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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 2018/2019 

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 2018/2019 měla škola 76 (vč. 3 pracovnic na rodičovské dovolené) 

zaměstnanců. Dále počty uvádím bez pracovnic na rodičovské dovolené. Pedagogických 

pracovníků bylo 56, z toho 3 nekvalifikovaní, kteří si kvalifikaci v současné době doplňují. 

Na 1. stupni působilo 15 vyučujících, na 2. stupni 20 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 11 asistentek pedagoga. Jednu 

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

byla po vzájemné dohodě prodloužena do 30. 6. 2019. 19 pracovníků je nepedagogických, 

jedná se o 3 THP zaměstnance, školníka, 7 uklízeček a 6 zaměstnanců školní jídelny. 

V době od 1. 10. 2017 do 28. 2. 2019 škola využívala dotaci z Úřadu práce také na pracovní 

místo pomocné kuchařky do školní kuchyně. Spolupráce s Úřadem práce je pro školu 

velkým přínosem. V následujícím školním roce plánujeme na tuto spolupráci navázat a 

využívat finanční prostředky plynoucí z dotovaných pracovních míst. 

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 2018/2019 navštěvovalo k 30. 9. 2018 naši školu 654 žáků, z toho 

380 žáků na 1. stupni, 274 na 2. stupni. Z celkového počtu bylo 18 žáků se zdravotním 

postižením. Některým z těchto žáků jsou po dobu vyučování k dispozici asistentky 
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pedagoga, které se jim ve vyučovacích hodinách soustavně věnují, přistupují k jejich 

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. 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 dívčí umývárna včetně sprch a převlékárny u tělocvičen.  Dále pak 

byly zrekonstruovány podlahové krytiny ve všech odděleních školní družiny, kdy byly trvale 

položené koberce nahrazeny linoleem. Tato krytina odpovídá přísným hygienickým 

požadavkům. Standardně byly opraveny a vymalovány stěny dle aktuálních potřeb učeben. 

Škola se zapojila do dvouletého projektu Města Chomutova Výzva č. 47, v rámci 

kterého byly zrekonstruovány dvě stávající učebny informatiky. Na jejich místě vznikly 

moderně vybavené učebny cizích jazyků a informatiky, kapacita každé z učeben se navýšila 

z 16 na 24 míst. Učebny jsou vybaveny moderními počítači umístěnými v tzv. hnízdech po 

čtyřech, čímž vzniká prostor pro samostatnou práci. Dále pak lze využívat novou interaktivní 

tabuli s projektorem. Součástí rekonstrukce těchto učeben byl také vznik nové servrovny 

na místě didaktického kabinetu. Dále pak prošlo renovací školní poradenské pracoviště, 

které je k dispozici pro jednání s žáky, zákonnými zástupci či orgány péče o dítě. Kromě 

jazykových učeben prošla rekonstrukcí také školní dílna určená pro výuku pracovních 

činností žáků 1. i 2. stupně. I zde je nově umístěna interaktivní tabule a velké množství 

regálových zařízení. V rámci rekonstrukce učeben vznikly nové sanitární koutky a dvě nové 

bezbariérové toalety. 

V Operačním programu Výzkum, věda a vzdělávání (Šablony II.) získala škola 

finanční částku ve výši 1 559 366,- Kč. Ze získaných finančních prostředků je škola 

schopna zajistit působení speciálního pedagoga po dobu dvou let s úvazkem 0,5. Finanční 
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prostředky byly alokovány na další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na 

inkluzi, osobnostní rozvoj pedagogů, klub zábavné logiky či doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem. Část finančních prostředků, např. financování speciálního pedagoga 

či doučování, jsou čerpány průběžně již od 1. 1. 2019 a škola bude tyto finanční prostředky 

využívat po dobu dvou let do 31. 12. 2020.  V rámci tohoto Operačního programu bylo 

možné poprvé do jeho využití zapojit také školní družinu, čehož naše škola využila. 

Vychovatelky se zapojí do vedení čtenářského klubu či klubu zábavné logiky, dále pak do 

sebevzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti, ICT či osobnostního rozvoje.  

V tomto školním roce škola dokončila rekonstrukci a převzala od zřizovatele 

k užívání atrium, jehož renovace probíhala v posledních dvou letech. Vzniklo tak místo pro 

učebnu pod širým nebem či pro setkávání s rodiči a přáteli školy.  

S místní akční skupinou (MAP) 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 třetím 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. 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.   
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Školní družina měla ve školním roce 2018/2019 6 oddělení. O činnost školní družiny 

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

náplně připravují s dětmi řadu nadstandardních aktivit.  

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

dopoledních svačinek. Zájem o zdravé svačiny neustále roste. Jednou týdně poskytujeme 

žákům 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 2018/2019 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 či Pedagogicko – psychologickou 

poradnou v Teplicích, které je spolupořadatelem studia pro asistenty pedagoga.  Rádi se 

studenty všech typů škol spolupracujeme a velmi nás těší 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. 

Tělocvičny škola pronajímá pro zájemce o sportovní aktivity jak dětí a mládeže, tak 

dospělých. 

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

školy – harmonický rozvoj každého jedince jako individuality. 

1.1. Údaje o školské radě 

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

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

školské rady vydaným pro základní školy zřizovanými Statutárním městem Chomutov dne 

1. 9. 2005 byla při škole zvolena školská rada. 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 
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Zákonné zástupce zastupuje:  Ing. PhDr. Zdeněk Hejna  

 Bc. Kamila Lísová 

Zřizovatele zastupuje:  Ing. Miloň Houda 

     Mgr. Andrea Fricová 

Ve školním roce 2018/2019 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. 2018: 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA: 

počet žáků počet tříd 
prům. počet 
žáků na třídu 

prům. počet žáků na 
učitele 

654 I. st. - 15, II. st. - 12 24,22 

 
 17,21 (5 pracovníků 
pracovalo na snížený 

úvazek) 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA: 
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počet žáků počet oddělení 
prům. počet žáků 

na oddělení 

180 6 30 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA: 

počet strávníků      počet pracovnic 

576 + 74 zaměstnanců 7 

 

ASISTENTKY PEDAGOGA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet AP přepočteno 

11 6,5 
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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 – 2018/2019: 

 
 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 – Sportovní výchova 

                   Praktika ze zeměpisu 

                   Taneční a pohybová výchova 

                   Konverzace v anglickém jazyce 

8. ročník – Sportovní výchova 

                   Praktika ze zeměpisu 

                   Společensko - vědní seminář                    

 9. ročník – Sportovní výchova 

                   Výtvarné činnosti 

                   Konverzace v anglickém jazyce 

   

4. Rámcový rozpis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Celkový počet pracovníků  76 (z toho 3 na MD) 

z toho (stav k 31. 8. 2019): 

učitelů celkem/přepočtený stav        40/30,438  

 z toho učitelů  

I. stupeň/přep.     15/14,728 

II. stupeň/přep.    22 /21,045 

 vedení školy     3/3 

speciální pedagog   1/0,300 

asistentů pedagoga/přep.    11/6,5 

vychovatelé ŠD/přep.   6/5,5 

školní jídelna/přep.              7/7 

THP/přep.    4/2,25 

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

Nástup:   

 Učitelka I. st.   6 zaměstnanců 

 Učitel/ka II. st.   2 zaměstanaci 

Odchod: 

 

Učitelka I. st.   3 zaměstnanci  starobní důchod 

5 zaměstnanců ukončení pracovního 

poměru 

Učitelka II. st. 1 zaměstnanec  starobní důchod 

2 zaměstnanci ukončení pracovního 

poměru 

Asistent pedagoga 3 zaměstnanci  ukončení pracovního  

    poměru 

 

 

4.2. 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. Michaela Šachová 

 PK Cj   ved. Mgr. Michaela Jarešová 

 PK  VV, HV  ved. Mgr. Dagmar Skálová 

 

Pozn.: MS – metodické sdružení, PK – předmětová komise 
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4.3. Personální obsazení 

 

VEDENÍ ŠKOLY 

Ing. Vladimíra Nováková ředitelka školy 

Mgr. Josef Karhan ZŘ 

Mgr. Alena Nazarčíková statutární ZŘ 

TŘÍDNÍ UČITELÉ I. STUPNĚ 

Mgr. Ivana Kopecká  I. A 

Mgr. Miroslava Hüblová  I. B 

Mgr. Michaela Martínková  I. C 

Zdeňka Kořínková  II. A 

Mgr. Petra Radimská  II. B 

Mgr. Eva Preibischová  II. C 

Mgr. Jiřina Iglerová  III. A 

Mgr. Kateřina Kaneová  III. B 

Mgr. Miluše Konopásková  III. C 

Mgr. Jana Šťastná  IV. A 

Mgr. Ilona Křížová  IV. B 

Mgr. Lenka Linhartová  IV. C 

Mgr. Alena Šustrová V. A 

Mgr. Věra Krobová V. B 

Bc. Daniela Dudová V. C 

TŘÍDNÍ UČITELÉ II. STUPNĚ 

Mgr. Michaela Jarešová VI. A 

Mgr. Jana Saloňová VI. B 

Mgr. Dagmar Sochorová VI. C 

Mgr. Hana Krákorová do 31. 3. 2019, Mgr. Jaromír Hokr od 1. 4. 
2019 

VII. A 

Mgr. Martina Jirková VII. B 

Mgr. Simona Fottrová VII. C 

Mgr. Jaroslava Čihařová   VIII. A 

Jana Olišarová   VIII. B 

Mgr. Jana Vildová VIII. C 

Mgr. Michaela Poprovská IX. A 

Mgr.  Michaela Kučerová IX. B 

Mgr. Dagmar Skálová IX. C 

  

  

  

  

UČITELÉ BEZ TŘÍDNICTVÍ 

Mgr. Jiří Sajner   

Michaela Šachová  

Mgr. Anzhelika Mostová  

Mgr. Jaromír Hokr Do 31. 3. 2019 
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Mgr. Hana Krákorová Od 1. 4. 2019 

Mgr. Dana Wachfeidlová Fisková  

Mgr. Jana Haklová  

Bc. Marie Týrová  

 
SPECIÁLNÍ PEDAGOG 

 

Mgr. Karolina Homolová  

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Bc. Kamila Lísová 
vedoucí 

vychovatelka 

Marie Bojtarová  

Ilona Guskeová  

Pavlína Berešová  

Gabriela Chlustinová  

Petra Hejtmánková  

ASISTENTKY PEDAGOGA 

Vlasta Polcarová  

Jitka Heclová  

Gabriela Komárová  

Romana Kučerová  

Věra Legatová   

Marie Chlupová   

Jana Flemingová  

Katrin Holečková  

Miroslava Doubková  

Naděžda Mikešová  

Marcela Šulavová, do 30. 6. 2019 dotace ÚP 

THP 

Věra Buchtová účetní 

Jana Malcovská sekretářka 

Markéta Tučková administr. pracovník 

IT Inovation (dodavatelsky) správce sítě 

ŠKOLNÍ JÍDELNA  

Václava Bublová, do 31. 7. 2019 
Markéta Illiková, od 1. 8. 2019 

vedoucí školní 
jídelny 

Alena Bartáková, do 30. 6. 2019 kuchařka 

Hana Budíková vedoucí kuchařka 

Lýdie Špiváková  pomocná kuchařka 

Vlasta Tesařová kuchařka 

Jana Žižková pomocná kuchařka 

Dana Fialová, do 31. 1. 2019 Dotace ÚP 

ÚDRŽBA 

Karel Franěk školník 

UKLÍZEČKY 

Blanka Bernárová  

Miroslava Čarnogurská  

Jana Toušková  
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Zuzana Jedličková  

Hana Čurdová, do 28. 2. 2019  

Denisa Jandáková, od 1. 3. 2019  

Alena Římsová, od 18. 3. 2019  

Jana Grimová, do 30. 6. 2019 zástup za nemoc 

 

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. 2018 644 375 269 

k 31. 1. 2019 656 379 277 

k 30. 6. 2019 644 373 271 

 

 

5.2. Údaje o počtu zapsaných dětí do 1. ročníku 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 se konal v dubnu 2019. 

Poprvé k zápisu přišlo 55 

Po OŠD 27 

Z toho po dodatečném OŠD 0 

Zapsáno celkem 82 

Z toho počet žádostí o OŠD 18 

4. 9. 2017 skutečně nastoupilo 64 

 
 

5.3. Údaje o vycházejících žácích 

Ročník počet žáků gymnázia SOU + SŠ 

7. 0 2 
1 (žákyně pobývá 

v Anglii) 

8. 7 0 
2 (z toho 1 žák pobývá 

v Anglii) 

9. 42 15 1 
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6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacím 

programem 

Přehled prospěchu školy za 1. a 2. pololetí školního 2018/2019 a souhrnná statistika 

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

V posledních letech se bohužel stále potýkáme s nárůstem 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 2018/2019.  

Na škole působila jako školní metodik prevence Mgr. Michaela Kučerová, která 

zároveň úzce spolupracuje s Mgr. Josefem Karhanem na PEER programu.  

Ve spolupráci s vedením školy byly řešeny nejčastěji drobnější problémy 

a prohřešky žáků v oblasti chování a prospěchu.  

Ve školním roce 2018/2019 byl zpracován projekt, díky němuž byla od zřizovatele 

získána finanční dotace 64 400,- Kč na preventivní činnost žáků 6. ročníku a některých 

aktivit spojených s prevencí rizikového chování.  

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, na které navazuje projekt OPVVV – Šablony II. pro roky 2019 – 2020. ŠPP 

tvořili Mgr. Karolina Homolová (speciální pedagog), Mgr. Michaela Kučerová (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. S ŠPP úzce spolupracuje 

vedení školy, které se účastní některých jednání s žáky či zákonnými zástupci a 
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spolupracuje s orgány péče o dítě. 

Ve škole v minulém školním roce pracovala 1 pomocná asistentka pedagoga ve 

třídě, 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. 

 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 - 
květen 

Chování 
v nebezpečných 
situacích 

Průběžně 
žáci 1. – 5. 
ročníků 

Městská policie 
Chomutov 

Listopad 

Třídnický den 
(chování při 
mimořádných 
krizových 
situacích, 
nebezpečí ve 
škole, dopravní 
výchova, 
pravidla 
bezpečné 
komunikace) 

Žáci 1. – 9. 
ročníku 

Třídní učitelé 
Mgr. K. Homolová 
Mgr. M. Kučerová 
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říjen Kohezní výjezdy 

6. tříd 

Žáci 6. tříd Mgr. K. Homolová  

Mgr. J. Karhan 

Mgr. M. Kučerová 

leden Etické dílny – 

Jak být dobrým 

kamarádem? 

Žáci V. A Lektor J. Matoušek 

Mgr. M. Kučerová 

    

    

říjen Projektový den 

– Bezpečně 

vždy a všude 

Žáci 1. - 9. 

ročníku 

Třídní učitelé 

 

duben 

 

Mít své tělo ráda 

 

Žákyně 9. 

ročníku 

 

Krajský zdravotní ústav 

květen-

červen 

Protidrogový 

vlak 

Žáci 5. 

ročníku 

Třídní učitelé 

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 5. roč. 

Mgr. M. Kučerová 
Mgr. K. Homolová 
 

Celoročně 

PEER program: 
Kouření, 

Nástrahy 

internetu, Kodex 

slušňáka. 

 

Žáci 4. roč. 
Třídní učitelé 
Mgr. J.Karhan 
Mgr. K. Homolová 

 

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 
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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. 

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

PROJEKT TERMÍN NÁPLŇ PROJEKTU, AKTIVITY 

Naše škola, naše družina 
 aneb těšíme se do školy 
 

Září Poznávání naší školy, prostředí ŠD, 
seznamovací aktivity 

Veselé barvy podzimu 
 

Říjen Pozorování změn v přírodě, sběr přírodnin, draci 
v oblacích, veselé dýně 

Ať žijí duchové 
 

Listopad Lesní skřítci z přírodních materiálů, zamykání 
lesa, strašidelný zámek 

Těšíme se na Vánoce 
 

Prosinec Mikulášská nadílka, adventní čas, vánoční 
besídky, tradice Vánoc, koledy 

Zima kraluje 
 

Leden Hrátky na sněhu, změny v přírodě, barvy zimy 

Ve zdravém těle zdravý duch 
aneb líná kůže nic nezmůže 
 

Únor Aktivity zaměřené na prevenci úrazů, 
dodržování zdravého životního stylu, čistota – 
půl zdraví 

Příroda se probouzí 
 

Březen Pozorování přírody, první jarní květiny, mláďata 
v přírodě 

Cesta není hřiště 
 

Duben Aktivity zaměřené na dopravní výchovu a první 
pomoc 

Z pohádky do pohádky 
 

Květen Pověsti a báje, pohádky od maminky, 
pohádkové bytosti, vyprávění pohádek 

Letní radovánky 
 

Červen Děti mají svátek – oslavy MDD, aktivity 
zaměřené na bezpečnost při letních hrách 

 

7.4. PEER program   

V tomto školním roce opět ve škole působila 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. Na začátku naší 

práce jsme se museli vypořádat s řídnoucími řadami našich členů, právě proto jsme přizvali 

další žáky, kteří projevili zájem působit na své spolužáky. 

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. 



Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 
 

22 

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

internetu, Kodex slušňáka. Ve školním roce navštívili své spolužáky z prvního stupně, kde 

se hlavním tématem stalo kouření a nástrahy internetu. Peeristé se kromě svého programu 

také účastní příprav a realizace projektových dnů, které mají zaměření na prevenci 

rizikového chování.             

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.   

Termín Účastník Název semináře (zaměření) 

1. semestr Mgr. Krákorová Výchovné poradenství - 1. semestr 2018/2019 

15. - 16. 10. 
2018 Mgr. Kučerová Konference primární prevence rizik. chování 

16. 11. -7. 12. 
2018 Mgr. Nováková Motivace a hodnocení zaměstnanců ve školství 

16. 11. 2018 učitelé, asistenti Asistent pedagoga jako člen týmu  - ŠABLONY 

30. 11. 2018 7 účastníků 
Školská legislativa v aktuál. znění týkající se společného 
vzdělávání pro ZŠ    ŠABLONY 

13. - 14. 11. 
2018 10 účastníků Spolupráce učitele a asistenta pedagoga  ŠABLONY 

1. 12. 2018 Mgr. Kučerová Vzdělávací program - SORAD - supervize 

21. 11. 2018 
Lísová, 
Guskeová Rozvoj kompetencí - nové výtvarné techniky 

10. 12. 2018 Mgr. Vildová Zásady bezepčnosti práce pro uč.tělesné vých. 

10. 1. 2019 Ing. Nováková Změny právních předpisů k 1.1.2019 

5. 2. 2019 Mgr. Kučerová Děti a domácí násilí 

25. 2. 2019 Ing. Nováková Právní úskalí ve školství 

25. 2. 2019 
Mgr. 
Nazarčíková Právní úskalí ve školství 

21. 2. 2019 pí Berešová 
Prevence kriminality dětí a mládeže v oblasti počítačových a 
sociálních sítí 

27. 2. 2019 Mgr. Šťastná Jak nezamrznout u tabule 

28. 2. 2019 pí Berešová Výtvarná dílna - Jarní a letní inspirace 

11. 6. 2019 
Mgr. 
Nazarčíková Zástupce ředitele - osoba mezi ředitelem a učiteli 

11.6.2019 Mgr. Karhan Zástupce ředitele - osoba mezi ředitelem a učiteli 

10. 4. 2019 

Ing.Nováková, 
Mgr. Karhan, 
Mgr. 
Nazarčíková Šetření stížností ve škole 

29. 4. 2019 Ing. Nováková Ředitel ve víru nových povinnosti 2019 

29. 4. 2019 Mgr. Karhan Ředitel ve víru nových povinnosti 2019 
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21. 1. -19. 3. 
2019 Bc.Lísová Základy managementu pro ved.vychovatele 

6. 5. 2019 Mgr. Kučerová Legislativa školního metodika prevence prakticky 

16. 10.19 –  
7. 2. 2020 Ing. Nováková Koučink a mentoring pro vedení škol 

15. 5. 2019 M.Šachová 
Čtenářská gramotnost. Čtení v 1.tř.-od písmen po čtení s 
porozuměním 

16. 5. 2019 M.Šachová Čtenářská gramotnost. Psaní v 1.tř. - od čáry k psacímu písmu 

15. 5. 2019 Hejtmánková 
Čtenářská gramotnost. Čtení v 1.tř.-od písmen po čtení s 
porozuměním 

8/2019 Mgr. Kučerová Primárně preventivní minimum 

26. - 27. 8. 
2019 

pedagogický 
sbor Pravidla hodnocení a jejich zavedení do praxe 

 

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“). 

Na výše uvedený projekt EU OPVVV  navazuje jeho pokračování EU OPVVV – 

Šablony II 2019 – 2020, do kterého se škola také úspěšně zapojila. V rámci projektu 

navazujeme na výše uvedené vzdělávání, připojili jsme také vzdělávání v oblasti 

Osobnostně sociálního rozvoje pedagogů. 

Institucionální vzdělávání (prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích zařízení 

včetně VŠ) ve školním roce 2018/19 absolvovali: 

 Jana Olišarová – PF UJEP Ústí nad Labem – učitelství pro 1. stupeň ZŠ (5. ročník) 

 Zdeňka Kořínková – PF ZČU Plzeň – učitelství pro 1. stupeň ZŠ (5. ročník) 

 Michaela Šachová – Technická univerzita Liberec – FP – učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

(1. ročník) 

 Mgr. Hana Krákorová – Studium výchovného poradenství (specializované činnosti) 

- PF UJEP Ústí nad Labem (1. ročník) 

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

při organizování školení školských lyžařských instruktorů, která je akreditována MŠMT.  
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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: 

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. K němu se postupně přidávají další otcové, kteří jsou ochotní 

trávit svůj volný čas s našimi žáky a vést je ke sportu – p. Pivovar a p. Bělohlávek. Již 

tradičně byl o florbal mimořádný zájem a jeho kapacita byla ihned naplněna.  Na základě 

výrazných sportovních úspěchů a popularity tohoto sportu se florbalový oddíl již druhým 

rokem rozšířil i o žáky 2. stupně. Tréninky probíhají 3x týdně a to nejen v tělocvičně školy, 

ale také ve sportovní hale na Březenecké. Pod taktovkou trenérů škola uspořádala již 4. 

ročník turnaje ve florbalu pro žáky ZŠ „O pohár ředitelky školy“, na jehož organizaci se 

podílel také chomutovský klub Florbal 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.   

Moderní gymnastika a balet 

Ve školním roce 2018/2019 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. 
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Veselá věda 

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

roce 2018/2019 již čtvrtým 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. 

Zájmové kroužky se uskutečňovaly také v rámci školní družiny pod vedením 

zkušených vychovatelek. Konaly se následující kroužky: 

 Společenské a sportovní hry „Fair Play (Pavlína Berešová) 

 Výtvarný kroužek „Barevná paleta“ (Bc. Kamila Lísová)  

 Keramický kroužek „Šikovné ruce“ (Gabriela Chlustinová) 

 Výtvarný kroužek „Pastelka“ (Ilona Guskeová) 

 Sportovní kroužek „Malí olympionici“ (Petra Hejtmánková) 

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: 

Vyučující Předmět 
Sochorová Dagmar M 

Poprovská Michaela M,  Příprava PZ 9.r. 

Nováková Vladimíra M 

Týrová Marie M 

Hokr Jaromír F 

Sajner  Jiří Ch 

Saloňová Jana Čj 

Kučerová Michaela Čj, Nj 

Jirková Martina Čj 

Jarešová Michaela Aj 

Olišarová Jana Aj 
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Fottrová Simona Aj 

Haklová Jana Aj 

Skálová Dagmar Aj, Rj 

Fisková Dana Nj 

Krákorová Hana Aj, Z 

Mostová Angelika Rj 

Vildová Jana Př 

Čihařová Jaroslava Z 

Šachová Michaela Ch, Př 

  

Doučování žáků probíhalo pravidelně či dle aktuální potřeby žáků. 

 

9.2. Projekty 

V průběhu školního roku 2018/2019 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 

Bezpečně vždy a všude 16. 10. 2018 

Prevence rizikového 

chování (činnost HZS, první 

pomoc, dopravní výchova, 

zásady bezpečnosti 

v běžném životě, 

odpovědnost za naše 

jednání) 

Halloween 31. 10. 2018 

Původ svátku, zvyky, 

symboly, kreativní tvoření, 

dekorace, Halloweenská 

stezka odvahy 

Vánoce na třináctce 12. – 21. 12. 2018 

Česko zpívá koledy, 

vánoční tradice, vystoupení 

žáků školy, vánoční 

představení v kině, 

ohňostroj, třídní vánoční 

aktivity, spolupráce s rodiči 

Tonda obal na cestách 12. 2. 2019 Ekologická beseda 

Veselé zoubky 21. 2. 2019 

Beseda zaměřená na 

rozvoj, povědomí o zubní 

hygieně, význam 



Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 
 

27 

preventivní návštěvy 

zubního lékaře, informace o 

vzniku zubního kazu 

V rytmu samby 17. 5. 2019 

Život v Jižní Americe, 

tradice, zvyky, karneval, 

nácvik samby 

Dravci a sovy 23. 5. 2019 

Přehlídka dravců, výklad, 

popis života jednotlivých 

druhů, letové ukázky 

Fesťáček – Vítání prázdnin 26. 6. 2019 
Vystoupení žáků školy a 

hostů, ukázka činnosti HZS 

 

 

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. 

Práce žáků ŽP v průběhu školního roku 2018/2019: 

 Sázení Stromu svobody – žáci ze Žákovského parlamentu ve spolupráci s Odborem 

životního prostředí Statutárního města Chomutova zasadili lípu na počet výročí 100 let 

vzniku Československa 

 žáci ŽP vždy pomáhali se sběrem papíru během sběrových dnů 

 listopad 2018 - žáci ŽP zorganizovali již tradiční charitativní akci zaměřenou na pomoc 

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

(akce probíhá v rámci třídních schůzek) 

 žáci ŽP pomáhali s organizací akce „Den otevřených dveří“ 

 3. – 4. dubna žáci ŽP pomáhali vyučujícím na 1. stupni se zápisy do prvních tříd 

 15. 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 divadelní představení „Sen čarovné noci“ v Národním divadle. 
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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, soutěž Účast Umístění v 
okrese 

Připravil - 
vyučující 

    

Dějepisná olympiáda Žáci 8. r. 

2. místo, 
Postup do 
krajského 

kola 

 

J. Saloňová 

D. Fisková 

 

    

Olympiáda z českého jazyka Žáci 9. r. účast 

J. Saloňová 

M. Jirková 

M. Kučerová 

Fyzikální olympiáda 
Žáci 8. a 9. r. 

Žáci 7. r. 
1. místo 

J. Hokr 

Zeměpisná olympiáda  
 

Žáci 6. a 8. r. 
3. místo 
3. místo 

J. Čihařová 

H. Krákorová 

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 

PYTHAGORIÁDA 
 

Žák 8. r. 
 

3. místo 

D. Sochorová 

M. Poprovská 

Matematická olympiáda 
Žák 8. r. 

 

1. místo 
 
 

D. Sochorová 

M. Poprovská 

Matematický klokánek 
3., 4., 5. třídy 

 
Účast 

Tř. učitelé 

Matematický klokan Žáci 2. stupně Účast Vyučující M 

Mladý ekonom Ústeckého 
kraje 

Žáci 9. r. 

 
1. místo 

Postup do 
krajského 
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kola (3. 
místo) 

D. Sochorová 

Energie pod pokličkou Žáci 8. r. 
 

3. místo 
M. Šachová 

Mini Globe Games Mladší žáci účast M. Šachová 

Mini Globe Games Starší žáci účast M. Šachová 

Litvínovský choroš 
Žáci 9. tříd 

dívky 
chlapci 

2. místo 
4. místo 

M. Šachová 

ANGLICKÝ A NĚMECKÝ 
JAZYK - soutěž v překladu  
JERONÝMOVY DNY 

Žák 2. st. 
1. místo 
5. místo 

Vyučující Aj  

Olympiáda v AJ 

 

Žáci 2. st. 

Žáci 1. st. 

 

 

2., 8. místo 

4., 7. místo 

 

Vyučující Aj 

Olympiáda v NJ Žáci 2. st. 
7., 8., 9. 

místo 
M. Kučerová 

SKŘIVÁNEK  

 

 

 

Žáci 1. st. 

 

 

účast 

 

I. Kopecká 

Den poezie  

Žáci 1. st. 

 

Čestné 

uznání 
TU 

Výtvarná soutěž v rámci 

Mysliveckého dne 
Žákyně 9. r. diplom D. Skálová 

Výtvarná soutěž k 100. výročí 

založení republiky 

(Gymnázium Kadaň) 

Žákyně 9. r. 1. místo D. Skálová 

    

 

11.2. Sportovní soutěže 

Soutěž Účast Umístění v okrese Připravil – 
vyučující 

Přespolní běh  

 
Ml. žáci 

 
účast 

 
Vyučující TV 

https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/5._3._2019_-_Den_poezie/
https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/9._10._2018_-_prespolni_beh
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Florbalový turnaj starších žáků 
– okrskové kolo 

 
St. žáci 

postup do okresního 
kola 

 
Vyučující TV 

Florbalový turnaj starších žáků St. žáci 6. místo 

 
Vyučující TV 

 O POHÁR ŘEDITELKY 
ŠKOLY – florbalový turnaj 

Ml. žáci a žákyně 3. místo 
Vyučující TV 

Pohár CHLMF ve futsalu Žáci 6. – 7. tříd 
2. místo 

 
Vyučující TV 

Mc Donald´s Cup 
 

Ml. žáci 
 

 
5. místo 

 

 
TU 

Turnaj v miniházené  
1. – 3. třída 
4. – 5. třída 

5. místo 
2. místo 

 
TU 

 

 Turnaj v košíkové St. žáci účast Vyučující TV 

 

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, Vánoční tvoření, Svátky jara, Den 

dětí…), sportovní události, aktuální dění (Barevný týden, Poznávání ostrovů, country tance, 

projekt O počasí, Energie pod pokličkou, Projekt Labora…). 

 

 

 Mezi nejvýznamnější akce školy patří: 

. 

11.3.1.  Magická osmička 

 

V rámci oslav 100. výročí založení samostatného Československo se také naše 

škola zapojila do aktivit přibližující vznik republiky. V rámci předmětu Společensko – vědní 

seminář a Výtvarná výchova vznikl komiks a spousta obrazů na toto téma. Žáci vytvořili 

společně se svými vyučujícími J. Saloňovou a D. Skálovou putovní interaktivní výstavu, 

kterou si postupně zapůjčila většina základních škol v Chomutově. Výstava obsahovala 

https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/5._2._2019_-_Pirates_Turnaj/
https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/5._2._2019_-_Pirates_Turnaj/
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také jednoduché kvízy k řešení. Výstava byla poučná a zábavná zároveň a připomněla 

důležité události našich dějin. 

 

 

11.3.2.  Bezpečně vždy a všude 

31. 10. se uskutečnil projektový den zaměřený na prevenci rizikového chování 

„Bezpečně vždy a všude“. 

Celodenní akce byla věnovaná bezpečnému chování nejen v dopravě, ale i v 

různých nebezpečných situacích, které mohou potkat každého z nás. Na hřišti se žáci 

dozvěděli mnoho zajímavého od hasičů a policistů, kteří dětem předváděli praktické ukázky 

první pomoci. Nejvíce všechny zaujala hasičská auta včetně jejich vybavení. Žáci si mohli 

vyzkoušet dýchací masky nebo jak se sedí v kabině za volantem. 

Ve třídě dále zhlédli poučná videa, o kterých jsme diskutovali. Na závěr měli žáci za 

úkol vytvořit plakát týkající se daného tématu. Věříme, že získané dovednosti zvládnou žáci 

využít i v běžném životě a budou se chovat tak, aby neohrožovali život svůj ani druhých lidí. 

 

    

 

11.3.3.  Žákovský parlament pomáhá 

V listopadu 2018 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 čisticích prostředků. Do sbírky se 

zapojili nejen žáci, ale i rodiče a učitelé.  
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11.3.4.  Halloweenská stezka 

Již se stává tradicí, že žáci 2. st. připravují pro své mladší spolužáky aktivity mimo 

vyučování. Nejinak tomu bylo i letos, kdy starší žáci připravili pro své kamarády 

halloweenskou stezku v prostorách školy. Interiér strašidelně vyzdobili a připravili průchod 

školou ve večerních hodinách. Tajemná atmosféra změnila známé prostory v záhadné a 

dobrodružné prostředí. Neobvyklou cestu zvládli všichni malí odvážlivci. 

 

 

11.3.5.  Vánoce 

Stejně jako v předchozím roce jsme se také letos zapojili do akce s názvem 

„Česko zpívá koledy“. 12. prosince jsme se sešli s našimi žáky, jejich rodiči, prarodiči a 

přáteli v našem novém atriu a svátečně naladěni jsme si společně zazpívali krásné české 

koledy. Paní kuchařky z naší školní jídelny připravily pro všechny zúčastněné horký čaj. 

Večer jsme zakončili tradičním velkolepým ohňostrojem. 

   

 

11.3.6.  Zpívání seniorům 

Pravidelné návštěvy v Domově důchodců v Jirkově v Mládežnické ul. se 

zúčastnili žáci II. A, II. B a taneční a pohybové výchovy a svými vystoupeními zpestřili 

atmosféru tamním babičkám a dědečkům. Se svými učitelkami připravili program plný 
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písniček, tanečků a básniček u příležitosti Vánoc, Mezinárodního dne žen či Svátku matek. 

Byla to vždy milá a dojemná setkání.  

  

11.3.7.  Energie pod pokličkou 

V závěru školního roku pokračoval projekt „Energie pod pokličkou 2018“, který se 

koná ve spolupráci se Střední odbornou školou energetickou v Chomutově (ESOZ). Žáci 8. 

a 9. ročníků se zapojili do stavby energetického domu. Vytvořili vlastní návrhy, které 

následně v rámci projektu na střední škole prezentovali. 

Projekt bude pokračovat i v následujícím školním roce. 

 

11.3.8.  Výlet žákovského parlamentu 

Dne 12. června 2019 se žáci žákovského parlamentu a žáci, kteří aktivně pomáhají 

při školních akcích, vypravili do Prahy do Národního divadla na představení „Sen čarovné 

noci“. Pro mnohé to byla první návštěva tohoto kulturního skvostu a ve všech zanechala 

hluboké dojmy. Kromě zhlédnutého představení jsme si prohlédli budovu Národního divadla 

včetně významných základních kamenů. Výlet byl žákům odměnou za jejich celoroční práci.  

   

 

 

11.3.8.1. Školní výlet za Harrym Potterem do Bradavic 

Ve dnech 8. – 10. 5. 2019 se vydalo 20 žáků naší školy na výlet do Velké Británie. 

Čekal na ně bohatý program a pilování angličtiny. Ubytovaní byli v rodinách. Žáci se svým 

doprovodem prošli Westminster se spoustou významných míst (Westminster Abbey, 

Westminster Cathedral, London Eye, Buckinghamský palác, Houses of Parliament, 

Trafalgar Square, Národní galerie a další). Jeden den strávili převážně v Oxfordu a celý se 

https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/27._5._2019_-_Anglie
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nesl v duchu Harryho Pottera. Zde navštívili Christ Church College, kde se mimo jiné 

natáčely scény právě z Harryho Pottera. Poté následovala prohlídka města, kde měli 

možnost si prohlédnout další části univerzity. Po obědě se výprava přesunula do 

produkčního studia Warner Bros, kde všichni podlehli kouzlu filmové magie. Ve studiu 

strávili téměř tři hodiny. Pro všechny to byl zážitek, na který budou ještě dlouho vzpomínat. 

Poslední den probíhal opět v Londýně. Nechybělo fotografování u nultého 

poledníku, návštěva parku a pohled na Royal Naval College, kde se točila scéna z filmu 

Thor 2. Poté se vlakem přesunuli do City of London, kde navštívili The Shard, nejvyšší 

budovu Londýna, London Bridge i The Monument, Tower of London a prošli bitevní loď 

HMS Belfast. Dále zhlédli divadlo The Globe, které založil William Shakespeare. Nechyběly 

ani nákupy na Oxford Street a pak rovnou trajektem domů. Žákům se výlet velmi líbil a 

určitě si jej v dalších letech rádi zopakují. 

 

 

11.3.8.2. Fesťáček – Vítání prázdnin 

Již počtvrté jsme se letos všichni sešli v závěru školního roku, abychom společně 

přivítali prázdniny a zároveň svým kamarádům, vyučujícím, rodičům, prarodičům a přátelům 

předvedli, co jsme se ve škole naučili. Nebylo to ovšem o tom, že umíme číst, psát a počítat. 

Tentokrát šlo o to ukázat, že jsme prima parta, kamarádi, kteří se nestydí a předvedou se 

v tom, v čem jsou šikovní.  

Žáci školy si totiž připravili se svými vyučujícími řadu skupinových i sólových 

vystoupení. Tradičně patřil dopolední program spolužákům a jednalo se vlastně o jakousi 

„generálku“ na odpolední představení.  

O úvodní vystoupení se postarala bubenická skupina Oklep, která všechny 

roztančila a naladila na další část programu. Počasí nám přálo, nespadla ani kapka, zato 

bylo pořádné vedro. Všichni hledali útočiště ve stínu pod stany a pod korunami stromů, 

osvěžení bylo k dispozici v podobě kropení od chomutovských hasičů.  

Celá akce vyvrcholila v odpoledních hodinách, kdy se všichni sešli na školním 

hřišti. Vystupující předvedli krásná představení, od našich nejmenších až po deváťáky, kteří 
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se se školou rozloučili ve velkém stylu. Nechybělo ani zpestření v podobě ukázky zásahu 

Hasičského záchranného sboru Chomutov při vyproštění osob z vozidla. Ukázka byla 

zajímavá nejen pro žáky, ale také pro jejich rodiče. Všichni uvítali možnost občerstvit se 

nejen vodou v naší školní jídelně, k dispozici byla také krájená zelenina, nanuky, točená 

limonáda či pečená brambora a kukuřice.  

Velké poděkování patří Statutárnímu městu Chomutov, které se finančně podílelo 

na uspořádání našeho festivalu. Díky této dotaci jsme uhradili pronájem profesionálního 

podia a ozvučení. Celý den se vydařil, s dětmi i všemi ostatními jsme si festival nadmíru 

užili a už teď se těšíme na další ročník! 

 

   

 

 

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.  
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11.5. Sběrové aktivity 

 

11.5.1.  Sběr starého papíru 

Stejně jako v předchozích letech se také ve školním roce 2018/2019 žáci školy, 

jejich rodiče i učitelé aktivně zapojili do sběru starého papíru. Finanční částka, kterou díky 

sběru získáme, 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 65 540 kg starého papíru, celková 

částka získaná od firmy Suroviny Švarc s.r.o. byla 146 444,- 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 pí učitelky A. Šustrové. Získali 

odměnu v podobě celodenního pobytu v Jungle aréně v Mostě, který plánují uskutečnit 

s novou třídní učitelkou na podzim 2019.  

 

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 a plechovky od nápojů), jehož 

koordinátorkou byla Zdeňka Kořínková. Žáci nasbírali 490 kg hliníku, za což škola utržila  3 

920,- Kč a 1 050 kg víček s odměnou ve výši 2 625,- Kč. Celková částka jde jako příspěvek 

do SRPDŠ. 

 

11.6. Mimořádné aktivity 

 

11.6.1.  Lyžařský výcvikový kurz 

Ve dnech 16. 2. – 22. 2. 2019 se konal každoroční lyžařský výcvikový kurz na 

chatě Lučanka v Jizerských horách. Výcviku se zúčastnilo 42 žáků 7. ročníku. 

Chata Lučanka leží v nadmořské výšce 710 m nad obcí Lučany. Ubytování bylo 

skromné, ale čisté ve vícelůžkových pokojích (5-8 lůžek na pokoji) s umyvadlem.  Strava 

byla chutná. 

Možnosti lyžování jsou v okolí této chaty velmi špatné. Začátečníci měli k dispozici 

louku ve vzdálenosti cca 300 m. Ve vzdálenosti cca 2 km je menší lyžařské středisko "U 
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pily", vybavené dětským vlekem, dále pak středisko v Josefově Dole "Lucifer", kde jsme 

využívali 2 vleky a 2 sjezdovky. Terény na běžky jsou zde úchvatné. 

Lyžařský výcvik splnil svůj úkol – naučit žáky základům lyžování. Všichni odjížděli 

domů plni dojmů z krásné zasněžené přírody a společně stráveného času při sportu.                  

 

     

 

11.6.2.  Škola v přírodě RS Spolana Varvažov 

Letošní škola v přírodě ve Varvažově u Písku se nesla v duchu her Harryho Pottera. 

Třídy IV. A a IV. C byly rozděleny do 3 týmů a to Nebelvír, Zmijozel a Havraspár. Děti zažily 

spoustu her a zábavy. Zvládly i celodenní výlet na hrad Zvíkov, i když pro některé byl 

nadlidský výkon ujít 10 km. Už teď se všichni těší na další školu v přírodě. 

   

 

11.6.3.  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. 
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11.6.4.  Florbal Pirates Harmonie Cup 

24. ledna pořádala naše škola ve spolupráci s Florbalem Chomutov a za finanční 

podpory Statutárního města Chomutov již čtvrtý ročník florbalového turnaje základních škol 

FLORBAL PIRATES HARMONIE CUP. Tato sportovní událost se konala v chomutovské 

Městské sportovní hale a přihlásilo se rekordních dvanáct týmů dychtících po vítězství. 

V centrální části haly byly vystaveny ceny nejhodnotnější – mezi medailemi tři cenné poháry 

pro ty nejlepší. Po zahájení, rozpisu a upřesnění pravidel se malí florbaloví nadšenci vrhli 

do bojů na třech kolbištích. Sportovní vřava ovládla halu! Ze všech stran byla cítit touha 

zvítězit, rivalita se nesla v tom správném sportovním duchu a z hlediště se ozývalo hlasité 

povzbuzování. Napětí vyvrcholilo při souboji dvou favoritů – PIRATES a Meziboří. Když se 

naši hráči již pomalu smiřovali s nečekanou prohrou, padly do soupeřovy branky dva rychlé 

vyrovnávací góly a zápas skončil remízou. Mezi oběma týmy tak musely rozhodnout 

samostatné nájezdy „náhlá smrt“. Kolem hřiště bylo náhle různobarevno! Hráči ze všech 

ostatních týmů se shromáždili podél mantinelů a povzbuzovali své kamarády ve velmi 

vypjaté situaci. Rozhodla jediná chyba a PIRATES postoupili do boje o bronz, ve kterém 

porazili družstvo z Jirkova. Ve finále pak podlehli hráči z Klášterce nad Ohří borcům z 

MGZŠ Jirkov. Radost z florbalu umocnily pěkné zážitky ze hry i zasloužené odměny. 

  

 

11.6.5.  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 5. 3. 2019. 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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11.6.6.  Český den proti rakovině  

Dne 15. května 2019 se naše škola opět připojila k celonárodní veřejné sbírce Český 

den proti rakovině. Ústředním tématem letošní sbírky byla prevence nádorových 

onemocnění plic. Tento ročník byl rekordně úspěšný, dosáhl částky téměř 20 milionů Kč. 

Jsme velmi rádi, že jsme součástí tak velké dobročinné akce i my. Děkujeme všem, kteří 

přispěli.  

 

 

11.6.7. Víkendové a prázdninové akce školní družiny 

Tradičně také školní družina a paní vychovatelky připravovaly ve školním roce 

2018/2019 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 2018/2019: 

 
 Čistíme naše lesy 

"Chraňme přírodu, chceme čisté místo na hraní." To si řekly děti z naší školní 

družiny a rozhodly se pro to něco udělat. Nasadily si rukavice a vydaly se s paní 

vychovatelkou uklidit okolí školy a kousek blízkého lesa a louky. Šlo jim to skvěle. Z lesa 

uklidily devět pytlů plných pet lahví, igelitů, plechovek a spoustu dalšího odpadu, který 

by měl patřit do tříděného odpadu a ne do přírody. Samotné děti si uvědomily, jaká je to 

škoda, že jsou lidé tak bezohlední a znečišťují si prostředí kolem sebe. Tahle akce měla 

určitě smysl, a proto ji brzy zopakujeme. 

 

https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/18._9._2018_-_Cistime_nase_lesy
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 Ukázka výcviku záchranářských psů 

V úterý 18. 9. se naše družina zúčastnila ukázky výcviku záchranářských psů, 

kterou pro ně připravili kynologové ze Základní kynologické organizace na Březenecké 

ve spolupráci se Záchrannou brigádou kynologů Ústeckého kraje. Členové 

kynologického klubu připravili pro děti 7 stanovišť - základní péče o pejska, výcvik 

poslušnosti a ovladatelnosti, překonávání překážek, vyhledávání ztracených předmětů, 

slaňování pejsků a vyhledání pohřešované osoby, první pomoc člověka a psa a 

vědomostní kvízy. Na závěr si mohly děti s pejsky pohrát. Za odměnu pejskům přinesly 

opravdu velkou hromadu pamlsků. Tohle setkání se dětem moc líbilo, a proto již teď 

víme, že to určitě nebylo setkání poslední. Všem pejskům i záchranářům moc děkujeme 

za krásné odpoledne a přejeme jim hodně štěstí při nadcházejících zkouškách. 

 

 Jump aréna 

V pondělí 22. října se děti z naší družinky rozjely do Jump arény v Ústí nad Labem, 

kde na ně čekalo spoustu různých atrakcí, např. Parkour wall, Cageball, saltové dráhy či 

horolezecká stěna. Všechny děti si všech atrakcí užily vrchovatě a večer se zmožené 

vrátily v pořádku domů. Akce se nám všem velice líbila, a proto ji jistě někdy zopakujeme. 

 

 Mobilní fast kino ve školní družině 

Dne 12. 11. do naší družinky přijelo unikátní fast kino s 360°projekcí. Měli jsme 

možnost na 100 % sledovat, co se dělo kolem nás, a byli jsme vtáhnuti do lidského těla 

nebo do vesmíru. Poznali jsme planety sluneční soustavy a také víme, jak vypadá oko 

nebo lidské tělo uvnitř. 

 

 

 

 

 

https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/24._9._2018_-_Ukazka_vycviku_zachranarskych_psu
https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/19._3._2018_-_Masopust
https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/22._11._2018_-_Mobilni_fast_kino


Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 
 

41 

 Národní divadlo Praha - " Čert a Káča" 

V neděli 25. listopadu se žáci naší školní družiny zúčastnili akce všech školních 

družin z Chomutova a Jirkova, při které navštívili Prahu, měli možnost vidět Tančící dům, 

Střelecký ostrov, projít se Národní třídou až k Národnímu divadlu. Tam zhlédli operu Čert 

a Káča. Celá akce byla uskutečněna z projektu "MAP". Tímto děkujeme za 

nezapomenutelný kulturní zážitek.  

                                      

 

  Čerti ve špejcharu 

Děti ze školní družiny využily předvánoční čas k návštěvě čertů ve sklepení 

galerie Špejchar. Pekelníkům děti zazpívaly, zarecitovaly básničky a na oplátku jim čerti 

dovolili nahlédnout pod pokličku pekelného života. Nakonec všem pro štěstí pomazali 

tváře uhelným prachem a poté děti měly možnost na náměstí zažít atmosféru adventních 

trhů, nakoupit si drobné dárky k Vánocům a ochutnat vánoční dobroty.  

 

 Staráme se o ptáčky v zimě 

Děti z družinky chrání přírodu, čistí naše lesy a nezapomínají na zvířátka, která v 

zimě nemají dostatek potravy. Proto v kuchyňce školy vyrobily dobrůtky pro ptáčky a 

roznesly je po okolí, kde je ptáčkům rozvěsily po stromech.  

https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/26._11._2018_-_Cert_a_Kaca
https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/10._12._2018_-_Certi_ve_Spejcharu
https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/5._2._2019_-_Starame_se_o_ptacky_v_zime/
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  Jíme hravě, přesto zdravě! 

Pro prvňáčky ze školní družiny jsme ve spolupráci s paní vedoucí naší školní 

jídelny připravili zajímavou besedu spojenou s ochutnávkou. Tématem byly zdravé a 

nezdravé potraviny a my jsme zjistili, že děti toho ví o správném stravování opravdu 

hodně. Závěrečný kvíz zvládly na jedničku. 

Po skončení teoretické části přišlo na řadu to nejlepší: tvorba vlastního zdravého 

chlebíčku, který jsou děti schopny si samy vyrobit. A protože fantazie u dětí nezná mezí, 

za pár chvilek nám vznikly chlebíčky nejen zdravé, ale i oku lahodící.  

 

 

  Karneval 

V rámci masopustního veselí jsme v pondělí 25. února uspořádali pro děti ze 

školní družiny karneval ve spolupráci s FAST Agency a akce to byla opravdu vydařená. 

Děti v maskách čarodějů, princezen, víl, Spidermanů, rytířů, mušketýrů, kostlivců, 

hokejistů, pirátů, zvířátek a mnoha dalších zpívaly, tancovaly, soutěžily i mlsaly... Zkrátka, 

masopustní veselí jak se patří...  

https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/13._2._2019_-_Jime_zdrave%2C_ale_hrave/
https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/4._3._2019_-_Masopust/
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 Jarní výstava chomutovských školních družin 

I naše školní družina se připojila ke společné akci chomutovských školních družin 

a v dubnu měla své zastoupení v chomutovské městské knihovně na jarní výstavě.  

 Ukliďme Česko 

Jelikož ani nám ve školní družině není lhostejné, v jakém prostředí žijeme, 

rozhodli jsme se, že se letos připojíme k akci Ukliďme svět, ukliďme Česko. Paní 

vychovatelky si rozdělily společně s dětmi "rajóny" v okolí školy, nasadily rukavice, 

vyfasovaly pytle a všichni se dali do práce. Děti byly jako mravenečci, vlezly do každé 

skrýše a každého křoví a během jedné hodiny byly pytle plné odpadků. I samy děti se 

divily, jaké množství nepořádku nasbíraly pouze v našem okolí a co všechno lidé házejí 

na zem místo do odpadkových košů. 

 

 

 Chomutov čte 

Ve středu 5. června 2019 se družinové děti 1. a 2. tříd setkaly v rámci projektu 

"Chomutov čte" na naší škole s paní spisovatelkou Petrou Martíškovou. Ta se nejprve 

dětí ptala, jestli poslouchají rády pohádky, a poté jim přiblížila postup vzniku nové 

pohádkové knihy. Poté děti seznámila se svými knížkami a ze dvou z nich (Hastrmanka 

Evelínka, Nepovedené kouzlo) jim přečetla úryvky. Na závěr si děti mohly vyrobit záložku 

do knihy nebo vymalovat královskou korunu.  

https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/9._4._2019_-_Uklidme_Cesko/
https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/14._6._2019_-_Chomutov_cte/
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11.6.8. Letní pobytový tábor 

Již po šesté se v termínu 13. – 20. 7. 2019 uskutečnil letní tábor ve Vesci u Turnova. 

Celkem čtyřicet dětí si užívalo soutěžení a zábavné i sportovní aktivity. Letošní táboření se 

neslo v hasičském duchu, pod názvem „ZA ODZNAKEM MLADÉHO HASIČE ANEB OHEŇ 

JE DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN“. Z tohoto důvodu jsme se vydali do Liberce, kde jsme 

navštívili Hasičskou záchrannou službu. Dětem se moc líbila a mohly si prohlédnout a 

dozvědět se vše o této náročné práci. V Liberci jsme také navštívili IQLANDII a menší děti 

IQPARK. Tábor se velice povedl a děti strávily letní dny plné zábavy.  

 

 

11.6.9. 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. 

 

 Samba 

Všechny akce nakonec skončí ve školní jídelně. I tato. Oběd byl také ve stylu barev 

a ohnivé Jižní Ameriky. 

https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/3._7._2019_-_samba/
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 Zápis do 1. tříd  

Aby byl pro ty nejmenší jejich první test vědomostí a dovedností veselejší, připravili 

jsme pro ně malé občerstvení. Jako každý rok. Letos to byli ptáčci i jiná zvířátka. 

 

 Doba plastová 

Velikou potěchou nám bylo, že v dubnu se naši žáci pustili do úklidu svého okolí. 

Chceme mít pěknou přírodu, je nejvyšší čas začít rozumně žít. Na naší nástěnce jsme se 

zamysleli nad dnešní dobou - dobou plastovou. A věřte, že zveřejněné obrázky děti opravdu 

zaujaly. 

 

 Nová výzdoba 

A po Svatém Patrikovi přiletěli do jídelny ptáci a přinesli skutečné jaro. Představujeme 

novou výzdobu.  

 

https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/3._7._2019_-_plast/
https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/3._7._2019_-_vyzdoba/
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  Jaro 

Březen, zelená barva, symbol těch nejzdravějších potravin. Pojďme si z nich uvařit 

oběd. Dobrou příležitostí k tomuto nápadu je Den svatého Patrika 17. března. 

 

 Masopust 

V únoru se stává tradicí MASOPUST. Vánoční sněhuláci se převlékli za maškary a 

v duchu masopustu nás nabádali ke sladkostem. Pochutnali jsme si na lahodných lívancích 

či palačinkách, dokonce jsme ochutnali netradiční světové varianty těchto oblíbených 

placiček.  

 Občerstvení pro sportovce 

Každoročně připravujeme občerstvení pro naše sportovce. Už víme, co našim 

florbalistům chutná, co jim udělá radost a co doplní tolik potřebnou sílu a energii. 

 

 Špalda 

Měsíc leden vybízel k tomu zaměnit známou surovinu za zdravější alternativu, bílou 

mouku za špaldovou. Toto téma jsme již před lety oživili, protože plně souhlasíme se svatou 

Hildegardou, že špalda je "bomba"! A dětem chutnala.  

 

https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/3._7._2019_-_jaro/
https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/3._7._2019_-_masopust/
https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/3._7._2019_-_sportovci/
https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/3._7._2019_-_spalda/
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 Vánoce 

Pro děti nejhezčí období roku jsou Vánoce. I my se na ně vždy připravíme a jídelnu 

do vánočního hávu převlečeme. V roce 2018 dobrou pohodu hlídal a pěkně svítil právě k 

dobré pohodě sněhulák.  

 

 Listopadová ochutnávka  -  kišš, neboli quiche 

Pizzu známe všichni, ale co takhle kišš? Lahodná, francouzská národní pochoutka. 

Ochutnávku jsme zasadili mezi levandule. Slané francouzské koláče byly pro mnohé něčím 

novým, ovšem přijaté byly s radostí.  

 

 Prezident Masaryk 

Říjen ve znamení prezidenta Masaryka a české kuchyně. Dle kuchařky paní 

Sandtnerové, její tištěné kuchařky mají jistě mnozí v knihovnách, jsme uvařily česká jídla 

typická pro různé oblasti. Nechceme zapomenout na naši národní kuchyni ani na její 

propagátory a už vůbec ne na pana Masaryka. Jeho působení jsme si připomněli na 

nástěnce a také jsme si pochutnali na knedlíkách, jaké měl rád právě on. 

https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/3._7._2019_-_vanoce/
https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/3._7._2019_-_kiss/
https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/3._7._2019_-masaryk/
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  Strašidla v jídelně 

Konec října patřil, jak jinak, strašidlům a dýním. I když se v jídelně proháněla 

strašidla a čekali jsme na návrat mrtvých mezi živé, dětem oběd chutnal a dokonce 

vylizovaly talíře. Při výrobě dekorací jsme si dali záležet a pro děti byly překvapením. 

 

  

12.  Hodnocení činnosti předmětových komisí 

 

12.1.1.  Hodnocení metodického sdružení 1. stupně 

Během školního roku 2018/19 bylo uskutečněno 5 schůzek za přítomnosti 

vyučujících 1. stupně včetně vedení školy. 

Náplň jednání  

 organizační záležitosti na začátku škol. roku /pomůcky, učebnice, pracovní sešity, 

rozdělení šaten, učební plán jednotl. učitelů, třídní dokumentace, kroužky/ 

 informace k GDPR - způsob vyplňování formulářů 

 seznámení se s programy na interaktivní tabuli 

 spolupráce s Policií ČR - výukové programy pro určené ročníky 

 hodnocení vzájemných hospitací - přínos pro hospitujícího   

 sjednocení rozborů při hodnocení kontrolních prací 

 informace k zápisu dětí do 1. třídy 

https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/3._7._2019_-_strasidla/
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 možnost se zúčastnit kulturních akcí - nabídka na nástěnce  

Podrobně byla probrána organizace závěru školního roku včetně aktivit 

jednotlivých tříd, informace k pedagogické intervenci, příprava organizace školního 

roku 2019/2020.  

12.1.2.  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. Předmětová komise 

pracuje ve složení Mgr. Jana Saloňová (předsedkyně PK), Ing. Vladimíra Nováková (ŘŠ), 

Mgr. Josef Karhan (ZŘŠ), Mgr. Martina Jirková, Mgr. Michaela Kučerová, Mgr. Jana 

Haklová, Mgr. Dana Fisková-Wachtfeidlová, Mgr. Simona Fottrová, Mgr. Michaela 

Jarešová.  

Úkoly stanovené na začátku školního roku byly splněny. Dva žáci VIII. A vzorně 

reprezentovali školu v okresním kole olympiády z dějepisu. Nutno vyzdvihnoutjednoho z 

žáků, který se umístnil na 2. místě a postoupil do krajského kola dějepisné olympiády. Tento 

školní rok jsme se nezúčastnili recitační soutěže „Den poezie“. Třídní kola proběhla, ale 

úroveň recitátorů byla nízká.  

Pravidelně jsou zajišťována divadelní představení v Mostě.  

Výborně funguje spolupráce mezi vyučujícími, vzájemné hospitace a konzultace.  V 

tomto trendu budeme pokračovat i nadále. 

 

12.1.3.  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 a zúčastnili se školení Klett. 

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

soutěže „Jeronýmovy dny“.  

Vyučující se s žáky zúčastnili divadelních představení. Žáci 5., 6. a 7. tříd zhlédli 

představení v anglickém jazyce „A silly Bear“ a 8. a 9. třída zhlédla v anglickém jazyce 

představení „Jack and Joe“. 
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12.1.4.  Předmětová komise M - F - Z - Inf 

Předmětová komise se v letošním školním roce sešla čtyřikrát pod vedením Mgr. 

Dagmar Sochorové. 

Členové komise - Mgr. Poprovská, Mgr. Čihařová, Mgr. Karhan, Mgr. Hokr, Ing. 

Nováková, Mgr. Fisková, Mgr. Šachová, Mgr. Saloňová, p.Týrová splnili vytčené úkoly 

stanovené na začátku školního roku. 

Vyučující matematiky se zapojili do šablon doučování žáků ohrožených školním 

neúspěchem a do deskových a logických her. Také předmětová komise pravidelně 

spolupracuje s ostatními vyučujícími matematiky a fyziky z jiných škol, která se letos sešla 

už dvakrát v rámci komise MAP2 - matematické a informační gramotnosti, kde si 

předáváme nové materiály a nápady do hodin. Pravidelně fungují i vzájemné hospitace. 

Zodpovědně připravujeme školní kola soutěží a nejlepší řešitelé se zúčastňují 

okresních kol matematické, fyzikální, zeměpisné olympiády.  Nejlepší umístění 

v zeměpisné olympiádě byla 3. místa 2 žáků z 6. a 8. ročníku. Vítěz z 8. ročníku okresního 

kola matematické byl i vítězem fyzikální olympiády, bohužel v této kategorii se nepostupuje 

do krajského kola.  V soutěži Pythagoriáda získal žák 8. ročníku 3. místo a 3. místo získalo 

i dvoučlenné družstvo z 8. ročníku v soutěži Energie pod pokličkou. Největším úspěchem 

bylo 3. místo v krajské soutěži Mladý ekonom Ústeckého kraje, kdy tříčlenné družstvo z 9. 

ročníku vyhrálo okresní kolo této soutěže.  

 

12.1.5. Předmětová komise Ch - Př – Pč - Vkz 

Předmětová komise se sešla ve školním roce 2018/2019 dvakrát. V současné době 

je Mgr. Jakabová na rodičovské dovolené, vedení dočasně převzala pí Šachová. 

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. 
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12.1.6.  Předmětová komise VV - HV 

Výuka výtvarné výchovy probíhala v 6. a 7. roč. 2 hodiny týdně a v 8. a 9. roč. 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.  

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

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 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.  

 

12.1.7.  Výchovné poradenství a poradenství k volbě povolání 

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

2018/19 na starost Mgr. Hana Krákorová, která zahájila studium výchovného poradenství. 

Kariérové poradenství koordinoval po celý rok Mgr. Jiří Sajner, který má splněné kvalifikační 

předpoklady pro funkci výchovného poradce. 

Konzultační hodiny pro rodiče byly stanoveny na úterý od 10.45 do 11.45 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 
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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).  

       Kariérový poradce v průběhu roku spolupracoval především s Úřadem práce v 

Chomutově i se zástupci vybraných středních škol a učilišť, zejména pak s pí Čermákovou 

(AGT CV), Mgr. K. Homolovou - ŠPP. Kariérové poradenství koordinoval po celý rok Mgr. 

Jiří Sajner, předmět volba povolání na 2. stupni vyučovala  Bc. Marie Týrová. 

Vycházející žáci měli možnost otestovat své zájmy a schopnost pomocí kvalitních 

profesních testů, které vypracovali právě pod vedením Mgr. Homolové. 

       Kariérové poradenství na škole bylo zaměřeno na žáky, ale také na rodiče a pracovníky 

školy.  

      V rámci předmětu "Pracovní činnosti" kariérový poradce průběžně poskytoval 

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

jednotlivých středních škol, odevzdávání zápisových lístků apod). Podrobné informace byly 

všem k dispozici na nástěnce v 1. patře II. stupně (rodiče si je mohli přečíst v rámci třídních 

schůzek). Žákům i rodičům vypracoval Harmonogram přijímacího řízení na střední školy. 

Přihlášky ke studiu vytiskl VP pro vycházející žáky z programu Bakalář s dostatečným 

předstihem. Vytištěné přihlášky byly VP překontrolovány a předloženy k podpisu ředitelce 

školy. Zápisové lístky byly vydané všem vycházejícím žákům v termínu do 1. 3. 2018. 

      Žáci školy navštívili vybrané střední školy (SPŠ Chomutov) a učiliště (AGT 

Chomutov) v rámci „Dnů otevřených dveří“ i jako součást projektu technického vzdělávání. 

V měsíci květnu navštívili vybraní žáci školy v rámci projektu exkurzi do SŠAGT v 

Chomutově 2 pracoviště (CNC stroje na Pražské ulici a "Mechanik-opravář" v Alejích). 

Zajistili jsme účast na výstavě Vzdělávání (prezentace středních škol a učilišť). Žáci se též 

zúčastnili akce „Technodays“ pořádané Hospodářskou komorou či výstavy Vzdělávání 

2019. 

 

 

12.1.8.  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 2018/2019 plán pedagogické podpory byl 

vypracován 14 žákům školy – nejčastějším důvodem byly potíže v písemném projevu a 
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čtenářském výkonu, potíže s koncentrací pozornosti, školní neprospěch a zdravotní 

oslabení různého typu. 

V tomto školním roce jsme nadále využívali jako podpůrné opatření jednu pomocnou 

asistentku pedagoga ve třídě, 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 za účasti vedení školy. Pravidelně 1x týdně probíhalo setkání užšího 

týmu školního poradenského pracoviště.  

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 speciální 

pedagog zajišťoval preventivní program při adaptačních kohezních výjezdech žáků 6. 

ročníků. Ve spolupráci se školním metodikem prevence zajišťovala školní speciální 

pedagožka také projektový den zaměřený na bezpečnost chování nejen v dopravě – 

„Bezpečně vždy a všude“ 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. 

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.  
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12.1.9.  Hodnocení školního metodika prevence 

Školní rok 2018/2019 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. Mezi nejčastější řešené formy rizikového chování 

patřila především kyberšikana (v souvislosti s rozvojem dalších, nových, komunikačních 

sítí), různé formy násilných projevů mezi žáky a záškoláctví. Přesto si dovolím označit 

spolupráci metodika prevence, školního psychologa a vedoucího peer programu jako velice 

progresivní.  

Do prevence je zapojován celý kolektiv pedagogů, celý sbor se podílí na přípravách 

Preventivních projektových dnů, pedagogové zařazují prevenci i do běžné výuky a běžných 

situací, které si takové poučení žádají. V minulém roce škola pro žáky připravila preventivní 

den věnující se tématu bezpečnosti, ať už se jednalo o bezpečnost v dopravě, ve škole, 

doma či při volnočasových aktivitách. Žáci hravou formou získali mimo jiné i základní 

informace k první pomoci. 

V rámci prevence se i v tomto školním roce zapojil Peer program, jehož členové 

působili pod vedením Mgr. Josefa Karhana především na žáky prvního stupně. Metodik ve 

spolupráci se školní psycholožkou uspořádal také programy ve školních třídách, většinou 

zaměřené na klima tříd a vzájemné vztahy mezi žáky. V pátých třídách také proběhl 

dvouhodinový program nadace Adra "Jak být dobrým kamarádem", který byl kladně 

hodnocen jak žáky, tak třídními učiteli.  

Jak je již na naší škole tradicí, proběhly v říjnu také kohezní výjezdy 6. ročníků, které 

slouží nejen k většímu provázání vztahů ve třídě, ale také právě k prevenci rizikového 

chování. Školní psycholožka Mgr. Karolina Homolová ve spolupráci s metodikem připravila 

program rozvíjející emoční a kontaktovou stránku mezi dětmi, sportovní vyžití potom 

zajišťoval Mgr. Karhan. Samozřejmostí je přítomnost třídních učitelů, kteří se programu s 

velkou vervou účastnili. 

Největším problémem i nadále zůstávají narušené vzájemné vztahy mezi žáky,  kdy 

počátek lze vysledovat, jak již bylo výše zmíněno, v kyberšikaně, jejíž důsledky jsou potom 

patrné i v reálném životě. Zápornou roli občas sehrávají také rodiče žáků, kteří nechápou 

či bagatelizují rizika, která virtuální svět přináší, a škola se mnohdy setkává s jejich laxností 

či nechutí problém řešit. Proto budou aktivity i v budoucím školním roce zaměřeny 

především na vztahy mezi žáky. 
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12.1.10. 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.   

 

12.1.11.  Hodnocení činnosti školní družiny 

 

A. Materiální podmínky 

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

využíváme 6 oddělení, z nichž 5 oddělení využívá ke své činnosti vlastní učebnu, jedno 

oddělení je součástí učebny prvního stupně. Všechna oddělení jsou moderně vybavená a 

přizpůsobená charakteru jednotlivých činností. 

     V červenci 2019 proběhla ve všech odděleních výměna podlahových krytin, kdy byly 

původní koberce nahrazené novým linem a doplněné novými kusovými koberci. Jedno 

oddělení bylo kompletně vybaveno novým nábytkem. 

      Materiální vybavení jednotlivých oddělení je velice dobré, v průběhu školního roku 

nakupujeme z finančních prostředků ŠD zaměstnávací materiál, pomůcky pro zájmové i 

rekreační činnosti, knihy, stolní hry i hračky. K těmto nákupům využíváme i finanční 

příspěvek od SRPDŠ. 

      Ve všech odděleních je možnost připojení na internet, 4 oddělení jsou vybavené 

počítačem a jedno oddělení i interaktivní tabulí. 

      Ke svým činnostem pravidelně využíváme velkou i malou tělocvičnu, obě části 

školního hřiště – atletickou část i zahradu s hracími prvky, počítačové učebny, keramickou 

dílnu a příležitostně i školní kuchyňku. 

 

B. Personální obsazení 

    V tomto školním roce pracovalo ve školní družině 5 vychovatelek na plný úvazek a 

jedna vychovatelka měla úvazek poloviční. 

      Po celý školní rok úzce spolupracovaly s třídními učitelkami z prvního stupně a 

v případě jejich nepřítomnosti je zastupovaly ve výuce. 
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      Všechny paní vychovatelky jsou plně kvalifikované a své odborné zaměření si 

průběžně doplňují a prohlubují prostřednictvím akreditovaných kurzů (NIDV, Olchavová, 

Aurednik) a v rámci samostudia. 

 

C. Počet účastníků zájmového vzdělávání 

      V tomto školním roce navštěvovalo naší ŠD k 1. 10. 2018 celkem 176 žáků z 1. až 

4. tříd a tento počet byl s minimálními odchylkami zachován po celý školní rok. 

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. Ve dnech školního 

vyučování tvoří pro děti přechod mezi školní výukou a pobytem doma. 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, sportovní a kroužek společenských her. Jako 

každoročně byla kapacita kroužků zcela naplněna. 

E. Aktivity školní družiny 

      Pro děti ve školní družině připravujeme každoročně pestrou nabídku pravidelných i 

příležitostných aktivit. Účastníme se společných akcí chomutovských školních družin, 

v letošním školním roce to bylo například setkání s kynology a ukázkou výcviku psů, 

návštěva Národního divadla v Praze nebo výstava výtvarných prací v chomutovské 

knihovně i v kině Svět. 
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      Pravidelně se svými činnostmi připojujeme k projektovým dnům 1. stupně ZŠ a 

připravujeme výzdobu pro projekty školní jídelny. Společně s paní vedoucí jsme pro děti 

z prvních tříd uspořádaly besedu o zdravém stravování spojenou s ochutnávkou. 

      Připravili jsme drobné dárky k zápisu pro budoucí prvňáčky a uspořádali jsme 

vánoční sbírku v rámci akce Krabice od bot. 

      Od října do května jsme pravidelně navštěvovali filmová představení pro školní 

družiny v kině Svět. 

      I letos jsme navštívili Jump arénu v Ústí nad Labem, Jungle arénu v Mostě, lezeckou 

stěnu v Jirkově, bowling ve Strikelandu nebo keramickou dílnu v chomutovském domečku.       

      Uspořádali jsme pro děti karneval, v rámci vánočního těšení jsme navštívili 

čertovské sklepy ve Špejcharu, vánoční výstavu v oblastním muzeu a adventní trhy na 

chomutovském náměstí. 

     Několikrát jsme s dětmi v rámci akce “Ukliďme Česko“ vyčistili přilehlé okolí školy 

od odpadků. 

      Na rozloučenou se školním rokem jsme s dětmi opekli buřtíky na školním hřišti a 

některé děti si příjemnou atmosféru prodloužily přespáním ve škole. 

      Všechny tyto akce byly velice zdařilé a některé z nich určitě zopakujeme i 

v následujícím školním roce.  

 

12.1.12. 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 3. 3. 2019. O návštěvu školy, zhlédnutí prostor školy a výuky v jednotlivých třídách byl 

ze strany rodičů velký zájem. 

 

13.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti prováděné ČŠI 

Ve školním roce 2018/2019 se naše škola zúčastnila pouze dílčích šetření 

prováděných on-line. Nebylo provedeno šetření ČŠI na místě.  
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14.  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 2018 činil 5 519 000,- Kč a pro rok 2019  5 592 700,- Kč. 

Podrobné čerpání finančních prostředků v příloze: 

příloha  3:  Účetní závěrka k  31. 12. 2018 

příloha  3 a:  Rozbor hospodaření k  31. 12. 2018 

příloha  4:  Účetní závěrka k  30. 6. 2019 

příloha  4 a:  Rozbor hospodaření k 30. 6. 2019 

 

Sponzorské dary ve školním roce 2018/2019 

    

Datum Jméno dárce Částka poskytnuta na: Částka  

16.10.2018 
Hana Ťažká, Zpr.obch.čin. 
Chomutov 

fin.dar - čin.kr.Tvořivá 
dílna  5 000,00    

29.11.2018 Lucie Šemberová, Chomutov fin.dar-florbalový kr. 500,00    

29.11.2018 Jana Glosíková, Chomutov fin.dar-florbalový kr. 500,00    

29.11.2018 Tišlerová, Chomutov fin.dar-florbalový kr. 500,00    

29.11.2018 Fischerová, Chomutov fin.dar-florbalový kr. 1 000,00    

6.12.2018 Cihelka, Chomutov fin.dar-florbalový kr. 500,00    

6.12.2018 Poláček, Chomutov fin.dar-florbalový kr. 500,00    

7.12.2018 Pivovarová Chomutov fin.dar-florbalový kr. 500,00    

7.12.2018 Barešová Chomutov fin.dar-florbalový kr. 500,00    

10.12.2018 Hájková chomutov fin.dar-florbalový kr. 500,00    

10.12.2018 Grossová Chomutov fin.dar-florbalový kr. 500,00    

10.12.2018 Kučerová Chomutov fin.dar-florbalový kr. 1 000,00    

10.12.2018 Riantová Chomutov fin.dar-florbalový kr. 1 000,00    

14.12.2018 Tokarevová Chomutov fin.dar-florbalový kr. 1 000,00    

17.12.2018 Baxová Chomutov fin.dar-florbalový kr. 500,00    

18.12.2018 Šimková Chomutov fin.dar-florbalový kr. 1 000,00    

18.12.2018 Malcovská Chomutov fin.dar-florbalový kr. 500,00    

18.12.2018 Mrázová Chomutov fin.dar-florbalový kr. 500,00    

18.12.2018 Gál Chomutov fin.dar-florbalový kr. 1 000,00    

20.12.2018 Klika, Chomutov fin.dar-florbalový kr. 500,00    

20.12.2018 Lísová, Chomutov fin.dar-florbalový kr. 500,00    

20.12.2018 Čaprnda, Chomutov fin.dar-florbalový kr. 500,00    

21.12.2018 Pokorná,, Chomutov fin.dar-florbalový kr. 500,00    

21.12.2018 Šubrtová, Chomutov fin.dar-florbalový kr. 500,00    
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21.12.2018 Kaneová, Droužkovice fin.dar-florbalový kr. 500,00    

7.1.2019 Dušková , Chomutov fin.dar-florbalový kr. 500,00    

8.1.2019 Vintrlíková, chomutov fin.dar-florbalový kr. 500,00    

9.1.2019 Urbánková, Chomutov fin.dar-florbalový kr. 500,00    

25.1.2019 Vrabec, Chomutov fin.dar-florbalový kr. 500,00    

19.2.2019 Zajdenová, Chomutov fin.dar-florbalový kr. 500,00    

27.2.2019 Smažíková, Chomutov fin.dar-florbalový kr. 500,00    

28.3.2019 Autoškola OMEGA Chomutov fin.dar - třída Mgr. Šťastné 3 000,00    

5.4.2019 Eisenhammerová Chomutov fin.dar-florbalový kr. 500,00    

6.3.2019 Actherm Chomutov -strojírenství fin.dar - lyžařský výcvik 15 000,00    

  CELKEM   41 500,00    
 

15.  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Škola se v průběhu roku 2018/2019  do podobných programů nezapojila. 

 

16.  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. 

 

17.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

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

výši 65 000,- Kč. Veškeré prostředky byly využity na prevenci rizikového chování.  

Na základě žádosti o finanční dotaci získala škola neinvestiční dotaci ve výši 

24 000,- Kč v rámci programu „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2018“.  

Veškeré prostředky byly využity na prevenci rizikového chování.  

Dne 16. 11. 2018 bylo schváleno poskytnutí dotace  

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011257 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání  Šablony II. (dále jen Šablony II.) ve výši 1 559 366,- Kč. Tyto prostředky může 

škola využívat v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 na: 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 8 hodin v oblasti osobnostně 

sociálního rozvoje a inkluze 

 Využití ICT ve vzdělávání 
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 Klub pro žáky ZŠ (klub zábavné logiky a deskových her) 

 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem; 

 Projektový den ve škole 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve školní družině v rozsahu 8 hodin v oblasti 

osobnostně sociálního rozvoje, čtenářské gramotnosti, ICT 

 Klub pro účastníky školní družiny (čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových 

her) 

 Projektový den ve školní družině 

 Projektový den mimo školní družinu 

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

 

Naplánované aktivity jsou uskutečňovány průběžně, předpokládaný konec čerpání 

finančních prostředků je 31. 12. 2020. 

Škola nadále spolupracuje s Asociací sportu dětí a mládeže, z. s. Chomutov. Díky 

této spolupráci jsme získali bezplatně do užívání sportovní náčiní a workoutové hřiště 

v celkové výši 46 697,- Kč. 

V rámci spolupráce s Úřadem práce ČR byly poskytnuty dotace na následující 

pracovní pozice: 

 pomocník v kuchyni – 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 

 pomocný asistent pedagoga – 1. 9. 2018 – 30. 6. 2019 

Škola je dlouhodobě zapojena do programu Ovoce do škol, Mléko do škol.  

Žáci školy mají možnost si zakoupit mléčné výrobky za cenu dotovanou 

z evropských fondů.  

 

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

plnění úkolů ve vzdělávání 

 

18.1. SRPDŠ - Sdružení rodičů, přátel dětí a školy 

Také ve školním roce 2018/2019 nadále při škole pracovala tato dobrovolná 

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

Funkci předsedy SRPDŠ vykonávala Kateřina Vyhlasová.  
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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 konaly 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 stanoviska, přijímá 

nápravy. V případě časté neúčasti některých jednotlivých rodičů je vyzývá k návštěvě školy. 

Ve školním roce 2018/2019 se konaly pravidelné konzultace pro rodiče, vždy 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. 

 

18.2. 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.  

K 1. 1. 2019 byla odbory a vedením školy odsouhlasena a podepsána nová Kolektivní 

smlouva.  

K 30. 6. 2019 byla činnost odborů při Základní škole Chomutov, Březenecká 4679 

ukončena z důvodu nízkého počtu členů. 
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18.3. Školská rada 

viz bod 1.1 

 

18.4. 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 

 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  
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19.  Komentář 

Školní rok 2018/2019 považuji za zdařilý, a to jak při naplňování rámcového 

vzdělávacího programu, tak při nadstandardních mimovýukových aktivitách. 

Naší snahou je nadále pokračovat v systematické práci s žáky v běžné základní 

škole a zároveň dle našich možností pracovat s žáky s potřebou podpůrných opatření.  

Stále klademe velký důraz 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 poznávali Jižní Ameriku, její tradice, 

zvyky a kulturu. Pokračovali jsme s úspěchem v organizaci tzv. třídnických dnů, které jsou 

věnované kohezi třídních kolektivů a práci třídního učitele s žáky.  

Úspěšně jsme oslavili 100. výročí založení samostatného Československa. Naši 

žáci pod vedením svých vyučujících připravili putovní interaktivní výstavu mapující české 

dějiny s významnými osmičkami. Součástí výstavy byly obrazy žáků, komiks a také 

jednoduché kvízy k zamyšlení. 

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. Den 

otevřených dveří se koná pravidelně v době před zápisy dětí do 1. tříd. 

Opět jsme zorganizovali turnaj ve florbalu pro žáky základních škol z celého okresu 

Chomutov, tentokrát počtvrté. Jedná se o již tradiční a očekávanou akci v Městské 

sportovní hale, které se účastní žáci z celého okolí. V letošním roce jsme využili možnosti 

požádat o finanční dotaci Statutární město Chomutov. Žádost byla úspěšná a my tímto 

děkujeme Městu Chomutovu za finanční příspěvek, který byl použit na pronájem sportovní 

haly a nákup pohárů a medailí pro všechny zúčastněné malé sportovce. 

Finanční příspěvek od Statutárního města Chomutova jsme získali také na další z již 

tradičních akcí školy – Fesťáček – Vítání prázdnin. V závěru školního roku se scházíme 

s rodiči, prarodiči a přáteli školy na školním hřišti při celodenní akci, kde hlavní slovo mají 

naši žáci. V tento den mají možnost ukázat svým rodinám a kamarádům svá vystoupení ve 

zpěvu, tanci, recitaci a dalších aktivitách, a to na velkém zastřešeném podiu. K tomu mohou 

všichni návštěvníci ochutnat něco dobrého k snědku nejen z naší školní jídelny. 

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

středními, Chomutovskou knihovnou, Muzeem či chomutovským magistrátem.  
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Důležitou součástí je zajištění bezproblémového chodu školy, zejména pak zajištění 

každodenního provozu, drobných oprav i větších rekonstrukcí. V tomto školním roce byla 

dokončena velká rekonstrukce v rámci IROP. V naší škole byly zrenovovány dvě učebny 

jazyků, školní dílna, školní poradenské pracoviště a dvě bezbariérové toalety. Dále pak 

z fondu oprav města byly vyměněny podlahové krytiny ve všech šesti odděleních školní 

družiny za hygienicky vyhovující linoleum. Mohu říci, že se nám dlouhodobě daří 

rekonstruovat prostory školy tak, aby vyhovovaly dnešním moderním požadavkům. 

Na tomto místě bych ráda poděkovala všem pracovníkům školy za jejich obětavost, 

flexibilitu a spolupráci ve všech směrech chodu naší školy. To, že škola funguje, je práce 

všech jejích zaměstnanců bez rozdílu pracovní pozice. 

Vážím si práce pedagogů, asistentů pedagoga i vychovatelek ve školní družině. 

Práce s dětmi je radostná a inspirující, ale zároveň psychicky vyčerpávající a namáhavá. 

Aktivity, které pedagogové svým žákům nabízejí, jsou úžasné a věřím, že naši žáci díky 

svým učitelům budou na svá školní léta rádi vzpomínat.  

Velký dík patří také všem ostatním zaměstnancům školy, od pracovnic v kanceláři, 

přes uklízečky, školníka až po paní kuchařky v čele s vedoucí školní jídelny. Svou práci 

odvádějí svědomitě, bez jejich obětavé práce by systém školy nemohl fungovat. 

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

poskytovat základní vzdělání na dobré úrovni. 
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20. Přílohy 

Příloha č. 1 .............................  Přehled prospěchu školy za 1. a 2. pol. šk. r. 2018/2019 

Příloha č. 2………………..………Souhrnná statistika tříd za 1. a 2. pol. šk. r. 2018/2019 

Příloha č. 3  .................................................................... Účetní závěrka k  31. 12. 2018 

Příloha č. 3 a  .......................................................... Rozbor hospodaření k 31. 12. 2018 

Příloha č. 4 …………………………………………….………Účetní závěrka k  30. 6. 2019 

Příloha č. 4 a  ............................................................ Rozbor hospodaření k 30. 6. 2019 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne 14. 10. 2019. 

 

V Chomutově dne 11. 10. 2019   

 

 

  

 Zpracovala a předkládá: 

    

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

  Ing. Vladimíra Nováková 

                                                    ředitelka školy 


