2 300,- Školní výlet 6.B             750,- Školní výlet 2.A, 2.B          2 050,- Školní výlet 8.B          1 350,- Veletrh vědy           1 600,- Odměny nej. Žáci          5 400,- Školní výlet 1.A, 1.B          2 400,- Školní výlet 5.A          1 200,- Výdaje celkem        43 457,- Rozdíl příjmů a výdajů       36 634,-  Ve Varnsdorfu 16.09.2017  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 2016/2017 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.  ˇ                         Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na poradě pracovníků školy dne ……………….  Školská rada schválila výroční zprávu dne …………………….  Podpisy členů Školské rady ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821: Pí Sylva Bártová, předsedkyně ………………………………………………………………. Mgr. J. Šišková ……………………………………………………………………………….. Ing. R. Kříž…………………………………………………………………………………….. 


