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Děčín XXXI, Potoční 51 
školská právnická osoba 

 

VÝROČNÍ   ZPRÁVA 
 
 

 
 

školní rok 2017-18 
 projednala pedagogická rada školy dne  

 schválila školská rada dne  

 předáno zřizovateli dne  
 
V Děčíně dne 10.9.2018      ……………………………………… 
          Mgr. Jindřiška Vopatová 
              
                   ředitelka školy 
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A)  základní údaje o škole: 
 

 název školy: Křesťanská základní škola Nativity 
 

 druh školského zařízení : 2.stupeň základní školy   
 

 zřizovatel :   Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova 
 

 sídlo :    Děčín XXXI – Křešice, Potoční 51 
 

 telefon :   733 225 822 
 

 e-mail :   skola@nativity.cz 
  

 součásti školy:   školní klub 
      školní jídelna 
 

 údaje o školské radě:    
 

 Zřízena:  24.10.2008 

 Schůze školské rady: 31.10.2017 a 22.5.2018 

 Počet členů:  3 – zástupce zřizovatele, pedagogického sboru, rodičů 

 Kontakty uvedeny na webových stránkách školy Nativity www.nativity.cz 
 

 
 charakteristika školy: 

 
Škola Nativity poskytuje vzdělání dětem na druhém stupni základní školy, tj. od 6. do 
9. třídy, kterým vyhovuje menší kolektiv žáků. Je určena dětem, které mají určitý typ 
znevýhodnění, ale také dětem nadaným bez znevýhodnění.  
 
KZŠ Nativity je inkluzivní škola, která odpovídá na podněty všech dětí s citlivostí pro 
jejich odlišné vzdělávací potřeby a sociální zázemí. Snažíme se optimálním 
způsobem  rozvíjet  možnosti žáků s různým stupněm nadání a znevýhodnění, aby 
každý z nich objevil a naplno rozvinul svůj individuální potenciál. Třídy jsou složené 
tak, aby se inkluze dala co nejefektivněji realizovat. Podrobnosti jsou uvedeny ve 
vnitřní směrnici školy pro přijímací řízení V13, která je dostupná na webových 
stránkách školy. 
 
Uplatněním nových metod ve výuce a spolupráce s partnery v zahraničí KZŠ Nativity 
přispívá k řešení problému vysoké míry nezaměstnanosti v tomto regionu, která je 
svým způsobem dána i dlouhodobě nízkou úrovní vzdělání místních obyvatel. 
Ve škole je kladen důraz na volnočasové aktivity směřující k prevenci sociálně 
patologických jevů.  
 
KZŠ Nativity staví na křesťanských hodnotách a zároveň vychovává k respektu 
k jiným náboženským vyznáním a k lidem bez vyznání.   

 
 
 

 
 
 

mailto:skola@nativity.cz
http://www.nativity.cz/
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 údaje o Spolku NATIVITY, z.s. 
 

Spolek Nativity ve školním roce 2017-18 nevyvíjel žádnou činnost.  
 
 
 
 

POSLÁNÍ ŠKOLY 

Jsme druhý stupeň základní školy, který zajišťuje kvalitní výuku a výchovu dětem nadaným 

a znevýhodněným. 

Zásady poslání: 

1. individuálně přistupovat ke každému žáku s ohledem na jeho osobnost a typ 

znevýhodnění 

2. vytvářet příznivé klima mezi učiteli a žáky 

3. posilovat zdravé sebevědomí žáků a učit je správné sebereflexi 

4. rozvíjet v žácích schopnost empatie 

5. učit žáky jednat s respektem a úctou ke každému člověku  

6. předcházet sociálně patologickým jevům orientací žáků na pozitivní životní hodnoty 

7. motivovat žáky k zájmu o studium a o další vzdělávání 

8. vzdělávání orientovat na životní praxi 

9. vyžadovat pracovitost 

10. vyžadovat čestné a férové jednání 

 
 
 

B) Přehled oborů vzdělávání 
 

 školní vzdělávací program: 
 

Na škole probíhá výuka a výchova podle školního vzdělávacího programu 
„Škola do (ne)pohody“. Činnost školního klubu při své činnosti vychází ze zásad 
stanovených tímto programem. Na škole neprobíhá rozšířená výuka žádného 
předmětu. 
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Křesťanská základní škola Nativity - ŠVP Škola do (ne)pohody 

Učební plán 
Časová dotace vyučovacích hodin jednotlivým vzdělávacím oblastem a oborům 

podle opatření ministryně MŠMT čj. 155223/2007-22 
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Jazyky 

Český jazyk a literatura 4   4   4   3 1 15 16 
27 28 

1 
 Angličtina 3   3   3   3   12 12 0 
 Matematika Matematika 4   4   4   3 1 15 16  15 16 1 
 Informatika Informatika 1 1             1 2  1 2 1 
 Člověk 

 a společnost 

Dějepis 2   2   1 1 2   7 8 
11 12 

1 
 Občanská výchova 1   1   1   1   4 4 0 
 

Člověk 
a příroda 

Fyzika 2 
 

2   2   1 1 7 8 

21 25 

1 
 Chemie         2   2   4 4 0 
 Přírodopis 2 

 
1 1 1 1 1 0,5 5 7,5 2,5 

 Zeměpis 1   2   1 0,5 1   5 5,5 0,5 
 

Umění 
a kultura 

Hudební výchova 1   1   1   1   4 4 
10 10 

0 
 Výtvarná výchova 2   2   1   1   6 6 0 
 

Člověk  
a zdraví 

Zdravověda     1       1   2 2 
10 10 

0 
 Tělesná výchova 2   2   2   2   8 8 0 
 Člověk a práce Pracovní činnosti 1   1           2 2 3 3 0 
   Volba povolání         0,5  

 
0,5    1 1       

 

Volitelné 
předměty 

 
                    

13 16 

0 
 Němčina/francouzština/K Aj           3   3  6 6 6 
 Religio-etika   1   1   1   1 0 4 4 
 Cvičení z matematiky   1   1   1   1  0 4 4 
 Cvičení z českého jazyka   0   0   1   1  0 2 2 
 

  
26 3 26 3 23,5 8,5 22,5 9,5 96 122 111 122 24 

 

  
29 29 32 32 

      

  
122 

      

 
Tiché čtení 

 
3 

 
2 

 
1 

 
1 

      

                

                

                 
 
 
Počet tříd  4 6. – 9. ročník 
 
Počet žáků   60 29 dívek 31 chlapců 
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C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
Organizační struktura: 
 

    ředitelka     

     J. Vopatová       

           

  úsek     úsek  

   ekon.-provozní      pedagogický  

         školní klub  škola 

školní jídelna  techn. zabezp.  ekonomka    

M. Kroš  D. Říčař (síť)  H. Mrázková  

T. Novák 
(vedoucí ŠK) 
O. Lehký,   

J. Odvárková, 
J. Vopatová,  
A. Kofroňová, 

O. Lehký, 
T. Novák, 

H. Englická 
H. Pupíková 
B. Tonder 

J. Dintarová 
D. Říčař 

Z. Koštejnová 
(N. Pražská) 
K. Matysová 

Š. Forejtová  školník  mzd.účetní  

H. Englická  
J. Odvárková 
A. Kofroňová 
J. Dintarová 
B. Nedvědová 
P. Bumba 
J. Mařan 
A. Příhodová 
D. Dostálová 
D. Koštejn 
J. Strejček   

  K. Ryšánek  H. Mrázková     

   úklid  personalista     

  J. Kučerová  H. Englická   vých.poradce psycholog 

    adm. prac.   H. Englická  

    H. Englická   ped. asistent J. Vít 

       P. Bumbová  

       M.Hoffmanová  

       K. Ryšánek  

         

 
Přehled pracovníků školy: 
 

Pedagog. pracovníků celkem:       14 fyzických, 10,79 přepočtených (bez DPP) 

Ped. pracovníků s DPP:     8 fyzických (pouze s DPP) 

Počet učitelů:                                  11 fyzických, 7,94 přepočtených (bez DPP) 

Počet učitelů s DPP:     1 fyzických 

Počet vychovatelů:                         1 fyzických, 0,30 přepočtených (bez DPP) 

Počet vychovatelů s DPP:     9 fyzických (pouze s DPP) 

Počet provozních zaměstnanců:     4 fyzických, 3,33 přepočtených 
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Škola uzavřela smlouvu s Českou provincií Tovaryšstva Ježíšova na pronájem budovy školy a 
budovy školního klubu a na pronájem prostor školní jídelny, smlouvu o poskytování služeb 
s firmou Hjemsted., a smlouvu s firmou Poradex o správě účetnictví.  
 
Pedagogičtí pracovníci: 
Mgr. Jindřiška Vopatová  ředitelka školy, učitelka  
Ing. Tomáš Novák   vedoucí školního klubu, učitel, vychovatel, 
Mgr. Hana Englická   učitelka, zastupující učitel 
Mgr. Alžběta Nikola Kofroňová učitelka, vychovatelka, výchovná poradkyně 
Bc. David Říčař   učitel 
Mgr. Ondřej Lehký   učitel, vychovatel. 
Mgr. Hana Pupíková  učitelka 
Mgr. Zlata Koštejnová  učitelka 
Beth Tonder    učitelka 
Kristýna Matysová   učitelka  
Mgr. Jiří Vít    psycholog 
Petra Bumbová    asistentka pedagoga  
Monika Hoffmanová  asistentka pedagoga  
Karel Ryšánek   asistent pedagoga 
Jaroslav Mařan   vychovatel 
Barbora Nedvědová  vychovatelka 
Alenka Příhodová   vychovatelka 
Ing. Dušan Koštejn   vychovatel 
Doubravka Dostálová  asistentka vychovatele 
Barbora Jelínková   asistentka vychovatele 
Dominik Heřt    asistent vychovatele 
 
 
 
Nepedagogičtí pracovníci: 
Mgr. Hana Englická   tajemník školy, personalista 
Milan Kroš    vedoucí školní jídelny 
Mgr. Jana Dintarová  školní asistent 
Karel Ryšánek   školník 
Jitka Kučerová   uklízečka 
Ing. Helena Mrázková  ekonomka, mzdová účetní  
Štěpánka Forejtová   kuchařka 

22; 81%

4; 15%
1; 4%

Pracovníci školy

pedagogičtí

provozní

obojí
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D) Údaje o přijímacím řízení 
Vzhledem k omezeným prostorám školy lze přijmout pouze jeden šestý ročník ročně. Maximální 
počet žáků v jedné třídě je 15 žáků (stanoveno zřizovatelem) s možností výjimek. 
 
Noví žáci pro příští školní rok : 
 

 
 
 

E) Údaje o výsledcích vzdělávání 
 
Úkoly v oblasti výchovně vzdělávací: 
 

 dovést žáky k dobrému výkonu podle jejich individuálních schopností 

 vést žáky k sebereflexi a reflexi svého okolí  

 zapojit co nejvíce žáků do třídních dnů 

 zúčastnit se alespoň jedné olympiády   

 zajistit LVVZ pro 7. třídu a alespoň jeden zahraniční zájezd 

 zapojit žáky alespoň do jedné charitativní akce  

 zrealizovat alespoň jeden zahraniční výjezd pro žáky 8. nebo 9. třídy 

 přijmout 15 žáků do dalšího 6. ročníku 
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Komentáře k dosaženým výsledkům ve výchovně vzdělávacím procesu: 
 
Minimální počet nedostatečných zajišťuje Křesťanská základní škola Nativity (dále jen KZŠ 
Nativity) podporou žáků tím, že nabízí doučování ve školním klubu, přípravné hodiny pod 
dohledem, na kterých si žáci mohou psát domácí úkoly, častou komunikací s rodiči žáků i žáky 
samotnými a individuálním přístupem. I v letošním roce jsme využili funkci školního asistenta, 
který pomáhal žákům ohroženým školním neúspěchem s domácí přípravou a byl podpůrný 
v mnoha dalších oblastech. 
 
Každý žák je veden k sebereflexi svých výkonů i chování tím, že dostává častou zpětnou vazbu od 
pedagogů i spolužáků. Žáci jsou zároveň vedeni ke schopnosti dávat zpětnou vazbu svému okolí, 
a to tak, aby byla spravedlivá, objektivní, vyvážená (silné i slabé stránky), konstruktivní a 
kultivovaná.  
 
Každá třída má dva třídní učitele, kteří pracují v týmu. Zhruba jednou za měsíc pořádají tzv. „třídní 
dny“, což jsou odpolední nebo víkendové akce, jejichž cílem je stmelování třídního kolektivu, 
prohlubování vzájemných vztahů i smysluplné trávení volného času. Náplň třídních dnů bývá 
vybírána ve spolupráci s žáky tak, aby byla atraktivní a zážitková. Vzhledem k různým osobním 
zájmům jednotlivých žáků není vždy lehké uspokojit každého, nicméně účast na třídních dnech 
byla v tomto roce více než 80%. 
 
 V tomto školním roce se žáci účastnili několika olympiád, nejúspěšnější byli v jazykových 
soutěžích, viz. Příloha č. 1. Za velký úspěch považujeme umístění žáka 9. třídy Martina Nedvěda 
na 4. místě v celostátním kole olympiády v anglickém jazyce. Velmi dobrých výsledků také dosáhl 
Jan Kubelka, který byl 7. v celostátním kole včelařské soutěže. 
 
7. třída se zúčastnila lyžařského zájezdu v Příchovicích, okr. Jablonec nad Nisou. Škola pro tyto 
účely zaplatila instruktorský kurz dvěma pedagogickým zaměstnancům školy, aby nemusela 
zajišťovat výuku lyžování jinými odborníky a lyžařský kurz se tak zbytečně neprodražil. Celý výcvik 
proběhl bez komplikací, žáci se zúčastnili v plném počtu. 
 
Zahraniční výjezdy byly realizovány dva. Oba byly částečně dotované z finančních darů, které 
škola Nativity za tímto účelem dostala. 
 
Osmá třída se zúčastnila expedice do českých vesnic v Banátu na území Rumunska. Zájezd se 
uskutečnil společně s několika žáky a pedagogy jedné pražské školy kvůli naplnění autobusu a byl 
organizovaný skupinou mladých krajanů z Banátu, kteří se snaží do této oblasti přivést turistický 
ruch a tím i finanční prostředky. 
 
Devátá třída se na konci školního roku vypravila na poznávací zájezd do Skotska. Během cesty se 
zastavili v Bruselu, kde navštívili jezuitskou školu St John Berchmans College, s jejímž pěveckým 
sborem jsme pořádali v minulosti společné vystoupení na Děčínském zámku. Oba zájezdy byly 
poučné, stmelovací a proběhly bez komplikací. 
 
Při výuce a jejím řízení byly využívány formy a metody stanovené RVP a ŠVP – osobnostní          
a sociální rozvoj dětí, jejich sebedůvěra, sebeúcta, vzájemné respektování a tolerance, možnost 
seberealizace, aktivní a emoční zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb      
a zkušeností, využívání prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce 
s chybou, výuka frontální, skupinová i individuální, učitel jako organizátor a zdroj informací, 
aplikace, respektování individuálního tempa, možnost relaxace, propojení teorie s praxí v činnosti 
žáků, využívání zkušeností žáků, vliv hodnocení na motivaci, osobní příklad pedagoga, 
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akceptování stanovených pravidel, vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse, 
komunikativní dovednosti. 

 
Ve školním roce 2016-17 byla otevřena jedna 6. třída, opět z důvodu malé kapacity budovy. 
Zřizovatel povolil max. počet 15 žáků v jedné třídě. V průběhu roku ze školy nikdo neodešel. Pro 
rok 2017-18 bylo přijato 15 žáků do šesté třídy a dodatečně jeden žák do vyššího ročníku. Celkový 
počet žáků v příštím školním roce bude 60. V současné době je několik čekatelů na volné místo 
v šesté, sedmé i osmé třídě. Všichni žáci deváté třídy byli přijati na střední školy, nebo na učiliště, 
které si zvolili.  
 
Bylo zrealizováno několik charitativních akcí, viz Prevence sociálně-patologických jevů. 
 
 
 
Prospěch a chování: 
 
 

třída 6. 7. 8. 9. 

nedostatečný  0   

dostatečný 5 (4) 1 5(4) 5(4) 

vyznamenání 8 8 5 3 

nehodnocen 0 0 0 0 

osvobozen 0 0 0 1 

neoml. hodiny 0 0 0 0 

DŘŠ 0 0 0 1 

DTU 4 2 0     0 

NTU 7 7 0 0 

PŘŠ 0 0 0 0 

PTU      0 0 14 0 
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TABULKOVÁ  ČÁST  -  (přepis elektronického zpracování) 
 
tabulka "Výroční zpráva ZŠ - identifikace"    

     

Název školy podle rozhodnutí Křesťanská základní škola Nativity 

Adresa   Potoční 51, Děčín XXXI,  PSČ 407 11 

Obec s rozšířenou působností Děčín     

Okres   Děčín     

Součásti školy   školní klub     

    školní jídelna     

Jméno ředitele   Mgr. Jindřiška Vopatová 

Jméno osoby odpovědné za vyplnění Mgr. Jindřiška Vopatová   

     

     

     

tabulka "Výchovně vzdělávací programy na KZŠ"    

     

Název Schváleno: Ročník 

Škola do (ne)pohody 
pedagogickou radou 1.9.2008 

   školskou radou 24.10. 2008 6.-9. 

     

     

   

Počet tříd   4 

Počet žáků   60   

     

     

     

     

     
tabulka "Celkový prospěch žáků na ZŠ 2. 
pololetí"    

Počet žáků 2. pol. celkem 60   

Z toho 2. pol. prospělo s vyzn. 24   

Z toho 2. pol. prospělo  36   

Z toho 2. pol. neprospělo  0   

  

  

tabulka "Věková skladba a kvalifikovanost PP v ZŠ" 

  

  

Počet PP s odb.kvalif. do 35 let celkem 2 

Počet PP s odb.kvalif. do 35 let ženy 2 

Počet PP s odb. kvalif. 36-45 let celkem 6 

Počet PP s odb. kvalif. 36-45 let ženy 6 

Počet PP bez odb. kvalif. 36-45 let celkem 1 

Počet PP bez odb. kvalif. 36-45 let ženy 0 

Počet PP s odb. kvalif. 46-55 let celkem 4 

Počet PP s odb. kvalif. 46-55 let ženy 2 

Počet PP s odb. kvalif. 56-důch. věk celkem 0 

Počet PP s odb. kvalif. 56-důch. věk ženy 0 

Počet PP s odb. kvalif. důchodci celkem 0 

Počet PP s odb. kvalif. důchodci ženy 0 
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F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
 
Prevence sociálně patologických jevů je realizována v průběhu celého školního roku, a to nejen 
akcemi s touto tématikou, ale především celou koncepcí školy. Mezi přijatými žáky je značné 
procento dětí, které se v minulosti setkaly se šikanou nebo jinými problémy v kolektivu. Malé třídní 
kolektivy, užší vztahy mezi žáky i učiteli vedou k větší otevřenosti, sdílnosti a postupně vzrůstající 
sebereflexi i sebeúctě žáků, která je nezbytná ke konstruktivnímu řešení problémů v samém 
počátku. 

 
Vyučování začíná každý den desetiminutovým blokem, který se nazývá Slovo na den. V pondělí, 
ve středu a v pátek začínáme společně v odborné učebně, v úterý a ve čtvrtek mají Slovo na den 
žáci se svými třídními učiteli. Tyto ranní bloky jsou stmelovací, motivační, informační a hodnotově 
orientované. Hrají důležitou roli ve výchovném procesu celého dne. 

 

Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) Škola do (ne)pohody vychází z RVP základní 
vzdělávání. Po dopoledním vyučování následuje obědová pauza a odpolední vyučování. Některé 
hodiny odpoledního vyučování a část školního klubu se odehrává v areálu Palme, který má škola 
pronajatý od České provincie Tovaryšstva Ježíšova. V rámci školního klubu jsou také nabízené 
přípravné hodiny, ve kterých si žák může dělat domácí úkoly a připravovat se na další vyučovací 
den. 

 

Každá třída má jednou za měsíc třídní den, který má charakter zážitkový a stmelovací. Třídní dny 
spolu se zájmovými kroužky ve školním klubu nabízí vhodné naplnění volného času žáků a působí 
tak jako prevence sociálně patologických jevů. 

 

Ve škole je vyučován předmět Religio-etika s časovou dotací 1 hodina týdně. V tomto předmětu 
žáci nejen získávají povědomí o světových náboženstvích, ale ve vyšších ročnících se zabývají i 
základními etickými otázkami. Tříbí si tím svoje životní postoje a prohlubují hodnoty. Škola nenutí 
žádného žáka ke změně nebo přijetí jakéhokoliv náboženského postoje.  

 

Několikrát týdně do školy dochází školní psycholog, který je v úzkém kontaktu s PPP Děčín, KPPP 
Praha, SPC Děčín a Oddělením sociálně-právní ochrany dítěte OSPOD a střediskem výchovné 
péče ETOP. Psycholog řeší náročné vztahové situace mezi žáky, komunikuje s učiteli i rodiči. 
Společně s ředitelkou, výchovnou poradkyní a preventistou školy je součástí školního 
poradenského pracoviště a pravidelně se účastní jeho schůzek. 

 

Charitativní akce jsou důležitou součástí při výchově žáků k solidaritě s trpícími a slabými. 
Prohlubují empatii a pocit sounáležitosti, který rovněž působí preventivně v oblasti předcházení 
sociálně patologickým jevům. 

 
Ve školním roce 2017-18 se škola podílela na několika charitativních akcích. Nejlépe hodnotíme 
akci s názvem „Koláčování“, kterou zaštiťuje organizace Andělé bez křídel. Jde o prodej koláčů 
vyrobených žáky, rodiči i učiteli pro předem vytipované handicapované osoby. Tento rok proběhla 
sbírka na jaře a na podzim. Byla určena Tomášovi, který trpí DMO, epilepsií, spastickou 
kvadruparézou a těžkým mentálním postižením. Z vybraných peněz bylo možné zakoupit 
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Benecykl junior country, který mu umožnil jezdit s rodinou na výlety do přírody. Další koláčování 
bylo určeno na pomoc Lili Anně, která má motorické a psychické postižení na podkladě genetické 
mutace. Příspěvek byl určen na její rehabilitační program. 
 
Vybraní žáci školy letos dvakrát navštívili domov důchodců v Loubí, kde zazpívali seniorům pro 
zpestření dne. Na Vánoce vytvářeli všichni žáci školy přáníčka s kresbou i textem, které darovali 
pacientům děčínské nemocnice dlouhodobě upoutaným na lůžko. 
 
Na začátku školního roku se někteří žáci účastnili akce Bílá pastelka a tím přispěli dětem zrakově 
postiženým. Další akcí pro zrakově postižené byla výstava prací a vystoupení sboru na 
Děčínském zámku s názvem Světlo pro svět. 
 
Každoročně se skupinky žáků školy Nativity účastní tradiční Tříkrálové sbírky. Tato akce je 
pořádána ve spolupráci s farností Podmokly a Zámkem Děčín. 
 

 
G) údaje o DVPP 

 
a) kvalifikační studium:  

 

 Bc. David Říčař 

 Matysová Kristýna 

 Ing. Tomáš Novák 

 

b) DVPP formou seminářů: 

 

Mgr. Karolína Beauxisová 

Mgr. Englická Hana 

Mgr. Taťána Altová 

Mgr. Kofroňová Alžběta 

Mgr. Vopatová Jindřiška 

Mgr. David Říčař 

Ing. Zlata Koštejnová 

 
Celý pedagogický sbor se letos na jaře zúčastnil třídenního semináře (duchovní rekolekce) 
s názvem Víkend mezi duší a duchem II, pod vedením psychologa Mgr. Michala Petra a Denisy 
Červenkové z řádu Karmelitek. Seminář byl zaměřen na sebepoznání, které je nezbytné 
k osobnostnímu i profesnímu růstu pedagogů. 
 

Každý pedagogický pracovník je veden k alespoň jedné hospitaci u svého kolegy s cílem 
inspirovat se, případně dát svému kolegovi konstruktivní zpětnou vazbu. Většina pedagogů 
absolvuje 4 a více hospitací, někteří dokonce pravidelně navštěvují výuku, která je pro ně 
inspirující.  
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H) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
úkoly v oblasti prezentace školy 
 

 zrealizovat Adventní trhy   

 zorganizovat 2 projektové dny a 1 projektový den vedený devátou třídou   

 zrealizovat týden workshopů   

 zrealizovat stmelovací víkend pro 6. třídu 

 uskutečnit soutěž Memoriál Josefa Horehledě  

 zorganizovat setkání absolventů po 10 letech   
 
 

Předvánoční trhy jsou již tradiční akcí KZŠ Nativity, na které se podílejí žáci, zaměstnanci školy, 
rodiče žáků, známí a přátelé školy. Toto setkání s příjemnou předvánoční atmosférou, každoročně 
pořádané v areálu Palme, stmeluje komunitu školy a je zároveň přehlídkou tvůrčích dovedností 
všech zúčastněných.  

 
Celkem byly uskutečněny 4 projektové dny - Projektový den Vánoce, Velikonoce, IQ park Liberec 
a projektový den Hunger Games. Poslední ze jmenovaných projektových dní měli na starosti žáci 
9. ročníku. Jejich úkolem bylo projektový den navrhnout, zorganizovat a zrealizovat pro žáky 
ostatních ročníků. Třídní učitelé pouze dozírali na průběh a v drobných situacích poradili nebo 
zkorigovali své žáky. Akce byla velmi zdařilá. Projektový týden workshopů na konci školního roku 
se letos nepodařilo zrealizovat, protože dvě třídy jely na zahraniční expedici do Banátu a do 
Skotska. 
 
Šestá třída prožila stmelovací výjezd na začátku školního roku ve Sloupu v Čechách. Tyto pobyty 
jsou zaměřeny na vzájemné poznávání spolužáků i třídních učitelů, jsou plné teambuildingových 
her a aktivit, ve kterých jsou prvky zábavy, sebereflexe i reflexe okolí. 
 
Jako každý rok, byl i letos pořádán lukostřelecký turnaj Memoriál Josefa Horehledě. Jde o 
sportovní akci, které účastní nejen žáci lukostřeleckého kroužku, ale přijíždí na ni fanoušci 
lukostřelby z celé republiky. 
 
Žáci dramatického kroužku letos vystoupili v Děčínském divadle v rámci akce Studenti sobě. Jde o 
sérii vystoupení jednotlivých děčínských škol, případně výstupů školních klubů, které jsou při 
školách zřízeny. 
 
Setkání absolventů po 10 letech proběhne 21.9.2018 v areálu hotelu Palme. 

 
 

 
 
 
 

I) údaje o výsledcích inspekční činnosti 
 

Na konci školního roku 2017-18 navštívila školu Česká školní inspekce. Zápis z kontrolní činnosti 
je k dispozici v budově školy nebo na webových stránkách ČŠI. 
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J) základní údaje o hospodaření školy 
 

Přehled nákladů a výnosů za kalendářní rok 2017 
KZŠ Nativity     31.12.2017 

        

Výnosy   Náklady   
MŠMT provozní 
dotace               5 074 013,00     Mzdy, SP, ZP           5 064 872,00 Kč  

Dotace /asistenti                   241 184,00     Sociální náklady                21 817,00 Kč  

Dotace 
/Ústec.kr.                     63 600,00     Spotřeba materiálu              347 018,00 Kč  

Dotace výzkum,v                   193 375,80     Učební pomůcky              106 251,99 Kč  

Dary zřizovatel                   300 000,00     Spotřeba energie              153 929,39 Kč  

Dary                    393 423,00     Poradenství, účetnictví              311 277,00 Kč  

Přísp. Úřad práce                                    -       Cestovné                24 072,00 Kč  

Přísp. Renovabis                     40 000,00     Nájemné              353 955,00 Kč  

Přísp. Kochova n.                                    -       Vzdělávání pedagogů                63 150,00 Kč  

Školné                     70 700,00     Potraviny na obědy, svačiny              359 664,00 Kč  

Hosp. činnost                   135 065,00     Svoz odpadu                22 964,00 Kč  

Prodej služeb                     59 133,00     Dopravné autobus                17 340,90 Kč  

Úroky                             79,57     Telekomunikace, poštovné                27 164,02 Kč  

Vyúčt. stravné                   359 664,00     Ostatní služby                58 782,94 Kč  

Ost.fin.výnosy                                    -       Opravy              195 086,00 Kč  

    Dary poskytnuté                   4 500,00 Kč  

    Ostatní náklady                28 213,45 Kč  

                                    -   Kč  

CELKEM        6 930 237,37     CELKEM     7 160 057,69 Kč  

    

  

Rozdíl výnosů a nákladů -              229 820,32     

 
 
Úkoly v oblasti materiálně – technické, ekonomické: 

 

 Zpracovat nové žádosti o granty  

 Vyúčtovat nadace Renovabis, Šablony, případně další  

 Doplnit chybějící pomůcky pro výuku  

 Nakoupit nové PC 

 Koupit, nebo opravit staré židle a další nábytek  

 Zajistit nové lino  na chodbách 
 
 

 
Komentáře k dosaženým výsledkům v oblasti materiálně-technické a ekonomické: 
 
V letošním roce byla podána žádost o grant z projektu Erasmus+ a byla schválena. Žádost se 
týkala vzdělávání učitelů v oblasti cizích jazyků, a to jak formou domácích kurzů, tak formou 
zahraničních výjezdů.  
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Nadace Renovabis každoročně poskytuje finanční dar na daný účel. V předchozím školním roce 
byl příspěvek určen na duchovní formaci ped. sboru a na konci června byl úspěšně vyúčtován.  
 
Na konci školního roku 2017-18 byl vyúčtován projekt Šablony, který trval 2 roky a díky němuž 
jsme mohli využít funkce školního asistenta, uskutečnit tandemovou výuku, zajistit vzdělávání ped. 
pracovníků v oblasti německého jazyka a zrealizovat několik setkání odborníků s rodiči žáků. 
 
Pomůcky pro výuku jsou průběžně doplňovány.  
 
Nakoupili jsme nové stanice do počítačové učebny pro žáky a několik dalších stanic tak, aby 
každý pedagog mohl mít přístup k Bakalářům i internetu.  
 
Zakoupili jsme nové linoleum na chodbu a schody. 
 
Nové židle zatím škola nenakoupila vzhledem k finančním výdajům za lino a počítače, ale 
zřizovatel školy přislíbil poskytnout finanční prostředky na nové židle na začátku školního roku 
2018-19. 
 
 
 
 
 

K) Údaje o zapojení školy do rozvojových programů, údaje o školou 
realizovaných projektech 
 

 
 

Ve školním roce 2016-17 byla zpracována žádost o grant na výstavbu nové budovy školy. Nová 
budova by měla být umístěna v areálu Palme. Tento projekt sice prošel výběrovým řízením, 
nezbyly však na jeho uskutečnění finance, takže realizován zatím nebude. 
 
Zpracovali jsme žádost o grant z německé nadace Renovabis, který byl určen na duchovní 
obnovu pedagogického sboru. Tato akce proběhla v březnu a měla charakter sebepoznávací, 
podporující osobnostní růst učitelů. Byla pořádána v Jiřetíně pod Jedlovou pod vedením 
psychologa Michala Petra a řádové sestry Denisy Červenkové. 
 
Od ledna 2017 KZŠ Nativity čerpá dotaci z projektu Šablony. Jde o využití šablony školního 
asistenta, další vzdělávání ped. pracovníků, tandemovou výuku, doučování a setkávání rodičů 
s odborníky. Projekt byl vyčerpán a ukončen v červnu 2018. 

 
V prosinci škola uspořádala Předvánoční trhy, které jsou již několikátý rok velmi oblíbenou akcí. 
Z výtěžku této benefiční akce byl zakoupen fotoaparát. 
 
Žáci 8. a 9. ročníku byli na zahraničním výjezdu ve Skotsku a v Banátu, viz výše. 
 
Pro učitele byla sepsána žádost o grant Erasmus+, viz výše. 
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L) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery 
 

Při škole nebyla zřízena žádná odborová organizace. 
 
Škola Nativity je v kontaktu s dánskou školou Brovadenschole ve Skagenu. Zhruba jednou za dva 
roky pořádáme poznávací výjezd do Dánska, jehož součástí je pobyt v dánské škole, poznávání 
okolí a zájezd do Kodaně.  
 
Nově od roku 2016-17 je KZŠ Nativity v kontaktu s belgickou školou St. John Berchmans College, 
která v Děčíně pořádala koncert svého pěveckého sboru. Letos se naši žáci 9. třídy podívali do 
Bruselu a školu navštívili. 
 
Spolupracujeme také s několika charitativními organizacemi, např. Andělé bez křídel, Život dětem, 
atd., viz výše. 
 
Pravidelný kontakt je udržován se Zámkem Děčín, p.o., který poskytuje škole Nativity zázemí pro 
benefiční koncerty a jiné akce. V minulém školním roce se spolupráce se Zámkem Děčín ještě 
zintenzivnila díky novým interaktivním výstavám a zajímavým akcím zámku, kterých se žáci mohli 
zúčastnit během svých třídních dnů.  
 
V úzkém kontaktu je škola Nativity s Pedagogicko-psychologickou poradnou Děčín (PPP), 
Speciálně – pedagogickým centrem (SPC) Děčín a s Organizací sociálně právní ochrany dítěte 
(OSPOD). Z důvodu velkých čekacích lhůt žáků a jejich rodičů v místní PPP i nadále trvá 
spolupráce s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou Praha. Školní psycholog 
spolupracuje s oběma poradnami.  
 
Významným partnerem školy jsou rodiče žáků, kteří se zapojují do různých činností školy, 
připravují například akci Předvánoční trhy, která je určena pro žáky, rodiče, rodinné příslušníky 
žáků.  
 
Škola je samozřejmě součástí spolku MAS Labské Skály, díky které může čerpat dotace z EU. 
 
Za nejdůležitějšího partnera škola Nativity považuje zřizovatele Českou provincii Tovaryšstva 
Ježíšova. 



18 

 

Příloha 1 
 

 

 Křesťanská základní škola Nativity 

 Potoční 51, 407 11 Děčín XXXI–Křešice 
 

 
Soutěže, olympiády 2017-18 
 
 

3.5.2018 Olympiáda v AJ – celostátní kolo 1 žák 4. místo 

 Pec nám spadla – VOŠ a SPŠ 
stavební 

5 žáků 3. místo 

30.1.2018 Olympiáda v Čj – okresní kolo 2 žáci 2. místo a  
11. místo 

22.3.2018 Olympiáda v Aj – okresní kolo 1 žák 1. místo 

21.4.2018 Zlatá včela – krajské kolo 3 žáci 1. místo,  
3. místo, 
4. místo 

25.5.2018 Zlatá včela – celostátní kolo 2 žáci 7. místo a 11. 
místo 

9.4.2018 Astronomická olympiáda – krajské 
kolo 

2 žáci 7. a 9. místo 

    

 
 
 
        Mgr. Jindřiška Vopatová 
                ředitelka školy 


