
Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 
 

 

Výroční zpráva 

za rok 2017/2018 

 

Zpracováno podle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a  

§ 7 vyhlášky 15/2005 Sb., v platném znění 

 

 

 

 



Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 
 

2 

 

Obsah 

1. Základní údaje o škole ..................................................................................................................... 4 

1.1. Údaje o školské radě ................................................................................................................... 8 

2. Organizace výuky ............................................................................................................................. 9 

3. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ....... 11 

4. Rámcový rozpis personálního zabezpečení činnosti školy ............................................................ 13 

4.1. Celkový počet pracovníků  80 (z toho 3 na MD) ........................................................................ 13 

4.2. Změny ve stavu pedagogických pracovníků: ............................................................................. 14 

4.3. Odborné metodické orgány ...................................................................................................... 15 

4.4. Personální obsazení ................................................................................................................... 15 

5. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

 17 

5.1. Změny v počtu žáků v průběhu roku ......................................................................................... 17 

5.2. Údaje o počtu zapsaných dětí do 1. ročníku ............................................................................. 18 

5.3. Údaje o vycházejících žácích ...................................................................................................... 18 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacím programem ................ 18 

7. Údaje o prevenci rizikového chování ............................................................................................ 18 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ................................................................. 24 

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ...................................................................... 26 

9.1. Mimovýukové aktivity ............................................................................................................... 26 

9.1.1. Zájmové kroužky .................................................................................................................... 26 

9.1.2. Doučování a příprava na přijímací zkoušky ........................................................................... 28 

9.2. Projekty ..................................................................................................................................... 29 

10. Žákovský parlament................................................................................................................... 29 

11. Účast a umístění žáků v soutěžích a olympiádách .................................................................... 30 

11.1. Vědomostní soutěže a olympiády ......................................................................................... 30 

11.2. Sportovní soutěže .................................................................................................................. 33 

11.3. Mimořádné školní akce ......................................................................................................... 34 

11.5. Sběrové aktivity ..................................................................................................................... 38 

11.5.1. Sběr starého papíru ............................................................................................................... 38 

12.1.1. Sběr víček od PET lahví a sběr hliníku .................................................................................... 39 

13.1. Mimořádné aktivity ............................................................................................................... 39 

13.1.1. Lyžařský výcvikový kurz ......................................................................................................... 39 



Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 
 

3 

1.1.2. Post Bellum – Paměť národa ................................................................................................. 40 

1.1.3. Vánoční vystoupení „Chomutovské Vánoce“ ........................................................................ 40 

1.1.4. Florbal Pirates Harmonie Cup ................................................................................................ 40 

1.1.5. Den otevřených dveří ............................................................................................................ 40 

1.1.6. Český den proti rakovině ....................................................................................................... 41 

1.1.7. Víkendové a prázdninové akce školní družiny ....................................................................... 41 

1.1.8. Letní pobytové tábory ........................................................................................................... 43 

1.1.9. Akce školní jídelny ................................................................................................................. 44 

2. Hodnocení činnosti předmětových komisí .................................................................................... 48 

3. Údaje o výsledcích inspekční činnosti prováděné ČŠI ................................................................... 58 

4. Základní údaje o hospodaření školy .............................................................................................. 58 

5. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ............................................. 58 

6. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání .......................... 59 

7. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů ............ 59 

8. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

 60 

8.1. SRPDŠ - Sdružení rodičů, přátel dětí a školy .............................................................................. 60 

8.2. Odborové organizace ................................................................................................................ 61 

8.3. Školská rada ............................................................................................................................... 61 

8.4. Další partneři ............................................................................................................................. 61 

9. Komentář ....................................................................................................................................... 62 

10. Přílohy ........................................................................................................................................ 64 

 



Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 
 

4 

1. Základní údaje o škole 

Název školy:  

 

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 

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) 

 ID datové schránky:  265v5vm 

 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 a 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 výukou v 19 třídách v rámci výstavby sídliště 

Březenecká v Chomutově. Jedná se o areál se šesti pavilony. V roce 2017/2018 

se vyučovalo ve 27 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 plnohodnotné zapojení do všech 

vyučovacích předmětů a dalších aktivit školy. 

Ve školním roce 2017/2018 měla škola 78 zaměstnanců. Pedagogických 

pracovníků bylo 61, z toho 3 nekvalifikovaní, kteří si kvalifikaci v současné době doplňují. 

Na 1. stupni působilo 16 vyučujících, na 2. stupni 25 vyučujících. Mezi pedagogické 

pracovníky patří vedení školy (ředitelka školy, zástupce  ŘŠ pro 1. st., zástupce ŘŠ pro 2. 

st.), 1 speciální pedagog, 6 vychovatelek školní družiny a 12 asistentek pedagoga. Dvě 

z těchto asistentek pedagoga může škola zaměstnávat díky dotaci z Úřadu práce, která 

byla po vzájemné dohodě prodloužena do 28. 2. 2018. 19 pracovníků je 

nepedagogických, jedná se o 4 THP zaměstnance, školníka, 7 uklízeček a 6 

zaměstnanců školní jídelny. Od 1. 10. 2017 do 28. 2. 2019 škola získala dotaci z Úřadu 

práce také na pracovní místo pomocné kuchařky do školní kuchyně. Dále pak využívá 

škola dotaci z Úřadu práce na pozici pomocný pracovník ve vzdělávacím zařízení 

s platností do 30. 9. 2018. Spolupráce s Úřadem práce je pro školu velkým přínosem.  

Škola spolupracuje se spádovými mateřskými školami, dále pak s institucemi 

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

OSPOD, Dyáda Most, SVP Chomutov). 

Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo k 30. 9. 2017 naši školu 641 žáků, z toho 

385 žáků na 1. stupni, 256 na 2. stupni. Z celkového počtu bylo 18 žáků se zdravotním 

postižením. Některým z těchto žáků jsou po dobu vyučování k dispozici asistentky 

pedagoga, které se jim ve vyučovacích hodinách soustavně věnují, přistupují k jejich 
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potřebám individuálně, pomáhají rozvíjet jejich pracovní a sociální dovednosti. Využívají 

tento čas k uvolňovacím cvičením pro rozvoj jemné motoriky či výukové programy na PC. 

Asistentky pedagoga jsou pro školu velkým přínosem, bez jejich pomoci by byli 

integrovaní žáci z každodenní výuky a kontaktu s vrstevníky vyloučeni. 

Na škole působí již zavedené Školní poradenské pracoviště. Jedná se o práci 

speciálního pedagoga, výchovného poradce, kariérního poradce a školního metodika 

prevence. 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. Velkým přínosem je také 

organizace aktivit zaměřených na prevenci v rámci projektových dnů. Také byly zavedeny 

tzv. třídnické dny, které mohou třídní učitelé využívat nejen pro řešení třídnických 

záležitostí, ale ve spolupráci s ŠPP také řešit aktuální mimořádné, situace a z nich 

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

Škola v tomto školním roce opět uskutečnila řadu oprav. V době hlavních prázdnin 

byla zrekonstruována chlapecká umývárna včetně sprch a převlékárny u tělocvičen.  Dále 

pak byl zrekonstruován a zmodernizován stávající kamerový systém a zabezpečovací 

zařízení. Škola tím chce zajistit zvýšení bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy při pobytu 

na půdě školy. Všechny učebny 1. i 2. stupně jsou již kompletně vybaveny novým 

nábytkem.  

V Operačním programu Výzkum, věda a vzdělávání získala škola finanční částku 

ve výši 1 223 173,- Kč. Ze získaných finančních prostředků je škola schopna zajistit 

působení speciálního pedagoga po dobu dvou let s úvazkem 0,5. Finanční prostředky 

byly alokovány na další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na čtenářskou 

gramotnost, matematickou gramotnost, výuku cizích jazyků s využitím informačních 

technologií, inkluzi či doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Část finančních 

prostředků, např. financování speciálního pedagoga či doučování, jsou čerpány průběžně 

již od školního roku 2016/2017. Zbývající část byla využita v průběhu šk. roku 2017/2018 

zejména na financování práce speciálního pedagoga a vzdělávání celého pedagogického 

sboru v oblasti inkluze. Zbývající část prostředků bude využita do 31. 12. 2018. 

Škola také získala od zřizovatele finanční prostředky na dokončení rekonstrukce 

atria, kde zbývá upravit povrch položením zámkové dlažby. 

Škola se v rámci MAP Chomutovsko připojila k žádosti Města Chomutova o 

získání finančních prostředků u programu Výzvy č. 47.  Město Chomutov jako žadatel bylo 
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úspěšné, což pro školu znamená další zlepšení v investiční oblasti. V žádosti jsme se 

ucházeli o rekonstrukci a vybavení dvou učeben cizích jazyků a informatiky, rekonstrukci 

podlahy, stropu a sanitárního koutku ve školní dílně včetně nových skladových regálů, 

dále pak rekonstrukci dvou toalet na bezbariérové toalety. Součástí úprav by mělo být 

zajištění nové konektivity v celém objektu školy a nový datový server. Tyto úpravy 

započaly již ve školním roce 2017/2018, budou i nadále pokračovat v příštím školním roce 

s termínem dokončení 30. 6. 2019. 

S místní akční skupinou stále trvá velmi úzká spolupráce jak ze strany vedení 

školy, tak některých vyučujících. Kromě toho, že se aktivně zapojujeme do činností 

pracovních skupin a předmětových komisí, využíváme nabídky MAP v oblasti dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků či aktivit pro žáky. 

Jsme aktivním účastníkem jednání s Agenturou pro sociální začleňování, která 

také může být příjemcem finančních prostředků z Evropských fondů, hlavně v rámci 

inkluze. Tato spolupráce trvá již druhým rokem, bohužel zatím nedošlo k dalšímu jednání 

cílenému k získání požadovaných finančních prostředků. 

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. 

Součástí školního areálu je sportovní hřiště, včetně běžecké dráhy, dvou 

doskočišť, dvou tenisových kurtů a volejbalového hřiště. Děti navštěvující školní družinu 

mohou využívat vybudované hřiště s herními prvky.  

Pro výuku tělesné výchovy a dalších sportovních aktivit slouží dvě tělocvičny, 

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

i pro mimoškolní aktivity, sportovním organizacím či zájmovým klubům. 

Škola disponuje školním pozemkem včetně částečně vytápěného skleníku. Jeho 

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

školní dílně. Škola má k dispozici keramickou dílnu, kterou využívají pro výtvarné činnosti 

pedagogové v rámci výuky i školní družina.   

Školní družina měla ve školním roce 2016/2017 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.  
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Také školní jídelna má ve škole své stálé místo. I nadále kromě obědů nabízí  

prodej dopoledních svačinek. Zájem o zdravé svačiny neustále roste. Od září 2015 jsme 

zavedli jednou týdně možnost výběru ze dvou obědů. 

V průběhu celého školního roku měli žáci každodenní příležitost zakoupit si 

dotované mléko či mléčné výrobky. Škola je i nadále zapojena do projektů Ovoce do škol 

a Mléko do škol, zdarma dostávají všichni žáci školy jednou za týden ovoce a mléko. 

Ve školním roce 2017/2018 probíhala spolupráce v rámci pedagogické praxe 

studentů PF UJEP Ústí nad Labem, Střední pedagogické školy v Mostě, Střední 

podnikatelské školy v Mostě, ale také s Červeným křížem, který je spolupořadatelem 

studia pro asistenty pedagoga.  Rádi se studenty všech typů škol spolupracujeme a velmi 

nás potěší jejich zájem pracovat na naší škole.  

V prostorách školy umožňujeme organizovat vzdělávací semináře či setkání 

různých předmětových komisí působících na jednotlivých základních školách 

v Chomutově. 

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

působení školy – harmonický rozvoj každého jedince jako individuality. 

Na jaře 2018 škola provedla dotazníkové šetření „Náhled na školní klima“. Šetření 

se týkalo jak žáků a zaměstnanců školy, tak rodičů. Výstupem bude samostatný 

dokument. 

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. Rada se schází pravidelně, 

alespoň 2x ročně. Na svá jednání jsou zváni také zástupci vedení školy. Dne 23. 11. 2017 

se konaly volby do školské rady. Nové složení školské rady je následující: 

Pedagogické pracovníky zastupuje:  Mgr. Jana Saloňová 

      Mgr. Lenka Linhartová 

Zákonné zástupce zastupuje:  Ing. PhDr. Zdeněk Hejna  

 Bc. Kamila Lísová 
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Zřizovatele zastupuje:  Ing. Miloň Houda 

     Mgr. Andrea Fricová 

Ve školním roce 2017/2018 se školská rada sešla celkem dvakrát.  

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 180 žáků 116 200 090 

Školní jídelna 560 strávníků 102 653 437 

 

 

Přehled o počtu žáků a pracovníků školy k 30. 9. 2016: 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA: 

počet žáků počet tříd 
prům. počet 
žáků na třídu 

prům. počet žáků na 
učitele 

658 I. st. - 15, II. st. - 12 24,37 

 
 16,05 (6 pracovníků 
pracovalo na snížený 

úvazek) 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA: 

počet žáků počet oddělení 
prům. počet žáků 

na oddělení 

180 6 30 
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ŠKOLNÍ JÍDELNA: 

počet strávníků      počet pracovnic 

500 + 63 zaměstnanců 7 

 

ASISTENTKY PEDAGOGA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet AP přepočteno 

6 4,25 
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3. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem 

ve školském rejstříku 

Učební plány pro I. a II. stupeň školy – 2017/2018: 

 
 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) 

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 materiální podmínky tyto volitelné předměty: 

7. ročník – Společenskovědní seminář 

                   Sportovní výchova 

                   Hudebně dramatická výchova 

                   Praktika ze zeměpisu  

8. ročník – Konverzace v anglickém jazyce 

                   Sportovní výchova 

                   Praktika ze zeměpisu 

                   Taneční a pohybová výchova  

 9. ročník - Sportovní výchova 

                   Výtvarné činnosti 

                   Web a webový design  

   

4. Rámcový rozpis personálního zabezpečení činnosti školy 

4.1. Celkový počet pracovníků  78 (z toho 4 na MD) 

z toho: 

učitelů celkem/přepočtený stav        40/38,136  

 z toho učitelů  

I. stupeň/přep.     16/15,636 

II. stupeň/přep.    21 /19,500 

 vedení školy     3/3 

speciální pedagog   1/0,500 

asistentů pedagoga/přep.    12/9,250 

vychovatelé ŠD/přep.   6/5,5 

školní jídelna/přep.              7/7 

THP/přep.    4/2,81 

správní/přep.    8/8  
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4.2. Změny ve stavu pedagogických pracovníků: 

Nástup:   

 Mgr. Michaela Vildová – učitelka I. stupně (28. 8. 2017) 

 Mgr. Anzhelika Mostova – učitelka II. stupně (30. 8. 2017) 

 Mgr. Alena Heráňová, zástup - učitelka II. stupně (2. 1. 2018) 

Renata Hlávková, zástup - učitelka II. stupně (1. 2. 2018) 

Mgr. Irena Šenfeldová, zástup - učitelka II. stupně (2. 2. 2018) 

Nikola Špatenková, zástup - učitelka II. stupně (3. 4. 2018) 

Michaela Šachová - učitel II. stupně (23. 4. 2018) 

Miroslava Doubková - asistent pedagoga (1. 8. 2017) 

 Marie Chlupová - asistent pedagoga (4. 9. 2017) 

 Miluše Dortová - asistent pedagoga (1. 9. 2017) 

 Opatová Diana - asistent pedagoga (9. 10. 2017) 

 Katrin Holečková - asistent pedagoga (3. 4. 2018) 

 Petra Hejtmánková – vychovatelka ŠD (26. 3. 2018) 

 

Odchod: 

Miluše Dortová - asistent pedagoga (30. 9. 2017) 

Miloslava Jánošová - asistentka pedagoga (31. 12. 2017) 

Mgr. Petra Niederová - učitelka II. stupně (31. 1. 2018) 

Andrea Zaťková – vychovatelka ŠD (31. 3. 2018) 

Michaela Šachová – učitelka II. stupně (31. 3. 2018) 

Renata Hlávková, zástup - učitelka II. stupně (24. 4. 2018) 

Ing. Dana Reinerová – učitelka II. stupně (30. 4. 2018) 

Nikola Špatenková, zástup - učitelka II. stupně (20. 6. 2018) 

Mgr. Alena Heráňová, zástup - učitelka II. stupně (30. 6. 2018) 

Mgr. Irena Šenfeldová, zástup - učitelka II. stupně (30. 6. 2018) 

Mgr. Marcela Janurová – učitelka I. stupně (30. 6. 2018) 

Mgr. Olga Hrudková – učitelka II. stupně (31. 7. 2018) 

Diana Opatová - asistentka pedagoga (31. 7. 2018) 

Jaroslava Bylíková - asistentka pedagoga (31. 7. 2018) 
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4.3. Odborné metodické orgány 

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

organizačními záležitostmi týkající se příslušných vzdělávacích oblastí. 

Sekce 

 MS  I. st.    ved. Mgr. Jiřina Iglerová 

 PK  Čj, D, VKO, SVS ved. Mgr. Jana Saloňová 

 PK M, F, Z   ved. Mgr. Dagmar Sochorová 

 PK  PŘ, CH, PČ  ved. Mgr. Pavlína Jakabová 

zast. Ing. Vladimíra Nováková 

 PK Cj   ved. Mgr. Michaela Jarešová 

 PK  VV, HV  ved. Mgr. Dagmar Skálová 

 

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

 

4.4. Personální obsazení 

 

VEDENÍ ŠKOLY 

Ing. Vladimíra Nováková ředitelka školy 

Mgr. Josef Karhan ZŘ 

Mgr. Alena Nazarčíková statutární ZŘ 

TŘÍDNÍ UČITELÉ I. STUPNĚ 

Zdeňka Kořínková  I. A 

Mgr. Petra Radimská  I. B 

Mgr. Eva Preibischová  I. C 

Mgr. Jiřina Iglerová  II. A 

Mgr. Kateřina Kaneová  II. B 

Mgr. Miluše Konopásková  II. C 

Mgr. Jana Šťastná  III. A 

Mgr. Ilona Křížová  III. B 

Mgr. Lenka Linhartová  III. C 

Mgr. Michaela Vildová IV. A 

Mgr. Věra Krobová  IV. B 

Mgr. Marcela Janurová  IV. C 

Mgr. Ivana Kopecká  V. A 

Mgr. Miroslava Hüblová  V. B 

Mgr. Alena Šustrová  V. C 
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TŘÍDNÍ UČITELÉ II. STUPNĚ 

Ing. Dana Reinerová, Mgr. Hana Krákorová VI. A 

Mgr.  Martina Jirková VI. B 

Mgr. Petra Fiala, Mgr. Simona Fotrrová VI. C 

Mgr. Jaroslava Čihařová VII. A 

Jana Olišarová VII. B 

Mgr. Jana Vildová VII. C 

Mgr. Michaela Poprovská VIII. A 

Mgr.  Michaela Kučerová VIII. B 

Mgr. Dagmar Skálová VIII. C 

Mgr. Dagmar Sochorová IX. A 

Mgr. Jana Saloňová IX. B 

        
UČITELÉ BEZ TŘÍDNICTVÍ 

Mgr. Jiří Sajner   

Mgr. Michaela Jarešová  

Mgr. Olga Hrudková   

Mgr. Irena Šenfeldová, od 2. 2. 2018 do 30. 6. 2018 zástup 

Mgr. Alena Heráňová, od 29. 1. 2018 do 30. 6.2018 zástup 

Mgr Petra Niederová, ukončení PP k 31. 1. 2018  

Michaela Šachová  

Nikol Špatenková, od 3. 4. 2018 do 30. 6. 2018 zástup 

Mgr. Anzhelika Mostová  

Renata Hlávková, od 1. 2. 2018 do 24. 4. 2018 zástup 

 
SPECIÁLNÍ PEDAGOG 

 

Mgr. Karolina Homolová  

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Andrea Zaťková, do 31. 1. 2018, výstup 31. 3. 2018 
vedoucí 

vychovatelka 

Marie Bojtarová  

Ilona Guskeová  

Pavlína Berešová  

Gabriela Chlustinová  

Kamila Lísová, změna od 1. 2. 2018 
vedoucí 

vychovatelka 

Petra Hejtmánková, od 26. 3. 2018  

ASISTENTKY PEDAGOGA 

Vlasta Polcarová  

Jaroslava Bylíková, do 31. 7. 2018  

Dagmar Svatošová  

Gabriela Komárová  

Romana Kučerová  

Věra Legatová   

Marie Chlupová   

Jana Flemingová  

Katrin Holečková, od 3. 4. 2018  
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Miloslava Jánošová, do 31. 12. 2017 Dotace ÚP 

Diana Opatová, do 31. 7. 2018 Dotace ÚP 
Naděžda Mikešová Dotace ÚP 

THP 

Věra Buchtová účetní 

Jana Malcovská sekretářka 

Markéta Tučková pomocný pracovník 

Jaroslav Majsárek správce sítě 

ŠKOLNÍ JÍDELNA  

Václava Bublová vedoucí školní 
jídelny 

Alena Bartáková kuchařka 

Hana Budíková vedoucí kuchařka 

Lýdie Špiváková  

Vlasta Tesařová kuchařka 

Jana Jindrová  kuchařka 

Dana Fialová  pomocná kuchařka 

ÚDRŽBA 

Vlastimil Peřina, do 30. 6. 2017, Karel Franěk, od 15. 6. 2017 školník 

Antonín Kombrza  

UKLÍZEČKY 

Blanka Bernárová  

Miroslava Čarnogurská  

Dana Nováková, do 4. 5. 2018 (odchod do důchodu)  

Jana Toušková  

Zuzana Jedličková, od 14. 3. 2018  

Hana Čurdová  

Ilona  Bohuslavová  

 

 

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. 2017 641 385 256 

k 31. 1. 2018 638 382 256 

k 30. 6. 2018 646 387 259 
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5.2. Údaje o počtu zapsaných dětí do 1. ročníku 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/2018 se konal v dubnu 2018. 

Poprvé k zápisu přišlo 75 

Po OŠD 31 

Z toho po dodatečném OŠD 2 

Zapsáno celkem 106 

Z toho počet žádostí o OŠD 24 

4. 9. 2017 skutečně nastoupilo 80 

 
 

5.3. Údaje o vycházejících žácích 

Ročník počet žáků gymnázia SOU + SŠ 

7. 5 2 1 

8. 11 0 
7 +2 pokračují do 

dalšího ročníku + 2 
ukončili vzdělávání 

9. 45 11 
45 + 2 ukončili 

vzdělávání 

 

 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacím 

programem 

Přehled prospěchu školy za 1. a 2. pololetí školního 2017/2018 a souhrnná 

statistika tříd za obě pololetí jsou přílohou této výroční zprávy (příloha č. 1, příloha č. 2). 

V posledních letech bohužel dochází k nárůstu neomluvené absence. Škola se 

snaží řešit jednotlivé případy pozdního omlouvání individuálně jednáním s rodiči, příp. 

nastavením tzv. institucionálního omlouvání. Snahou je takovou absenci operativně 

podchytit třídními učiteli i vedením školy a řešit je okamžitě. Neomluvenou absenci řeší 

třídní učitelé ve spolupráci s vedením školy, školním poradenským pracovištěm a 

OSPOD. 

 

7. Údaje o prevenci rizikového chování 

Všeobecné údaje o cílech prevence sociálně patologických jevů jsou zpracovány 

v minimálním preventivním plánu pro školní rok 2017/2018.  
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Na škole působil jako školní metodik prevence Mgr. Josef Karhan, který zároveň 

spolupracuje na PEER programu. V průběhu 2. pololetí školního roku se do práce 

metodiky prevence zapojila Mgr. Michaela Kučerová, která postupně tuto pozici převezme 

a od nového školního roku bude tuto funkci plně zastávat. 

Ve spolupráci s vedením školy byly řešeny nejčastěji drobnější problémy 

a prohřešky žáků v oblasti chování a prospěchu.  

Ve školním roce 2017/2018 byl zpracován projekt, díky němuž byla od zřizovatele 

získána finanční dotace 46 000,- Kč na preventivní činnost žáků 6. ročníku a některých 

aktivit spojených s prevencí sociálně patologických jevů. Dále škola získala 23 300,- Kč 

na projekt Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji a v rámci projektu bezpečné 

klima na ZŠ Březenecká Chomutov finanční podporu ve výši 79 940,- Kč. 

Na škole pracuje Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP), jehož činnost 

částečně škola financuje z prostředků Evropské unie v rámci OPVVV – Šablony pro rok 

2016 – 2018. ŠPP tvořili Mgr. Karolina Homolová (speciální pedagog), Mgr. Josef Karhan 

(školní metodik prevence), Mgr. Jiří Sajner (výchovný poradce pro volbu povolání) a Mgr. 

Hana Krákorová (výchovný poradce). Hlavním cílem práce 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 včetně 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 škole v minulém školním roce pracovaly 2 pomocné asistentky pedagoga ve 

třídách, kde pracovníci ŠPP screeningovou diagnostickou činností zjistili zvýšený počet 

žáků vyžadující vyšší stupeň podpory. Byla financována z dotačního programu Úřadu 

práce.  

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

vzniklé problémy byly řešeny aktuálně s vedením školy. Členy jsou: Mgr. Josef Karhan 

(ŠMP), Ing. Vladimíra Nováková, Mgr. Alena Nazarčíková, Mgr. Kateřina Kaneová, 

Kamila Lísová. 

7.1. Obecné cíle 

 Koheze třídních kolektivů. 



Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 
 

20 

 Řešení šikany a kyberšikany na škole i mimo ni. 

 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. 

7.2. Akce uskutečněné v rámci preventivního plánu 

Termín 
konání 

Typ aktivity 
Cílová 
skupina 

Poznámky 

Říjen 
Kohezní výjezdy 
6. tříd 

Žáci 6. 
ročníků 

Třídní učitelé 
Mgr. Karolina 
Homolová 

   
Mgr. Josef Karhan 
 

      

Březen 
 

Mít své tělo ráda 
Žákyně 8. 
ročníku 

Krajský zdravotní ústav 
 

Březen 
Projektový den 
„V pasti aneb od 
ucha k uchu“ 

Žáci 1. – 9. 
ročníků 

Třídní učitelé 
Mgr. Karolina 
Homolová 

Duben 
Reprodukční 
zdraví 

Žáci 9. 
ročníku 

 
Krajský zdravotní ústav 
 

Říjen - 
květen 

Chování 
v nebezpečných 
situacích 

Průběžně 
žáci 1. – 5. 
ročníků 

Městská policie 
Chomutov 

Listopad Třídnický den 
Žáci 1. – 9. 
ročníku 

Třídní učitelé 
Mgr. Karolina 
Homolová 

Duben - 
květen 

Sociometrie – 
měření 
sociálního 
klimatu třídy 

Žáci VI.B, 
VI.C 

Mgr. Karolina 
Homolová 
Mgr. Michaela 
Kučerová 

Duben Třídnický den 
Žáci 1. – 9. 
ročníku 

Třídní učitelé 
Mgr. Karolina 
Homolová 

Květen 
Protidrogový 
vlak 

Žáci 5. 
ročníku 

Třídní učitelé 
 

Dlouhodobé 
projekty 
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Celoročně 

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

Žáci 1. – 9. 
ročníků 
 

Třídní učitelé 
 

 
Celoročně 

 
Dlouhodobý 
intervenční 
program 
zaměření na 
vztahy ve třídě 
(šikana) 

 
Žáci IV. A 

Třídní učitel 
Mgr. Karolina 
Homolová 
Mgr. Josef Karhan 
 

Celoročně 

 
PEER program: 
Kouření, 

Nástrahy 

internetu, Kodex 

slušňáka, Od 

ucha k uchu ve 

spolupráci 

s PEER aktivisty 

ESOZ 

Chomutov 

Žáci 4. roč., 
6. roč., 7. 
roč. 

Třídní učitelé 
Mgr. Josef Karhan 
Mgr. Karolina 
Homolová 

Celoročně 
Bezpeční klima 
na ZŠ 
Březenecká 

Pedagogick
ý sbor - 
vzdělávání 

 

Termín 
konání 

Typ aktivity 
Cílová 
skupina 

Poznámky 

Říjen 
Kohezní výjezdy 
6. tříd 

Žáci 6. 
ročníků 

Třídní učitelé 
Mgr. Karolina 
Homolová 

   
Mgr. Josef Karhan 
 

      

Březen 
 

Mít své tělo ráda 
Žákyně 8. 
ročníku 

Krajský zdravotní ústav 
 

Březen Projektový den 
Žáci 5. – 9. 
ročníků 

Třídní učitelé 
Mgr. Karolina 
Homolová 

Duben 
Reprodukční 
zdraví 

Žáci 9. 
ročníku 

 
Krajský zdravotní ústav 
 

Říjen - Chování Průběžně Městská policie 
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květen v nebezpečných 
situacích 

žáci 1. – 5. 
ročníků 

Chomutov 

Listopad Třídnický den 
Žáci 1. – 9. 
ročníku 

Třídní učitelé 
Mgr. Karolina 
Homolová 

Duben Třídnický den 
Žáci 1. – 9. 
ročníku 

Třídní učitelé 
Mgr. Karolina 
Homolová 

Dlouhodobé 
projekty 

   

Celoročně 

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

Žáci 1. – 9. 
ročníků 
 

Třídní učitelé 
 

 
Celoročně 

 
Dlouhodobý 
preventivní 
program 
zaměření na 
klima třídy 

 
Žáci VI. B 

Třídní učitel 
Mgr. Karolina 
Homolová 
 

Celoročně 

PEER program: 
Kouření, 

Nástrahy 

internetu, Kodex 

slušňáka. 

 

Žáci 4. roč. 

Třídní učitelé 
Mgr. Josef Karhan 
Mgr. Karolina 
Homolová 

Celoročně 

Prev. program 
rizikového 
chování „Druhý 
krok“ 
 

Žáci 3. roč.  
 

Třídní učitelé 
Mgr. Karolina 
Homolová 

 

7.3. Aktivity školní družiny zaměřené mj. na prevenci (pravidelné projekty): 

Projekt Termín Aktivita, náplň projektu 

Zebra se za tebe 

nerozhlédne – BESIP 

září 

 

Aktivita zaměřená na dopravní 

výchovu 

Rozhlédni se kolem 

sebe, jak barevný je svět  
říjen 

Pouštění draků, podzimní dekorace 

z přírodního materiálu 
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Ve zdravém těle zdravý 

duch 
listopad 

Aktivita zaměřená na prevenci proti 

úrazům, dodržování zdravého 

životního stylu 

Čas vánoční - rodinné 

tradice 
prosinec 

Vánoční besídky, zpěv koled, 

tradice, rodinné tradice Vánoc 

Zima, zima tu je - zvířata 

v zimě 
leden 

Zima v přírodě, zimní radovánky 

dětí, prevence úrazů 

Karnevalový rej únor 
Orientace v čase, význam lidské 

práce 

Vůně jara březen 

Příroda na jaře, příprava na 

Velikonoce, velikonoční dekorace, 

tradice a zvyky Velikonoc 

Den Země duben Den Země, environmentální výchova 

Jeden za všechny a 

všichni za jednoho 
květen 

Jeden za všechny, všichni za 

jednoho - vzájemná pomoc, úcta a 

tolerance, fair-play 

Hurá na prázdniny červen 

Chování chodce a cyklisty, prevence 

rizikového chování a úrazů v době 

prázdnin 

 

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

vkládat připomínky. Této možnosti bylo využito. Školní metodik prevence v takovém 

případě okamžitě reaguje a pracuje s dotčenými jednotlivci či třídními kolektivy.  Konkrétní 

vzniklé problémy byly řešeny školním metodikem prevence, příp. vedením školy ihned 

s příslušným třídním učitelem. 

 

7.4. PEER program   

V tomto školním roce opět oprášila svou činnost skupina peer 

programu, jejímž cílem je pozitivně působit na své vrstevníky, 

spolužáky a ukazovat jim vhodný model chování v rizikových 

situacích, které je mohou v jejich životech potkat, a to nejen 

v prostředí školy, ale i za hranicemi školních lavic. 
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Podařilo se nám v tomto školním roce začlenit do svého týmu několik nových 

členů, kteří se okamžitě ujali iniciativy, a stali se nepostradatelnou součástí peer 

programu. 

Jednotliví členové peer programu získali a prohloubili si informace z oblasti 

prevence rizikového chování. Dochází k rozvíjení jejich komunikačních dovedností a 

k upevňování negativních postojů vůči rizikovému chování. Tyto své postoje dále 

propagují mezi svými spolužáky a v duchu peer programu jim předkládají vzor zdravého 

životního stylu. 

K udržení činnosti našeho peer programu nám i velkou měrou pomohla finanční 

dotace z krajského projektu „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2017“, 

kde jsme peer program zahrnuli do projektu nazvaného „PEEŘI v akci“. 

Peeristé zpracovali 4 různá témata, Rizikové chování – obecně, Kouření, Nástrahy 

internetu, Kodex slušňáka. 

             

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 

Bezpečné klima na ZŠ Pedagogický sbor 
Projekt „Bezpečné klima na 
ZŠ Březenecká Chomutov“ 

Stop šikaně na škole Pedagogický sbor 
Projekt „Bezpečné klima na 
ZŠ Březenecká Chomutov“ 

Respektovat a být 
respektován  
 

Pedagogický sbor 
Projekt „Bezpečné klima na 
ZŠ Březenecká Chomutov“ 

Řešení problému ve třídě  Pedagogický sbor Šablony OPVVV 

Otevřená hodina 
matematiky 

Mgr. Olga Hrudková  

Řešení problémů s žáky s 
rizikovým chováním 

Mgr. Petra Fiala Výchovné poradenství 

Pravidla v hodinách chemie Ing. Dana Reinerová  

Management školní třídy Pedagogický sbor Šablony OPVVV 

Změny právních předpisů ve 
školství 

Ing. Vladimíra Nováková Management školy 

SORAD - sociometricko-
ratingový dotazník 

Mgr. Michaela Kučerová 
Prevence rizikového 
chování 
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Bakaláři 
Mgr. Dagmar Sochorová 
Jaroslav Majsárek 

Koordinátor ICT 
IT technik 

Inkluze - společné 
vzdělávání  

Pedagogický sbor Šablony OPVVV 

Dopravní abeceda Mgr. Jana Šťastná Příprava na dopravní soutěž 

Jazyková gramotnost 

Jana Olišarová 
Mgr. Michaela Jarešová 
Mgr. Simona Fottrová 
Mgr. Hana Krákorová 

Šablony OPVVV 

Matematika pro matematiky 
(matematická gramotnost) 

Mgr. Ivana Kopecká 
Ing. Dana Reinerová 
Mgr. Petra Radimská 
Mgr. Jana Šťastná 
Mgr. Ilona Křížová 
Mgr. Michaela Poprovská 
Mgr. Dagmar Sochorová 
Mgr. Lenka Linhartová 

Šablony OPVVV 

Čtenářská gramotnost 

Mgr. Michaela Kučerová 
Mgr. Martina Jirková 
Mgr. Alena Šustrová 
Mgr. Kateřina Kaneová 
Mgr. Michaela Vildová 
Mgr. Miroslava Hüblová 
Mgr. Zdeňka Kořínková 
Mgr. Eva Preibischová 

Šablony OPVVV 

Společné vzdělávání na ZŠ 
 

Ing. Vladimíra Nováková 
Mgr. Alena Nazarčíková 
Mgr. Josef Karhan 
Mgr. Hana Krákorová 

Šablony OPVVV 

Podpora žáků ZŠ v rámci 
inkluzívního vzdělávání 
 

Pedagogický sbor Šablony OPVVV 

Společné vzdělávání v praxi 
(letní škola) 

Mgr. Hana Krákorová Výchovný poradce 

Nové trenndy ve výce 
tělesné výchovy 

Mgr. Jana Vildová TV 

Nebojme se pravopisu Mgr. Jana Saloňová Ćeský jazyk 

Stop šikaně ve škole – nový 
souboj s nešvarem 

Mgr. Josef Karhan 
Prevence rizikového 
chování 

Zapomenuté materiály a 
jejich techniky 

Andrea Zaťková 
Pavlína Berešová 

Školní družina 

 

Škola je zapojena do projektu EU OPVVV – Šablony 2016 – 2018, v rámci kterého se 

pedagogičtí pracovníci vzdělávali v oblasti čtenářské, matematické a jazykové 

gramotnosti v rozsahu 32 hodin, a dále v oblasti zaměřené na inkluzivní vzdělávání. 

Inkluzívní vzdělávání probíhá ve třech 8hodinových blocích (semináře „pro sborovnu“). 

Institucionální vzdělávání (prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích zařízení 

včetně VŠ) ve školním roce 2016/17 absolvovali: 
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 Jana Olišarová – PF UJEP Ústí nad Labem – učitelství pro 1. stupeň ZŠ (4. ročník) 

 Zdeňka Kořínková – PF ZČU Plzeň – učitelství pro 1. stupeň ZŠ (4. 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 pro žáky školy se pravidelně konalo několik kroužků: 

Dopravní kroužek v průběhu měsíce dubna pod vedením Mgr. Jany Šťastné a 

Mgr. Michaely Poprovské měl za cíl přípravu zájemců o dopravní soutěž mladých cyklistů 

z řad 1. i 2. stupně. Našim mladým nadějím se letos velmi dařilo. V kategorii I. obsadili 6. 

místo.  

Na škole probíhal po celý školní rok rybářský kroužek pořádaný MO Českého 

rybářského svazu pod vedením p. Jaroslava Rúta. Byl určen žákům 1. stupně ve věku do 

devíti let. Tento kroužek je vždy mezi žáky vítán a hojně navštěvován. V závěru školního 

roku se z žáků po úspěšném absolvování rybářské zkoušky stávají právoplatní rybáři 

s rybářským lístkem. 

Škola v průběhu školního roku nabízela řadu sportovních kroužků. Již od října 

2015 se pravidelně scházejí naši mladí florbalisté z 1. stupně, jehož vedení se ujal otec 

jednoho z našich žáků p. Jiří Žižka. Ve školním roce 2017/2018 se do trenérské činnosti 

aktivně zapojili další rodiče. Také v tomto školním roce byl o florbal mimořádný zájem a 

jeho kapacita byla ihned naplněna.  Na základě výrazných sportovních úspěchů a 

popularity tohoto sportu se florbalový oddíl rozšířil i o žáky 2. stupně. Tréninky nyní 

probíhají 3x týdně a to nejen v tělocvičně školy, ale také ve sportovní hale na Březenecké. 

Pod taktovkou trenérů škola uspořádala již 3. ročník turnaje ve florbalu pro žáky 1. stupně 

„O pohár ředitelky školy“, na jehož organizaci se podílel také chomutovský klub Florbal 

Chomutov. Naši žáci letos zaznamenali vynikající úspěch, když se jim podařilo tento 



Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 
 

27 

významný turnaj vyhrát a získat cennou trofej. Kroužek i nadále spolupracuje s hokejovým 

klubem Piráti Chomutov. I v tomto školním roce pokračuje partnerství s klubem Florbal 

Chomutov. Tohoto vzájemného význačného vztahu na poli sportu si velice ceníme a 

děkujeme za kvalitní přínosné výsledky, motivaci a sportovní osvětu.   

Také v tomto školním roce jsme pokračovali v programu Děti na startu pro žáky 1. 

stupně. Pod vedením Mgr. Kateřiny Kaneové pravidelně sportovalo 18 žáků.  

Moderní gymnastika a balet 

Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo kroužek moderní gymnastiky a baletu 25 

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

Dívky se na trénincích naučily správnému držení těla, osvojily si základy 

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

Tedy vše, co k tak náročnému sportu patří. 

Kanoistika 

Sportovní kroužek kanoistiky pod vedením Mgr. Blanky Doležalové měl za cíl 

přípravu mladých kanoistů. Děti si připsaly řadu soutěžních úspěchů. 

Veselá věda 

Naše škola kromě sportu podporuje také vědecké bádání a zkoumání. Ve školním 

roce 2017/2018 již třetím rokem pokračovala aktivita s názvem „Veselá věda“, která 

žákům 1. stupně nabízí nahlédnutí do tajů chemie.  

Kytarový kroužek 

Pod vedením Mgr. Ivany Kopecké se 3 žáci 5. třídy zdokonalovali ve hře na kytaru. 

Sbor 

Školní sbor opět fungoval pod vedením Mgr. Petry Fiala.  Členové pěveckého 

sboru mají velký podíl na reprezentaci školy na kulturních akcích. Pravidelně vystupují 

v Domově pro seniory v Jirkově v Mládežnické ulici, kdy zdejším obyvatelům zpříjemňují 

např. dobu před Vánoci či oslavují společně Mezinárodní den žen a Svátek matek. Své 

umění pravidelně prezentují na veřejné akci Chomutovské Vánoce nebo vystupují v rámci 

programu v Atriu SKKS. Bohužel se sbor scházel pouze do konce února 2018, kdy paní 

učitelka nastoupila na mateřskou dovolenou. 
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Zájmové kroužky se uskutečňovaly také v rámci školní družiny pod vedením 

zkušených vychovatelek. Konaly se následující kroužky: 

 Keramika (Andrea Zaťková, Gabriela Chlustinová) 

 Výtvarný kroužek (Kamila Lísová, Ilona Guskeová) 

 Počítačový kroužek (Pavlína Berešová) 

Kapacita kroužků je plně vytížena. Jedná se o kroužky určené převážně dětem 

navštěvujícím školní družinu, avšak zájemcům z řad nedružinových dětí jsou dveře 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. Jana Vildová Přírodopis 

Jana Olišarová Anglický jazyk 

Mgr. Simona Fottrová Anglický jazyk 

Mgr. Michaela Jarešová Anglický jazyk 

Mgr. Dagmar Skálová  Anglický, německý, ruský jazyk 

Mgr. Jana Saloňová  Český jazyk 

Mgr. Dagmar Sochorová Matematika 

Ing. Dana Reinerová Matematika 

Mgr. Michaela Poprovská Matematika 

Mgr. Anzhelika Mostová Ruský jazyk 

Mgr. Josef Karhan Český jazyk 

Mgr. Martina Jirková Český jazyk 

Mgr. Irena Šenfeldová Německý jazyk 

Mgr. Olga Hrudková Fyzika 

Michaela Šachová Přírodopis 

Mgr. Jana Saloňová Příprava na přijímací řízení – český jazyk 

Mgr. Dagmar Sochorová Příprava na přijímací řízení - matematika 

 Doučování žáků probíhalo pravidelně či dle aktuální potřeby žáků. 
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9.2. Projekty 

V průběhu školního roku 2017/2018 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 

Třináctka byla… je… a bude 8. 11. 2017 
Akademie k 40. výročí 

založení školy 

Česko zpívá koledy 16. 12. 2017 

Vánoční tradice, vystoupení 

žáků školy, ohňostroj, 

Krampus, spolupráce 

s rodiči 

Projekt ZOH 2018 9. – 26. 2. 2018 
Olympijská myšlenka, 

vedení žáků ke sportu 

V pasti aneb od ucha k uchu 13. 3. 2018 

Prevence rizikového 

chování, pomluvy – rizika 

komunikace v reálném 

světě/virtuálním světě 

Posezení u samovaru 27. 4. 2018 
Ruské zvyky a tradice, 

jazyk, reálie  

Za obrázky do pohádky 7. 5. 2018 
Význam ilustrace v dětské 

knize, výtvarné tvoření 

S country tanci do stodoly květen 2018 Lidové tradice, lidové zvyky 

 

 

10.  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 školy. 

Ředitelka školy věnuje minimálně jednu hodinu měsíčně k jednání se zástupci ŽP. 

 

 

http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/16._9._Na_dvore_Karla_IV.
https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/Olympijsky_projekt
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/2._5._2017_-_Projektovy_den_2._st._HARMONIEFEST
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Práce žáků ŽP v průběhu školního roku 2017/2018: 

 žáci ŽP vždy pomáhali se sběrem papíru během sběrových dnů 

 23. listopadu žáci ŽP zorganizovali již tradiční charitativní akci zaměřenou na pomoc 

fondu ohrožených dětí – Klokánku – sbírka hygienických potřeb a čisticích prostředků 

 18. dubna – návštěva chomutovského Klokánku 

  žáci ŽP pomáhali s organizací akce „Den otevřených dveří“ 

 5. – 6. dubna žáci ŽP pomáhali vyučujícím na 1. stupni se zápisy do prvních tříd 

 10. května se žákyně ŽP zapojily do charitativní sbírky „Den boje proti rakovině“ 

Odměnou za celoroční práci jim bylo nejen poděkování a pochvaly, ale také výlet do 

Prahy na světovou výstavu Mumie světa. 

Členství v žákovském parlamentu je dobrovolné. Na všech schůzkách proto nebyli 

vždy přítomni všichni žáci. 

 

11.  Účast a umístění žáků v soutěžích a olympiádách 

 

11.1. Vědomostní soutěže a olympiády 

Olympiáda Účast Umístění v 
okrese 

Připravil - 
vyučující 

Dějepisná olympiáda Žáci 9. r. účast 
J. Saloňová 

A. Heráňová 

Olympiáda z českého jazyka Žáci 9. r. účast 

J. Saloňová 

M. Jirková 

M. Kučerová 

Den poezie 
Žák 6. r. 
Žák 3.r. 

účast 
1. místo 

M. Jirková 

I. Křížová 

 

Finanční gramotnost 9. třídy 
 

. místo 

D. Sochorová 

Mini Globe Games Mladší žáci účast 

M. Šachová 

Mini Globe Games Starší žáci účast 

M. Šachová 
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Litvínovský choroš Žáci 9. tříd účast 

M. Šachová 

Fyzikální olympiáda 
Žáci 8. a 9. r. 

Žáci 7. r. 
3. místo 
1. místo 

O. Hrudková 

Zeměpisná olympiáda  
 

Žáci 6. a 8. r. 
8. místo 

10. místo 

J. Čihařová 

 

ANGLICKÝ A NĚMECKÝ 
JAZYK - soutěž v překladu  
JERONÝMOVY DNY 

Žák 2. st. 2. místo 
M. Jarešová 

 

Olympiáda v AJ 
Žáci 2. st. 

Žáci 1. st. 

 

3., 21. místo 

2., 5. místo 

M. Jarešová 

Olympiáda v NJ Žáci 2. st. 
1., 6., 8., 10. 

místo 

M. Kučerová 

Archimediáda Žák 7. r. 1. místo O. Hrudková 

PYTHAGORIÁDA 
 

Žák 7. r. 
 

1. místo 

O. Hrudková 

 

Fyzikální olympiáda 
 

Kategorie F, žák 8. r. 
3. místo 

 
O. Hrudková 

Matematická olympiáda 
Žák 7. r. 

 

1. místo 
 
 

O. Hrudková 

Matematický klokánek 
3., 4., 5. třídy 

 
Účast 

Tř. učitelé 

Matematický klokan Žáci 2. stupně Účast Vyučující M 

Mladý ekonom Ústeckého 
kraje 

Žáci 9. r. 
 

3. místo 
D. Sochorová 

Olympiáda Účast Umístění v 
okrese 

Připravil - 
vyučující 

Dějepisná olympiáda Žáci 9. r. účast 
J. Saloňová 

A. Heráňová 

Olympiáda z českého jazyka Žáci 9. r. účast 

J. Saloňová 

M. Jirková 

M. Kučerová 

Den poezie 
Žák 6. r. 
Žák 3. r. 

účast 
1. místo 

M. Jirková 

I. Křížová 

 

Finanční gramotnost 9. třídy 
 

3. mnísto 
D. Sochorová 
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Mini Globe Games Mladší žáci účast M. Šachová 

Mini Globe Games Starší žáci účast M. Šachová 

Litvínovský choroš Žáci 9. tříd účast M. Šachová 

Fyzikální olympiáda 
Žáci 8. a 9. r. 

Žáci 7. r. 
3. místo 
1. místo 

O. Hrudková 

Zeměpisná olympiáda  
 

Žáci 6. a 8. r. 
8. místo 

10. místo 

J. Čihařová 

 

ANGLICKÝ A NĚMECKÝ 
JAZYK - soutěž v překladu  
JERONÝMOVY DNY 

Žák 2. st. 2. místo 
M. Jarešová 

 

Olympiáda v AJ 
Žáci 2. st. 

Žáci 1. st. 

 

3., 21. místo 

2., 5. místo 

M. Jarešová 

Olympiáda v NJ Žáci 2. st. 
1., 6., 8., 10. 

místo 
M. Kučerová 

SKŘIVÁNEK  

kategorie I. 

 

kategorie II. 

 

 

 

Julie Čaprndová 

Karolína Prošková 

 

Valentina Čermáková 

Ema Oher - DUO 

 

2. pásmo 

3. pásmo 

 

2. pásmo 

2. pásmo 

 

I. Kopecká 

    
Archimediáda Žák 7. r. 1. místo O. Hrudková 

PYTHAGORIÁDA 
 

Žák 7. r. 
 

1. místo 

O. Hrudková 

 

Fyzikální olympiáda 
 

Kategorie F, žák 8. r. 
3. místo 

 
O. Hrudková 

Matematická olympiáda 
Žák 7. r. 

 

1. místo 
 
 

O. Hrudková 

Matematický klokánek 
3., 4., 5. třídy 

 
Účast Tř. učitelé 

Matematický klokan Žáci 2. stupně Účast Vyučující M 

Mladý ekonom Ústeckého 
kraje 

Žáci 9. r. 
 

3. místo 
D. Sochorová 

 

 

 



Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 
 

33 

11.2. Sportovní soutěže 

Soutěž Účast Umístění v okrese Připravil – 
vyučující 

Okresní kolo v atletickém 
čtyřboji 

 
St. žákyně 

 
 

 
J. Čihařová 

Krajské kolo v atletickém 
čtyřboji 

 
St. žákyně 

účast 

 
J. Čihařová 

Pohár rozhlasu – okresní kolo St. žákyně účast 
J. Čihařová 

MC Donald´s Cup 
Žáci 1. – 3. r. 
Žáci 4. – 5. st. 

5. místo 
1. místo 

6. místo v krajském kole 
 

M . Hüblová 
M. 
Konopásková 

LIGA FUTSALU 
O pohár CHLMF 
 

 
Ml. žáci 

 

 
1. místo 

 

P. Karhan 
 
J. Sajner 

Futsalová liga V. Čecha St. žáci 3. místo 
J. Sajner 
P. Karhan 
 

Vánoční futsalový turnaj 
základních škol 

 
Ml. žáci 
St. žáci 

 
1. místo 
4. místo 

 

 
J. Karhan 
J. Sajner 

Dopravní soutěž mladých 
cyklistů 

Ml. žáci 6. místo 
J. Šťastná 

Dopravní soutěž mladých 
cyklistů 

St. žáci 2. místo 
M. Poprovská 

Florbalový turnaj O pohár 
ředitelky školy 

Žáci 1.- 5. r. 1. místo 
J. Žižka 

Okresní kolo v atletickém 
čtyřboji 

 
St. žákyně 

 
 

 
J. Čihařová 

Krajské kolo v atletickém 
čtyřboji 

 
St. žákyně 

účast 
 

J. Čihařová 

Pohár rozhlasu – okresní kolo St. žákyně účast J. Čihařová 

MC Donald´s Cup 
Žáci 1. – 3. r. 
Žáci 4. – 5. st. 

5. místo 
1. místo 

6. místo v krajském kole 
 

M . Hüblová 
M. 

Konopásková 

LIGA FUTSALU 
O pohár CHLMF 
 

 
Ml. žáci 

 

 
1. místo 

 

P. Karhan 
 

J. Sajner 

Futsalová liga V. Čecha St. žáci 3. místo 
J. Sajner 
P. Karhan 
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Vánoční futsalový turnaj 
základních škol 

 
Ml. žáci 
St. žáci 

 
1. místo 
4. místo 

 

 
J. Karhan 
J. Sajner 

Dopravní soutěž mladých 
cyklistů 

Ml. žáci 2. místo J. Šťastná 

Dopravní soutěž mladých 
cyklistů 

St. žáci 6. místo M. Poprovská 

Florbalový turnaj O pohár 
ředitelky školy 

Žáci 1. -  5. r. 1. místo J. Žižka 

 

 

11.3.  Mimořádné školní akce 

Nad rámec výuky připravují pedagogičtí pracovníci školy pro své žáky řadu 

zajímavých akcí. Tyto aktivity se zaměřují na doplnění učiva výukou v reálném prostředí, 

např. výuka přírodovědy na 1. stupni často probíhá přímo v lese. Paní učitelky 

spolupracují s Městskými lesy Chomutov na tzv. lesní pedagogice.  

Některé z aktivit se zase orientují na aktuální významné akce (významná výročí), 

svátky (Halloweenská stezka odvahy, Dušičky, Mikuláš a Krampusáci, Vánoční tvoření, 

Svátky jara, Den dětí…), sportovní události (Olympijské hry), aktuální dění (Barevný 

týden, Poznávání ostrovů, country tance, projekt O počasí, Energie pod pokličkou, Projekt 

Labora…). 

 

 

 Mezi nejvýznamnější akce školy patří např.: 

. 

11.3.1.  Akademie školy k 40. výročí aneb Třináctka byla… je… a bude… 

Motto Akademie školy u příležitosti 40. výročí založení  ,,Třináctky“ vystihuje vše, 

co měli 8. listopadu 2017 návštěvníci Městského divadla v Chomutově možnost 

zhlédnout. Bývalí i současní pedagogové a  žáci školy a mnoho zdařilých vystoupení na 

jevišti – to byl důvod, proč všichni přišli. Program byl opravdu bohatý – hra na hudební 

nástroje střídala taneční vystoupení, sportovci zase bubeníky, pohádka přišla na řadu po 

říkankách nejmenších a mnoho dalších mimořádných čísel. Nechyběly ani ukázky 

profesionálního tance či sólový zpěv skvělého moderátora. Příjemným překvapením pro 

všechny diváky bylo i vystoupení dvou skupin pedagogů, kteří se nebáli ukázat se 

veřejnosti úplně v jiné roli, než jsme zvyklí je vídat ve škole. Vyvrcholením celého 

odpoledne bylo závěrečné defilé všech současných pedagogů na pódiu, kteří se slovy 

známého hitu „Pár přátel stačí mít…“rozloučili se všemi hosty a diváky v sále. 

https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/15._11._2017_-_Akademie_skoly
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11.3.2. Žákovský parlament pomáhá 

Dne 23. listopadu 2017 proběhla na naší škole pod vedením žákovského 

parlamentu charitativní sbírka na pomoc Fondu ohrožených dětí, známé jako Klokánek. 

Podařilo se vybrat velké množství darů, hlavně hygienických potřeb a prostředků. Do 

sbírky se zapojili nejen žáci, ale i rodiče a učitelé.  

 

11.3.3.  Vánoční Marienberg 

Každý rok v období adventu jezdí naši žáci do Drážďan na adventní trhy. Mají 

možnost procvičit si německý jazyk a poznat zvyky a tradice našich saských sousedů. 

Letos se žáci 7. až 9. ročníku vydali do Marienbergu. Navštívili spřátelenou základní 

školu, muzeum a samozřejmě vánoční trhy. Pracovnice muzea si pro děti připravily velmi 

zajímavý program. Část žáků si vyzkoušela práci detektiva, pátrali tak po historii 

Krušnohoří. Druhá skupina si vyzkoušela práci kuchařů. Uvařené pokrmy typické pro 

oblast Krušných hor pak všichni zkonzumovali. Vánoční trhy na náměstí v centru 

Marienbergu mají své kouzlo a zde jsme společný výlet ukončili nákupem sladkostí či 

upomínkových předmětů.  

   

 

11.3.4.  Adventní Třináctka 

Dne 7. 12. navštívila naši školu skupina Krampus – čerti ze Severu. V čele 

s vedoucím skupiny panem Steinerem dorazili další dva čerti a černý anděl. Na malou 

chvíli se naše tělocvična proměnila v přednáškový sál, kde žáci 2. stupně vyslechli 

něco málo z historie samotného svátku, ale i o jedinečnosti kostýmů. Poté už tradičně 
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černý anděl přivedl „Krampusáky“ a tělocvičnou se nesl křik. Počáteční strach 

vystřídala dětská zvědavost a brzy se již všichni fotili, aby měli památku na toto 

setkání. 

           Na 2. stupni poté začal projektový den „Adventní Třináctka“ a tělocvična 

s Krampusáky byla k dispozici žákům 1. stupně, které ochraňovali žáci 9. tříd 

v podobě andílků. 

V rámci projektového dne "Adventní Třináctky", v režii paní učitelky H. 

Krákorové a paní učitelky J. Saloňové, soutěžili žáci ve vědomostních i fyzických 

disciplínách – Čertí riskuj, Karban (soutěž v adventním pexesu), Hledání z pekla štěstí 

(inspirováno geocachingem), odnášení do pekla („opičí dráha“ s medicinbalem). Celý 

projektový čas třídy vyráběly svůj čertovský nebo andělský erb a společně vyplňovaly 

pekelně těžký adventní kvíz paní učitelky J. Saloňové. V závěru každý hlasoval pro 

nejhezčí znak třídy.  

   

 

11.3.5.  Zpívání seniorům 

Dne 23. května děti z I. A, I. B a V. B navštívily babičky a dědečky v Domově 

důchodců v Jirkově v Mládežnické ul. Se svými učitelkami připravily program plný 

písniček, tanečků a básniček. Nechyběla ani hra na klávesy a bubny. Bylo to velmi milé 

a dojemné setkání.  
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11.3.6.  Energie pod pokličkou 

Dne 1. a 11. 6. se vybraní žáky 7. a 8. tříd zúčastnili fyzikální exkurze „Energie pod 

pokličkou 2018“, která se konala na Střední odborné škole energetické v Chomutově 

(ESOZ). Úvodem je čekala malá ranní rozcvička v podobě 2kilometrové procházky za 

solárními panely, kde se žáci dozvěděli užitečné informace o sluneční energii. Po návratu 

na ESOZ zavítali do vestibulu, kde si mohli prohlédnout a osahat modely s obnovitelnými 

zdroji energie a zjistili, jak vše funguje v praxi. Další zastávkou byla laboratoř, kde 

probíhala přednáška o energii lidského těla. Po velmi poutavé a vtipné přednášce žáky 

čekal tipovací kvíz o energiích v praxi a 3 nejlepší získali krásné ceny. Žáci si vyzkoušeli 

zajímavé experimenty, o které jevili obrovský zájem. V praxi jednotlivé dvojice měřili 

energii ze solárních článků, porovnávali si vlastní energie jejich vzájemné působení.  

11.3.7.  LABORA - Třídenní pobyt žáků v SRN 

Pracovnice Hospodářské komory v Chomutově ve spolupráci s Hospodářskou 

komorou v Annabergu zorganizovaly v rámci projektu Labora třídenní pobyt žáků v SRN. 

Patnáct žáků 8. -  9. ročníku, kteří si vybrali němčinu jako druhý jazyk, jej mělo možnost 

použít v komunikaci s rodilými mluvčími. Hlavním cílem zahraničního pobytu bylo poznání 

všedního života vrstevníků, ale také jejich možností při výběru budoucí profese.  

   

 

11.3.8.  Český den proti rakovině 

Dne 16. května 2018 se naše škola opět připojila k celonárodní veřejné sbírce 

Český den proti rakovině. Ústředním tématem letošní sbírky byla prevence rakoviny 

tlustého střeva a konečníku. Letošní ročník Českého dne proti rakovině byl rekordně 

úspěšný a přesáhl částku 19 milionů Kč. Naše škola vybrala částku 4.635 Kč. Všem, kteří 

přispěli, děkujeme.  

 

11.3.9.  Výlet žákovského parlamentu 

Dne 19. června 2018 se žáci žákovského parlamentu a žáci, kteří aktivně 

pomáhají při školních akcích, vypravili do Prahy na výstavu „Mumie světa“. Žáci si mohli 
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prohlédnout mumie a artefakty zapůjčené ze světových muzeí, univerzit, vědeckých 

organizací a soukromých sbírek z celého světa. Kromě mumií známých ze starého Egypta 

zde byly k vidění i mumie nejen z Peru a dalších částí Ameriky, ale i z Evropy. Zcela další 

kategorií byli lidé nebo zvířata, která uvízla v rašeliništi, a i tam zvláštní přírodní podmínky 

jejich těla mumifikovala. Výstava se všem zúčastněným žákům moc líbila, někteří si domů 

přivezli dokonce i suvenýr. Výlet jim byl odměnou za jejich celoroční práci.  

 

11.4. Příprava na budoucí povolání 

V rámci přípravy na své budoucí studium a povolání se pravidelně žáci 8. a 9. 

tříd zúčastňují různých akcí, které jim mohou při jejich nelehké volbě pomoci. 

V tomto školním roce se žáci zúčastnili akce Technodays v chomutovském 

divadle, kde se seznámili s možností uplatnění na trhu práce v našem kraji.  

Další podobnou akcí, tentokrát zaměřenou na možnosti studia vybraných 

oborů, je výstava Vzdělávání. I o tuto akci je mezi našimi žáky velký zájem, proto ji 

pravidelně v 8. a 9. ročníku se svými třídními učiteli navštěvují a získávají tolik 

potřebné informace. 

Kromě těchto akcí se snažíme přinést informace až k našim žákům, tedy do 

školy. V době konání podzimních třídních schůzek proto zveme do prostor naší školy 

zájemce o prezentaci své školy.  

 

11.5. Sběrové aktivity 

 

11.5.1. Sběr starého papíru 

Stejně jako v předchozích letech se také ve školním roce 2017/2018 žáci školy, 

jejich rodiče i učitelé aktivně zapojili do sběru starého papíru. 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, celkem bylo v tomto školním roce sebráno 70 938 kg starého 

papíru, celková částka získaná od firmy Suroviny Švarc s.r.o. byla 142 777,- Kč. Naše 

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

a Středočeského kraje, a to již opakovaně. Nejlepšími sběrači byli žáci V.A pod vedením 
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pí učitelky I. Kopecké. Získali odměnu v podobě celodenního pobytu v Jungle aréně 

v Mostě, který plánují uskutečnit s novou třídní učitelkou na podzim 2018.  

 

11.5.2. Sběr víček od PET lahví a sběr hliníku 

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

hliníku (převážně se jedná o hliníková víčka od jogurtů), jehož koordinátorkou byla 

Zdeňka Kořínková. Žáci nasbírali 522 kg hliníku, za což škola utržila 4 416,- Kč a 880 kg 

víček s odměnou ve výši 3 335,- Kč. Celková částka jde jako příspěvek do SRPDŠ. 

 

11.6. Mimořádné aktivity 

 

11.6.1.  Lyžařský výcvikový kurz 

Ve dnech 17. 2. - 23. 2. 2018 proběhl lyžařský výcvik žáků sedmých ročníků. I 

letos se konal v Peci pod Sněžkou v Krkonoších, v horském penzionu Richtrovy boudy. 

Podmínky pro základní výcvik lyžování byly tento rok výjimečné. K dispozici má škola 

ideální pedagogický terén v podobě dvou sjezdovek přímo u horské chaty. Žáci, kteří do 

této doby nikdy nestáli na lyžích, se naučili ovládat lyže a mohli tak odkrýt kouzlo tohoto 

zimního sportu. Pokročilí lyžaři si naopak mohli vypilovat svou techniku jízdy a získat větší 

jistotu při jízdě. Lyžařský výcvik nebyl pouze o sjezdovém lyžování, ale také o lyžování 

klasickém. Žáci si opět užili krásnou přírodu Krkonoš. 

  

1.1.1. Škola v přírodě Poslův Mlýn 

Také v letošním roce škola uskutečnila výjezd žáků do školy v přírodě. Ve dvou 

termínech se jej zúčastnili žáci 1. i 2. stupně se svými třídními učitelkami. Přivezli si opět 

spoustu společných zážitků, mj. navštívili hrad Bezděz, smočili nožky v Máchově jezeře, 

opékali buřty, sportovali a dováděli. 
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1.1.2. Post Bellum – Paměť národa 

I letos se žáci 9. ročníku ze společenskovědního semináře zapojili do projektu 

Paměť národa – Příběhy našich sousedů, který zaštiťuje nezisková organizace Post 

Bellum. Smyslem projektu je přiblížit dětem válečnou a poválečnou historii naší země na 

základě vzpomínek a osobních zážitků generace (pra)babiček, (pra)dědečků. Příběhy 

obyčejných lidí jsou tou nejlepší učebnicí dějepisu.  

 

1.1.3. Vánoční vystoupení „Chomutovské Vánoce“ 

Žáci školy již tradičně vystoupili na chomutovském náměstí v rámci akce 

Chomutovské Vánoce, aby potěšili všechny návštěvníky svým tancem a zpěvem v čase 

adventním. 

 

1.1.4. Florbal Pirates Harmonie Cup 

Ve čtvrtek 30. 11. 2017 to v Městské sportovní hale vřelo a bouřilo! Sjely se sem 

týmy malých florbalistů ze základních škol, aby si změřily síly v boji o Pohár ředitelky 

školy. Od prvních okamžiků se hrálo ve smrtelném tempu, mladí florbalisté nenechali nic 

náhodě. Boje na hřišti byly v duchu sportovním, ale touha po vítězství byla pořádným 

hnacím motorem. Turnaj měl rychlý spád, jednotlivé zápasy se odehrávaly na dvou 

hřištích, týmy hrály a postupovaly ze dvou skupin. 

Ve finále to bylo o nervy pro nejednoho diváka! Únava po celodenní bojovnosti 

byla znát, Infarktové situace, spolupráce, poslední síly… Nadšení z vítězství, ale také 

z účasti bylo nádherné, úžasné, neopakovatelné! 

 

1.1.5. Den otevřených dveří 

Den otevřených dveří se stal již tradiční akcí pro rodiče jak stávajících žáků, tak 

budoucích prvňáčků. V tomto školním roce se konal v době před zápisem dětí do 1. 

ročníku dne 13. 3. 2018. O návštěvu školy, zhlédnutí prostor školy a výuky v jednotlivých 

třídách byl ze strany rodičů velký zájem. Významná pozornost byla také o ochutnávku 

naší školní kuchyně. 
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1.1.6.  Český den proti rakovině  

Dne 16. května 2018 se naše škola opět připojila k celonárodní veřejné sbírce 

Český den proti rakovině. Ústředním tématem letošní sbírky byla prevence rakoviny 

tlustého střeva a konečníku. Letošní ročník Českého dne proti rakovině byl rekordně 

úspěšný a přesáhl částku 19 milionů Kč. Naše škola vybrala částku 4 635,- Kč. Všem, 

kteří přispěli, děkujeme.   

 

 

1.1.7. Víkendové a prázdninové akce školní družiny 

Tradičně také školní družina a paní vychovatelky připravovaly ve školním roce 

2017/2018 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 2017/2018: 

 
 Podzimní prázdniny na hradě Haunštejn 

           Ve čtvrtek 26. října po obědě vyjely děti ze školní družiny za novými zážitky na 

Horní hrad, kde se rozhodly se svými vychovatelkami přenocovat. Plné očekávání 

vyšláply kopec na hrad, ubytovaly se a hurá prozkoumat hrad a jeho historii. Večer si 

opekly „buřtíky“ a vydaly se na noční stezku hradem. V pátek sice počasí moc nepřálo, 

ale děti se nenechaly odradit od bojových her, prohlídky věže a oběda v hodovně. 

K večeru unavené, ale spokojené odjížděly domů.  

 

https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/31._10._2017_-_Podzimni_prazdniny_na_hrade_Haunstejn
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 Návštěva pekla 

           V pondělí 4. 12. a ve středu 6. 12. navštívila školní družina peklo ve sklepích 

Špejcharu. V čertovském sídle žáci viděli Luciferův trůn, pelechy čertů, strašidelnou 

výzdobu. Čert dětem vyprávěl o jejich životě a ptal se, kdo z nich zlobí? Hodné děti 

dostaly odměnu a zlobivé slíbily, že se polepší. Na náměstí si prohlédly vánoční trhy a 

zazvonily na zvoneček přání. 

 

 

 Masopust 

           Masopustní období skončilo popeleční středou a děti naší družiny tyto reje 

zakončily výrobou obličejových masek a klaunů. A když začalo 40denní postní období, 

děti se seznámily s velikonočními tradicemi (6 postních nedělí a pašijový týden). Aby se 

dětem všechno lépe pamatovalo, vytvořily si v oddělení názorný kalendář a velikonoční 

nástěnku s různými tematickými úkoly. 

 

 Školní družina v Lezecké aréně Jirkov 

           Poprvé, ale určitě ne naposled navštívila školní družina Lezeckou arénu v 

Jirkově. Prvňáčci tak měli možnost seznámit se se základním vybavením horolezců a 

pod odborným vedením zkušených trenérů pokořili strmé stěny i sami sebe. Zdatných 

horolezců se našlo mnoho a někteří musí na své fyzičce ještě trošku zapracovat. 

 

 

https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/11._12._2017_-_Navsteva_pekla
https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/19._3._2018_-_Masopust
https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/7._5._2018_-_Lezecka_stena


Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 
 

43 

 

 Výlet do Lesoparku 

          V pátek 8. 6. vyrazily děti z prvního oddělení ŠD na výlet do Lesoparku. 

Pozdravily některá zvířátka, zacachtaly si v potůčku, koupily si zmrzlinu, dárečky a 

zahrály si na místních hřištích. Největší dobrodružství zažily na Lanáčku. 

 

 Lezecká stěna Jirkov 

          Nejmenší děti z naší družinky si zpestřily závěr školního roku návštěvou lezecké 

arény v Jirkově. Pod dohledem zkušených instruktorů si vyzkoušely stěny různých 

obtížností, každý podle svých sil a možností. Dětem se návštěva moc líbila a určitě se v 

příštím školním roce do arény rády vrátí. 

 

 

 

1.1.8. Letní pobytový tábor 

Již popáté se uskutečnil o prázdninách ve dnech 14. – 21. 7. 2017 letní dětský 

tábor ve Vesci u Turnova. Počasí dětem velmi přálo, a tak si užily mnoho zajímavých 

vycházek do okolí a sportovního vyžití. Děti zvládly stezku odvahy i střelbu ze 

vzduchovky. Velice pěkný a zajímavý byl výlet na hrad Valdštejn a návštěva Muzea 

Českého ráje v Turnově. Nechyběl ani karneval a vyhodnocení celotáborové hry „Za 

pokladem černého lovce“, kde se rozdala spousta odměn. Zakončení tábora si děti užily 

nočním koupáním v osvětleném bazénu. Všem se velmi líbilo a už se těší na příští rok. 

 

    

hthttp://rajce.net/prihlasit?act=LoginByTicket&ticket=MTUyOTkwNjE1OXwxMjB8OTg1OTAwI2U1MWQ1NzhjYzIwOTJjMGRmOTcz&oldURL=http%3A%2F%2Fzsbrezenecka%2Erajce%2Enet%2F25%2E_6%2E_2018_-_Vylet_do_Lesoparku
http://rajce.net/prihlasit?act=LoginByTicket&ticket=MTUyOTkwNjc1NnwxMjB8OTg1OTAwI2U2MTY1ZmNjYzBiZDliOWUxNWRl&oldURL=http%3A%2F%2Fzsbrezenecka%2Erajce%2Enet%2F25%2E_6%2E_2018_-_Lezecka_stena_Jirkov
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1.1.9. Akce školní jídelny 

Akce školní jídelny probíhaly pravidelně min. jednou za měsíc. Paní vedoucí 

Václava Bublová dbá na to, aby se žáci i zaměstnanci školy seznámili v průběhu roku 

také s netradičními pochutinami, ochutnali něco nového a neznámého. V neposlední řadě 

dbá o náš zdravý jídelníček. Často se do plánování jídelníčku či výroby některých dobrot 

zapojují také žáci školy, a to nejen v rámci projektových dnů. 

 

Ve školním roce 2017/2018 se uskutečnily tyto akce: 

 

září 2017 Začátek školního roku  

 

  

Laskominy z luskoviny 

   

 

říjen 2017 Řecká kuchyně  

 

  

 

 

 

 

 

https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/2._11._2017_-_Zacatek_skolniho_roku
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Halloweenské menu 

   

   

listopad 2017 Kdo je fiškus, dá si citrus 

 

    

  

 

 Svatý Martin "17"  

 

 

 

prosinec 2017  Kalkulačka ke svačině 

 

 

https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/12._1._2018_-_citrus
https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/12._1._2018_-_Svaty_Martin
https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/12._1._2018_-_Kalkulacka_ke_svacine
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leden 2018 NENÍ ŘÍZEK JAKO ŘÍZEK 

 

    

  

Lednová rybí hostina 

 

   

 

únor 2018  Rýže a jiné jedlé trávy - lipnicovité 

 

   

 

březen 2018  Jaro a Velikonoce 

 

  

 

 

https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/24._4._2018_-_Ryby
https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/26._4._2018_-_Ryze_a_jine_jedle_travy
https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/3._5._2018_-_Jaro,_Velikonoce
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duben 2018  Mexická kuchyně 

 

  

 

  Ruská kuchyně 

 

  

 

 

květen 2018  Pohádka  

 

 

 

červen 2018  Jídelníček dětí 

 

 

https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/7._5._2018_-_Mexicka_kuchyne
https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/7._5._2018_-_Ruska_kuchyne
https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/27._8._2018_-_Pohadka
https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/27._8._2018_-_Jidelnicek_deti
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 Maková panenka 

 

  

 

 

2. Hodnocení činnosti předmětových komisí 

 

2.1.1. Hodnocení metodického sdružení 1. stupně 

Během školního roku 2017/18 byly uskutečněny 4 schůzky za přítomnosti 

vyučujících 1. stupně včetně vedení školy. 

Náplň: 

- ukázkové hodiny s následným vyhodnocením - přínos pro hospitujícího 

- organizační záležitosti  

- vedení dokumentace třídního učitele 

- plánování a uskutečnění projektových dnů včetně výstavky a vyhodnocení 

- info o besedách, kulturních, sportovních akcích 

- účast pedagogů na zápisu dětí do 1. třídy  

- elektronické zpracování časově tematických plánů v jednotlivých ročnících 

- plánování závěrečných školních výletů 

- organizace školy v přírodě  

- předběžná organizace závěru školního roku 

- projednávání chování a prospěchu žáků v jednotlivých ročnících ve čtvrtletích, pololetí 

Podrobně byla probrána organizace závěru školního roku včetně aktivit 

jednotlivých tříd, informace k pedagogické intervenci, příprava organizace školního roku 

2018/2019.  

2.1.2. Předmětová komise ČJ - D -  VKO - SVS 

Předmětová komise se schází třikrát za školní rok. Schůzky jsou naplánovány 

vždy na začátku školního roku, na konci I. pololetí a před koncem II. pololetí. Složení 

https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/27._8._2018_-_Makova_panenka
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členů předmětové komise se během školního roku měnilo. Po odchodu Mgr. Petry 

Niederové se vrátila na výpomoc Mgr. Alena Heráňová a na mateřskou dovolenou odešla 

Mgr. Petra Fiala. Předmětová komise pracuje ve složení Mgr. Jana Saloňová 

(předsedkyně PK), Ing. Vladimíra Nováková (ŘŠ), Mgr. Martina Jirková, Mgr. Josef 

Karhan (ZŘŠ), Mgr. Michaela Kučerová, Mgr. Alena Heráňová, Mgr. Simona Fottrová.  

Úkoly stanovené na začátku školního roku byly splněny. Dvě žákyně 9. ročníku 

vzorně reprezentovaly školu v okresním kole olympiády z českého jazyka. V dějepisné 

olympiádě školu skvěle reprezentoval žák 9. r. Žákyně 6. ročníku pod vedením paní 

učitelky Jirkové se zúčastnily recitační soutěže „Den poezie“. Hodnocení poroty bylo 

natolik subjektivní, že jako komise zvažujeme, zda se zúčastníme dalších ročníků.  

Pravidelně jsou zajišťována divadelní představení v Mostě.  

Nutno vyzdvihnout spolupráci mezi vyučujícími. Fungují vzájemné hospitace a 

konzultace.  V tomto trendu budeme pokračovat i nadále. 

 

 

2.1.3. Předmětová komise cizích jazyků 

Setkání Předmětové komise cizích jazyků probíhalo na profesionální úrovni. 

Pracovní aktivity byly rovnoměrně rozděleny mezi učitele cizích jazyků a naplánované 

aktivity byly splněny. Nastavené vzájemné hospitace a konzultace jsou beze zbytku 

naplněny a velmi dobře fungují. 

Vyučující zodpovědně připravovali žáky nejen na školní kola, ale i na okresní kola 

olympiád. 

Zúčastnili jsme se okresních kol v Klášterci nad Ohří a v Jirkově  na překladatelské 

soutěži „Jeronýmovy dny“.  

Vyučující se s žáky zúčastnili divadelních představení. Žáci 5. a 6. tříd zhlédli 

představení v anglickém jazyce „Puss in Boots“ a 8. třída navštívila představení 

v anglickém jazyce „Peter Black 3“. 

Žáci 9. tříd měli možnost konverzovat 2 hodiny v anglickém jazyce s rodilými 

mluvčími. 

Žáci 7. - 9. tříd měli příležitost jednodenního výletu do Marienbergu, kde navštívili 

muzea a partnerské školy z programu Schule fur geistig Behinderte  a dále se mohli 

zúčastnit třídenního výletu do Marienbergu, Crotendorfu a Annabergu, které jsou 

v projektu LABORA ve spolupráci s OHK CV. 

Na 2. stupni proběhl projektový den zaměřený na ruský jazyk, Rusko a jeho zvyky, 

tradice a zajímavosti pod názvem „Posezení u samovaru“. 
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Pro 2. stupeň se konaly olympiády v Klášterci nad Ohří. V německém jazyce se 

vybraní žáci ze školního kola umístili na 1., 6., 8. a 10. místě. V anglickém jazyce se 

vybraní žáci ze školního kola umístili na 3. a 21. místě. 

V překladatelské soutěži v anglickém jazyce „Jeronýmovy dny“, určené pro žáky 2. 

stupně se vybraný žák ze školního kola umístil na výborném 2. místě. 

Na Základní škole Krušnohorská v Jirkově se pro žáky 1. stupně konala olympiáda 

v anglickém jazyce, ve které se vybraní žáci ze školního kola umístili na 2. a 5. místě.  

 

2.1.4. Předmětová komise M - F - Z - Inf 

Ve školním roce 2017/2018 se sešla celkem třikrát.  

Vyučující matematiky se zúčastnili školení v rozsahu 32 hodin v rámci OPVVV – 

Šablony 1. Také v rámci šablon proběhlo doučování pro 6. - 9. ročník.  

Všichni vyučující se zúčastnili vzájemných hospitací, ve kterých si předávali 

zkušenosti.  

Vyučující zodpovědně připravovali žáky nejen na školní kola, ale i na okresní kola 

olympiád. Zúčastnili jsme se okresních kol matematické, zeměpisné, fyzikální olympiády, 

Pythagoriády a Archimediády.  

Největším úspěchem je 1. místo v okresním kole matematické olympiády pro 7. 

ročník, 1. místo v Archimediádě a 3. místo ve fyzikální olympiádě v kategorii F. 

Vyučující zeměpisu každoročně pořádají soutěž Kdovíz, která se vyhodnocuje 

jednou měsíčně. 

Předmětová komise pravidelně spolupracuje s ostatními vyučujícími matematiky a 

fyziky z jiných škol, která se letos sešla jedenkrát. Také se zapojila do komise MAP2 - 

matematické a informační gramotnosti.  

 

2.1.5. Předmětová komise Ch - Př – Pč - VkZ 

Předmětová komise se sešla ve školním roce 2017/2018 jednou. V průběhu roku 

došlo ke změně ve složení předmětové komise, pí učitelka P. Jakabová odešla na 

mateřskou dovolenou, vedení dočasně převzala ředitelka školy pí V. Nováková. 
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Během školního roku se v rámci předmětů Ch/ Př uskutečnily laboratorní práce, 

žáci se účastnili několika soutěží:  

Soutěž After Dark Chemistry, Mini Globe Games – Gymnázium Kadaň.  

V rámci praktických činností se žáci pečlivě starali o skleník, pozemky a přilehlé 

okolí školy. 

 

2.1.6. Předmětová komise VV - HV 

Výuka výtvarné výchovy probíhala v 6. a 7. r. 2 hodiny týdně a v 8. a 9. r. 1 hodinu 

týdně. Žákům 9. ročníku, kteří měli o výtvarnou výchovu zájem, bylo umožněno i v tomto 

školním roce zvolit si volitelný předmět Výtvarné činnosti s dvouhodinovou dotací týdně. 

Tito žáci se podíleli na výzdobě školy, na tvorbě motivačních nástěnek k projektům a 

v letošním školním roce také k propagaci 40. výročí založení naší školy. Žáci vyrobili 

drobné dárkové předměty pro žáky partnerské školy v Marienbergu, které jsme navštívili 

před Vánocemi.  

Většina hodin Vv probíhala v odborné učebně výtvarné výchovy, kterou se podařilo 

během hlavních prázdnin zrekonstruovat. Žáci mají k dispozici nové jednomístné sklopné 

lavice a nové pohodlné židle. Byl rozšířen sanitární kout na tři umyvadla.  

Pomůcky na Vv byly pořizovány z prostředků rodičů, příspěvků SRPDŠ a školy. 

Práce žáků byly prezentovány v průběhu celého školního roku v prostorách školy. 

Výuka byla zajištěna aprobovanou učitelkou výtvarné výchovy a dalšími pedagogy, kteří 

mají blízký vztah k výtvarnému umění. Všichni se scházeli na předmětové komisi a 

společně plánovali a hodnotili výuku výtvarné výchovy.  

Již tradičně jsme se zúčastnili celostátní výtvarné soutěže, která je organizována 

ZUŠ v Jirkově. V letošním ročníku vzniklo mnoho hezkých prací na téma Lidé všech 

národů. Žáci naší školy získali za své kolektivní dílo 1. místo. 

S žáky druhého stupně jsme využili opět pobytu v přírodě ,,Poslův Mlýn“ pro 

kresby v plenéru v 8. a 9. ročníku a k práci s přírodními materiály v 6. ročníku. Tyto a další 

zdařilé práce byly po celou dobu školního roku prezentovány na nástěnkách školy. Své 

výtvarné dovednosti uplatnili žáci při tvorbě projektů Pomluvy aneb od ucha k uchu a 

Posezení u samovaru, ve kterých vzniklo mnoho zajímavých výtvarných prací. Školní rok 

2017/18 byl v rámci výtvarné výchovy úspěšný.    
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V rámci hudební výchovy se žáci zapojili také do různých vystoupení, kdy výborně 

reprezentovali školu na veřejnosti. Již tradicí se stala vystoupení v rámci akce 

Chomutovské Vánoce či vystoupení v Domově pro seniory v Jirkově na Mládežnické. 

V rámci nového volitelného předmětu hudebně – dramatický seminář nacvičili také 

vystoupení na Akademii k 40. výročí založení školy. 

 

2.1.7. Výchovné poradenství a poradenství k volbě povolání 

Oblast výchovného poradenství a volby práce na škole měla ve školním roce 

2017/18 na starost Mgr. Hana Krákorová, která v nadcházejícím školním roce  zahájí 

studium výchovného poradenství. Kariérové poradenství koordinoval po celý rok Mgr. Jiří 

Sajner, předmět volba povolání na 2. stupni vyučovala ředitelka školy Ing. Vladimíra 

Nováková. Mgr. J. Sajner má splněné kvalifikační předpoklady pro funkci výchovného 

poradce. 

Konzultační hodiny pro rodiče byly stanoveny na úterý od 14.00 do 16.00 hod. 

Zákonní zástupci i žáci si mohli s vyučujícím dohodnout schůzku i v jiném termínu. 

Výchovný poradce v průběhu roku spolupracoval především se Školním 

poradenským pracovištěm, s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny v 

Chomutově, s pracovníky Střediska výchovné péče Dyáda, s Úřadem práce v Chomutově 

i se zástupci vybraných středních škol. 

Výchovné poradenství na škole bylo zaměřeno na žáky, ale také na rodiče a 

pracovníky školy. Problémy jednotlivých žáků jsme se snažili řešit ve vzájemné 

spolupráci. Hledali jsme optimální řešení při problémech s učením či chováním žáků. 

Trvalým problémem zůstávala i v tomto školním roce špatná komunikace s některými 

rodiči, u jejichž dětí docházelo k porušování školního řádu, zapomínání pomůcek, 

nepřipravenosti na vyučování, záškoláctví (ve většině případů se jedná o tzv. skryté 

záškoláctví, kdy děti bezdůvodně zůstávají doma a rodiče tuto absenci omlouvají) atd. 

Většina jednání probíhala na úrovni třídní učitel, výchovný poradce, vedení školy, zákonný 

zástupce žáka, v některých případech se jednání účastnila i Mgr. K. Homolová (speciální 

pedagog).  

V rámci volby povolání výchovný poradce průběžně poskytoval žákům i rodičům 

aktuální informace o přijímacím řízení (termíny podání přihlášky, požadavky jednotlivých 

středních škol, odevzdávání zápisových lístků). Podrobné informace byly všem k dispozici 

na nástěnce v 1. patře II. stupně (rodiče si je mohli přečíst v rámci třídních schůzek). 

Přihlášky ke studiu vytiskl VP pro vycházející žáky z programu Bakalář s dostatečným 
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předstihem. Vytištěné přihlášky byly VP překontrolovány a předloženy k podpisu ředitelce 

školy. Zápisové lístky byly vydané všem vycházejícím žákům v termínu do 15. 3. 2018. 

Žáci školy navštívili vybrané střední školy v rámci „Dnů otevřených dveří“ i jako 

součást projektu technického vzdělávání. Také v tomto školním roce jsme zajistili účast na 

výstavě Vzdělávání (prezentace středních škol). Žáci se též zúčastnili akce „Technodays“ 

pořádané Hospodářskou komorou.    

S žáky 8. tříd jsme navštívili prostory AGT Chomutov se sídlem v Jirkově, kde si 

prohlédli vybavenost jak učeben, tak i dílen této školy.  Žáci 9. tříd s ambicemi studovat na 

SŠ absolvovali prohlídku SPŠ v Chomutově s výkladem p. ředitele J. Laciny. 

Nadále bude škola spolupracovat s OSPOD v Chomutově, abychom eliminovali 

skryté záškoláctví.    

 

 

2.1.8. Hodnocení Školního poradenského pracoviště 

V tomto školním roce byly poskytovány služby školního speciálního pedagoga 

v plné šíři - diagnostické, intervenční, metodické a konzultační, preventivní a osvětové 

činnosti. Žáci, u nichž byly po úvodní pedagogické a screeningové speciálně-pedagogické 

diagnostice patrné znaky speciálních vzdělávacích potřeb, jsou již v předstihu komplexní 

diagnostiky v ŠPZ zařazeni do režimu podpůrné péče na škole a je jim většinou 

vypracován plán pedagogické podpory. Ve školním roce 2017/2018 plán pedagogické 

podpory byl vypracován 14 žákům školy – nejčastějším důvodem byly potíže v písemném 

projevu a čtenářském výkonu, potíže s koncentrací pozornosti, školní neprospěch a 

zdravotní oslabení různého typu. 

V tomto školním roce jsme nadále využívali jako podpůrné opatření pomocné 

asistentky pedagoga ve třídách, kde školní speciální pedagožka vytipovala zvýšený počet 

žáků vyžadujících vyšší podporu než je standardně zajištěna pedagogem. Nadále byla 

realizována také podpora pro asistenty pedagoga, pokračovala metodická intervizní 

setkání pravidelně 1x měsíčně. Pravidelně 1x týdně probíhalo setkání užšího týmu 

školního poradenského pracoviště. V letošním školním roce se opět školní speciální 

pedagožka účastnila zápisů do 1. tříd.  

Školní speciální pedagog také intenzivně spolupracuje se školním metodikem 

prevence, se kterým mj. koordinuje preventivní aktivity na škole. Na žádost třídních učitelů 

také byly realizovány preventivní programy ve třídách 1. i 2. stupně zaměřené na podporu 

pozitivního klimatu v třídním kolektivu. V několika třídách také proběhla diagnostika 

třídního kolektivu zaměřená na měření klimatu a diagnostiku vztahů ve třídě. Školní 
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speciální pedagog zajišťoval preventivní program při adaptačních kohezivních výjezdech 

žáků 6. ročníků. Ve spolupráci se školním metodikem prevence zajišťovala školní 

speciální pedagožka také projektový den zaměřený na prevenci rizikového chování – 

Pomluvy a podílela se na vedení peer aktivistů. Další preventivní činností je podpora 

třídních učitelů při stanovení náplně třídnických dnů – doporučení konkrétních 

preventivních aktivit k potřebnému tématu či nabídnutí vhodných pracovních listů či 

metodik. 

V průběhu školního roku došlo ke změně na pozici školního metodika prevence a 

výchovného poradce, kde se podařilo nastavit efektivně spolupráci s oběma členy týmu 

školního poradenského pracoviště. S novým školním metodikem prevence bylo řešeno 

několik podnětů od žáků či zákonných zástupců v oblasti nevhodného chování ve 

vrstevnických vztazích. Společně se školním metodikem prevence proběhla také 2 

sociometrická šetření a měření klimatu ve 2 třídách 6. ročníků – 6. B a 6. C a na základě 

toho byla nastavena konkrétní podpůrná a intervenční opatření pro další školní rok při 

práci s danými třídami.  

Školní speciální pedagog koordinuje péči o žáky se speciálními potřebami, 

zajišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků a komunikuje s institucemi, které se věnují 

těmto žákům (PPP, SPC, SVP, OSPOD, DPA atd.). Servis školního speciálního 

pedagoga je využíván také žáky, zákonnými zástupci, asistenty pedagoga a pedagogy 

žáků se zjištěnými speciálními potřebami ve 2. - 5. stupni podpory. Školní speciální 

pedagog zajišťuje také koordinaci a realizaci naplňování podpůrných opatření – zejména 

zajištění pomůcek, personální podporů v podobě pedagogické intervence a předmětu 

speciálně-pedagogické péče (tuto zajišťuje školní speciální pedagog či proškolený 

pedagog).  

Konzultace se školním speciálním pedagogem v letošním školním roce také hojně 

využívali zákonní zástupci v rámci třídních schůzek, konzultačních dnů, Dne otevřených 

dveří atd. Více byla také využívána podpora žáků, kteří sami vyhledali pomoc školního 

speciálního pedagoga. 

V tomto školním roce byl velký zájem o vyšetření profesní orientace – podpora při 

volbě další vzdělávací cesty po ukončení základní školy – celkem tuto službu využilo 49 

žáků 7. - 9. ročníků.  

Na základě vyšetření MENSY ČR bylo u 7 žáků skutečně prokázáno mimořádné 

nadání a zákonným zástupcům těchto žáků bylo doporučeno následně odborné vyšetření 

v PPP Kadaň (Centrum nadání) ke stanovení vhodných podpůrných opatření. 



Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 
 

55 

2.1.9. Hodnocení školního metodika prevence 

Školní rok 2017/2018 opět přinesl celou řadu situací, které bylo nutné z pozice 

metodika prevence řešit. Vzhledem k lokaci a kapacitě naší sídlištní školy je četnost 

rizikového chování poměrně vysoká. I přesto se celý náš preventivní tým snaží dělat 

maximum pro to, abychom tomuto chování předcházeli. 

 Velký důraz je tedy kladen na prevenci, do které se snažíme zapojovat všechny 

pedagogy. Cítím však, že by bylo vhodné pro tyto učitele hledat kurzy a semináře týkající 

se preventivní činnosti v třídním kolektivu z pozice učitele, jelikož metodické vedení sboru 

školním metodikem prevence není vždy dostačující. 

 V rámci prevence rizikového chování proběhl projektový den zaměřený na 

pomluvy, kdy se žáci učili pravidlům komunikace a to nejen v reálném světě. Opět byl do 

prevence zapojen peer program, který působil na žáky I. stupně s tematikou kyberšikany. 

Byly uspořádány třídnické dny, na které pro třídní vyučující byly připraveny aktivity 

s preventivním charakterem a ve spolupráci s třídním vyučujícím a školní speciální 

pedagožkou proběhly ve vybraných třídách programy, většinou zaměřené na klima třídy. 

Každoroční samozřejmostí jsou kohezní výjezdy VI. tříd, které slouží nejen k většímu 

provázání vztahů ve třídě, ale také právě k prevenci rizikového chování. 

 Ne vždy ovšem tyto preventivní kroky zabrání tomu, abychom nemuseli mezi žáky 

řešit různé typy rizikového chováni. Největším problém dnešní doby jsou vzájemné vztahy 

žáků, které jsou narušovány především v kybersvětě. Tyto problémy si poté žáci přenášejí 

do reálného života. Bohužel svou roli sehrávají i rodiče těchto žáků, kteří se ne úplně 

dobře orientují v moderní technologii, nebo nechápou rizika, která virtuální svět a internet 

přinášejí, a ve chvíli, kdy jejich děti hledají u rodičů vzor, tento model chování selhává, 

jelikož ani rodiče nevystupují v kybersvětě bezpečně. Situace, kdy se děti, žáci slovně 

napadají v elektronických podobách komunikace, pomlouvají se mezi sebou a jsou až 

agresivní, se bohužel množí.  

 Právě tato oblast pro nás tedy zůstává do dalšího školního roku klíčová a 

preventivní aktivity by měly být cílené tímto směrem. 

 

 

2.1.10. Hodnocení metodika EVVO 

Žáci se během školního roku účastnili několika soutěží – Mini Globe Games 

v Kadani, Litvínovský Choroš. Během roku se opět uskutečnil sběr papíru, pet víček a 

hliníku. Ve škole jsou také umístěny kontejnery na tříděný odpad, které žáci a 

zaměstnanci školy využívají.   
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2.1.11.  Hodnocení činnosti školní družiny 

 

A. Materiální podmínky 

Školní družina je součástí Základní školy Chomutov, Březenecká 4679. V provozu 

je 6 oddělení, z toho 5 oddělení využívá pro svoji činnost vlastní učebny, jedno oddělení je 

v učebně 1. stupně. Všechny místnosti jsou moderně vybavené a přizpůsobené 

charakteru činností. 

Z finančních prostředků ŠD průběžně nakupujeme materiál a pomůcky pro 

rekreační a zájmové činnosti. Materiální podmínky jsou velice dobré, děti mají k dispozici 

velké množství her, hraček, knih a každé oddělení je vybavené počítačem s připojením na 

internet. 

Ke svým činnostem pravidelně využíváme počítačové učebny, tělocvičny i obě 

části školního hřiště – atletickou část i zahradu s hracími prvky pro děti. 

B. Personální obsazení 

S plným úvazkem pracovalo v tomto školním roce 5 vychovatelek, jedna vychovatelka 

měla úvazek poloviční.  

Všechny vychovatelky jsou plně kvalifikované, jejich odborné zaměření je průběžně 

prohlubováno v akreditovaných kurzech NIDV a samostudiem. Všechny úzce spolupracují 

s třídními učitelkami. 

V září 2017 zakončila paní vychovatelka Lísová bakalářské studium na Karlově 

univerzitě v Praze, obor Vychovatelství, a v listopadu získala titul Bc. 

Od 1. 2. 2018 došlo ke změně ve funkci vedoucí vychovatelky, kdy do funkce byla 

místo paní Andrey Zaťkové jmenována paní Kamila Lísová. 

Paní Zaťková podala žádost o rozvázání pracovního poměru k 31. 3. 2018 a její 

žádosti bylo vyhověno. K tomuto dni byla na její místo přijata paní vychovatelka Petra 

Hejtmánková. 

C. Počet účastníků zájmového vzdělávání 

V tomto školním roce navštěvovalo naší ŠD k 1. 10. 2017 celkem 177 žáků z 1. až 4. 

tříd a tento počet byl s minimálními odchylkami zachován po celý školní rok. 
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Přednost při přijímání do ŠD měli žáci nižších ročníků, uspokojeni byli nakonec všichni 

zájemci. 

D. Charakteristika zájmového vzdělávání 

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Družina není 

pokračováním školního vyučování, pedagogická práce v ní má svá specifika a je výrazně 

odlišná od běžné vzdělávací praxe. Školní družina organizuje zájmové vzdělávání 

především pro děti přihlášené k pravidelné denní docházce. Činnost školní družiny se 

uskutečňuje formami zájmového vzdělávání - tematickou rekreační činností, pravidelnou 

výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností, využitím otevřené nabídky spontánních 

činností. Je vymezena dobou bezprostředně po vyučování a odchodem dětí domů. Práce 

školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se 

specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času. 

K pravidelným činnostem ŠD patří i zájmové kroužky, které mohou navštěvovat i žáci, 

kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce do ŠD. V tomto školním roce měly děti 

možnost navštěvovat výtvarný, keramický a sportovní kroužek. Kapacita kroužků byla jako 

každoročně zcela naplněna. 

E. Aktivity školní družiny 

Naše školní družina se i letos svými činnostmi zapojila do projektových dnů 1. stupně 

ZŠ, účastnila se společných akcí chomutovských školních družin, spolupracovala při 

výstavách výtvarných prací v knihovně i v kině Svět. 

Jako každý rok jsme i letos úzce spolupracovali se školní jídelnou a pravidelně jsme 

připravovali výzdobu pro projektové dny či týdny. 

Připravili jsme dárky k zápisu do 1. tříd pro budoucí prvňáčky. 

Od října do května jsme pravidelně navštěvovali filmová představení v kině Svět. 

Pravidelně jsme do naší činnosti zařazovali návštěvy lesoparku, bowling ve  

Strikelandu, úklid okolí školy a školního hřiště, děti navštívily lezeckou stěnu v Jirkově i 

dětskou hernu Pohádkový svět.  

Na závěr školního roku jsme uspořádali společnou akci s rodiči, opékání vuřtů na 

školním hřišti.  

Všechny akce byly povedené a určitě některé zopakujeme i v příštím školním roce. 
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2.1.12. Den otevřených dveří 

Den otevřených dveří se stal již tradiční akcí pro rodiče jak stávajících žáků, tak 

budoucích prvňáčků. V tomto školním roce se konal v době před zápisem dětí do 1. 

ročníku dne 13. 3. 2018. O návštěvu školy, zhlédnutí prostor školy a výuky v jednotlivých 

třídách byl ze strany rodičů velký zájem. 

 

3.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti prováděné ČŠI 

Ve školním roce 2017/2018 se naše škola zúčastnila pouze dílčích šetření 

prováděných on-line. Nebylo provedeno šetření ČŠI na místě.  

4.  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 2017 činil 5 196 000,- Kč a pro rok 2018  4 745 000,- Kč. 

Podrobné čerpání finančních prostředků v příloze: 

příloha  3:  Účetní závěrka k  31. 12. 2017 

příloha  3 a:  Rozbor hospodaření k  31. 12. 2017 

příloha  4:  Účetní závěrka k  30. 6. 2018 

příloha  4 a:  Rozbor hospodaření k 30. 6. 2018 

 

Sponzorské dary ve školním roce 2016/2017 

datum Dárce účel Kč 

8.12.2017 Autoškola OMEGA Chomutov použití pro třídu III. A 

             

3000,00 Kč  

     

5.  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Škola se v průběhu roku 2017/2018  do podobných programů nezapojila. 



Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 
 

59 

6.  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. 

 

7.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

Škola získala finanční dotaci z pracovní skupiny Rady města Chomutova částku ve 

výši 46 000,- Kč. Veškeré prostředky byly využity na prevenci rizikového chování.  

Dne 11. 5. 2017 na základě žádosti o finanční dotaci získala škola neinvestiční 

dotaci ve výši 23 300,- Kč v rámci programu „Prevence rizikového chování v Ústeckém 

kraji v roce 2017“ a 79 940,- Kč v rámci programu sociální prevence a prevence 

kriminality od Ústeckého kraje. Veškeré prostředky byly využity na prevenci rizikového 

chování.  

Dne 21. 3. 2017 bylo schváleno poskytnutí dotace č. 16_022/0003709-1 v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OPVVV) ve výši 1 223 173,- 

Kč. Tyto prostředky může škola využívat v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 na: 

 rozvoj čtenářské, matematické a jazykové gramotnosti – vzdělávání pedagogů 

v rozsahu 32 hodin; 

 doučování žáků ohrožených školním neúspěchem; 

 inkluzivní vzdělávání vedení školy v rozsahu 56 hodin; 

 inkluzivní vzdělávání pedagogického sboru v rozsahu 3 x 8 hodin; 

 financování speciálního pedagoga po dobu 2 let (0,5 úvazku). 

 

Naplánované aktivity jsou uskutečňovány průběžně, předpokládaný konec čerpání 

finančních prostředků je 31. 12. 2018. 

Škola získala mimorozpočtové prostředky od zřizovatele Města Chomutova 

prostředky na opravu školní cvičné kuchyňky ve výši 299 000,- Kč. Dále pak 13 800,- Kč 

na volnočasové aktivity pro žáky školy a 50 000,- Kč na mimoškolní činnost. 

Také jsme získali příspěvek od Ústeckého kraje prostřednictvím organizace Sport 

a pohyb dětem ve výši 40 000,- Kč na pořízení venkovního street – workoutového hřiště. 
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V rámci spolupráce s Úřadem práce ČR byly poskytnuty dotace na následující 

pracovní pozice: 

 pomocník v kuchyni – 1. 10. 2017 – 28. 2. 2019 

 pomocný asistent pedagoga, 2 pracovní místa – 1. 9. 2017 – 28. 2. 2019 

 pomocný pracovník ve vzdělávacím zařízení – 1. 10. 2016 – 30. 9. 2018 

Škola je dlouhodobě zapojena do programu Ovoce do škol, Mléko do škol a Školní 

mléko ve spolupráci s OZ Brázda. 

Žáci školy mají možnost si zakoupit mléčné výrobky za cenu dotovanou 

z evropských fondů.  

 

8.  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při 

plnění úkolů ve vzdělávání 

 

8.1. SRPDŠ - Sdružení rodičů, přátel dětí a školy 

Také ve školním roce 2017/2018 nadále při škole pracovala tato dobrovolná 

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

Funkci předsedy SRPDŠ vykonávala Kateřina Vyhlasová.  

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 3 třídní schůzky – v září, listopadu a dubnu. 

Schůzky se uskutečnily společnou formou, individuálně byla dána rodičům možnost 

osobní konzultace s jednotlivými vyučujícími. Vyučující zaznamenávají průběh písemnou 

formou. Případné připomínky pak řeší vedení školy na provozních poradách a zaujímá 
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stanoviska, přijímá nápravy. V případě časté neúčasti některých jednotlivých rodičů je 

vyzývá k návštěvě školy. 

Ve školním roce 2017/2018 se konaly pravidelné konzultace pro rodiče, konají se 

pravidelně první úterý v měsíci.  

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. 

 

8.2. 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.  

Z předešlé doby zůstává v platnosti Kolektivní smlouva, která byla ještě oběma 

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

 

8.3. Školská rada 

viz bod 1.1 

 

8.4. Další partneři 

Škola pravidelně spolupracuje i s dalšími organizacemi, jejichž služeb využívá 

k obohacení a zpestření výuky. 

 

Mezi ně patří například: 

 Městská policie Chomutov 

 Policie ČR Chomutov 

 Městské divadlo Most 

 Autoškola Omega 
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 Podkrušnohorský zoopark 

 Asociace školských sportovních klubů 

 Asociace Sport a pohyb dětem 

 Veselá věda 

 Informační centrum Severočeských dolů a.s. 

 Základní umělecká škola TGM 

 Dům dětí a mládeže  

 Středisko kulturních a knihovnických služeb 

 Kultura a sport Chomutov 

 Magistrát města Chomutova 

 Úřad práce ČR 

 Okresní hospodářská komora Chomutov 

 Věznice Všehrdy 

 Střední školy z Chomutova, Mostu, Litvínova, Lounska 

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

 

9.  Komentář 

Školní rok 2017/2018 je třeba vnímat komplexně. Škola je především o vzdělávání, 

zahrnuje ovšem řadu dalších mimovýukových aktivit organizovaných pro žáky školy. 

Některé akce jsou věnované také vzájemné spolupráci školy s rodiči či prarodiči. 

Ve výuce pokračujeme i nadále se zařazováním tematických dnů do výuky. Velký 

důraz klademe na preventivní činnost v oblasti bezpečnosti a prevence rizikového 

chování. Mezi oblíbené aktivity nadále patří projektové dny zaměřené na poznávání cizích 

kultur, v tomto školním roce jsme navštívili Rusko. Velkou výhodu spatřuji v tom, že ruský 

jazyk na naší škole učí rodilá mluvčí. Byly zavedeny tzv. třídnické dny, které jsou 

věnované kohezi třídních kolektivů a práci třídního učitele s žáky. Třídnický den se konal 

v tomto školním třikrát a v tomto trendu chceme nadále pokračovat. 

Již tradiční akcí je den otevřených dveří. Možnost nahlédnout do výuky a prostor 

mají nejen rodiče žáků současných, ale především rodiče budoucích prvňáčků. O tuto 

akce je každým rokem větší zájem. Na jeho zajištění se podílí Žákovský parlament. 

Mimořádně úspěšnou akcí byly oslavy k 40. výročí založení školy, 

v chomutovském divadle se uskutečnila Akademie školy. Vystupujícími se ochotně stali 

žáci školy, kteří předvedli svým rodičů, spolužákům, ale také bývalým učitelům a žákům 
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školy vynikající pěvecká, hudební a taneční vystoupení. Ne vždy je škola totiž o 

prospěchu, ale o chuti a radosti předvést své umění. 

Nadále spolupracujeme se školami v okolí, ať už mateřskými, základními či 

středními. Spolupráce se rozvíjí také v oblasti mimo školní prostředí, např. s Okresní 

hospodářskou komorou, chomutovským magistrátem.  

Důležitou součástí je zajištění bezproblémového chodu školy, zejména pak 

zajištění každodenního provozu, drobných oprav i větších rekonstrukcí. 

Škola se aktivně zapojila do projektu města Chomutova k zajištění finančních 

prostředků na modernizaci vlastních prostor. Ve 2. pololetí školního roku jsme započali 

s přípravami na rozsáhlou rekonstrukci dvou učeben jazyků, školní dílny, školního 

poradenského pracoviště a dvou bezbariérových toalet. Ve znamení této rekonstrukce se 

ponese nový školní rok. Byť to bude pro zaměstnance školy i žáky velmi náročné, neboť 

opravy budou probíhat za plného provozu školy, je tato akce velkým přínosem ve 

zkvalitnění výuky pomocí nových prostor a výukových technologií. 

V tomto školním roce se nám podařilo zrekonstruovat školní kuchyňku, opravit 

podlahovou krytinu chodby v přízemí u tělocvičen, zrekonstruovat umývárnu a 

převlékárnu tělesné výchovy pro chlapce. Všechny učebny byly vybaveny novým úložným 

nábytkem. Před dokončením je rekonstrukce povrchu atria školy, zbývá položit zámkovou 

dlažbu a provést konečné úpravy pro založení koutků zeleně. 

Ráda bych vyzdvihla práci vyučujících na naší škole. Práce učitele je jim posláním, 

bez chuti a elánu by pedagogickou činnost neodváděli tak trpělivě a zodpovědně. Vážím 

si jich pro jejich nadšení a vůli, za to, že přes všechny nástrahy tohoto povolání zůstávají 

a nadále předávají své znalosti a dovednosti dalším generacím. 

Velký dík patří také ostatním zaměstnancům školy, kteří svoji práci odvádějí 

svědomitě, často nad rámec svých povinností.  Bez zázemí, které pedagogům poskytují, 

by škola nebyla uceleným systémem, který funguje. 

Pevně věřím, že naše škola bude i nadále pokračovat v budování dobrého jména a 

poskytovat základní vzdělání na dobré úrovni. 
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10. Přílohy 

Příloha č. 1 .............................  Přehled prospěchu školy za 1. a 2. pol. šk. r. 2017/2018 

Příloha č. 2………………..………Souhrnná statistika tříd za 1. a 2. pol. šk. r. 2017/2018 

Příloha č. 3  .................................................................... Účetní závěrka k  31. 12. 2017 

Příloha č. 3 a  .......................................................... Rozbor hospodaření k 31. 12. 2017 

Příloha č. 4 ……………………………………………………Účetní závěrka k  30. 6. 2018 

Příloha č. 4 a  ............................................................ Rozbor hospodaření k 30. 6. 2018 

Příloha č. 5  ........................................................................................... Zpráva auditora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne 15. 10. 2018. 

 

V Chomutově dne 11. 10. 2018 

   

 

 

  

 Zpracovala a předkládá: 

    

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

  Ing. Vladimíra Nováková 

                                                    ředitelka školy 


