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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: 4.11.2014, 26.5.2015
Počet členů: 3 – zástupce zřizovatele, ped. 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, které zvláště potřebují pro své učení menší kolektiv žáků a nadstandardní
podporu ze strany učitelů. Je určena především dětem, které mají nadání a
předpoklady ke studiu, ale mají určitý typ znevýhodnění, který jim za normálních
okolností neumožňuje patřičný osobní rozvoj odpovídající jejich věku.
Úkolem školy je podporovat rodiny s nízkými příjmy, neúplné či pracovně přetížené
rodiny, rovněž tak umožnit dětem z národnostních menšin snazší integraci do
společnosti. Ukazuje se, že školu ve větší míře vyhledávají děti, které v předchozích
letech prošly na základní škole šikanou.
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 jak žáků nadaných, tak různým způsobem
znevýhodněných, aby každý z nich objevil a naplno rozvinul svůj individuální
potenciál.
Uplatněním nových metod ve výuce a spolupráce s partnery v zahraničí KZŠN
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.

údaje o občanském sdružení NATIVITY:
Sdružení je zaměřeno na všestrannou pomoc škole, propagaci, osvětovou
vzdělávací činnost.
Občanské sdružení Nativity v roce 2014-15 vyvíjelo činnost především v oblasti
hospodářské.

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 vychází ze zásad stanovených
tímto programem. Na škole neprobíhá rozšířená výuka žádného předmětu.

Křesťanská základní škola Nativity - ŠVP Škola do (ne)pohody

Učební plán
Časová dotace vyučovacích hodin jednotlivým vzdělávacím oblastem a oborům

Člověk
a příroda
Umění
a kultura
Člověk
a zdraví
Člověk a práce

vol. předm.

1 1
2
1
2
1
2
1

2
1
2

4

6. – 9. ročník

Počet žáků

55

27 dívek

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

1
1
1
1
0
0
26 3 26 3
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3

Počet tříd

8.

28 chlapců

9.

4
3
4
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3
3
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1
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1
2
1
1
1
1
1
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1
1

1
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1
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1
1
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1
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4
7
4
5
5
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6
0
0
0
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6
4
4
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1
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12
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10

10

10

10

3

3

13

16
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disp.dot.

2
1
1
2
2
1

Němčina/francouzština/K Aj
Religio-etika
Cvičení z matematiky
Cvičení z českého jazyka

Tiché čtení

7.
4
3
4

celk.
oblast

Matematika
Informatika
Člověk
a společnost

6.
4
3
4
1 1
2
1
2

min.
oblast

Jazyky

Obory
Český jazyk a literatura
Angličtina
Matematika
Informatika
Dějepis
Občanská výchova
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Zdravověda
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Volba povolání

celk.
předm.

Oblasti

min.
předm.

podle opatření ministryně MŠMT čj. 155223/2007-22

1
0
1
1
1
0
1
0
2,5
0,5
0
0
0
0
0
0
6
4
4
2
24

C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Organizační struktura:
ředitelka
J. Vopatová
úsek

úsek

ekon.-provozní

pedagogický
školní klub

školní jídelna

M. Kroš, spol
Hjemsted s.r.o.

Š. Forejtová
L.Zimanzlová
(Slunečnice)

techn. zabezp.

KZŠN

ekonomka

T.Novák

H.Mrázková

školník

mzd.účetní

J.Hebron

H.Mrázková

úklid

personalista

J.Kučerová

H.Englická

zahrada
L.Duchková

adm.prac.
H.Englická

J.Odvárková,
J.Vopatová,
A.Kofroňová,
O.Lehký,
T.Novák,
H.Englická
J.Strejček
N.Pražská
V. Postlová
B.Tonder

J.Strejček
(vedoucí ŠK)
O. Lehký,
H.Englická
T.Novák,
A.Kofroňová
N.Pražská
J.Hebron
V.Postlová
V.John

ŠK externí
M.Bok,
J.Janouch
vých.poradce
P.Příhodová
P.Bumba

pomocné práce

H.Englická
ped.asistent

psycholog
E.Štrossová

P.Bumbová

V.Sršeň

Přehled pracovníků školy:
Pedagog. pracovníků celkem:

13 fyzických, 7,48 přepočtených

Počet učitelů:

11 fyzických, 6,48 přepočtených

Počet vychovatelů:

9 fyzických, 1,38 přepočtených

Počet správních zaměstnanců:

5 fyzických, 4,15 přepočtených

Škola uzavřela smlouvu o poskytování služeb s firmou Hjemsted na pronájem prostor školní
jídelny, smlouvu s Českou provincií Tovaryšstva Ježíšova na pronájem budovy školy a budovy
školního klubu a smlouvu s firmou Poradex o správě účetnictví.
Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Jindřiška Vopatová
Mgr. Jindřich Strejček
Mgr. Jaroslava Odvárková
Mgr. Alžběta Nikola Kofroňová

ředitelka školy, učitelka Aj
vedoucí školního klubu, učitel Aj, vychovatel,
učitelka F, M, zastupující učitel
učitelka Čj, Př, Zdr, vychovatelka

Mgr. Ondřej Lehký
Mgr. Vojtěch John
Ing. Tomáš Novák
Mgr. Hana Englická
Naděžda Vendolská-Pražská
Beth Tonder
Mgr. Eva Štrossová
Mgr. Vratislava Postlová
Jiří Hebron
Petra Bumbová

učitel D, Z, Ov, Re, vychovatel.
učitel D, Z, Ov, vychovatel
učitel Inf., F, vychovatel
učitelka VV, Čj, výchovná poradkyně, vychovatelka
učitelka Hv, Fr, vychovatelka
učitelka Aj
psycholožka
učitelka Čj, Ch, N, vychovatelka
vychovatel
asistentka pedagoga

Nepedagogičtí pracovníci:
Mgr. Hana Englická
Milan Kroš
Štěpánka Forejtová
Jiří Hebron
Jitka Kučerová
Lenka Zimanzlová
Ing. Helena Mrázková
Vladan Sršeň
Lucie Duchková

tajemnice školy, personalistka
vedoucí školní jídelny
kuchařka
školník
uklízečka
pomocnice v kuchyni
ekonomka, mzdová účetní
pomocný pracovník (místo dotované ÚP)
zahradnice (místo dotované ÚP)

Asistenti pedagoga:
Petra Bumbová

asistentka pedagoga

Externí pracovníci ve ŠK:
Miloš Bok
Jan Janouch
Pavel Bumba
Alena Příhodová

vychovatel
vychovatel
vychovatel
vychovatelka

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).
Noví žáci pro příští školní rok :

E) Údaje o výsledcích vzdělávání

úkoly v oblasti výchovně vzdělávací:













dosáhnout 0 % žáků hodnocených neprospěl - splněno
dosáhnout alespoň 25% žáků s vyznamenáním - splněno
vést žáky k sebereflexi a reflexi svého okolí - splněno
v širším měřítku při výuce používat metody a styly práce vedoucí k získávání žákovských
kompetencí - splněno
vytvořit individuální plány a zajistit pravidelnou nápravu žáků se specifickou poruchou učení
splněno
zúčastnit se alespoň jedné olympiády - splněno
zajistit LVVZ pro 7. třídu - splněno
uskutečnit zájezd do zahraničí pro 9. třídu – částečně splněno
zorganizovat čtyři plánované projektové dny s kvalitními výstupy - splněno
zajistit pravidelné hodiny primární prevence – částečně splněno
zorganizovat alespoň 1 charitativní akci - splněno

Komentáře k dosaženým výsledkům ve výchovně vzdělávacím procesu:

Pedagogičtí pracovníci KZŠ Nativity průběžně sledují prospěch každého žáka a v případě
hrozícího špatného prospěchu navrhují řešení, kterými je možné známky změnit. Díky malým
třídním kolektivům je možné sledovat každého jednotlivce. Častá komunikace s rodiči, častá
zpětná vazba ze strany pedagogů k žákovi a možnost vypracovávání domácích úkolů ve školním
klubu působí jako prevence proti neúspěchu v učení. Stejně tak jsou individuálně podporováni žáci
nadaní, kteří zvládají více učiva, než je obsaženo v osnovách ZŠ.
Během výuky jsou žáci vedeni k vlastní sebereflexi i k reflexi výsledků svých spolužáků s ohledem
na osobnost každého žáka. Každý učitel se snaží ohleduplným způsobem nastavit atmosféru
důvěry, ve které je zřejmé, že neúspěch žáka není totožný s jeho osobní kvalitou, je přiznatelný a
napravitelný.
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,
akceptování stanovených pravidel, vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse,
komunikativní dovednosti.
Pro 19 žáků byly vytvořeny individuální plány podle návrhu PPP nebo SPC. Všechny individuální
plány jsou tvořeny pedagogy, kteří vyučují daný předmět a dvakrát za rok kontrolovány pracovníky
PPP Děčín a SPC. Na tvorbě IVP se podílí i zákonní zástupci žáka a školní psycholog. Někteří
žáci využívali pomoci asistenta pedagoga.

Hodiny primární prevence byly realizovány s pomocí školního psychologa a v hodinách občanské
výchovy. Témata jednotlivých hodin byla volena na základě dotazníku, který vypracoval metodik
primární prevence ve spolupráci se školním psychologem.
V tomto školním roce se žáci zúčastnili několika soutěží, viz příloha 1. Úspěšní byli letos
v jazykových olympiádách v anglickém, francouzském a německém jazyce. Velmi dobře se
umístili v soutěži Mladý Demosthenes.
Ve školním roce 2014-15 byla otevřena jedna 6. třída z důvodu malé kapacity budovy. Zřizovatel
povolil počet 15 žáků v jedné třídě. V průběhu roku ze školy Nativity nikdo neodešel. Do osmé
třídy byl jeden žák přijat. Pro rok 2015-16 bylo přijato 15 žáků do šesté třídy. Celkový počet žáků
v příštím školním roce bude 58. 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.
Ve školním roce 2014-15 byl uskutečněn lyžařský výcvik sedmé třídy s několika žáky ze třídy
osmé na Slovensku v Ružomberoku. Škola se chystá uskutečnit tento zájezd na stejném místě i
v dalších letech.
Téměř každý rok jezdí žáci vyšších ročníku s učiteli na poznávací a stmelovací zájezd do Dánska.
V roce 2014-15 věnoval štědrý sponzor škole Nativity finanční dar, díky kterému byl tento zájezd
dostupný i pro žáky z chudších rodin. Navštívili jsme školu Brovadenschole ve Skagenu a
exerciční centrum Holkerup poblíž Kodaně. Tohoto zájezdu se v převážné většině účastnili žáci 8.
ročníku a několik žáků z ročníku 9.
Celkem byly uskutečněny 4 projektové dny s názvy: Projektový den Vánoce, Velikonoce, Palme a
Sportovní den. Každý ze jmenovaných projektových dnů byl pečlivě připraven týmem pedagogů.
Do realizace byli zapojeni všichni žáci školy, výstupem pak byla díla dramatická, výtvarná,
hudební a filmová, prezentovaná před celou školou. Projektový den Palme byl realizován ve
spolupráci se Zámkem Děčín a spolkem děčínských rodáků.
V tomto školním roce bylo uskutečněno několik charitativních akcí. Jednou z nich byla Tříkrálová
sbírka, kterou pořádá Zámek Děčín, a již tradičně se na ní podílejí žáci naší školy. Dále byla nově
navázána spolupráce školy Nativity s azylovým domem na Letné. Žáci Nativity společně s rodiči a
pedagogy zrealizovali sbírku oděvů, hraček a potravin pro azylový dům. Pod vedením pedagogů
byli vybraní žáci na návštěvě a pro děti z azylového domu uspořádali mikulášskou besídku.
Prospěch a chování:
třída

6.

7.

8.

9.

nedostatečný
dostatečný
vyznamenání

2(3)) 5(14) 4(19)
6

2

4

2

1

2

nehodnocen
osvobozen
neoml. hod.
DŘŠ

2

DTU

2

4

NTU

6

10

4

2

1

1

PŘŠ
PTU

2

TABULKOVÁ ČÁST - (přepis elektronického zpracování)
tabulka "Výroční zpráva ZŠ - identifikace"
Název školy podle rozhodnutí
Adresa
Obec s rozšířenou působností
Okres
Součásti školy
Jméno ředitele
Jméno osoby odpovědné za vyplnění

Křesťanská základní škola Nativity
Potoční 51, Děčín XXXI, PSČ 407 11
Děčín
Děčín
školní klub
školní jídelna
Mgr. Jindřiška Vopatová
Mgr. Jindřiška Vopatová

tabulka "Výchovně vzdělávací programy na KZŠ"

Název
Škola do (ne)pohody

Počet tříd
Počet žáků

Schváleno:
pedagogickou radou 1.9.2008
školskou radou 24.10. 2008

4
55

tabulka "Celkový prospěch žáků na ZŠ 2.
pololetí"
Počet žáků 2. pol. celkem
Z toho 2. pol. prospělo s vyzn.
Z toho 2. pol. prospělo
Z toho 2. pol. neprospělo

55
14
41
0

Ročník
6.-9.

tabulka "Věková skladba a kvalifikovanost PP v ZŠ"

Počet PP s odb.kvalif. do 35 let celkem
Počet PP s odb.kvalif. do 35 let ženy
Počet PP s odb. kvalif. 36-45 let celkem
Počet PP s odb. kvalif. 36-45 let ženy
Počet PP bez odb. kvalif. 36-45 let celkem
Počet PP bez odb. kvalif. 36-45 let ženy
Počet PP s odb. kvalif. 46-55 let celkem
Počet PP s odb. kvalif. 46-55 let ženy
Počet PP s odb. kvalif. 56-důch. věk celkem
Počet PP s odb. kvalif. 56-důch. věk ženy
Počet PP s odb. kvalif důchodci celkem
Počet PP s odb. kvalif důchodci ženy

3
3
5
3
1
0
1
1
1
1
0
0

F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Celá škola je mimo jiné pojata jako prevence sociálně patologických jevů ve společnosti. Mezi
žáky je veliké procento dětí, které prošly šikanou, mají nízkou sebedůvěru, potřebují větší dohled
a vlídné pozorné zacházení. Postupem času se daří budovat v dětech pocit vlastní hodnoty,
vytvářet pozitivní vztahy a zvyšovat zájem o vzdělávání. Každý rok je patrný rozdíl mezi nově
příchozími žáky do šestého ročníku a žáky ostatních ročníků, kteří prošli výchovou ve škole
Nativity. Rozdíl je patrný především v otevřenosti, sdílnosti, ohleduplnosti k sobě navzájem,
v zájmu o společenský život, školu, vzdělávání.
Vyučování začíná každý den desetiminutovým blokem, který se nazývá Slovo na den. V pondělí,
ve středu a v pátek se tohoto setkání účastní celá škola. V pondělí jsou zpravidla vedeny
ředitelkou školy, slaví se narozeniny, svátky a významná výročí žáků. Žáci na nich prezentují
svoje díla – slohové práce, celoroční práce, hudební čísla atd. Ve středu je tento blok veden
zástupcem jezuitského řádu a v pátek vedoucím školního klubu. V úterý a ve čtvrtek probíhají tzv.
třídní slova na den, která vede třídní učitel nebo samotní žáci. Slova na den jsou hodnotově
orientována.
Vyučování se svým charakterem podobá vyučování v běžných státních základních školách. ŠVP
Škola do (ne)pohody vychází z RVP základní vzdělávání. Vyučovací hodiny trvají 45 minut, mezi
nimi jsou krátké přestávky. Každá třída má svoji kmenovou učebnu, na výchovy a pracovní
vyučování přecházejí do prostor, které jsou k těmto předmětům určené. Po vyučování následuje
přestávka na oběd a následuje odpolední vyučování, případně školní klub. Stravování, většina
hodin odpoledního vyučování a větší 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.
Důležitým prvkem při prevenci sociálně patologických jevů je přítomnost psychologa, který je
k dispozici jak žákům, tak učitelů i rodičům. Pomáhá při výchovných problémech, je v úzkém
kontaktu s PPP Děčín, KPPP Praha, SPC Děčín a Oddělením sociálně-právní ochrany dítěte
OSPOD a střediskem výchovné péče ETOP.

G) údaje o DVPP
-

9 pedagogických pracovníků plně kvalifikovaných
2 nekvalifikovaní, oba studují pro doplnění kvalifikace

Mgr. Jindřich Strejček
1) studium pro doplnění kvalifikace na UK Praha
Ped. fakulta, program celoživot. vzdělávání
2) Ignaciánská pedagogika
přednášející: Wojciech Žmudžinski
Centrum Arrupe, Varšava
3) Instruktoský kurz lyžování
Akreditované středisko BP SPORT
4) kurz Moderní metody výuky Aj
Nakladatelství Fraus

Mgr. Jindřiška Vopatová
1) Ignaciánská pedagogika
přednášející: Wojciech Žmudžinski
Centrum Arrupe, Varšava

Mgr. Vratislava Postlová
1) Doktorské studium germanistiky a bohemistiky
FF UPOL
2011-2017, titul PhDr.
2) Ignaciánská pedagogika
přednášející: Wojciech Žmudžinski
Centrum Arrupe, Varšava
3) akreditovaný kurz
Příprava vyučovacích materiálů pro děti SPV

Mgr. Hana Englická
1)Ignaciánská pedagogika
přednášející: Wojciech Žmudžinski
Centrum Arrupe, Varšava

2) Seminář pořádaný PPP Ústeckého kraje
Nebojte se inkluze
lektor: B. Pekařová
3) Workshop pro učitele k metodice vedení projektových dnů
v rámci projektu Škola bez hranic
4) konference Inkluze, sociální dimenze a vysokoškolské studium bez bariér
pořadatel: UJEP

Mgr. Jaroslava Odvárková
Ignaciánská pedagogika
přednášející: Wojciech Žmudžinski
Centrum Arrupe, Varšava
2) Seminář pořádaný PPP Ústeckého kraje
Nebojte se inkluze
lektor: B. Pekařová

Mgr. Naděžda Pražská Vendolská
1) Kurz všeobecné francouzštiny
úroveň C1
Francouzský institut Praha
2) Studium Mgr. obor na UJEP
Učitelství HV pro ZŠ, SŠ a ZUŠ
3) Ignaciánská pedagogika

přednášející: Wojciech Žmudžinski
Centrum Arrupe, Varšava
Mgr. Ondřej Lehký
1) Ignaciánská pedagogika
přednášející: Wojciech Žmudžinski
Centrum Arrupe, Varšava
2) Studium na 1. lékařské fakultě UK
Ústav humanitních studií
Obor – Bioetika
Titul: PhD

Ing. Tomáš Novák
1) Ignaciánská pedagogika
přednášející: Wojciech Žmudžinski
Centrum Arrupe, Varšava
2) Instruktorský kurz lyžování
Akreditované středisko BP SPORT
3) Studium DPS
UJEP Ústí nad Labem

Mgr. Alžběta Kofroňová
1) Ignaciánská pedagogika
přednášející: Wojciech Žmudžinski
Centrum Arrupe, Varšava

Petra Bumbová
1) seminář Mgr. Michaely Veselé
Jiné dítě ve vaší třídě

Každá třída má dva třídní učitele. Důvodem jsou větší požadavky kladené ve škole Nativity na
učitele v oblasti výchovného vedení žáků, sledování jejich prospěchu a komunikace s vychovateli
v klubu. Tento model se osvědčil, funguje již třetím rokem.
Pedagogičtí pracovníci se každý rok v pololetí účastní duchovních rekolekcí v Jiřetíně pod
Jedlovou pod vedením člena jezuitského řádu P. Jana Adamíka SJ. Na konci školního roku se
koná několikadenní setkání všech pedagogů za účelem reflexe školního roku a teambuildingu.
Každý pedagogický pracovník je veden k alespoň jedné hospitaci u svého kolegy s cílem
inspirovat se, případně dát svému kolegovi konstruktivní zpětnou vazbu. Stejně tak jsou učitelé
vedeni k tomu, aby přijímali své hospitující kolegy i jejich připomínky.

H) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
úkoly v oblasti prezentace školy






Zrealizovat minimálně 1 charitativní akci – splněno
Zrealizovat adventní trhy - splněno
Zrealizovat týden workshopů – splněno
Zrealizovat stmelovací víkend pro 6. třídy – splněno
Zorganizovat minimálně 4 projektové dny s kvalitními výstupy - splněno

Ve školním roce 2014-15 se žáci zúčastnili 3 charitativních akcí. Již tradičně se zapojili do
Tříkrálové sbírky, kterou ve spolupráci se Zámkem Děčín pořádá Charita ČR. Další akcí byla
distribuce přívěsků a magnetů organizace Život dětem. Poslední akcí byla návštěva azylového
domu v Děčíně na Letné. Pro azylový dům jsme uspořádali sbírku oděvů, hraček a trvanlivých
potravin, do které se zapojili žáci, učitelé, rodiče i přátelé školy. Vzhledem k tomu, že sbírka byla
větší, než mohl azylový dům přijmout, část věcí byla darována Nízkoprahovému centru Kamarád
v Boleticích nad Labem.
Ve škole proběhly 4 projektové dny. Velikonoční a Vánoční projektový den jsou již tradičně
zaměřené na události nejdůležitějších křesťanských svátků. Projektový den Palme se týkal
poválečné doby a odsunu německojazyčných obyvatel Děčínska. Tento projektový den byl
uskutečněn ve spolupráci se Zámkem Děčín a Děčínsko-podmokelským krajanským spolkem.
Sportovní den byl plný výkonnostních soutěží a závodů. Šestá třída měla navíc projektový den
v IQ Landii a v botanické zahradě v Liberci.
V týdnu workshopů, který proběhl v závěru školního roku, se konal den jazyků, zájezd do Drážďan
(ve spolupráci s německou školou Kreuzgymnasium) a další poznávací a zároveň stmelovací
akce.
Každá třída mívá zhruba jednou za měsíc tzv. Třídní den. Tyto akce jsou obvykle zážitkové nebo
tvůrčí (výlety, rafty, výzdoba třídy, slavení narozenin atd.). Šestá třída má na začátku školního
roku několikadenní stmelovací akci, na které vypomáhají někteří vybraní žáci vyšších ročníků
nebo absolventi školy Nativity. Letošní stmelovací pobyt se konal v Arnolticích tématem
Nekonečný příběh.
Na konci školního roku jeli někteří žáci deváté třídy a žáci osmé třídy na zájezd do Dánského
království. Několik dnů strávili ve škole Brovadenschole na severu Dánska ve Skagenu část
pobytu byli ubytovaní poblíž Kodaně v exercičním centru Inigo v Holkerupu. Tento zájezd se mohl
uskutečnit díky štědrému sponzorovi, který pro tyto účely věnoval škole finanční dar.
Lyžařský výcvik proběhl v Ružomberoku. Zúčastnili se ho nejen žáci 7. třídy, ale i několik žáků
z vyšších ročníků.

I) údaje o výsledcích inspekční činnosti
Česká školní inspekce v roce 2014-15 Křesťanskou základní školu Nativity nenavštívila.

J) základní údaje o hospodaření školy

Přehled nákladů a výnosů za kalendářní rok 2014
KZŠ Nativity

k 31.12.2014

Výnosy
MŠMT
Dary zřizovatel
Kochova nadace
Dary
Grant úřad práce
Grant Slunečnice
Školné
Prodej služeb
Dotace města
Hosp. činnost
Stravné žáků
Úroky
Ostatní výnosy

CELKEM

Náklady
3 632 387,00
950 000,00
98 450,04
327 870,00
115 500,00
49 120,00
67 624,00
76 844,00
120 000,00
318 000,00
321 316,00
68,36
0,60

6 077 180,00

Mzdy, SP, ZP
Spotřeba materiálu
Učební pomůcky
Spotřeba energie
Poradenství, účetnictví
Cestovné
Nájemné
Vzdělávání pedagogů
Potraviny na obědy, svačiny
Svoz odpadu
Dopravné autobus
Telekomunikace, poštovné
Škody
Pobyt Itálie
Pobyt Španělsko
Ostatní služby
Ostatní náklady

4 298 091,00 Kč
190 595,00 Kč
220 092,00 Kč
156 989,75 Kč
162 000,00 Kč
1 356,00 Kč
336 102,00 Kč
42 870,00 Kč
321 316,00 Kč
22 866,00 Kč
35 910,00 Kč
13 595,00 Kč
18 273,00 Kč
182 498,29 Kč
11 200,40 Kč
28 901,70 Kč
56 104,68 Kč

CELKEM
Rozdíl výnosů a nákladů

6 098 760,82 Kč
-

21 580,82

Úkoly v oblasti materiálně – technické, ekonomické:





Zajistit chybějící finance příslušnými projekty - částečně splněno
Oslovit nadace Koch Foundation a Renovabis, případně další - splněno
Zrealizovat benefiční akce, sponzoring – částečně splněno
Doplnit chybějící pomůcky pro tělesnou výchovu, fyziku, biologii, hudební
výchovu – splněno
 Koupit nové centrální zvonění – částečně splněno
Komentáře k dosaženým výsledkům v oblasti materiálně-technické a ekonomické:
V tomto školním roce jsme měli k dispozici 4 kmenové učebny sloužící zároveň jako prostory pro
školní klub, 1 odbornou učebnu, 1 učebnou výpočetní techniky, šatny pro dívky a chlapce, šatnu
pro zaměstnance, sborovnu, ředitelnu, kancelář, místnost pro přijímání návštěv a úklidovou
místnost.
Dvě kmenové učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí, další tři učebny diaprojektorem a
vizualizérem. V každé z učeben je počítač, který je nezbytný pro práci v systému Bakaláři.
Učebna pro výpočetní techniku je vybavena 15 PC stanicemi. Sborovna byla postupně vybavena
8 notebooky a 1 počítačem. Tři počítače jsou v kanceláři, jeden notebook v ředitelně.
Žákovský nábytek je výškově stavitelný. Každý žák má svůj jednomístný stolek.
Škola je v současné době plně vybavená učebnicemi, postupně se vybavuje CD a DVD,
pomůckami na fyziku a chemii a vybavení klubu. Město Děčín v letošním roce vyhovělo žádosti o

finanční dotaci na nákup pomůcek. Díky této pomoci jsme mohli nakoupit pomůcky na fyziku,
chemii a tělesnou výchovu.
V prosinci škola uspořádala Adventní trhy, které jsou již několikátý rok velmi oblíbenou akcí.
Z výtěžku této benefiční akce bylo zakoupeno elektronické piáno pro výuku hudební výchovy.
Pracovní sešity si již druhým rokem zakupují zákonní zástupci žáků. V případě finanční nouze
rodičů je škola ochotna sestavit splátkový kalendář nebo v krajním případě částku snížit, či
odpustit.
Nedostatkem v materiálně technické oblasti je neexistence kabinetů a skladů a omezené prostory
školní budovy. Škola však má počítačovou učebnu a další odbornou učebnu. Zřizovatel školy –
Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova – plánuje provést výstavbu nové budovy školy v areálu
bývalého hotelu Palme a vytvořit tak jedinečný kampus, který bude disponovat učebnami, školní
jídelnou i tělocvičnou s mnoha rozsáhlými pozemky okolo. V současné době je hotový projekt i
stavební povolení pro výstavbu. Realizována je již část projektu, konkrétně pavilon D, který je
v současné době využíván jako dílny a klubovna.
V roce 2014-15 byla podána žádost o grant z Koch Foundation. Nadace Renovabis v tomto roce
výzvu nevypsala. Škola také podala žádost o finanční podporu z OP VK – výzva 56. Účelem této
dotace je především rozvoj jazykových dovedností žáků i učitelů a materiální vybavení předmětu
Tiché čtení.
Ve škole chybí stálá fundraisingová skupina, která by zajišťovala stálý přísun chybějících financí
vypisováním grantů, žádostí o sponzorský dar atd. V současné době se touto činností zabývá
ředitelka a prezident školy.

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

V listopadu 2014 byla podána závěrečná zpráva projektu EU – peníze školám. Díky tomuto
projektu si škola vytvořila několik sad výukových materiálů a získala finanční prostředky na
potřebné pomůcky a knihy.
V březnu 2015 škola opět získala grant z americké nadace Koch Foundation. Jde o nadaci,
která každoročně přispívá na provoz školy a podporuje také školy Nativity, které se nacházejí
na území USA.
Škola získala finanční dotaci od Rady města Děčína ve výši 120 000,-Kč. Z této dotace mohla
zakoupit vybavení na fyziku, chemii a tělesnou výchovu.
Díky rozvojovému programu na podporu výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání jsme mohli zakoupit část
pracovních sešitů Project pro výuku angličtiny ve všech ročnících.
Ve spolupráci s organizací Cesta do světa - Slunečnice o.s., se škola zapojila do projektu „Mít
práci a být jako ostatní“, který umožňuje integraci mentálně postižených pracovníků do
běžného pracovního prostředí. Škola Nativity přijala pracovnici na pozici „pomocník v kuchyni a
školní jídelně“.

Úřad práce prodloužil smlouvu se školou Nativity zajišťující dotované místo pracovnice na
pozici „uklízeč veřejného prostranství“. Jedná se o úpravu zeleně v areálu bývalého hotelu
Palme.
Získali jsme několik sponzorských darů, díky kterým se žáci a pedagogové mohli podívat do
Dánského království a uskutečnit stmelovací a zážitkové akce.

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.
Pravidelný kontakt je udržován se Zámkem Děčín, který poskytuje škole Nativity zázemí pro
benefiční koncerty a jiné akce. Pedagogové a žáci spolupracují se Zámkem Děčín na
charitativních akcích, jako je Tříkrálová sbírka, nebo Noc kostelů. Tento rok byl navázán kontakt
s vedením Zámku Jílové, na kterém žáci školy prožili jeden z projektových dnů.
V úzkém kontaktu je škola Nativity s Pedagogicko-psychologickou poradnou Děčín (PPP) a
s Organizací sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD). I nadále trvá spolupráce s Křesťanskou
pedagogicko-psychologickou poradnou Praha z důvodu velkých čekacích lhůt žáků a jejich rodičů
v místní PPP. Školní psycholog spolupracuje s oběma poradnami.
Významným partnerem školy jsou rodiče žáků, kteří se zapojují do různých činností školy,
připravují například akci Adventní trhy, která je určena pro žáky, rodiče, rodinné příslušníky a
přátele školy. Tato akce byla velmi úspěšná, měla stmelovací charakter.
Za nejdůležitějšího partnera škola Nativity považuje zřizovatele Českou provincii Tovaryšstva
Ježíšova.

Příloha 1
Křesťanská základní škola Nativity
druhý stupeň
Potoční 51,
407 11 Děčín XXXI -Křešice

IČO - 71340882
+ 420 - 733 225 822
skola@nativity.cz
www.nativity.cz

Soutěže, olympiády 2014-15

11.3.2015

Pythagoriáda

okr. kolo

20.1.2015
28.1.2015

Olympiáda dějepisná
Skřivánek

okr. kolo
měst. kolo

6. místo, 6.-7.
místo, 8. místo
účast
čestné uznání

12.2.2015

Olympiáda v Aj

okres. kolo

2. místo

5.2.2015

Olympiáda v Čj

okres. kolo

4. místo

10.2.2015

Olympiáda v Nj

okres. kolo

4. místo

15.4.2015
4.12.2014
25.3.2015
10.5.2015
17.2.2015

Olympiáda v Bi., kateg. C
Olympiáda řemesel
Konverzační soutěž ve Fr
Mladý Demosthenes
Olympiáda v Z

okres. kolo
krajské kolo
region. kolo
okres. kolo

7. místo
účast
4. místo
1. a 2. místo
účast

Mgr. Jindřiška Vopatová
ředitelka školy

Výroční zpráva školního klubu
2014-15

Úvod
Školní klub Nativity je významnou součástí preventivní strategie školy, proto je v určitém rozsahu
povinný pro všechny žáky školy. Školní rok 2014/2015 byl již sedmým rokem jeho fungování.
Jeho hlavním cílem je napomáhat jednotlivým žákům školy utvářet kvalitně a smysluplně čas v době
po vyučování. Školní klub Nativity, ačkoliv je v určitém rozsahu povinný pro všechny žáky, nemá být
překážkou mimoškolní zájmové činnosti. Spíše ji má vhodně doplňovat a vytvářet podmínky pro rozvoj
školní komunity včetně spolupráce s rodiči žáků a bývalými absolventy, z nichž někteří se do školního
klubu vrací, aby pomáhali s doučováním žáků nebo asistovali při realizací kroužků. (Ve školním roce
2014/15 byla realizována více než čtvrtina kroužků za asistence některého z bývalých absolventů,
z nichž někteří již po dosažení plnoletosti začali vést kroužky samostatně.)
Školní klub Nativity nabízel ve školním roce 2014/2015 žákům celkem 20 různých zájmových
činností, dále zázemí pro přípravu na vyučování, včetně počítačové učebny a prostor k oddechu
v krásném prostředí areálu Palme. Za účelem podpory školní úspěšnosti žáků bylo součástí programu
školního klubu rovněž doučování.
Kromě pravidelných činností byly realizovány i některé mimořádné akce. Z nich nejpočetnější
byla vystoupení pěveckého sboru, dále účast na soutěžích, turnajích nebo charitativních akcích.

Klubová činnost ve školním roce 2014/2015
Volnočasové aktivity a zázemí k nim využívané
 stolní hry po obědě ve školní jídelně
 stolní fotbal
 fotbalové hřiště
 houpačky
 trampolína
 sportovní klubovna
 velká zahrada (kontakt s hospodářskými zvířaty)
Přehled realizovaných kroužků a zájmových činností
 Diskusní kroužek
 Sbor
 Lukostřelba
 Angličtina hrou
 Historický šerm
 Společenské tance
 Francouzština hrou
 Biokroužek
 Plavání
 Kytara
 Hudebně experimentální kroužek
 Výtvarný kroužek
 Kuchařský kroužek
 Stolní tenis
 Sportovní hry
 Fotografický kroužek
 Programování





Florbal
Včelařský kroužek
Dramatický kroužek

Přípravné hodiny
pondělí, úterý a čtvrtek 15.40 – 16.25, 16.35 – 17.20
středa 14.30 – 15.15, 15.40 – 16.25, 16.35-17.20
pátek 11.40 – 13.30 (1 za 14 dní), 14.30 – 15.15
Doučování
Pravidelné
 Český jazyk - pondělí 15.40 – 16.25
 Matematika - úterý 15.40 – 16.25, středa 14.30 – 15.15
 Fyzika – čtvrtek – 15.40 – 17.00
Nepravidelné dle individuální domluvy s pedagogem
 Anglický jazyk
 Fyzika
 Chemie
 Přírodopis
 Zeměpis
 Dějepis
Mimořádné akce v rámci školního klubu ve školním roce 2014/2015
Září
Úvodní stmelovací pobyt šestého ročníku.
Vystoupení pěveckého sboru v Javorech.
Říjen
Vystoupení pěveckého sboru v Děčíně.
Prosinec
2 x vystoupení pěveckého sboru v Praze.
Adventní jarmark pro děti, rodiče a přátele školy.
Leden
Účast dětí na Tříkrálové sbírce České katolické charity.
Únor
Lyžařský výcvik.
Duben
Účast včelařského kroužku v oblastním kole soutěže Zlatá včela.
Účast lukostřeleckého kroužku na lukostřeleckém turnaji v Čerčicích u Loun.

Květen
Vystoupení pěveckého sboru v Bohosudově, Jílovém, Jablonném v Podještědí, Litoměřicích, v Praze
a na Velehradě.
Pořádání lukostřeleckého turnaje Memoriál Josefa Horehledě.

Účastníci pravidelného a příležitostného programu školního klubu
14 žáků 6. ročníku
14 žáků 7. ročníku
14 žáků 8. ročníku
12 žáků 9. ročníku

Osoby zajišťující realizaci programu školního klubu
Pedagogičtí pracovníci školy:
 Mgr. Jindřich Strejček – vedoucí vychovatel, vedoucí diskusního kroužku, angličtiny hrou,
sportovních her a dramatického kroužku, vedoucí přípravných hodin
 Mgr. Ondřej Lehký – vychovatel - vedoucí kroužku stolního tenisu, přípravných hodin, pastorační
asistent
 Mgr. Vojtěch John - vychovatel - vedoucí přípravných hodin
 Mgr. Alžběta Kofroňová – vedoucí „biokroužku“
 Ing. Tomáš Novák – vedoucí kroužku historického šermu
 Mgr. Vratislava Postlová – vedoucí kuchařského kroužku
 Mgr. Hana Englická – vedoucí doučování z českého jazyka
 Mgr. Jaroslava Odvárková – vedoucí doučování z matematiky a kroužku přípravy na SŠ
 Bc. Naďa Pražská Vendolská – vedoucí pěveckého sboru a kroužku Francouzštiny hrou
 Milan Kroš – vedoucí kroužku plavání
 Miloš Bok – vedoucí pěveckého sboru
 Jan Janouch – vedoucí kroužku společenských tanců
 Alenka Příhodová – vedoucí včelařského kroužku
 Pavel Bumba – vedoucí lukostřeleckého kroužku
Vychovatelé a asistenti z řad bývalých absolventů školy
 Barbora Nedvědová – asistentka hudebně-experimentálního kroužku
 Veronika Bumbová – asistentka kytarového kroužku
 Petr Kočí – vedoucí kroužku florbalu
 Petra Tobolková – asistentka kroužku společenských tanců
 Štěpán Lehký – asistent kroužku společenských tanců
 Kryštof Franciško – asistent výtvarného kroužku
 Doubravka Dostálová – asistentka dramatického kroužku
 David Kroš – asistent doučování z fyziky a vedoucí kroužku programování

