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1. Základní údaje o škole 

Název školy:  

 

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, příspěvková organizace 

IČO:  46789766 

Sídlo školy:   

Březenecká 4679, 430 04 Chomutov 

Zřizovatel:  

Statutární město Chomutov se sídlem Zborovská 4602, 

430 28 Chomutov 

Jméno ředitelky školy: Ing. Vladimíra Nováková 

Zástupci ředitelky školy:  Mgr. Alena Nazarčíková (statutární zástupce) 

    Mgr. Josef Karhan 

Kontakt na zařízení (tel., fax, web): 

 tel.:  474 624 110, 474 624 119, 607 095 070 (sekretariát) 

  731 510 608 (školní jídelna) 

 e-mail: info@zsbrezenecka.cz 

 vnovakova@zsbrezenecka.cz 

 anazarcikova@zsbrezenecka.cz 

 josef.karhan@zsbrezenecka.cz 

 web:  www.zsbrezenecka.cz 
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1. Charakteristika školy 

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, příspěvková organizace, je úplná 

škola s 9 ročníky s kapacitou 660 žáků. Zřizovatelem školy je Statutární město Chomutov. 

Posláním školy je poskytovat úroveň vzdělání stanovenou zřizovatelem školy 

a vymezenou stupněm a zaměřením školy. Jde především o harmonický rozvoj každého 

jedince v rámci vzdělávacího programu „Harmonie“. 

Škola zahájila činnost 1. 9. 1977 jako 22 třídní v rámci výstavby sídliště 

Březenecká v Chomutově. Jedná se o areál se šesti pavilony. V roce 2013/2014 

se vyučovalo ve 26 třídách, kapacita školy byla plně využita.    

Od 1. 9. 1996 začala škola využívat bezbariérového přístupu ke vzdělávání 

imobilních žáků. Ve škole funguje výtahová plošina, která umožňuje těmto žákům 

bezproblémový pohyb po celé budově školy, a tím plnohodnotné zapojení do všech 

vyučovacích předmětů a dalších aktivit školy. 

Ve školním roce 2014/2015 měla škola 66 zaměstnanců. Pedagogických 

pracovníků bylo 39, z toho 3 nekvalifikovaní, kteří si kvalifikaci v současné době doplňují. 

Na 1. stupni působilo 15 vyučujících, na 2. stupni 18 (resp. 19) vyučujících. Mezi 

pedagogické pracovníky patří také 6 vychovatelek školní družiny a 3 asistentky pedagoga. 

V květnu 2015 škola přijala další 2 asistentky pedagoga, na jejichž pracovní poměr škole 

finančně přispívá Úřad práce. 17 pracovníků je nepedagogických, jedná se o 3 THP 

zaměstnance, školníka, 7 uklízeček a 6 zaměstnanců školní jídelny.  

Škola spolupracuje se spádovými mateřskými školami, dále pak s institucemi 

zaměřenými na prevenci rizikového chování (PPP Chomutov, Policie ČR, MP Chomutov, 

OSPOD, Dyáda Most). 

Bohužel, školní rok 2014/2015 probíhal ve znamení velkých personálních změn. 

Od října 2014 se ocitla ředitelka školy Mgr. Jitka Červená v pracovní neschopnosti, školu 

tak ze dne na den vedli její zástupci, Mgr. Alena Nazarčíková a Mgr. Josef Karhan. 

V dubnu 2015 paní Červená na vlastní žádost ze zdravotních důvodů odstoupila ze své 

funkce a vedením školy byla pověřena paní Nazarčíková. Město Chomutov, jako 

zřizovatel školy, vyhlásilo v květnu 2015 výběrové řízení na pozici ředitele školy 

a 29.6.2015 proběhlo výběrové řízení. Na základě tohoto výběrového řízení byla do 

funkce jmenována s platností od 1.8.2015 nová ředitelka, Ing. Vladimíra Nováková. 
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Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo naši školu 12 integrovaných žáků, z toho 

3 žáci se zdravotním postižením. Těmto žákům jsou po celou dobu vyučování k dispozici 

asistentky pedagoga. Tyto se jim ve vyučovacích hodinách soustavně věnují, přistupují 

k jejich potřebám individuálně, pomáhají rozvíjet jejich pracovní a sociální dovednosti. 

V době, kdy se tito žáci nemohou účastnit výuky ve třídě, věnují se jim asistentky 

pedagoga individuálně. Využívají tento čas k uvolňovacím cvičením pro rozvoj jemné 

motoriky, relaxační cvičení či výukové programy na PC. Asistentky pedagoga jsou pro 

integrované žáky i pro školu velkým přínosem, bez jejich pomoci by tito žáci byli 

z každodenní výuky a kontaktu s vrstevníky vyloučeni. 

V tomto školním roce začalo na škole působit školní poradenské pracoviště. Jedná 

se o práci speciálního pedagoga a školního psychologa. Jejich aktivita je velmi znatelná, 

jsou velkými pomocníky pro třídní učitele, pracují s žáky s poruchami učení 

či s výchovnými problémy, spolupracují s rodiči, provádějí sociometrická šetření v třídních 

kolektivech. Velmi si ceníme práce, kterou na půdě školy toto pracoviště vykonává. 

Škola v tomto školním roce navázala na řadu oprav, které proběhly v minulých 

letech. Letos došlo na opravy a rekonstrukci dívčích toalet na 1. stupni. Dále bylo 

vyměněno osvětlení na chodbách budovy a v pěti učebnách 1. stupně. Veškeré opravy se 

uskutečnily v průběhu srpna. Bohužel, rekonstrukce toalet ve 2. podlaží 1. stupně se 

protáhla do začátku nového školního roku. S tím si však naši žáci i učitelé poradili 

a dokončovací práce nijak nenarušily výuku ve škole. Toalety na 1. stupni jsou tak 

po celkové rekonstrukci, jedná se o moderní sociální zařízení. 

V červnu roku 2015 byla podána žádost v rámci Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost na projekt Rozvoj jazykových dovedností a projekt Čtenářské 

dílny. V rámci tohoto projektu škola získala finanční částku ve výši 987 469,- Kč. Finanční 

prostředky ze získaného projektu budou využity ve školním roce 2015/2016. 

Dalším projektem, o který v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost škola žádala, byl Rozvoj technických dovedností. Žádost byla 

podána v srpnu 2015, rozhodnutí o získání tohoto projektu bude známo v září 2015. 

V tomto projektu se jedná o získání finančních prostředků na nákup nového vybavení 

školní dílny. 

V současné době jsou prostory školy vytížené. Vyučování probíhá jak 

v kmenových, tak v odborných učebnách. Žáci mají k dispozici 2 učebny informatiky. 

V současnosti nemá škola k dispozici žádné volné učebny. 
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Součástí školního areálu je sportovní hřiště, vč. běžecké dráhy, dvou doskočišť, 

dvou tenisových kurtů a volejbalového hřiště. Děti navštěvující školní družinu mohou 

využívat také vybudované hřiště s herními prvky. 

Pro výuku tělesné výchovy a dalším sportovním aktivitám slouží dvě tělocvičny, 

součástí jedné z nich je baletní sál. Tělocvičny jsou mimo výuku k dispozici 

i pro mimoškolní aktivity, dále pak dalším sportovním organizacím či zájmovým klubům. 

Areál školního hřiště je, stejně jako v minulých letech, k dispozici veřejnosti. 

Z tohoto důvodu škola zaměstnává a hradí ze svého rozpočtu správce hřiště. 

Škola disponuje školním pozemkem, vč. vytápěného skleníku. Jeho provoz je 

v zimě z ekonomických důvodů omezený. Výuka praktických činností probíhá ve školní 

dílně. Vyučující se svými žáky mohou ke své výtvarné činnosti využívat také keramickou 

dílnu. Ta je využívána i při činnosti školní družiny. 

Školní družina měla ve školním roce 2015/2015 6 oddělení. O činnost školní 

družiny je mezi žáky 1. stupně i jejich rodiči stále velký zájem, vychovatelky kromě 

standardní náplně připravují s dětmi řadu nadstandardních aktivit. 

Také školní jídelna má ve škole své stálé místo. I nadále kromě obědů nabízí také 

prodej dopoledních svačinek. Zájem o zdravé svačiny neustále roste. 

Pro zpestření stravy fungovaly ve škole 2 automaty. Je snahou, aby jejich 

sortiment splňoval požadavky na zdravé jídlo a nápoje. V průběhu celého školního roku 

měli žáci možnost zakoupit si každý den mléko. 

Škola nadále nese motivační název „HARMONIE“, který v sobě skrývá cíl 

působení školy – harmonický rozvoj každého jedince jako individuality. 

1.1. Údaje o školské radě 

V souladu s § 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s volebním 

řádem školské rady vydaným pro základní školy zřizovanými Statutárním městem 

Chomutov dne 1. 9. 2005 byla při škole zvolena školská rada. Po uplynutí funkčního 

období stávající školské rady proběhly dne 27. 11. 2014 volby do školské rady.   
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Při volbách z 13 kandidátů z řad zákonných zástupců bylo odevzdáno celkem 261 

platných volebních lístků.  Při volbách z 6 kandidátů z řad pedagogických pracovníků bylo 

odevzdáno celkem 44 platných volebních lístků. 

Do školské rady byli zvoleni vždy 2 kandidáti s největším počtem hlasů.  

Pedagogické pracovníky zastupuje:  Mgr. Jana Saloňová 

     Mgr. Milan Šafařík 

Zákonné zástupce zastupuje: Ing. PhDr. Zdeněk Hejna  

JUDr. Michal Mědílek 

Zřizovatele zastupuje:  Ing. Miloň Houda 

     Ing. Vojtěch Čihař 

Ustavující jednání se konalo 21. 1. 2015, při kterém byl zvolen předsedou 

p. Hejna. Ve školním roce 2014/2015 se školská rada sešla celkem dvakrát, 15.10. 2014 

a 21.1.2015. 

Všichni členové se aktivně zapojují, zajímají se o prosperitu i problémy školy, v rámci 

svých možností pomáhají.  

2. Organizace výuky 

Dne 1. 1. 1993 byla škole udělena právní subjektivita a pod č. j. 371/10/1993 byla 

škola zařazena do sítě škol s názvem Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, 

identifikátor zařízení:  600 077 390. 

Škola má tři součásti: 

Součást Kapacita IZO 

Základní škola 660 žáků 102 129 371 

Školní družina 200 žáků 116 200 090 

Školní jídelna 560 strávníků 102 653 437 
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Přehled o počtu žáků a pracovníků školy k 30. 9. 2014: 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA: 

počet žáků počet tříd 
prům.počet 

žáků na    třídu 
prům. počet žáků na 

učitele 

635 I. st. - 15,  II. st. -11 24,42 

 
 19,17 (9 pracovníků 
pracovalo na snížený 

úvazek) 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA: 

počet žáků počet oddělení 
prům. počet žáků 

na oddělení 

180 6 30 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA: 

počet strávníků      počet  pracovnic 

501 + 55 zaměstnanců 6 

 

ASISTENTKY PEDAGOGA: 

počet imobilních žáků počet AP úvazek 

3 3 3 x 0,75 = 2,25 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 
 

10 
 

3. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem 

ve školském rejstříku 

Učební plány pro I. a II. stupeň školy – 2013/2014: 

 
 Školní učební plán pro I. stupeň 

          

  Vyučovací Počet hodin:               118       

Vzdělávací oblasti  Předměty Ročník           

    
1. 2. 3. 4. 5. Celkem 

 z toho 
DČD  

  
  dle ŠVP       

Jazyk a jazyková 
komunikace 
 ( 44)0 

Český jazyk             7+2 7+2 7+1 7 7 40 5 

Anglický jazyk       0 0 3 3 3 9 0 

Matematika a její 
aplikace  (20)      

Matematika                       4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 25 5 

Informační a 
komunikační technol. 
(1) Informatika 0 0 0 0 1 1 0 

Člověk a jeho svět 
(12)   

Prvouka                       2 2 2 0 0 6 0 

Vlastivěda                  0 0 0 2 2 4 0 

Přírodověda              0 0 0 1+1 1+1 4 2 

Umění a kultura (12)  
Hudební výchova        1 1 1 1 1 5 0 

Výtvarná výchova     1 1+1 1+1 2 2 9 2 

Člověk a zdraví (10)  
Tělesná výchova       2 2 2 2 2 10 0 

Člověk a svět práce 
(5)  Praktické činnosti   1 1 1 1 1 5 0 

Celková časová 
dotace     21 22 24 25 26 118   

Z toho disponibilní 
časová dotace   3 4 3 2 2   14 
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Školní učební plán pro II. stupeň 

  

 

  Počet hodin: 
122   

    

Vzdělávací oblasti 

Vyučovací 

předměty Ročník   
    

    

    6. 7. 8. 9. celkem 

 z 

toho 

DČD 

Jazyk a jazyková 

komunikace (27) 

  

Český jazyk             4 4 4+1 3+1 17 2 

Anglický jazyk 

Německý jazyk           3 3 3 3 12 0 

Matematika a její aplikace 

(15) Matematika                       4+1 3+1 4 4 17 2 

Informační a komunikační 

technol.(1) Informatika                  1 0 0+1 0 2 1 

Člověk a společnost  (11) 

  

Dějepis                                2 2 2 2 8 0 

Výchova k 

občanství              1 1 0 1 3 0 

Člověk a příroda (21) 

  

  

  

Fyzika                            1+1 2 2 1+1 8 2 

Chemie                      0 0 2 2 4 0 

Přírodopis                           2 1+1 2 1+1 8 2 

Zeměpis                             2 1+1 1 1+1 7 2 

Umění a kultura (10) Hudební výchova       1 1 1 1 4 0 

  Výtvarná výchova    2 2 1 1 6 0 

Člověk a zdraví (10) Výchova ke zdraví      0 0 1 1 2 0 

  Tělesná výchova       2 2 2 2 8 0 

Člověk a svět práce (3) 
Praktické činnosti   1 0+1 1 1 4 1 

Doplňující vzděl. obory 

Volitelné 

předměty 0 0+2 0+2 0+2 0 6 

  Další cizí jazyk 0 0+2 0+2 0+2 0 6 

Celková časová dotace 28 30 32 32 122   

Z toho disponibilní časová dotace 2 8 6 8   24 
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DČD - disponibilní časová dotace, hodiny jsou označeny +1. 

Průřezová témata jsou integrována do vyučovacích předmětů a nevyučují se 
samostatně.  

Žákům od 7. do 9. ročníku jsou nabídnuty na základě jejich zájmu, s ohledem 
na personální a mediální podmínky tyto volitelné předměty: 

7. a 8. ročník - společenskovědní seminář 

                        sportovní výchova 

                        taneční a pohybová výchova 

9. ročník - společenskovědní seminář 

                 sportovní výchova 

                 výtvarné činnosti 

   

4. Rámcový rozpis personálního zabezpečení činnosti školy 

Celkový počet pracovníků:  66  (z toho tři na MD) 

z toho: 

učitelů celkem/přepočtený stav        39/35,7  

 z toho učitelů  

I. stupeň/přep.     15/14,7 

II. stupeň/přep.    21 /17,2 

 vedení školy      3/3 

asistentů pedagoga/přep.    5/4,25 

vychovatelé ŠD/přep.   6/5,5 

školní jídelna/přep.              6/6 

THP/přep.    3/1,8 

správní/přep.    8/8 

  

Změny ve stavu pedagogických pracovníků: 

Nástup:    

 Mgr. Marcela Havlišová – učitelka II. stupně (25. 8. 2014) 

 Mgr. Stanislava Kovářová - učitelka II. stupně (24. 9. 2014) 

Mgr. Martina Jirková - učitelka II. stupně (25. 8. 2014)  

 Mgr. Markéta Blumová - učitelka II. stupně (26. 1. 2015) 
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 Mgr. Hana Tröglová - učitelka II. stupně (26. 1. 2015) 

 Gabriela Komárová – asistentka pedagoga (21. 5. 2015) 

 Andrea Gáborová - asistentka pedagoga (21. 5. 2015) 

 

Odchod: 

 Mgr. Marcela Havlišová - učitelka II. stupně (2. 3. 2015) 

Mgr. Hana Krákorová - učitelka II. stupně (odchod na MD 26. 1. 2015) 

Mgr. Renata Stojanovová - učitelka II. stupně (30. 6. 2015) 

  

Změna: 

 Mgr. Josef Karhan – nástup do funkce zástupce ředitelky školy (1. 9. 2014)  

Mgr. Jitka Červená – rezignace na funkci ředitelky (20. 4. 2015) 

 

Odborné metodické orgány 

Po celý rok pracovaly podle plánu metodické sekce, které se zabývaly 

organizačními záležitostmi týkajících se příslušných vzdělávacích oblastí. 

Sekce: 

 MS  I. st.   ved. J. Iglerová 

 PK  Čj  ved. J. Saloňová 

 PK M, F, Z  ved. D. Sochorová 

 PK D, VKO, ved. A. Heráňová 

 PK  PŘ, CH, PČ ved. P. Jakabová 

 PK Cj,   ved. M. Jarešová 

 

Pozn.: MS – metodické sdružení, PK – předmětová komise 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 
 

14 
 

Personální obsazení 

VEDENÍ ŠKOLY 

Mgr. Jitka Červená ředitelka školy 

Mgr. Josef Karhan ZŘ 

Mgr. Alena Nazarčíková statutární ZŘ 

TŘÍDNÍ UČITELÉ I. STUPNĚ 

Mgr.Šachová Pavla I. A 

Mgr. Krobová Věra I. B 

Mgr. Janurová Marcela I. C 

Mgr. Kopecká Ivana II. A 

Mgr. Hüblová Miroslava II. B 

Mgr. Šustrová Alena II. C 

Kořínková Zdeňka III. A 

Mgr. Kulianu Petra III. B 

Mgr. Preibischová Eva III. C 

Mgr. Iglerová Jiřina IV. A 

Mgr. Kaneová Kateřina IV. B 

Mgr. Fořtová Petra IV. C 

Mgr. Šťastná Jana V. A 

Mgr. Křížová Ilona V. B 

Mgr. Konopásková Miluše V. C 

TŘÍDNÍ UČITELÉ II. STUPNĚ 

Mgr. Sochorová Dagmar VI. A 

Mgr. Saloňová Jana VI. B 

Bc. Jarešová Michaela VI. C 

Bc. Zgarbová Petra VII. A 

Mgr. Šafařík Milan VII. B 

Mgr. Jakabová Pavlína VII. C 

Olišarová Jana VIII. A 

Mgr. Čihařová Jaroslava VIII. B 

Ing. Vladimíra Nováková VIII. C 

Mgr. Heráňová Alena IX. A 

Binter Tomáš IX. B 

UČITELÉ BEZ TŘÍDNICTVÍ 

Mgr. Hana Krákorová  

Mgr. Stanislava Kovářová  

Mgr. Markéta Blumová  

Mgr. Martina Jirková  

Mgr. Dagmar Skálová  

Mgr. Irena Šenfeldová  

Mgr. Marcela Havlišová  

Mgr. Hana Tröglová  

Mgr. Renata Stojanovová  

Mgr. Lenka Šťastná  

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Andrea Zaťková vedoucí vychovatelka 

Marie Bojtarová  

Ilona Guskeová  
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Pavlína Hubálková  

Gabriela Chlustinová  

Kamila Lísová  

ASISTENTKY PEDAGOGA 

Vlasta Polcarová  

Jaroslava Bylíková  

Dagmar Svatošová  

Gabriela Komárová Pomocná asistentka 
pedagoga 

Andrea Gáborová Pomocná asistentka 
pedagoga 

THP 

Věra Buchtová účetní 

Jana Malcovská sekretářka 

Michal Pöpprle správce sítě 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Václava Bublová vedoucí školní jídelny 

Alena Bartáková kuchařka 

Hana Budíková vedoucí kuchařka 

Jana Čermáková kuchařka 

Vlasta Tesařová kuchařka 

Jana Jindrová (nástup 25. 8. 2014) kuchařka 

ÚDRŽBA 

Vlastimil Peřina školník 

Antonín Kombrza  

UKLÍZEČKY 

Blanka Bernárová  

Miroslava Čarnogurská  

Dana Nováková  

Jana Zrebňáková  

Jana Pospíšilová (odchod 30. 6. 2015)  

Helena Šnáblová  

Hana Čurdová  

Ilona  Bohuslavová (nástup po MD 3. 8. 2015)  

 

Pozn: VP – výchovný poradce 
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5. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a 

následném přijetí do školy 

 

5.1. Změny v počtu žáků v průběhu roku 

 Celkem I. stupeň II. stupeň 

k 30. 9. 2013 635 369 266 

k 31. 1. 2014 637 371 266 

k 30. 6. 2014 637 373 264 

 

5.2. Údaje o počtu zapsaných dětí do 1. ročníku 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2013/2014 se konal v lednu 2014. 

Poprvé k zápisu přišlo 105 

Po OŠD  21 

Po dodatečném OŠD 2 

Zapsáno celkem 126 

Z toho počet žádostí o OŠD 29 

1. 9. 2014 skutečně nastoupilo 87 

 
V průběhu prázdnin došlo k nepatrnému rozdílu v počtu žáků zapsaných a žáků, 

kteří skutečně nastoupili z  důvodu změny bydliště nebo vzhledem k jiným 

skutečnostem, např. nepřijetí dětí bydlících mimo spádový obvod školy. 

5.3. Údaje o vycházejících žácích 

Ročník počet žáků gymnázia SOU + SŠ 

7. 3 2 1 

8. 3 0 
2 + 1 nenastoupil 

nikam 

9. 55 14 
39 + 1 vojenská škola 

+ 1 přestup 
do zahraničí 
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6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacím 

programem 

Přehled prospěchu školy     
    

1.pololetí 
školního roku 

2014/2015 

      

 

I.A; I.B;1.C;II.A;II.B;II.C;III.A;III.B;III.C;IV.A;IV.B;IV.C;V.A;V.B;V.C;VI.A;VI.B;VI.C;VII.A;VII.B;VII.C;VIII.A;VIII.B;IX.A;IX.B;IX.C 
 

Předmět       
Počet klasifikovaných 

žáků 
Průměr   

C Chování     634 1,000   

Cj Český jazyk a literatura     635 2,142   

Aj Anglický jazyk     466 2,118   

Nj Německý jazyk     121 2,306   

NJ2 
Německý jazyk- 2. cizí 
jazyk     134 2,291   

D Dějepis     265 2,619   

Pr Prvouka     236 1,267   

Vla Vlastivěda     134 1,978   

SvS 
Společenskovědní 
seminář     48 1,083   

Sv Sportovní výchova     72 1,097   

Z  Zeměpis     265 2,577   

M Matematika     634 2,052   

Pp Přírodopis     263 2,278   

Pří  Přírodověda     134 1,873   

PZ Praktika ze zeměpisu 
  

19 1,316 
 

RJ Ruský jazyk     81 1,827   

Fy Fyzika     263 2,331   

Ch Chemie     121 2,686   

In Informatika     200 1,405   

Hv Hudební výchova     632 1,114   

Vv Výtvarná výchova     632 1,267   

Pč Praktické činnosti     631 1,206   

Tv Tělesná výchova     627 1,185   

VČ  Výtvarné činnosti     13 1,154   

Vko Výchova k občanství     195 1,518   

Vkz Výchova ke zdraví     120 1,425   

Tp 
Taneční a pohybová 
výchova 

  
48 1,000 

 Celkový průměrný 
prospěch   

1,718 

 

Zameškané hodiny Celkem na žáka 

Stupeň hodnocení 
prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 337 
 

omluvených 28854 45,439 

Prospěl 270 
 

neomluvených 58 0,091 

Neprospěl 27 
    

Nehodnocen 1 
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Přehled prospěchu školy     
    

2.pololetí 
školního roku 

2014/2015 

      

 

I.A; I.B;1.C;II.A;II.B;II.C;III.A;III.B;III.C;IV.A;IV.B;IV.C;V.A;V.B;V.C;VI.A;VI.B;VI.C;VII.A;VII.B;VII.C;VIII.A;VIII.B;IX.A;IX.B;IX.C 
 

Předmět       
Počet klasifikovaných 

žáků 
Průměr   

C Chování     634 1,006   

Cj Český jazyk a literatura     634 2,224   

Aj Anglický jazyk     462 2,161   

Nj Německý jazyk     121 2,488   

D Dějepis     260 2,604   

Pr Prvouka     239 1,402   

Vla Vlastivěda     134 1,970   

SvS 
Společenskovědní 
seminář     49 1,000   

Sv Sportovní výchova     71 1,056   

Z  Zeměpis     261 2,575   

M Matematika     633 2,133   

Pp Přírodopis     260 2,377   

Pří  Přírodověda     134 1,873   

PZ Praktika ze zeměpisu 
  

19 1,579 
 

RJ Ruský jazyk     79 2,038   

Fy Fyzika     260 2,446   

Ch Chemie     120 2,850   

In Informatika     198 1,318   

Hv Hudební výchova     632 1,117   

Vv Výtvarná výchova     632 1,258   

Pč Praktické činnosti     632 1,171   

Tv Tělesná výchova     626 1,184   

VČ  Výtvarné činnosti     14 1,071   

Vko Výchova k občanství     194 1,603   

Vkz Výchova ke zdraví     120 1,458   

Tp 
Taneční a pohybová 
výchova 

  
46 1,022 

 Celkový průměrný 
prospěch   

1,751 

 

Zameškané hodiny Celkem na žáka 

Stupeň hodnocení 
prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 326 
 

omluvených 41247 65,058 

Prospěl 284 
 

neomluvených 62 0,098 

Neprospěl 24 
    

Nehodnocen 0 
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Pozitivně hodnotím fakt, že se škola výrazně nepotýká s nadměrným množstvím 

neomluvených hodin. Jedná se spíše o absenci, která je operativně podchycena třídními 

učiteli i vedením školy, okamžitě řešena jednáním s rodiči. 

Větší problém vidíme v tzv. skrytém krátkodobém záškoláctví, kdy rodiče omluví 

dítěti nepřítomnost ve škole z nepodstatných důvodů. Tuto absenci je však velmi obtížné 

rozkrýt a dokázat. 

Souhrnná statistika tříd      1. pololetí školního roku 2014/15 

Třída žáků 

z toho 
hodnocení snížená průměrný  

absence na 
žáka třídní učitel   

V P 5 N známka  prospěch oml. neoml. 
  

  

I.A 27 27 0 0 0 0 1,000 31,66 0 Mgr.Šachová Pavla   

I.B 29 29 0 0 0 0 1,000 26,10 0 Mgr. Krobová Věra 

I.C 29 29 0 0 0 0 1,015 40,41 0 Mgr. Janurová Marcela  

II.A 28 23 5 0 0 0 1,214 29,53 0 Mgr. Kopecká Ivana   

II.B 27 25 2 0 0 0 1,095 39,00 0 Mgr. Hüblová Miroslava   

II.C 27 21 6 0 0 0 1,265 31,55 0 Mgr. Šustrová Alena  

III.A 22 15 7 0 0 0 1,517 37,54 0,32 Kořínková Zdeňka  

III.B 23 19 4 0 0 0 1,201 27,73 0 Mgr. Kulianu Petra  

III.C 24 13 10 1 0 0 1,464 31,54 0 Mgr. Preibischová Eva  

IV.A 20 10 10 0 0 0 1,661 46,35 0 Mgr. Iglerová Jiřina   

IV.B 23 9 13 1 0 0 1,618 37,34 0,04 Mgr. Kaneová Kateřina   

IV.C 21 10 11 0 0 0 1,553 32,38 0 Mgr. Fořtová Petra  

V.A 23 9 13 1 0 0 1,778 51,73 0 Mgr. Šťastná Jana 

V.B 24 9 14 1 0 0 1,699 26,45 0 Mgr. Křížová Ilona   

V.C 23 16 7 0 0 0 1,430 38,26 0 Mgr. Konopásková Miluše 

VI.A 20 8 9 3 0 0 2,073 75,00 0 Mgr. Sochorová Dagmar   

VI.B 22 5 17 0 0 0 1,825 43,68 0,55 Mgr. Saloňová Jana  

VI.C 21 6 13 2 0 0 2,205 54,28 0 Bc. Jarešová Michaela 

VII.A 27 8 16 3 0 0 1,899 59,37 0,63 Bc. Zgarbová Petra   

VII.B 27 8 16 3 0 0 1,915 57,07 0 Mgr. Šafařík Milan  

VII.C 26 8 17 1 0 0 1,953 52,88 0,08 Mgr. Jakabová Pavlína   

VIII.A 22 6 142 1 0 0 1,881 51,90 0 Olišarová Jana 

VIII.B 22 5 14 3 0 0 2,014 60,86 0,45 Mgr. Čihařová Jaroslava 

VIII.C 23 2 16 5 0 0 2,473 75,17 0 Ing. Vladimíra Nováková   

IX.A 30 8 22 0 0 0 1,923 71,06 0 Mgr. Heráňová Alena  

IX.B 25 9 14 1 1 0 1,734 59,36 0,36 Binter Tomáš   

Legenda    
           

  
V- vyznamenání 

      

  
P- prospěl 

      

  
5-neprospěl 

      

 

 
 
 
 

N- nehodnocen 
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Souhrnná statistika tříd      2. pololetí školního roku 2014/15 

Třída žáků 

z toho 
hodnocení snížená průměrný  

absence na 
žáka třídní učitel   

V P 5 N známka  prospěch oml. neoml. 
  

  

I.A 29 28 1 0 0 0 1,039 63,55 0 Mgr.Šachová Pavla   

I.B 30 29 1 0 0 0 1,057 50,00 0 Mgr. Krobová Věra 

I.C 29 27 1 1 0 0 1,103 50,86 0 Mgr. Janurová Marcela  

II.A 28 22 6 0 0 0 1,276 46,64 0 Mgr. Kopecká Ivana   

II.B 27 23 4 0 0 0 1,153 40,07 0,07 Mgr. Hüblová Miroslava   

II.C 27 18 9 0 0 0 1,296 49,25 0 Mgr. Šustrová Alena  

III.A 22 13 9 0 0 0 1,558 40,45 0,41 Kořínková Zdeňka  

III.B 23 19 4 0 0 0 1,288 43,13 0 Mgr. Kulianu Petra  

III.C 24 11 11 2 0 0 1,599 61,75 0 Mgr. Preibischová Eva  

IV.A 20 8 12 0 0 0 1,700 57,55 0 Mgr. Iglerová Jiřina   

IV.B 23 13 9 1 0 0 1,585 49,47 0 Mgr. Kaneová Kateřina   

IV.C 20 13 6 1 0 0 1,494 58,80 0 Mgr. Fořtová Petra  

V.A 23 9 13 1 0 0 1,835 50,00 0 Mgr. Šťastná Jana 

V.B 24 8 15 1 0 0 1,778 51,41 0 Mgr. Křížová Ilona   

V.C 24 16 7 1 0 0 1,479 41,25 0 Mgr. Konopásková Miluše 

VI.A 19 8 6 5 0 0 2,093 79,05 0 Mgr. Sochorová Dagmar   

VI.B 22 7 15 0 0 0 1,902 63,50 0 Mgr. Saloňová Jana  

VI.C 20 4 13 3 0 2 (2+0) 2,315 73,10 0,50 Bc. Jarešová Michaela 

VII.A 26 6 19 1 0 1(1+0) 1,931 81,76 0 Bc. Zgarbová Petra   

VII.B 27 7 18 2 0 0 1,981 77,37 0,22 Mgr. Šafařík Milan  

VII.C 26 7 19 0 0 0 1,992 64,50 0,46 Mgr. Jakabová Pavlína   

VIII.A 21 7 13 1 0 0 1,789 94,90 0,10 Olišarová Jana 

VIII.B 22 8 13 1 0 0 1,892 99,72 0,41 Mgr. Čihařová Jaroslava 

VIII.C 23 3 18 2 0 1(1+0) 2,418 106,17 0,22 Ing. Vladimíra Nováková   

IX.A 30 7 23 0 0 0 1,990 100,43 0 Mgr. Heráňová Alena  

IX.B 25 5 19 1 0 0 1,896 99,72 0,28 Binter Tomáš   

Legenda    
           

  
V- vyznamenání 

      

  
P- prospěl 

      

  
5-neprospěl 

      

  
N- nehodnocen 

      

  

N- nehodnocen 
 

       

Znalosti žáků 9. tříd byly prověřovány v testech. Výsledky těchto testů jsou uvedeny 

v příloze č. 1. 
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7. Údaje o prevenci rizikového chování 

Všeobecné údaje o cílech prevence sociálně patologických jevů jsou zpracovány 

v minimálním preventivním plánu pro školní rok 2014 - 2015.  

Na škole působí jako školní metodik prevence Mgr. Milan Šafařík - učitel 

II. stupně.  

Ve spolupráci s vedením školy byly řešeny nejčastěji drobnější problémy 

a prohřešky žáků v oblasti chování a prospěchu.  

Ve školním roce 2014 - 2015 byl zpracován projekt ve spolupráci s pracovní 

skupinou LINKS, a tak byla získána finanční dotace 45 000,- Kč na uskutečnění 

kohezních výjezdů žáků 6. ročníku a některých aktivit spojených s prevencí sociálně 

patologických jevů.  

Ve školním roce 2014/2015 začalo na škole pracovat Školní poradenské 

pracoviště (dále jen ŠPP), na jehož činnost přispívá škole finančně Ústecký kraj. Od září 

2014 do června 2015 jej tvořila Mgr. Karolina Homolová (speciální pedagog) a PhDr. 

Kamila Mejstříková (psycholog). Hlavním cílem pracovnic ŠPP byla prevence rizikového 

chování a podpora pozitivního klimatu v třídních kolektivech. Další náplní práce ŠPP byla 

podpora žáků ze sociokulturně znevýhodněných rodin, intenzivní spolupráce s rodiči 

těchto žáků, vč. pomoci při zajišťování požadované odborné péče, např. v ŠPZ, DPA, 

vyšetření u klinického psychologa atd. Díky práci ŠPP byla těmto žákům zajištěna 

reedukační péče přímo na škole a byl jim vypracován plán pedagogické podpory. 

Ve školním roce 2014/2015 se škole podařilo zajistit 2 pomocné asistenty 

pedagoga do tříd, kde pracovnice ŠPP screeningovou diagnostickou činností zjistily 

zvýšený počet žáků vyžadující vyšší stupeň podpory. 

Preventivní tým, který byl sestaven v roce 2013, nebylo nutné svolávat, neboť 

vzniklé problémy byly řešeny aktuálně s vedením školy. Členy jsou: Mgr. Milan Šafařík 

(ŠMP), Mgr. Alena Nazarčíková, Mgr. Kateřina Kaneová, Andrea Zaťková, Mgr. Josef 

Karhan. 

Obecné cíle: 

 Koheze třídních kolektivů. 

 Řešení šikany a kyberšikany na škole i mimo ni. 
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 Omezení prohřešků v oblasti chování žáků 

 Vlastní PEER program - v tomto školním roce zaměřen na různé formy rizikového 

chování. 

 Spolupráce s dalšími institucemi např. PPP Chomutov, Policie ČR, Městská 

policie Chomutov, OSPOD, Dyáda aj. 

Akce uskutečněné v rámci preventivního plánu: 

Termín 
konání 

Typ aktivity 
Cílová 
skupina 

Poznámky Zaměření, hodnocení 

září 
Kohezní 
výjezdy 6. tříd 

Žáci 6. 
ročníků 

Třídní učitelé 
Mgr. Karolina 
Homolová 
PhDr. Kamila 
Mejstříková 

Hodnotíme pozitivně, s žáky byla 
provedena cvičení, seznamovací 
aktivity a proběhly přednášky na 
téma rizikového chování. 

   
Mgr. Josef Karhan 
Mgr. Milan Šafařík 

 

       

říjen 
 

Akce a je tu 
peer-program 

Žáci 6. – 9. 
ročníků 

Třídní učitelé 
Mgr. Karolina 
Homolová 
PhDr. Kamila 
Mejstříková 
Mgr. Josef Karhan 
Mgr. Milan Šafařík 

Hodnoceno kladně, žáci 
informování o trendech 
v problematice rizikového 
chování na škole. Praktické 
ukázky vedení hodiny peer-
programu a technik.  

prosinec Sport je droga 
Žáci 6. – 9. 
ročníků 

Třídní učitelé 
Mgr. Milan Šafařík 

Hodnoceno kladně. Akce 
zaměřená na soc. pat. jevy 
s využitím volnočasových aktivit.  

únor 

Pozor šikana, 
aneb jeden za 
všechny a 
všichni za 
jednoho – 
pomoc, úcta, 
tolerance 

Žáci 6. – 9. 
ročníků 

Třídní učitelé 
Mgr. Milan Šafařík 

Akce určená pro žáky II. stupně. 
Přednáška na téma šikany ve 
školním prostředí a přehrávání 
různých rolí spojených se 
šikanou. Vedená metodikem 
prevence a ŠPP. Hodnoceno 
kladně. 

duben - 
květen 

Přednášky na 
téma – drogy, 
pohlavně 
přenosné 
nemoci  

Žáci 9. 
ročníků 

Mgr. Šafařík 

Program určený pro žáky 9. 
ročníků je zaměřen na prevenci 
závislostí a pohlavně 
přenosných chorob. S využitím 
moderních technologií a nového 
pracovního materiálu 
doporučeného fakultou 
adiktologie UK. Hodnoceno 
kladně. 

 

červen 
Projekt 
„Fesťáček“ 

Žáci 1. – 9. 
ročníků 

Kolektiv pedagogů 
školy 

Projekt určený pro komunitu 
navštěvující školu. V rámci 
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(ukázka práce 
IZS a PČR) 

vystoupení žáků školy byla 
předvedena práce hasičského 
záchranného sboru a PČR. 
Hodnoceno kladně. 

dlouhodobé 
projekty 

    

 

Koheze 
třídních 
kolektivů 
(Třídní výlety, 
školy v přírodě, 
spaní ve škole) 
 

Žáci 6. – 9. 
ročníků 
 

Třídní učitelé 
 

Hodnoceno kladně 

 
prosinec - 
leden 

 
Máme pravidla, 
aby se nám žilo 
lépe 

 
Žáci 4. – 5. 
ročníků 

 
Mgr. Karolina 
Homolová 
PhDr. Kamila 
Mejstříková 
 

 
Blok věnovaný přednáškám o 
etickém kodexu, pravidlech 
slušného chování a pomoci 
druhým. Hodláme přenést i na 
druhý stupeň ZŠ. 

listopad-
květen 

Zdravá 
svačinka, aneb 
jíme zdravě 
 

Žáci 1. – 5. 
ročníků 
 

Třídní učitelé 
vedoucí ŠJ Václava 
Bublová 

Organizovaná akce zaměřená 
na volbu a vytvoření zdravé 
snídaně. Žáci probírají v 
předmětu prvouka kapitolu 
„Člověk a jeho zdraví“. 
Hodnoceno kladně. 

 

Během celého školního roku se konaly akce v rámci prevence rizikového chování 

na 1. stupni ve spolupráci s preventivy Městské policie Chomutov. Jako každý rok i letos 

se žáci  2. -  5. tříd účastnily Dne bez úrazu, pořádaném SVČ Domeček Chomutov. 

Aktivity školní družiny v rámci prevence (pravidelné projekty): 

Projekt Termín Aktivita, náplň projektu Hodnocení 

Zebra se za tebe 

nerozhlédne – BESIP 

září 

 

Aktivita zaměřená na dopravní 

výchovu. 
Hodnoceno kladně 

Rozhlédni se kolem 

sebe, jak barevný je 

svět  

říjen Program - Drakiáda s MěPo  Hodnoceno kladně 

Ve zdravém těle zdravý 

duch 
listopad 

Aktivita zaměřená na prevenci proti 

úrazům, dodržování zdravého 

životního stylu. 

Družina a rodiče žáků 

hodnotí kladně 
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Čas vánoční - rodinné 

tradice 
prosinec 

Vánoční besídky, zpěv koled, 

tradice, rodinné tradice Vánoc 

TU, družina a děti hodnotí 

jako zdařilou akci 

Zima, zima tu je - 

zvířata v zimě 
leden Zima v přírodě Hodnoceno kladně 

Karnevalový rej únor 
Orientace v čase, význam lidské 

práce 

Družina a rodiče žáků 

hodnotí kladně 

Vůně jara březen 
Příroda na jaře, příprava na 

Velikonoce 
Hodnoceno kladně 

Den Země duben Den Země – příprava na den Země Hodnoceno kladně 

Jeden za všechny a 

všichni za jednoho 
květen 

Jeden za všechny, všichni za 

jednoho - vzájemná pomoc, úcta a 

tolerance, fair-play 

TU, družina a děti hodnotí 

jako zdařilou akci 

Hurá na prázdniny červen Chování chodce a cyklisty Hodnoceno kladně 

 

Žáci měli po celý školní rok k dispozici schránku důvěry, do které mohli anonymně 

vkládat připomínky. Této možnosti však nebylo využito. Některé konkrétní vzniklé 

problémy byly řešeny vedením školy ihned s příslušným třídním učitelem.    

 

PEER program   

             

Principem peer (helper) programů je aktivní zapojení 

předem připravených, zdravě žijících vrstevníků (vybraných podle 

kritéria přirozené autority v kolektivu, např. pomocí sociometrické 

studie), kteří pozitivně a neformálně působí na formování postojů 

ostatních dětí. Význam anglického slova "peer" je ovšem širší - vrstevník je někdo, s nímž 

se cílová populace může ztotožnit. 

Ve školním roce 2014/2015 se tématem pro peer program stalo téma rizikového chování. 

Vzhledem k nástrahám života, které na děti v dnešní době číhají na každém rohu, jsme se 

rozhodli pro zpracování problematiky sociálně patologických jevů jako je kouření, 

záškoláctví, vandalismus, netolismus, kyberšikana, alkoholismus a další závislosti. 

Peeristé si kladli za cíl seznámit své spolužáky s touto problematikou a především 

poukázat na možnosti, jak těmto případům předcházet či je následně řešit. K tomu, aby 
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získali potřebné vědomosti k této závažné problematice, posloužil společný výjezd Peer 

programu na Klíny u Litvínova, kde se během dvou dnů peeristé měli šanci blíže poznat a 

hlavně načerpat potřebné informace k danému tématu. Celý tým peeristů byl v loňském 

roce pod vedení Mgr. Josefa Karhana. Velký kus práce s peeristy odvedli také metodik 

prevence Mgr. Milan Šafařík, speciální pedagog Mgr. Karolina Homolová a speciální 

psycholog PhDr. Kamila Mejstříková. 

 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Učitelé si vybírali vzdělávací akce především podle vlastního zájmu, zaměření 

a s ohledem na časovou náročnost a místo konání akce.  

Poznatky získané v jednotlivých seminářích si učitelé operativně sdělovali v rámci 

vedení paralelních tříd, případně v rámci předmětových komisí.   

Zaměření Účastník Poznámka 

Program Bakaláři 
Mgr. Dagmar Sochorová 
Mgr. Josef Karhan 

 

Ekologická výchova Mgr. Pavlína Jakabová 
„Kapradí“ – konzultace a 
praktické dílny 

Výuka 1. stupně ZŠ 
Mgr. Pavla Šachová 
Mgr. Jana Šťastná 

„Učím se“ 

Prevence Mgr. Milan Šafařík 
Speciální studium metodiky 
prevence 

Výuka čtení v 1. ročníku ZŠ Mgr. Jana Šťastná 
Genetická metoda čtení 
v moderním pojetí výuky 

Projektová činnost 
Mgr. Dagmar Sochorová 
Mgr. Josef Karhan 

„Jak napsat projekt EU“ 

Školní družina 
Pavlína Hubálková 
Andrea Zaťková 

Drobné hry pro děti 
mladšího školního věku 

Školní družina 
Pavlína Hubálková 
Gabriela Chlustinová 
Andrea Zaťková 

Mediální výchova a 
medializace 

 

V rámci DVPP se v době od 28. 6. - 11. 7. 2015 zúčastnily vzdělávacího kurzu pro 

pedagogy z grantu EU Erasmus + v Cambridge Michaela Jarešová a Petra Zgarbová. 

Téhož kurzu se zúčastnila i Dagmar Skálová v době od 2. 8. - 15. 8. 2015 v Canterbury. 

Kurzy byly zaměřené na kreativní vyučování, aktivity ve třídách, nové nápady a formy při 

vyučování, fungování školství ve Velké Británii, multikulturu krajiny, zdokonalení 

jazykových znalostí a praktických metod užitých v řadě workshopů, seminářů, přednášek 

a ukázek v praxi a metodiku pro 1. a 2. stupeň. Úkolem bylo seznámit se s novými 

formami vyučování anglického jazyka, rozšířit a zlepšit si jazykové kompetence, lepší 

pochopení toho, jak podporovat zlepšování kvality k výuce a učení, inovativní výuka a 
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praxe v mezinárodním měřítku, zvýšit tvořivost při vyučovaní anglického jazyka použitím 

inovativních forem vzdělávání, umět hledat a využívat nové zdroje, vyměnit si zkušenosti 

s ostatními učiteli a předat nabyté zkušenosti i ostatním učitelům.                                                                                                                                                                     

Institucionální vzdělávání (prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích zařízení 

včetně VŠ) ve školním roce 2014/15 absolvovali: 

 p. Binter – FF UJEP Ústní n/Labem – (2. ročník ) 

 Bc. Michaela Jarešová - UJAK Praha - Speciální pedagogika (2. ročník) 

 Bc. Petra Zgarbová - UJAK Praha - Speciální pedagogika (2. ročník) 

 Ing. Vladimíra Nováková - PF UJEP Ústní n/Labem - Centrum celoživotního 

vzdělávání - DPS pro ZŠ (2. ročník) 

 Ing. Vladimíra Nováková - Pedagogicko–psychologická poradna Ústeckého kraje 

a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková 

organizace 

 Jana Olišarová – PF UJEP Ústí nad Labem – učitelství pro 1. stupeň ZŠ (1. ročník) 

 Zdeňka Kořínková – PF ZČU Plzeň – učitelství pro 1. stupeň ZŠ (1. ročník) 

 Kamila Lísová – UK Praha – vychovatelství (1. ročník) 

Mgr. Jiří Sajner ve spolupráci se Střediskem služeb školám vykonává lektorskou 

činnost při organizování školení školských lyžařských instruktorů, která je akreditována 

MŠMT.  

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

9.1. Mimovýukové aktivity 

9.1.1. Zájmové kroužky 

V rámci zájmové činnosti se pro žáky školy uskutečňovalo několik kroužků: 

Dopravní kroužek pod vedením Mgr. Jany Šťastné a Mgr. Milana Šafaříka měl 

za cíl přípravu zájemců o dopravní soutěž mladých cyklistů z řad 1. i 2. stupně. 

Pro potřeby kroužku byla zakoupena jízdní kola a koloběžky vč. ochranných přileb, které 

při své činnosti kroužek využíval. I když se v soutěži na jaře 2015 soutěžící umístili až 

na 8. místě, jistě jim získané znalosti budou ku prospěchu v běžném provozu a děti nyní 

vědí, jak se na ulici, příp. silnici chovat. Osvojili si také neméně cenné znalosti 

a dovednosti z oblasti poskytování 1. pomoci. 
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Na škole probíhal po celý školní rok rybářský kroužek pod vedením p. Rúta. Byl 

určen žákům 1. stupně ve věku od devíti let. Tento kroužek je vždy mezi žáky vítán 

a navštěvován. 

Mgr. Kateřina Kaneová se v rámci zájmové činnosti věnovala dětem s vadami řeči, 

kde k nápravě docházelo v rámci „Logáčku“. Nápravě učení se věnovala také Mgr. Petra 

Fořtová a Mgr. Martina Jirková. 

Na 1. stupni působil pěvecký sbor pod vedením Mgr. Jany Šťastné a Mgr. Petry 

Fořtové. Náplní kroužku byla převážně příprava nadaných malých zpěváků na různá 

školních i mimoškolní vystoupení. Děti vystupovaly např. na akci Chomutovské Vánoce, 

opakovaně vystoupili v DPS Merkur v Chomutově. Zároveň děti předvedly své umění 

v rámci školních projektových dnů, např. na velikonočním vystoupení pro rodiče či na 

„Fesťáčku“. 

Moderní gymnastika a balet 

Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo kroužek moderní gymnastiky a baletu 22 

dívek z I. stupně naší školy pod vedením Mgr. Lenky Linhartové a pí Štroufové. 

Dívky se na tréninku naučily správnému držení těla, osvojily si základy klasického 

tance a v neposlední řadě zvládly techniku náčiní (obruč, švihadlo, stuha). 

Vrcholem jejich snažení bylo vystoupení pro rodiče a příznivce tance v závěru 

školního roku na „Fesťáčku“.  
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Kanoistika 

Sportovní kroužek kanoistiky pod vedením Mgr. Milana Šafaříka a Mgr. Blanky 

Doležalové měl za cíl přípravu mladých kanoistů. Děti si připsali řadu soutěžních úspěchů. 

Ve sportovní oblasti mohli žáci využívat také kroužky florbalu, určené žákům 

1. stupně pod vedením Mgr. Josefa Karhana i žákům 2. stupně pod vedením Mgr. Milana 

Šafaříka. Tréninky probíhaly v ranních hodinách, přesto byla účast poměrně velká. 

Dráčata 

Na začátku září 6. 9. 2014 se posádka dráčat zúčastnila závodů Grand Prix 

Dragon Boat ČR na Kamencovém jezeře. Součástí těchto závodů byly i závody 

žákovských posádek na 200 m. Za zajímavost stojí, že tato akce byla začleněna do 

projektu „ČUS – Sportuj s námi“, kde mediálními partnery jsou Český rozhlas – 

Radiožurnál a Česká televize. Dračí posádka Třináctky zvítězila ve svých rozjížďkách a 

vyjela si tak účast ve velkém finále. Za mocného bubnování paní učitelky Jany Saloňové a 

správného udávání tempa panem učitelem Milanem Šafaříkem naši mladí draci závody 

vyhráli. Velký dík patří i paní učitelce Lence Linhartové, která fandila, povzbuzovala a 

zajišťovala nezbytný servis. Skvělou formu si dráčata přivezla i na Mistrovství republiky 

dračích lodí v Račicích, jež se konalo 20. 9. 2014. Rozjížďky na 200m a na 1km jeli 

s dospělými poloamatérskými posádkami a dosáhli výborných časů. A jak to vše dopadlo? 

Výborně, skvěle, báječně! Ve velkém finále na 1km dráčata zvítězila a na 200m si vyjela 

stříbro. Gratulujeme! 

 

Mladí preventisté  
 
Také ve školním roce 2014/2015 se naše škola zapojila do projektu Mladí 

preventisté. Žáci se pod vedením Mgr. Josefa Karhana dobrovolně přihlásili ke spolupráci 

s městskou policií a snažili se monitorovat výskyt rizikového chování či různých sociálně 

patologických jevů v jejich okolí bydliště a školy, a tím podat podklady městské policii o 

rizikových místech na sídlišti, která by si zasloužila větší kontrolu. 

 

Zájmové kroužky se uskutečňovaly také v rámci školní družiny pod vedením 

zkušených vychovatelek. Konaly se následující kroužky: 
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 Keramika (pí Zaťková, pí Chlustinová) 

 Výtvarný kroužek (pí Lísová, pí Guskeová) 

 Počítačový kroužek (pí Hubálková) 

Také o činnost těchto kroužků je mezi dětmi velký zájem, kapacita kroužků je 

plně vytížena. Jedná s o kroužky určené převážně dětem navštěvujícím školní družinu, 

avšak zájemcům mimo jsou dveře kroužků také otevřené. 

Vzhledem k vytíženosti vyučujících nebylo možné zajistit větší počet 

mimovýukových aktivit pro žáky naší školy, byť bychom rádi nabídku kroužků navýšili. 

9.1.2. Doučování a příprava na přijímací zkoušky 

Na 1. stupni probíhalo doučování dle aktuálních potřeb žáků ve všech třídách. 

 

Doučování na 2. stupni: 

Mgr. Milan Šafařík Fyzika 

Jana Olišarová Anglický jazyk 

Bc. Petra Zgarbová Anglický jazyk 

Bc. Michaela Jarešová Anglický jazyk 

Mgr. Dagmar Skálová  Anglický, německý, ruský jazyk 

Mgr. Jana Saloňová  Český jazyk 

Mgr. Dagmar Sochorová Matematika 

Mgr. Pavlína Jakabová Chemie 

Mgr. Stanislava Kovářová Matematika 

Ing. Vladimíra Nováková Matematika 

Mgr. Hana Krákorová  Zeměpis 

Mgr. Alena Heráňová Ruský jazyk 

Mgr. Josef Karhan Český jazyk 

Mgr. Martina Jirková Český jazyk 

Mgr. Irena Šenfeldová Německý jazyk 

Mgr. Jana Saloňová Příprava na přijímací řízení – český jazyk 

Ing. Vladimíra Nováková Příprava na přijímací řízení - matematika 
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Projekty 

V průběhu školního roku 2014/2015 se uskutečnilo ve škole několik projektů. 

Některé se týkaly jednotlivých ročníků, jiné byly celodenní akcí všech žáků školy a učitelů: 

   

Název projektu Termín Náplň projektu 

Zdravé zuby 15. září 2014 
Správná ústní hygiena, 

prevence zubního kazu 

Halloween a Dušičky 31.října.2014 

Srovnání keltského a 

křesťanského pojetí tohoto 

svátku 

Vypouštění balonků 

s přáním 
12. prosince 2014 

Akce ve spolupráci s rádiem 

Impuls „Přání Ježíškovi“ 

Velikonoce 31. března 2015 

Velikonoční tradice spojené 

s výrobou velikonočních 

aranžmá a pomlázky, 

vystoupení dětí, velikonoční 

trh 

„Fesťáček“ 25. června 2015 „Vítání prázdnin“ 

 

 „Zdravé zuby“  

 V září si všichni žáci do školy přinesli své zubní kartáčky, aby se naučili, jak 

správně pečovat o své zoubky a ústní dutinu. O názornou ukázku a cenné rady se 

postarali studenti Lékařské fakulty, obor stomatologie. 

„Halloween a Dušičky“ 

31. 10. 2014 se žáci pustili do halloweenského tvoření v rámci školního projektu 

„Halloween a Dušičky“. Třídní kolektivy měly za úkol stylizovat se do strašidelných bytostí, 

které jsou spjaty s Halloweenem. Po škole se rázem objevila celá řada hrůzných a 

děsivých zjevení. Atmosféra byla dokreslena dalšími rekvizitami, které si žáci vyrobili, 

pavoučí sítě, vydlabané halloweenské dýně, čarodějné pláště. Abychom nezapomněli ani 

na českou variantu tohoto významného dne, Dušičky, děti sbíraly informace týkající se 

svatých, kteří jsou spjati s naší kulturou. Tyto svaté poté zvěčnily pomocí tužek, fixek a 

barev na velký formát papíru. Vznikly tak nádherné portréty světců a svatých, kteří nám 

měli připomenout střípky naší historie a kultury. 
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Vypouštění balonků s přáním 

 

Dne 12. 12. 2014 jsme se jako škola zapojili do pokusu o vytvoření nového 

rekordu v počtu najednou vzlétnutých balonků. Jelikož Vánoce jsou časem pohody, lásky, 

klidu, ale také časem, kdy se mohou plnit i ta nejtajnější přání, využili jsme tohoto 

netradičního způsobu, jak naše přání dostat k Ježíškovi. Žáci měli možnost k balonkům 

přivázat vzkaz pro Ježíška s tím, co by rádi našli pod stromečkem. Úderem 15. hodiny a 

15. minuty byly všechny balonky vypuštěny a nám se naskytl neopakovatelný pohled na 

nebe poseté našimi vznášejícími se přáníčky. K nebi se nám povedlo vyslat neskutečných 

379 balonků. Jsme rádi, že jsme mohli nabídnout dětem vyjádřit své touhy a přání touto 

formou, a také že jsme se mohli společně s rodiči, žáky a učiteli sejít v předvánočním 

čase a popřát si krásné svátky.   
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Velikonoce 
 

Dne 31. 3. 2015 jsme na naší škole přivítali jaro a velikonoční svátky. Celý den se 

nesl v úžasném jarním naladění i přesto, že počasí, které v tuto dobu panovalo, jarem 

neoplývalo. Program byl rozdělen do dvou bloků. V dopoledním bloku žáci vyslechli 

prezentaci o historii Velikonoc, o zvycích a tradicích, které jsou s tímto svátkem spjaty, 

měli možnost shlédnout ukázku některých technik zdobení vajíček, pletení pomlázek a 

drátkování. Inspirováni vším velikonočním děním se sami vrhli na tvorbu předmětů, které 

s Velikonoci úzce souvisí. Žáci vytvářeli různé velikonoční dekorace, skládali velikonoční 

koledy a soutěžili o vytvoření nejhezčího a nejoriginálnějšího velikonočního vajíčka. 

Výsledky jejich činnosti byly k vidění v odpoledním bloku, kdy byla pro rodiče přichystána 

výstava žákovských prací, rodiče si mohli zakoupit povedené výrobky svých dětí na 

přichystaných velikonočních trzích. Od 14h mohli také všichni návštěvníci školy shlédnout 

vystoupení některých žáků naší školy, kteří si připravili taneční, hudební, pěvecká, ale i 

sportovní čísla. Díky našim úžasným kuchařkám bylo pro všechny hosty přichystané i 

drobné občerstvení v podobě horkého čaje a skořicových buchtiček. Po chodbách celé 

školy zavládla kouzelná jarní atmosféra, úsměvy dětí a rodičů rozjasnily celý den a daly 

najevo paní zimě, že jsme všichni připraveni na provoněné a sluncem prozářené jaro. 

 

 
  Velikonoce 

 

„Fesťáček“ 

 

  V závěru školního roku se na naší škole uskutečnil první ročník festivalu Vítání 

prázdnin. Hlavní myšlenkou a cílem bylo setkat se společně se žáky a rodiči na půdě 

školy v neformální atmosféře a trochu se pobavit a rozveselit. Festival byl rozdělen do 

dvou bloků, dopoledního a odpoledního. Dopoledne bylo určeno pouze pro žáky a 

odpoledne se brána školy otevřela pro všechny rodiče, žáky a přátele školy, kteří měli 

možnost na připraveném pódiu zhlédnout hudební, zábavná, pěvecká a sportovní 

vystoupení svých dětí. Nabitý program navíc obohatili i hosté. Svým rytmickým a zvučným 

bubnováním dostala přítomné do varu chomutovská bubenická skupina Oklep, která sklízí 
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úspěchy po celé republice. Neméně velký potlesk sklidila i slečna Šalátová, která oslnila 

svým nádherným hlasem. Ovšem ani žáci nezůstali pozadu a pořádně se do svých čísel 

opřeli a rozproudili úžasnou atmosféru celého festivalu. Pro hosty bylo připravené i drobné 

občerstvení ve formě opékaných buřtů, to kdyby jim náhodou při poslechu a tanci 

vyhládlo. Ti nejmenší z řad návštěvníků si mohli zaskotačit v nafukovacím skákacím 

hradě, který byl pro ně připraven.  

Kromě kulturních vystoupení se mohli hosté přesvědčit, že práce hasičů ani 

policistů není věcí jednoduchou. Festivalové klání totiž obohatil hasičský záchranný sbor, 

který demonstroval svou sílu a akčnost. Na bezpečnost dohlížela hlídka Městské policie 

Chomutov, která žáky hravou formou připravovala na možná nebezpečí prázdnin. Festival 

by se měl v dalších letech stát tradiční akcí školy. 
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9.1.3. Žákovský parlament 

Žákovský parlament je určen pro všechny žáky II. stupně + žáky 5. ročníku, žáci 

nižších ročníků bývají informováni prostřednictvím zástupců ŽP. Účast třídy na ŽP je 

dobrovolná, ale v případě přihlášení je závazná. Každá třída má 2 volené zástupce. 

Schůzky ŽP se konají pravidelně. Náplní ŽP jsou připomínky k organizaci naší školy, 

zlepšení chodu školy a návrhy akcí. Návrhy témat k jednání pochází od žáků, rodičů 

a dalších zástupců veřejnosti. Ředitelka školy věnuje minimálně jednu hodinu měsíčně 

k jednání se zástupci ŽP. 

Činnost žákovského parlamentu ve školním roce 2014/2015: 

 Mikulášské nadělování (prosinec 2014 – mikulášská nadílka pro žáky I. stupně) 

 „Vánoční Praha“ (prosinec 2014 – výlet do Prahy spojený s návštěvou NTM 

a předvánočními nákupy) 

 Zápis do 1. tříd (leden 2015 – příprava a realizace aktivit budoucích prvňáčků) 

 Výlet do ZOO Praha (červen 2015 – výlet žáků I. stupně u příležitosti Dne dětí) 

 Sběrové týdny (neocenitelná pomoc v průběhu celého školního roku) 

Zástupci tříd: 

Předseda: Sára Andršová Místopředseda: Dominika Chroustová 

6.A DOUBKOVÁ Kateřina, ŠIMONÍČKOVÁ Eva 

6.B / 

6.C FRYČOVÁ Tereza, NAJMON Martin 

7.A / 

7.B JELÍNKOVÁ Eliška, KUNDRATOVÁ Michaela 

7.C FÍKOVÁ Jana, PEŘINOVÁ Anna 

8.A AMMEROVÁ Nicole, MATĚJKOVÁ Denisa 

8.B ČEŠKA Petr, NAIMANOVÁ Adéla 

8.C RICHTEROVÁ Lucie, SMOLAŘ Jiří 

9.A KLEIN Kamil, PLIČKOVÁ Jindřiška 

9.B ANDRŠOVÁ Sára, CHROUSTOVÁ Dominika 
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9.1.4. Účast a umístění žáků v soutěžích a olympiádách 

9.1.4.1. Vědomostní soutěže a olympiády 

Olympiáda Účast Umístění v 
okrese 

Připravil - 
vyučující 

Dějepisná olympiáda 
9. třídy 20. a 21. místo J. Saloňová 

A. Heráňová 

Regionální dějiny – okresní kolo 

8., 9. třídy 
 

8. a 9. místo J. Saloňová 

A. Heráňová 

4 x 4 x 4 

Žáci Mašková 
Marie, Štefek 
Milan, Přikrylová, 
Vitvarová 

účast J. Saloňová 

A. Heráňová 

Finanční gramotnost 

9. třídy (Gothová 
Nela, Klein Kamil, 
Jenč Matouš) 

1. místo 
5. místo 
v krajském 
kole 

J. Olišarová 

Sapere – vědět, jak žít 

9. třídy (Klein 
Kamil, Pytlík 
Michal, Gothová 
Nela) 

1. místo J. Olišarová 

Chemická olympiáda 

9. třídy (Dudová 
Dominika, 
Pospíšilová 
Michaela) 

účast P. Jakabová 

Mini Globe Games 

Mladší družstvo 
Peřinová Anna, 
Fryčová Eliška, 
Marek Michal  

2.místo P. Jakabová 
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Mini Globe Games 

Starší družstvo 
Klein Kamil, 
Březina Matěj, 
Tykalová Marie -  

9.místo P. Jakabová 

Zeměpisná olympiáda 

7. třída (Soral 
Adam) 
8. a 9. třída 
(Babický Daniel) 

4. místo A. 
Soral 

J. Čihařová 

ANGLICKÝ A NĚMECKÝ JAZYK - 
soutěž v překladu  
JERONÝMOVY DNY 

AJ – Macák Matěj, 
Klein Kamil 

NJ – Močko Jan, 

Podivínová Nicol 

 

1. místo 
(Macák) 
6. místo (Klein) 
1. místo 
(Močko) 
8. místo 
(Podivínová) 

M. Jarešová 

Olympiáda v AJ 

6. - 7. třída – Soral 

Adam, Najmon 

Martin 

8. – 9. třída – Klein 

Kamil, Babický 

Daniel 

4. tř. – Zetek 

Ondřej 

5. tř. – Novák 

Jakub 

11. + 17. místo 

 

 

6. + 16. místo 

 

 

5. místo 

 

1. místo 

M. Jarešová 

SKŘIVÁNEK  

kategorie I. 

kategorie II. 

Duo 

 

Solo 

 

 

Kategorie III. 

 

Kuchárová Klaudie 

Lecjaksová Lada 

Řehák Dušan a 

Ismailová Leila 

Valentová Ema 

 

3. místo 

2. místo 

2. místo 

 

Účast 

 

 

 

I. Kopecká 

 

 

Kárníková Iveta 3. místo  

 

Olympiáda v českém jazyce 
 
Matějková Denisa 

11. místo J. Saloňová 

Recitační soutěž 

III. kategorie 
(Kuchárová 
Natálie, Hejnová 
Eliška) 
 
IV. kategorie 
(Mašková Marie) 

účast J. Saloňová 

PYTHAGORIÁDA 5. – 9. třída účast D. Sochorová 

Fyzikální olympiáda 6. třídy účast M. Šafařík 
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Matematická olympiáda 

5. třída - Žáková, 
Fiala, Váňa 
6. třída – Najmon, 
Bauerová 

účast D. Sochorová 

Matematický klokánek 3., 4. třídy účast D. Sochorová 

Matematický klokan Žáci 2. stupně účast D. Sochorová 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ  
- MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ ROSTLINA 
- JIRKOVSKÁ PALETA 

 
Žáci 1. a 2. stupně 

 
účast 

D. Skálová 

„Biodiverzita – to jsme my“ Žáci 2. stupně 1. místo D. Skálová 

Olympiáda NJ Žáci 2. stupně účast D. Skálová 

i-bobr (informatika) 5., 6. 8. třídy účast D. Sochorová 

 

9.1.4.2. Sportovní soutěže 

Soutěž Účast Umístění v okrese Připravil – 
vyučující 

Grand Prix Dragon Boat ČR 

 
Žáci 2. stupně 

 
1. místo 

J. Saloňová 

Mistrovství republiky dračích 
lodí  

 
Žáci 2. stupně 
1 km 
200 m 

 
 
1. místo 
2. místo 

J. Saloňová 

KANOISTIKA 
 

Ml. žáci 
St. žáci 

 P. Doležal 
B. Doležalová 

Pohár rozhlasu 
St. žákyně 1. místo 

Vítěz krajského kola 
J. Čihařová 

Atletika 
St. žákyně 1. místo 

 
J. Čihařová 

MC Donald´s Cup 
 

Žáci 2. - 3. tříd 
Žáci 4. - 5. tříd 

 
3. místo 

M . Hüblová 
M. Konopásková 

Miniházená „Mikulášská“ 
1. – 3. třídy 
4. – 5. třídy 

2. místo 
3. místo 

P. Fořtová 

Miniházená „Velikonoční turnaj“ 
1. – 3. třídy 
4. – 5. třídy 

Účast 
3. místo 

P. Fořtová 

Miniházená „Den dětí“ 
1. – 3. třídy 
4. – 5. třídy 

2. místo 
2. + 4- místo 

P. Fořtová 

OVOV – jednotlivci 

Koubová Kateřina 
Marek Jan 
Valta Ondřej 
Cerman Alex 

1. místo 
1. místo 
3. místo 
3. místo 

P. Kulianu 

OVOV – soutěž družstev St. žáci 6. místo K. Kaneová 

MALÁ KOPANÁ - BŘEZNO  Starší žáci 4. místo J. Sajner 

MALÁ KOPANÁ - BŘEZNO Ml. žáci 1. místo J. Sajner 

PŘEHAZOVANÁ Dívky Účast Z. Kořínková 
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LIGA FUTSALU 
O pohár CHLMF 
O pohár Václava Čecha 

 
Ml. žáci 
St. žáci 

 
Účast 
3. místo 

P. Karhan 
 
J. Sajner 

Vánoční futsalový turnaj 
základních škol 

 
Ml. žáci 
St. žáci 

 
1. míMto 
1. místo 

 
J. Karhan 

Přehazovaná St. žákyně 2. místo J. Čihařov 

Dopravní soutěž mladých 
cyklistů 

Ml. žáci 7. místo J. Šťastná 

Dopravní soutěž mladých 
cyklistů 

St. žáci 8. místo M. Šafařík 

Turnaj ve vybíjené Ml. žáci 8. místo J. Šťastná 

 

9.1.5. Sběrové aktivity 

 

9.1.5.1. Sběr starého papíru 

Stejně jako v předchozích letech, také ve školním roce 2014/2015 se žáci 

školy, jejich rodiče i učitelé aktivně zapojili do sběru starého papíru. Koordinátory 

sběru byli Tomáš Binter a Kateřina Kaneová ve spolupráci se žákovským 

parlamentem. Finanční částka, která je díky sběru získána, se rozděluje do fondu 

SRPDŠ a do fondu jednotlivých tříd, a to v poměru 50:50. Výše částky se odvíjí 

od množství sebraného a odevzdaného papíru. Proběhly 4 sběrové týdny v termínech 

6.10. – 10.10., 8.12. – 12.12., 9.3. – 13.3., 1.6. – 5.6., celkem bylo sebráno 79 400 kg, 

celková částka získaná od firmy Suroviny Švarc s.r.o. byla 158 088 Kč (částka 

zahrnuje cenu odevzdaného papíru + odměnu za 1. místo v soutěži). Naše škola 

získala 1. místo ve sběru papíru mezi všemi přihlášenými školami z Ústeckého 

a Středočeského kraje. 

9.1.5.2. Sběr víček od PET lahví 

Žáci naší školy se zúčastnili také celoročního sběru víček od PET lahví, jehož 

koordinátorkou byla Zdeňka Kořínková. Celkem bylo nasbíráno 1 398 kg, škola utržila 

4 893 Kč (příspěvek do SRPDŠ). 

 

 

 

 



Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 
 

39 
 

9.2. Další mimovýukové aktivity 

 

9.2.1. Lyžařský výcvikový kurz 

Jednou z nejoblíbenější akcí školy je bezpochyby každoročně pořádaný lyžařský 

kurz, a tak i letos jsme se naši žáci vydali poznávat krásu českých hor a objevovat 

úžasné okamžiky, které jsou spjaty se zimními sporty. Úplní začátečníci si během 

týdenního výcviku osvojili základy sjezdového lyžování a pokročilí lyžaři měli možnost 

své dovednosti zdokonalit a posunout se v tomto krásném sportu o krůček dále. 

Hravou formou se žáci také seznámili s pohybem na běžkách. Předpokladem pro 

zdařilý výcvik je vždy i ubytování, strava a prostředí. V tomto případě nezbývá než jen 

konstatovat, že vše bylo dětmi hodnoceno velmi pozitivně, jak moderní areál 

Richtrových bud, tak ochotný personále, včetně kvalitní, chutné stravy. 

 

 
 

 

 

9.2.2. Výlet do Drážďan 

Je tradicí na naší škole vyrážet v době adventní do saských Drážďan a nasát 

předvánoční atmosféru. Smyslem je i seznámit se s kulturou našich sousedů, poznat 

zdejší pamětihodnosti a hlavně procvičit si německý jazyk. Tato akce byla určena žákům 

6. - 9. tříd. Žáci navštívili muzeum dopravy, prošli historické jádro saské metropole, něco 

malého nakoupili na vánočním trhu.  
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9.2.3. Zájezd do Francie a Velké Británie 

Ve dnech 21. 5. - 27. 5. se žáci naší školy zúčastnili zájezdu do Francie a Velké 

Británie. 1. den si žáci prohlédli nejdůležitější památky Paříže a vyjeli výtahem do 2. patra 

Eiffelovy věže. Další dny navštívili ve Velké Británii hrad Dover, malebné a starodávné 

městečko Canterbury s katedrálou, královské město Windsor, kde zhlédnutí víkendové 

rezidence královny Alžběty II. Windsor Castle byl pro žáky velmi silným zážitkem. 

Ve městě Oxford se podívali do místního muzea, Christ Church College – nádvoří, kaple, 

jídelna (místo filmování Harryho Pottera) a uskutečnili malé nákupy. V Londýně žáci 

navštívili nejznámější muzeum voskových figurín Madame Tussaud’s, pěšky si prohlédli 

Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Downing Street, Trafalgar Square, 

Buckingham Palace, St. James’s Park, byli na největším obřím kole London Eye 

s překrásným výhledem do vzdálenosti až 60km, viděli Tower, St. Catherine Docks, 

Tower Bridge, čajový klipr Cutty Sark a nultý poledník na Grenwichi. Žáci byli ubytováni 

v anglických rodinách, kde měli možnost se procvičit v anglickém jazyce a seznámit se 

s jejich zvyky. Uskutečněný zájezd se vydařil a všichni byli spokojeni. 

       

 

9.2.4. Školy v přírodě 

Velký zájem mezi žáky i rodiči byl také o výjezdy školních kolektivů do škol 

v přírodě. Ty jsou pro žáky i jejich třídní učitele přínosné nejen v tom, že všichni změní 

alespoň na týden prostředí, ale zároveň utužují vztahy mezi sebou navzájem i se svými 
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učiteli a domů se vracejí plni nových zážitků. Ve školním roce 2014/2015 proběhlo několik 

výjezdů do školy v přírodě: 

16.4. – 23.4.2015 – žáci VIII.A, VIII.B, VIII.C – RS Máj Plasy u Plzně (35 dětí) 

15.5. – 22.5.2015 – žáci III.B, IV.B, IX.A, IX.B - RS Máj Plasy u Plzně 

(74 dětí) 

18.5. – 23.5.2015 – žáci I.A, II.A, V.A, V.C – Poslův mlýn (71 dětí) 

15.6. – 20.6.2015 – žáci III.C, IV.C – Vojkovice u Ostrova n.O. (28 dětí) 

 

RS Máj Plasy u Plzně  (16.4. – 23.4.2015) 

Ve dnech 16. - 23. dubna 2015 strávili naši osmáci nádherných 7 dní ve škole v 

přírodě v rekreačním areálu Máj v Plasích. Celý týden probíhal v tajuplné Sedmé věži s 

mocným Arcimágem, nechyběly denní, večerní, dokonce ani noční hry. Děti si užívaly 

večerní párty s chipsy či koblížkami, tančily i zpívaly. Počasí se vydařilo, i když zpočátku 

bylo chladno a nevlídno, sluníčko se nakonec na všechny usmálo a krásně hřálo. Odjezd 

byl plačtivý a všichni už se těší na příští rok, protože si se svými učitelkami a vychovateli 

slíbili, že se do Plas vrátí. Snad tím potěší i provozovatele areálu, ing. Marka Hanuše a 

jeho tým, kterým patří velký dík za péči, kterou všem účastníkům věnovali. 

     

 

RS Máj Plasy u Plzně (15.5. – 22.5.2015) 

Třídy III.B, IV.B, IX.A a IX.B vyjely ve dnech 15. - 22. května do ŠvP v Plasích u 

Plzně. Týden plný zábavy a her provázel sám kouzelník Arcimág. Děti se bavily na 

koblížkové i křupínkové párty, soutěžily v lese i v areálu. Během pobytu nás navštívili 

zajímaví hosté – sokolník, mistr světa ve footbagu (hakisak), taneční skupina s ohňovou 

show. Při závěrečném ohňostroji bylo všem líto, že pobyt už končí. Pro deváťáky to byla 

poslední ŠvP, kde se symbolicky rozloučili  se základní školou i se svými spolužáky. 
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Poslův mlýn (18. 5. – 23. 5. 2015) 

Ve dnech 18. - 23. června se třídy I.A, II.B, V.A, V.C vydaly na společnou školu v 

přírodě do Poslova Mlýna kousíček od malého městečka Doksy. Týden si žáci se svými 

učitelkami zpestřovali soutěžemi, výlety do přírody, ale i hraním na hřištích v celém 

rekreačním areálu. Jedním z cílů byla návštěva lákavého hradu Bezděz. Někteří také 

navštívili muzeum Karla Hynka Máchy, rozlehlé Máchovo jezero a muzeum známých 

postaviček ze Čtyřlístku. Poslední den tým z agentury SPOFESTA připravil sportovní 

odpoledne. Poslední večer jsme si ještě všichni společně užili tance a soutěží na 

diskotéce a ráno po snídani odjížděli zpátky domů. Počasí se vydařilo, i když zpočátku 

bylo trochu chladno a deštivo, ale sluníčko se nakonec umoudřilo a všechny potěšilo 

svými teplými a hřejivými paprsky. 

 

 

9.2.5. Víkendové a prázdninové akce školní družiny 

Tradičně také školní družina a pí vychovatelky chystali ve školním roce 2014/2015 

aktivity pro své svěřence. Uskutečnilo se mnoho víkendových akcí, které jsou žáky velmi 

oblíbené, vždy při nich zažijí spoustu nového a dochází zde k upevňování vztahů mezi 

spolužáky. 

Uskutečněné akce školní družiny ve školním roce 2014/2015: 

 

 Zábavný park- Funpark Žirafa 

 Nocování na hradě Hauenštejn 
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 Ježíškova cesta – Boží Dar 

 Vánoční dům – Karlovy Vary 

 Aquadrom Most – MC Donald (pol. prázdniny) 

 Jarní prázdniny v Nových Křečanech 

 Bruslení na zimním stadionu 

 Planetárium v Mostě (Velikonoční prázdniny) 

 Turistický pochod na 1. mlýn – opékání buřtů 

 Zábavný park Mirakulum – Milovice 

 

     

 

9.2.6. Letní pobytové tábory 

Již několik let škola pořádá prázdninové letní dětské tábory. Nejinak tomu bylo ve 

školním roce 2014/2015. O tuto akci je mezi žáky a rodiči velký zájem. Rodiče svěřují své 

ratolesti do péče učitelů, které dobře znají, děti se svými učiteli mají možnost navázat 

přátelštější vztahy mimo školní prostředí. V tomto školním roce škola uspořádala dva letní 

tábory: 

Ve dnech 10. - 17. 7. se uskutečnil, již po druhé, tábor ve Vesci u Turnova. 

Zúčastnilo se celkem čtyřicet dětí různého věku. Během celého pobytu děti soutěžily v 

celotáborové hře „Putování po Česku“. Děti plnily soutěže (vědomostní, sportovní a 

zábavné) s plným nasazením. Děti si také vytvořily své imaginární město. Vymyslely 

název, erb a pravidla města. Velice si to užívaly. Počasí nám přálo a tak jsme si užívali 

bazénu v areálu. Také jsme podnikli několik výletů do okolí. Tábor se velice povedl a děti 

strávily letní dny plné zábavy. 
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V termínu od 10. 7. do 20. 7. 2015 se uskutečnil tábor plný neopakovatelných 

zážitků s výletem do IQlandie, Dinoparku v Liberci, návštěvou jabloneckého muzea skla a 

bižutérie spojená s kreativním tvořením náramků či náhrdelníků z korálků, koupáním na 

jablonecké přehradě, kreativní tvorbou v továrně na výrobu dřevěných hraček v Jiřetíně či 

sjížděním bobové dráhy v Janově nad Nisou. 

 

Naše poděkování za peněžní sponzorský dar patří firmě Voborníková autobusová 

doprava a SRPDŠ za nemalý finanční příspěvek. 

 

 

9.2.7. Akce školní jídelny 

Akce školní jídelny probíhají pravidelně. Jedná se o ukázky potravin a jejich 

zpracování, včetně ochutnávek. Některé akce jsou zaměřeny na spolupráci s žáky, kdy 

malují obrázky na vybrané téma, nebo přímo v jídelně diskutují o výživě, následně 

manuálně připravují jídlo.  

 

Ve školním roce 2014/2015 se uskutečnily tyto akce: 

 

září 2014  Z pohádky do pohádky – Celotýdenní pohádkové menu 
   
říjen 2014 Z pokladů české gastronomie  - Bylo nám ctí v tomto týdnu přivítat, 

právě na svíčkové s brusinkami, zástupce měst jednotlivých států 

v Chomutově v rámci Weinheimské iniciativy. Celá mezinárodní 

skupina byla velice spokojena a dostali jsme písemné poděkování 

a pochvalu. 

 
listopad 2014 Halloween – Dýňové menu, halloweenská výzdoba školní jídelny 
   
   Kvašení se sedmičkou - Sedmáci se svým učitelem přišly do jídelny 
„šlapat zelí“. 
   
prosinec 2014 O čaji i nečaji - Ochutnávka čajů, s jejich představením, o historii 

a  významu i užití dle etnik a národů atd. 
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Ukázka sváteční vánoční tabule 

   
leden 2015 Červený den s červenou řepou – „Meníčko s červenou řepou“ - je 

krásná, zdravá, levná, všem dostupná a chutná 

   
únor 2015  K Masopustu patří zelí 
    
 
únor 2015  O výživě s prvňáčky - Výživová pyramidu podle potravin 
    

Zápis do 1.tříd - Tradiční akce – účast školní jídelny je tradiční 

v pravidelném občerstvení našich budoucích žáků. 

 
březen 2015 Informace o vzácné surovině – O soli kuchyňské 
   
   O chlebu - Posvátná, ale i obyčejná potravina byla na jídelníčku 
   
 

Co je ideální - neplánovaná akce, vyvolaná dotazy dětí na velikost 

porce. Celý týden měly možnost uvidět celé menu, pro všechny 

kategorie.  

 
duben 2015 Velikonoce 

1/ Tradičně – výzdoba v jídelně s ukázkou a ochutnávkou 

velikonočních tradičních dobrot.   

2/ Netradičně – malé děti s paní učitelkou přišly do jídelny 

z kynutého těsta motat, upéct a ozdobit své velikonoční věnce.  

3/ Účast jídelny na velikonočních trzích. Výzdoba stolu a 

ochutnávka   

 
   Duben - apríl - l o c i k a 
   

Ovoce do škol - s firmou Bovys dětem k „ovoci do škol“ připravila 

školní jídelna dáreček (omalovánky, pexesa, desky a jiné barevné 

motivační pomůcky s obrázky ovoce a zeleniny). 

   
Čarodějnický den -  tradiční akce – 30. 4. vždy hoří čarodějnice 

   
květen 2015 Pohár k 110. výročí národní házené 
   

O lilkovitých rostlinách - známé potraviny, ale i neznámé rostliny 
   
červen 2015  Fesťáček – prodejní stánek (grilované špekáčky)  
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti prováděné ČŠI 

Ve dnech 24. – 25. listopadu 2014 byla provedena inspekční činnost podle §174 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., 

o kontrole (kontrolní řád). 

 Inspekční činnost byla zaměřená na posouzení odstranění nedostatků zjištěných 

při předchozí inspekční činnosti čj. ČŠIU-286/14-U a ČŠIU-287/14U a účinnost 

preventivních opatření zamezujících jejich opakování. 

 Kontrola byla vykonána v základní škole a školní jídelně: 

1. Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona 

a souvisejících a prováděcích předpisů, které se vztahují k poskytování 

předškolního a základního vzdělávání. 

a. Kontrola zasílání záznamů o úrazu a jejich následných aktualizací České 

školní inspekci podle § 29 odst. 3 školského zákona § 4 odst. 1 písm. b) 

a odst. 4 vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, 

veznění účinném v kontrolovaném období. 

Nebylo zjištěno porušení § 4 odst. 1 písm. b) a odst. 4 vyhlášky č. 64/2005 Sb. 

b. Kontrola počtu účastníků v oddělení školní družiny podle § 10 odst. 2 

vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění účinném 

v kontrolovaném období 
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Nebylo zjištěno porušení § 10 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání ve znění účinném v kontrolovaném období. 

 

c. Kontrola uskutečňování vzdělávání podle vzdělávacích programů § 7 odst. 

21 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání ve znění účinném v kontrolovaném období 

(dále jen školský zákon). 

 

Nebylo zjištěno porušení § 7 odst. 2 vyhlášky č. 561/2004 Sb., ve znění účinném 

v kontrolovaném období. 

 

2. Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona 

a souvisejících a prováděcích právních předpisů v oblasti školního stravování 

s ohledem na cílovou skupinu strávníků a na typ školy, pro který zařízení zajišťuje 

služby. 

 

a. Kontrola plnění výživových norem podle přílohy č. 1 k vyhlášce o školním 

stravování u vybraných druhů potravin a kontrola dodržování § 1 odst. 2 

vyhlášky o školním stravování. 

Nebylo zjištěno porušení § 1 odst. 2 vyhlášky o školním stravování. 

b. Ověření správnosti předávání údajů z dokumentace školy a školského 

zařízení podle § 28 odst. 5 školského zákona a podle §3 odst. 2 vyhlášky 

č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní 

matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení 

a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), 

ve znění účinném v kontrolovaném období (dále „vyhláška o dokumentaci 

škol a školských zařízení“). 

 

Nebylo zjištěno nedodržení § 3 odst. 2 vyhlášky o dokumentaci škol a školských 

zařízení. 
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11.  Základní údaje o hospodaření školy 

Škola je příspěvkovou organizací a hospodaří s příspěvkem na provoz od zřizovatele 

a s příspěvkem na přímé náklady z krajského úřadu. 

 Finanční hospodaření se nekryje časově se školním rokem.  

ROZPOČET pro rok 2014 činil 5 170 000,- Kč a pro rok 2015  5 017 000,- Kč. 

Podrobné čerpání finančních prostředků: 

příloha  2:  Účetní závěrka k  31. 12. 2014 

příloha  3 a:  Rozbor hospodaření k  31. 12. 2014 

příloha  3 b:  Rozbor hospodaření k  30. 6. 2015 

 

Sponzorské dary ve školním roce 2014/2015 

15.9.2014 Mgr. Kopecká, Spořice na zlepšení kvality výuky 6 464,00    

15.9.2014 Mgr. Hüblová, Chomutov na zlepšení kvality výuky 6 464,00    

15.9.2014 Mgf. Šustrová, Chomutov na zlepšení kvality výuky 6 703,00    

15.9.2014 Z.Kořínková, Chomutov na zlepšení kvality výuky 2 940,00    

15.9.2014 Mgr. Kulianu, Chomutov na zlepšení kvality výuky 1 780,00    

15.9.2014 Mgr. Preibischová, Chomutov na zlepšení kvality výuky 1 858,00    

15.9.2014 Mgr. Iglerová, Chomutov na zlepšení kvality výuky 3 448,00    

15.9.2014 Mgr. Kaneová Droužkovice na zlepšení kvality výuky 1 684,00    

15.9.2014 Mgr. Fořtová, Chomutov na zlepšení kvality výuky 1 768,00    

15.9.2014 Mgr.Šťastná, Chomutov na zlepšení kvality výuky 2 333,00    

15.9.2014 Mgr. Křížová, Chomutov na zlepšení kvality výuky 2 333,00    

15.9.2014 
Mgr. Konopásková, 
Chomutov na zlepšení kvality výuky 2 236,00    

15.9.2014 Mgr. Nazarčíková, Chomutov na zlepšení kvality výuky 6 166,00    

15.9.2014 J.Olišarová, Chomutov na zlepšení kvality výuky 11 886,00    

15.9.2014 Mgr. Krákorová, Chomutov na zlepšení kvality výuky 9 786,00    

15.9.2014 Mgr. Skálová, Chomutov na zlepšení kvality výuky 11 576,00    

15.9.2014 Mgr. Heráňová, Chomutov na zlepšení kvality výuky 10 800,00    

20.10.2014 Mgr. Kulianu, Chomutov zlepšení kvality výuky 1 600,00    

20.10.2014 Mgr. Preibischová, Chomutov zlepšení kvality výuky 1 650,00    

20.10.2014 J.Olišarová, Chomutov zlepšení kvality výuky 2 270,00    

20.10.2014 Mgr. Šenfeldová, Vysoká Pec zlepšení kvality výuky 2 573,00    

20.10.2014 Bc. Jarešová, Chomutov zlepšení kvality výuky 9 100,00    

20.10.2014 Bc. Zgarbová, Jirkov zlepšení kvality výuky 16 530,00    

20.10.2014 
SRPDŠ při ZŠ Chomutov, 
Březenecká 4679 vybavení učebny zeměpisu 65 000,00    

21.1.2015 Fošenbauer lyžařský výcvik 600,00    
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24.2.2015 Hlíza lyžařský výcvik 1 000,00    

24.2.2015 Macák lyžařský výcvik 500,00    

24.2.2015 Pleilová lyžařský výcvik 1 000,00    

24.2.2015 
SRPDŠ při ZŠ Chomutov, 
Březenecká 4679 lyžařský výcvik 42 000,00    

9.3.2015 
SRPDŠ při ZŠ Chomutov, 
Březenecká 4679 

vybavení kroužku dopravní 
výchovy 16 000,00    

23.1.2015 Krákorová, Chomutov financování vzdělávání 4 128,00    

27.1.2015 Jarešová, Chomutov financování vzdělávání 5 868,00    

18.2.2015 Olišarová, Chomutov financování vzdělávání 2 025,00    

25.2.2015 Kořínková, Chomutov financování vzdělávání 1 518,00    

3.3.2015 Nazarčíková, Chomutov financování vzdělávání 4 127,00    

25.3.2015 Kulianu, Chomutov financování vzdělávání 1 587,00    

26.3.2015 Tröglová, Chomutov financování vzdělávání 3 560,00    

14.4.2015 Jarešová, Chomutov financování vzdělávání 3 560,00    

22.4.2015 Nazarčíková, Chomutov financování vzdělávání 123,00    

13.5.2015 Květ, Chomutov akce na závěr šk.roku 10 000,00    

14.5.2015 Skálová, Chomutov financování vzdělávání 2 709,00    

10.6.2015 Šenfeldová, Vysoká Pec financování vzdělávání 2 838,00    

24.6.2015 SK Chomutov, S-R-O 
sportovní a kulturní akce 
ZŠ 7 000,00    

29.6.2015 Preibischová, Chomutov financování vzdělávání 1 656,00    

celkem     300 747,00    

 

Celkem přijato………………………………………………………………………. 300 747,- Kč 

 

12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Škola se v průběhu roku 2014 - 2015  do podobných programů nezapojila. 

 

13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

vzdělávání 

V tomto smyslu škola jako subjekt žádné formy dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení neuskutečňuje a neorganizuje. 
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14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

Škola získala na základě žádosti finanční dotaci z pracovní skupiny Rady města 

Chomutova pro otázky bezpečnosti dětí a mládeže LINKS ve výši 45 000,- Kč. Veškeré 

prostředky byly využity na prevenci sociálně patologických jevů.  

Dne 20. 7. 2015 bylo schváleno poskytnutí dotace 2413/56/7.1.1/2015 v rámci OP 

VK – Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost. 

Na základě této žádosti škola získala finanční prostředky v celkové výši 987 469, - 

Kč. Těchto prostředků bude v následujícím školním roce průběžně využíváno: 

 na uskutečnění tzv. Čtenářských dílen – nákup literatury a její následné využití 

ve vyučovacím procesu na 1. i 2. stupni ZŠ 

 na zahraniční pobytový jazykový kurz 5 vyučujících v anglicky mluvící zemi v délce 

40 vyučovacích hodin se získáním certifikátu o absolvování kurzu 

 na zahraniční pobyt „stínování“ 2 vyučujících v anglicky mluvící zemi v délce 10 

hodin se získáním certifikátu o absolvování stínování 

 zahraniční jazykové pobyty žáků v anglicky nebo německy mluvící zemi 

se získáním certifikátu o absolvování kurzu 

 

Škola dále v srpnu 2015 podala žádost na dotaci v rámci OP VK – Operační 

program Vzdělání pro konkurenceschopnost na získání finančních prostředků na nové 

vybavení školní dílny potřebnými nástroji a nářadím. Výsledek podání této žádosti 

a případná realizace při jejím schválení bude znám v září 2015. 

Škola je dlouhodobě zapojena do programu Školní mléko ve spolupráci s obecně 

prospěšnou společností Laktea.  

Žáci školy mají možnost si zakoupit mléčné výrobky za cenu dotovanou 

z evropských fondů.  
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15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při 

plnění úkolů ve vzdělávání 

 

15.1. SRPDŠ - Sdružení rodičů, přátel dětí a školy 

Také ve školním roce 2014 - 2015 nadále při škole pracovala tato dobrovolná 

společenská organizace.  Jednotlivé třídy zastupoval zvolený zástupce z řad rodičů žáků. 

Funkci předsedy SRPDŠ vykonával Ing. Vilém Hlaváček. Organizace měla i nadále své 

finanční hospodaření. Příjmy tvořily převážně členské příspěvky a výtěžky ze sběrových 

akcí pořádaných školou (sběrové akce). 

Uskutečnila se 3 společná setkání zástupců rodičů a vedení školy.  Na jednáních 

byly hodnoceny realizované a diskutovány připravované akce a aktivity, projednávány 

organizační záležitosti školy a využití finančních prostředků SRPDŠ, tedy financování 

jednotlivých aktivit žáků a školy.  

Rodiče v jednotlivých třídách jsou v průběhu třídních schůzek vždy informováni 

třídním důvěrníkem o hospodaření z fondu SRPDŠ. Je vždy předložen způsob čerpání 

těchto prostředků. 

V průběhu roku se uskutečnily 4 třídní schůzky - září, listopad, duben a květen. 

Většina těchto schůzek se uskutečnila společnou formou, individuálně byla dána rodičům 

možnost osobní konzultace s jednotlivými vyučujícími. Jednotliví vyučující zaznamenávají 

průběh písemnou formou. Případné připomínky pak řeší vedení školy na provozních 

poradách a zaujímá stanoviska, přijímá nápravy. V případě časté neúčasti některých 

jednotlivých rodičů je vyzývá k návštěvě školy. 

Obecně lze konstatovat, že spolupráce s většinou rodičů je na dobré úrovni. 

Bohužel se velmi často stává, že rodiče problémových žáků se školou navazují jen 

sporadický kontakt. 

15.2. Odborové organizace 

Na škole pracuje od roku 2010 jedna odborová organizace. Předsedkyní této 

organizace je Kateřina Kaneová, která byla do své funkce zvolena dne 22. 10. 2014. 

Zastupuje zaměstnance školy a převzala i další součinnost s vedením školy.  

Předsedkyně organizace byla zvána na porady vedení školy, kde měla možnost 

vyjádřit své připomínky k organizačním záležitostem.  
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Z předešlé doby zůstává v platnosti Kolektivní smlouva, která byla ještě oběma 

odborovými organizacemi odsouhlasena dne 5. 1. 2009 a je platná doposud.  

15.3. Školská rada 

viz bod 1.1 

15.4. Další partneři 

Škola samozřejmě pravidelně spolupracuje i s dalšími organizacemi, jejichž služeb 

využívá k obohacení a zpestření výuky. 

 

Mezi ně patří například: 

 Městská policie  

 Městské divadlo Chomutov 

 Městské divadlo Most 

 Autoškola Omega 

 Podkrušnohorský zoopark 

 Asociace školských sportovních klubů 

 Informační centrum Severočeských dolů a.s. 

 Základní umělecká škola TGM 

 Dům dětí a mládeže  

 Středisko knihovnických služeb 

 Úřad práce ČR 

 Okresní hospodářská komora Chomutov 

 Poradenská centra - PPP Chomutov, Žatec, SPC Teplice, SPC Měcholupy a jiné 

 

16. Komentář 

Jak jsem již uvedla v úvodu zprávy, školní rok 2014/2015 byl poznamenán 

významnou personální změnou. Od října, z důvodu pracovní neschopnosti ředitelky školy 

Mgr. Jitky Červené, školu vedli její zástupci, Mgr. Alena Nazarčíková a Mgr. Josef Karhan. 

V pedagogickém sboru po určité době zavládly obavy a napětí. Vše vyvrcholilo v dubnu 

2015 odstoupením Mgr. Jitky Červené z pozice ředitelky školy ze zdravotních důvodů. 

Zastupující ředitelkou se stala Mgr. Alena Nazarčíková. Své funkce se ujala velmi 

profesionálně, školu zdárně dovedla až do konce školního roku, kdy byl vyhlášen 

zřizovatelem Statutárním městem Chomutovem konkurz na pozici ředitele školy. Na 

základě uskutečněného výběrového řízení byla do funkce s platností od 1. 8. 2015 Radou 
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Statutárního města Chomutova jmenována Ing. Vladimíra Nováková, jako vítězný 

uchazeč.  

I když byl školní rok 2014/2015 touto událostí významně zasažen, zastupující vedení 

i pedagogický sbor kompletní výuku i další plánované i neplánované aktivity zvládli 

na výbornou, za což jim patří velký dík. Žáci ani rodiče žádné výrazné změny 

nezaznamenali, závěr školního roku se vydařil i díky nové akci – „Fesťáčku“. Všichni 

věříme, že se stane akcí tradiční, aby všichni žáci naší školy se svými učiteli mohli před 

prázdninami svým rodičům a přátelům předvést, co vše se během školního roku naučili.  
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17. Přílohy 

Příloha č. 1 .....................  Výběrové zjišťování výsledků žáků 2015/2015 – 9. ročník ZŠ  

Příloha č. 2  .................................................................... Účetní závěrka k  31. 12. 2014 

Příloha č. 3 a  .......................................................... Rozbor hospodaření k 31. 12. 2014 

Příloha č. 5  ............................................................... Rozbor hospodaření k 30. 6. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne 12. 10. 2015. 

 

 

 

V Chomutově dne 1. 10. 2015 

    

 Zpracovala a předkládá: 

    

                              ……………………………………… 

  Ing. Vladimíra Nováková 

                                                    ředitelka školy 


