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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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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 s šesti pavilony. V roce 2021/2022 

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 2021/2022 měla škola 72 zaměstnanců (vč. 2 pracovnic na 

rodičovské dovolené). Dále počty uvádím bez pracovnic na rodičovské dovolené. 

Pedagogických pracovníků bylo 52, z toho 2 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.), 5 vychovatelek školní družiny a 9 asistentek pedagoga. 18 

pracovníků je nepedagogických, jedná se o 3 THP zaměstnance, školníka, 7 uklízeček, 6 

zaměstnanců školní jídelny a 1 školní asistentku.  

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 2021/2022 navštěvovalo k 30. 9. 2021 naši školu 596 žáků, z toho 

323 žáků na 1. stupni, 273 na 2. stupni. Z celkového počtu bylo 83 žáků se SVP. Části žáků 

s SVP je na základě doporučení pedagogicko – psychologické poradny doporučen a 

přidělen asistent pedagoga. Ten se žákovi ve vyučovacích hodinách soustavně věnuje, 

přistupuje k jejich potřebám individuálně, pomáhá rozvíjet jejich pracovní a sociální 

dovednosti. Asistenti pedagoga jako podpůrné opatření jsou velkým přínosem nejen pro 

žáky samotné, ale také pro vyučující. Bez jejich pomoci by byli někteří žáci z každodenní 

výuky a kontaktu s vrstevníky vyloučeni. 
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Školní rok 2021/2022 se nesl ve znamení revize Školního vzdělávacího programu 

(dále jen ŠVP) na základě nově platného Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání (dále jen RVP), kdy školy mají povinnost změnit výuku informatiky nejpozději od 

školního roku 2023/2024. Nový RVP nabízel možnost postupného náběhu výuky nové 

informatiky. Naše škola se rozhodla učinit změny najednou a novou informatiku jsme začli 

učit od školního roku 2022/2023 ve všech ročnících naráz, tedy od 4. do 9. třídy. Znamenalo 

to pro celý pedagogický sbor celoroční práci na novém ŠVP, kdy se museli zapojit opravdu 

všichni. Kromě nového programu pro výuku informatiky zahrnovala práce také revizi 

stávajícího výukového obsahu a cílů vzdělávání napříč předměty. Pod taktovkou metodika 

ŠVP se vše podařilo a škola bude vstupovat do následujícího školního roku s novým ŠVP, 

který splňuje všechna kritéria nového RVP pro základní vzdělávání. 

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

výchovného poradce, kariérního poradce a školních metodiků prevence, kteří ve škole od 

tohoto školního roku působí dva. 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. Již v předminulém 

školním roce 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.  

Uplynulý školní rok se nesl ve znamení doznívání protiepidemických opatření, a to 

v podobě často nařizovaných karantén celých třídních kolektivů ze strany Krajské 

hygienické stanice. Toto období přetrvávalo od října do ledna. Od druhé poloviny školního 

roku jsme již mohli učit bez podmínek. Bohužel, i tento školní rok byl epidemií covid-19 

zasažen tím způsobem, že se opět nekonala řada soutěží a olympiád, v jiných letech zcela 

běžných a oblíbených, kterých se naši žáci rádi a často úspěšně účastnili.  

Vzhledem k finanční situaci zřizovatele nebyly škole poskytnuty žádné finanční 

prostředky z fondu oprav a nebyla tedy dokončena oprava lina na 1. stupni, kterou jsme 

původně na tento rok plánovali. Byly provedeny pouze nutné drobné opravy. 

Pod záštitou zřizovatele se nám podařilo zapojit do projektu IROP II., díky němuž 

v květnu 2022 započala rekonstrukce učeben chemie, fyziky a chemicko – fyzikální 

laboratoře. V tomto směru je nám Město Chomutov velmi nápomocné, také vzhledem 
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k tomu, že veškerou projektovou dokumentaci, zajištění dodavatelů a samotné 

rekonstrukce organizuje. 

Škola pokračovala v zapojení do dvouletého projektu Města Chomutova Společnou 

cestou zaměřenou na inkluzi. V rámci projektu může škola zaměstnávat školního asistenta, 

který se stal nedílnou součástí pracovního týmu. Jeho úkolem je zajišťovat a prohlubovat 

spolupráci školy a zákonných zástupců, hlavně v oblasti sociálně znevýhodněných rodin. 

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

finanční částku ve výši 504 362,- Kč. Finanční prostředky byly alokovány na využití ICT ve 

výuce spojené s nákupem dalších 40 ks tabletů, na kluby zábavné logiky a deskových her, 

na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem či na projektové dny ve výuce. 

Finanční prostředky budou čerpány průběžně již od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.  

V květnu 2022 jsme získali finanční prostředky od Krajského úřadu Ústeckého kraje 

na aktivity specifické primární prevence ve výši 18 960 a dále pak na dvouleté specializační 

studium pro metodiky prevence ve výši 49 980,- Kč. 

MŠMT také poskytlo škole finanční příspěvek na mobilní digitální technologie pro 

vytvořeni tzv. mobiliáře, ze kterého bude škola znevýhodněným žákům zapůjčovat základní 

digitální vybavení (notebooky, tablety apod.) ve výši 515 000,- Kč a dále finanční příspěvek 

ve výši 576 000,- Kč na digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a 

digitálních kompetencí. 

V rámci Národního plánu podpory návratu žáků do škol - škola obdržela částku ve 

výši 380 750,- Kč, která byla využita na doučování žáků v návaznosti na výpadek prezenční 

výuky způsobené pandemií covid-19. 

S místní akční skupinou (MAP II.) 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. 
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V současné době jsou prostory školy vytížené. Vyučování probíhá jak v kmenových, 

tak v odborných učebnách. Škola nemá k dispozici žádné volné učebny. 

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

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

využívat vybudované hřiště s herními prvky.  

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

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

aktivity sportovním organizacím či zájmovým klubům. 

Škola disponuje školním pozemkem včetně částečně vytápěného skleníku. Jeho 

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

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

pedagogové v rámci výuky i školní družina.   

Školní družina měla ve školním roce 2021/2022 5 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 2021/2022 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. 
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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  

 Světlo Kadaň 

 Nízkoprahové centrum Kamínek 

 

Také ve školním roce 2021/2022 při škole pracovala dobrovolná organizace 

SRPDŠ. Jednotlivé třídy zastupoval zvolený zástupce z řad rodičů žáků. Funkcí předsedy 

SRPDŠ byl nově zvolen Oto Schmieder.  

Organizace měla i nadále své vlastní finanční hospodaření. Příjmy tvořily převážně 

členské příspěvky a výtěžky ze sběrových akcí pořádaných školou (sběrové akce). 

Zástupci SRPDŠ z řad třídních důvěrníků se sešli v tomto školním roce dvakrát, 

v říjnu a v dubnu. 



Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 
 

10 

Ve školním roce 2021/2022 se konaly tři třídní schůzky a dále pak pravidelné 

konzultace pro rodiče pravidelně první úterý v měsíci.   

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

se velmi často stává, že rodiče problémových žáků se školou spolupracují jen sporadicky 

či nespolupracují vůbec. 

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 28. 6. 2021 

bylo zvoleno nové složení školské rady: 

Pedagogické pracovníky zastupuje:  Mgr. Jana Saloňová 

     Mgr. Lenka Linhartová 

Zákonné zástupce zastupuje: Ing. PhDr. Zdeněk Hejna  

Jitka Tamchynová 

Zřizovatele zastupuje:  Jana Pézrová 

     Mgr. Andrea Fricová 

Ve školním roce 2021/2022 se školská rada sešla dvakrát, v červenci pak per rollam 

hlasovali členové o novém ŠVP a úpravách ve školním řádu. Obě záležitosti školská rada 

schválila. 
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1.2. 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. 2021: 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA: 

počet žáků počet tříd 
prům. počet 
žáků na třídu 

prům. počet žáků na 
učitele 

596 I. st. - 15, II. st. - 12 22,074 

 
 17,028 (8 pracovníků 
pracovalo na snížený 

úvazek) 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA: 

počet žáků počet oddělení 
prům. počet žáků 

na oddělení 

150 5 30 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA: 

počet strávníků      počet pracovnic 

427 + 79 zaměstnanců 7 

 

ASISTENTKY PEDAGOGA: 

 

 

 

počet AP přepočteno 

9 5,1625 



Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 
 

12 

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

ve školském rejstříku 

Učební plány pro I. a II. stupeň školy – 2021/2022: 

  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 z přírodopisu 

                   Hudebně – dramatická výchova 

                   Konverzace v anglickém jazyce 

8. ročník – Sportovní výchova 

                   Společensko – vědní seminář 

                   Praktika ze zeměpisu 

                   Konverzace v anglickém jazyce 

 9. ročník – Sportovní výchova 

                   Společensko – vědní seminář 

                   Konverzace v anglickém jazyce 

   

2.1. Rámcový rozpis personálního zabezpečení činnosti školy 

Celkový počet pracovníků  72 (z toho 2 na RD) 

z toho (stav k 30. 9. 2021, bez rodičovské dovolené): 

učitelů celkem/přepočtený stav        38/36,1359 

 z toho učitelů  

I. stupeň/přep.     15/14,6362 

II. stupeň/přep.    20 /18,4997 

 vedení školy     3/3 

asistentů pedagoga/přep.    9/5,1625 

školní asistent    1/1 

vychovatelé ŠD/přep.   5/5 

školní jídelna/přep.              6/6 

THP/přep.    3/2,5 

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

Nástup:   

 Učitelka I. st.   1 zaměstnanec 

 Učitel/ka II. st.   1 zaměstnanec 

 AP    1 zaměstnanec 

 

2.3. Odborné metodické orgány 

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

záležitostmi týkající se příslušných vzdělávacích oblastí. 

Sekce 

 MS  I. st.    ved. Mgr. Ivana Kopecká 

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

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

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

 PK Cj   ved. Mgr. Michaela Jarešová 

 PK  VV, HV  ved. Mgr. Petra Fiala 

 

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

 

VEDENÍ ŠKOLY 

Ing. Vladimíra Nováková ředitelka školy 

Mgr. Josef Karhan ZŘ 

Mgr. Alena Nazarčíková statutární ZŘ 

TŘÍDNÍ UČITELÉ I. STUPNĚ 

Mgr. Veronika Urbanová I. A 

Mgr. Marcela Bartošová I. B 

Mgr. Michaela Martínková I. C 

Mgr. Jiřina Iglerová II. A 

Mgr. Ilona Křížová  II. B 

Mgr. Lenka Linhartová  II. C 

Mgr. Iveta Matošková III. A 

Mgr. Veronika Šourková III. B 

Michaela Šachová III. C 

Mgr. Ivana Kopecká IV. A 

Mgr. Miroslava Hüblová IV. B 

Mgr. Martina Soukupová IV. C 

Mgr. Zdeňka Kořínková V. A 

Mgr. Angela Doubravová V. B 

Mgr. Jana Šlaufová V. C 

TŘÍDNÍ UČITELÉ II. STUPNĚ 

Mgr. Dana Wachtfeidlová Fisková VI. A 

Mgr. Jaromír Hokr VI. B 

Mgr. Martina Jirková VI. C 

Mgr. Jana Vildová VII. A 

Mgr. Tomáš Polcar VII. B 

Mgr. Jaroslava Čihařová VII. C 

Mgr. Pavlína Jakabová VIII. A 

Mgr. Jana Olišarová VIII. B 

Mgr. Michaela Šorsáková VIII. C 

Mgr. Michaela Jarešová IX. A 

Mgr. Jana Saloňová IX. B 

Mgr. Dagmar Sochorová IX.C       

UČITELÉ BEZ TŘÍDNICTVÍ 

Mgr. Jiří Sajner   

Soňa Axmanová  

Mgr. Anzhelika Mostová  

Mgr. Petra Fiala  

Mgr. Hana Krákorová  

Mgr. Simona Fottrová  

Bc. Terezie Repiská   

Ing. Jiří Hercík  
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VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Bc. Kamila Lísová 
vedoucí 

vychovatelka 

Ilona Guskeová  

Pavlína Berešová  

Gabriela Chlustinová  

Petra Hejtmánková  

ASISTENTKY PEDAGOGA 

Vlasta Polcarová  

Jitka Heclová  

Gabriela Komárová  

Romana Kučerová  

Věra Legatová   
Marie Chlupová   

Hana Galuszková  

Miroslava Doubková  

Naděžda Mikešová  

Katrin Holečková – školní asistent  
THP 

Michaela Adamová účetní 

Jana Malcovská sekretářka 

Věra Buchtová administr. pracovník 

IT Inovation (dodavatelsky) správce sítě 

ŠKOLNÍ JÍDELNA  

Jitka Landsmanová vedoucí školní 
jídelny 

Hana Budíková vedoucí kuchařka 

Lýdie Špiváková  pomocná kuchařka 

Vlasta Tesařová kuchařka 

Jana Žižková pomocná kuchařka 

Michaela Livorová pomocná kuchařka 

ÚDRŽBA 

Karel Franěk školník 

UKLÍZEČKY 
 

 

Miroslava Čarnogurská  

Jana Toušková  

Zuzana Jedličková  

Denisa Jandáková  

Alena Římsová  

Brigita Hartmanová  
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4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a 

následném přijetí do školy 

4.1. Změny v počtu žáků v průběhu roku 

 Celkem I. stupeň II. stupeň 

k 30. 9. 2021 596 323 273 

k 31. 3. 2022 621 338 283 

k 30. 6. 2022 637 346 291 

 

4.2. Údaje o počtu zapsaných dětí do 1. ročníku 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 se konal v dubnu 2020. 

Poprvé k zápisu přišlo 67 

Po OŠD 24 

Z toho po dodatečném OŠD 2 

Zapsáno celkem 91 

Z toho počet žádostí o OŠD 23 

1. 9. 2020 skutečně nastoupilo 66 

 

4.3. Údaje o vycházejících žácích 

ročník počet žáků gymnázia SOU + SŠ 

7. 4 1 
0 (2 žáci nepodali 

přihlášku k dalšímu 
vzdělávání) 

8. 7 0 
5 (2 žáci nepodali 

přihlášku k dalšímu 
vzdělávání) 

9. 62 4 58 

 

 

5. Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

Škole se po dvou letech náročného období, kdy škola byla velmi dlouhou dobu pro 

prezenční výuku uzavřena, daří naplňovat cíle, které si stanovila ve svém školním 

vzdělávacím programu. 

V oblasti záměru naučit žáky znalostem a dovednostem, jež budou prakticky 

využívat ve svém životě, škola své cíle uskutečňuje. Podstatou je zaměřit se na činnosti 

praktické, k čemuž slouží využívání skupinové práce, projektové výuky apod. Škola aktivně 

využívá nové informační technologie, je momentálně vybavena novou IT technikou 
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v podobě jak zrekonstruovaných učeben cizích jazyků a IT, tak v podobě tabletů 

využívaných při výuce. 

V současné době se snažíme o rozvoj hlavně v oblasti mezilidských vztahů, neboť 

pociťujeme, že právě zde došlo v době uzavření škol ke značnému brzdění vývoje u našich 

žáků. Žáci momentálně špatně spolupracují mezi sebou, objevují se konflikty a 

nedorozumění, které neumí řešit, a dochází tak často k použití násilí. Proto jsme se rozhodli 

v novém školním roce klást důraz na aktivní spolupráci jak mezi žáky, tak mezi žáky a 

učiteli. Navýšíme četnost třídnických dnů, do kterých zařadíme aktivity zaměřené na vztahy, 

stmelování kolektivu apod. Také vyučující absolvují praktické semináře na práci se třídou a 

na způsob vzájemného hodnocení. Věříme, že tyto aktivity budou pro všechny zúčastněné 

přínosem. 

Co se týká cílů v oblasti mimoškolních aktivit, cíle jsme naplnili pouze částečně 

vzhledem k protiepidemickým opatřením. Přes všechny překážky se nám dařilo žáky zapojit 

do kroužků organizovaných školou nebo jejími partnery (balet, moderní gymnastika, florbal, 

rybářský kroužek, Veselá věda, kroužky v rámci školní družiny, pěvecký sbor žáků 1. st.). 

Věřím, že příští rok bude i na tyto aktivity ještě bohatší. 

Stále řešíme ve zvýšené míře častou absenci, špatnou spolupráci zákonných 

zástupců se školou, výchovné problémy žáků apod. Velmi se nám v tomto směru osvědčila 

spolupráce s OSPOD Chomutov a také s terénní sociální pracovnicí Magistrátu města 

Chomutova, pí Hejkalovou, která se školou dlouhodobě spolupracuje a pomáhá řešit vzniklé 

problémy, např. i návštěvou v rodinách či účastí na jednáních se zákonnými zástupci žáků. 

  

Hodnocení metodických orgánů školy 

5.1.1.  Hodnocení metodického sdružení 1. stupně 

V tomto školním roce se metodické sdružení 1. stupně sešlo celkem čtyřikrát. 

1. schůzka se konala v přípravném týdnu 27. 8. 2021. V programu bylo:    

- Klasifikace bude probíhat pouze v elektronické podobě 

- Vedení třídní dokumentace TK, TV 

- Úvazky jednotlivých vyučujících 

- Zvýšení poplatku SRPDŠ na 150,- Kč 

- Nabídka kroužků 

2. schůzka se konala 17. 2. 2022. Projednáno bylo:  
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      -      Doučování – Národní plán podpory návratu dětí do škol (elektronicky) 

      -      Plánované akce – divadlo pro 1.- 3. tř., plavání zahájeno 21. 4. (2. – 4. tř.)  

      -      Možnost doučování – „KAMÍNEK“, Velikonoce – tvořivé dílny na Lesné 

3. schůzka se konala 30. 3. 2022.  V programu bylo:  

-  Úpravy ŠVP – od 1. 9. 2022  

-  Zápis do 1. tříd (6. 4. a 7. 4. 2022) v učebnách 1. tříd - rozpis vyučujících 

4. schůzka se konala dne 7. 6. 2022. Projednáváno bylo: 

- Plán akcí v závěru školního roku 

- Knižní odměny 

- Doplnit záznamy v TK – dopsat průřezová témata 

- Psaní KP + odevzdat rozbor 

- Objednávka pracovních sešitů pro příští školní rok 

- Objednávky sad malých sešitů a čtvrtek pro příští školní rok 

- Přihlášky do ŠD 

- Třídnictví, úvazky a přidělení učeben pro příští školní rok 

- Úpravy ŠVP – informace Mgr. L. Linhartová 

Na všech schůzkách MS byla přítomna Mgr. Alena Nazarčíková – zástupkyně 

ředitelky pro 1. stupeň.              

5.1.2. Předmětová komise ČJ - D - VKO – SVS 

Předmětová komise se schází třikrát ve školním roce. Schůzky jsou naplánovány 

vždy na začátek školního roku, na konci 1. pololetí a před ukončením 2. pololetí. 

Předmětová komise pracovala ve složení: Mgr. Jana Saloňová (předsedkyně PK), 

Mgr. Josef Karhan (ZŘŠ), Mgr. Martina Jirková, Mgr. Tomáš Polcar, Mgr. Dana Fisková-

Wachtfeidlová, Bc. Terezie Repiská, Mgr. Jana Olišarová, Mgr. Simona Fottrová, Soňa 

Axmanová. Úkoly stanovené na začátku školního roku byly splněny.  

Žáci 6. a 7. ročníku se téměř na začátku školního roku zúčastnili divadelního 

představení Mauglí v Mostě. I nadále spolupracujeme s tímto divadlem, se kterým má naše 

škola výborné vztahy. V lednu proběhla okresní kola olympiád z českého jazyka a dějepisu, 

kde se naši žáci rozhodně neztratili. Žákyně 9. třídy skončila na 5. místě v okresním kole 
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olympiády z českého jazyka a své první soutěžní zkušenosti zde sbírala žákyně 8. třídy. 

Žák 9. třídy skončil na 9. místě olympiády z dějepisu a žákyně 9. třídy se umístila na 19. 

místě ze 40 soutěžících. 

Škola se zapojila do celorepublikového projektu D+, který podporuje historickou 

gramotnost a opírá se o badatelskou metodu. Na naší škole se tak testuje tzv. HistoryLab 

(historická laboratoř), se kterým se žáci učí pracovat. Do projektu se zapojily deváté třídy a 

skupina SVS 8. ročníku paní učitelky J. Saloňové. 

Vyučující českého jazyka si velmi pochvalují spolupráci s chomutovskou knihovnou, 

která v rámci tvz. MAPu rozjela půjčování „knižních tašek“ do škol. Výborně fungují pracovní 

skupiny, které nabízejí řadu zajímavých seminářů. V září proběhl seminář na téma 

čtenářské gramotnosti s Novou školou, písařská dílna s chomutovským muzeem a 

komiksový seminář. 

Pro žáky vyučující připravili řadu zajímavých exkurzí. Žáci 6. ročníku navštívili 

chomutovskou radnici, v rámci projektu „Den hrdinství“ se uskutečnily exkurze Řopíků a 

žáci devátého ročníku navštívili Malou pevnost, Muzeum ghetta v Terezíně. 

Mezi vyučujícími funguje vzájemné sdílení dobré praxe, probíhají hospitace a 

konzultace. V tomto duchu bychom chtěli pokračovat i nadále. 

 

5.1.3. Předmětová komise cizích jazyků 

Předmětová komise cizích jazyků zahrnuje 10 pedagogů, šest vyučujících 

anglického jazyka, tři vyučující německého jazyka a jednoho vyučujícího ruského jazyka. 

Setkání předmětové komise cizích jazyků probíhalo vždy na profesionální úrovni a během 

uplynulého školního roku jsme se sešli celkem 4x. Pracovní aktivity byly rovnoměrně 

rozděleny mezi všechny učitele cizích jazyků a naplánované aktivity byly beze zbytku 

splněny. 

  

Nastavené vzájemné hospitace a konzultace probíhaly v naplánovaný čas, kdy 

každý vyučující se alespoň 1x účastnil hospitace u jiného učitele. Hospitace samotné jsou 

utvořeny a zaměřeny na osobní rozvoj učitele, na vzájemném předávání nabytých 

zkušeností a nových nápadů, aktivit a aplikování herních prvků do výuky. 

 



Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 
 

22 

Dále vyučující zodpovědně připravovali žáky nejen na školní kola, ale i na okresní 

kola olympiád. Pro 1. stupeň nebyla zorganizována žádná olympiáda. 

Pro 2. stupeň se konaly okresní olympiády na gymnáziu v Klášterci nad Ohří, které jsme se 

zúčastnili. 2 nejlepší žáci z proběhlého školního kola reprezentovali naši školu v anglickém 

a německém jazyce, kdy v německém jazyce se naši žáci umístili na 8. a 12. místě a 

v anglickém jazyce se naši žáci umístili na 9. a 12. místě. 

 

Komise MAP se letos konala 4x a dále nám byla 3x dána možnost zúčastnit se 

školení, kterou jsme plně využili. Jedno ze školení vedla naše kolegyně. Letos se do komise 

MAP aktivně zapojili 2 další členové cizích jazyků z naší školy, kteří se pravidelně zúčastnili 

naplánovaných sezení. Díky naší kolegyni se komise MAP nově otevřela i pro učitele 

německého jazyka, kterou také vedla, a která se dne 20.04.2022 konala na naší škole. 

 

Naplánované akce (např. divadlo v angličtině, olympiáda pro žáky 4. a 5. tříd, výlet 

do Británie a Německa), nebylo možno kvůli pandemii covid-19 a následným vládním 

opatřením uskutečnit. 

 

5.1.4. Předmětová komise M – F – Z - Inf 

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

Sochorové. 

Členové komise Mgr. Šorsáková, Mgr. Čihařová, Mgr. Hokr, Ing. Nováková, Mgr. 

Fisková, Mgr. Hercík, Mgr. Saloňová, Mgr. Polcar, Bc. Terezie Repiská splnili vytyčené 

úkoly stanovené na začátku školního roku. 

Vyučující matematiky se zapojili do šablon doučování žáků ohrožených školním 

neúspěchem a do doučování Národního plánu obnovy. Také byl veden kroužek deskových 

a logických her.  Předmětová komise pravidelně spolupracuje s ostatními vyučujícími 

matematiky a fyziky z jiných škol, která se letos sešla už dvakrát v rámci komise MAP 2 - 

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.  

V tomto roce jsme se připravovali na změnu ŠVP prezenčními školeními a webináři 

z informatiky. Od následujícího roku začneme pracovat podle upraveného ŠVP. 
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5.1.5.  Předmětová komise Ch – Př – Pč – Vkz 

V letošním školním roce se komise sešla třikrát (6. 10. 2021, 3. 3. 2022, 31. 5. 2022). 

Pracovní aktivity byly rovnoměrně rozdělené mezi všechny učitele a naplánované aktivity 

byly téměř splněny. Tento školní rok nás čekala úprava ŠVP podle aktualizovaného RVP 

zejména v předmětech chemie, přírodopis a praktické činnosti. V předmětu přírodopis jsme 

také museli upravit časovou dotaci v 9. ročníku na 1 hodinu týdne.   

 

Naplánované vzájemné hospitace a konzultace během školního roku probíhaly, 

každý vyučující si vybral a domluvil hodinu u jiného vyučujícího, aby načerpal inspiraci do 

svých hodin.   

 

Vyučující chemie a přírodopisu provedli tento školní rok tyto laboratorní práce: 

 

Ch 8. ročník – filtrace, pH 

Ch 9. ročník – koroze, modely molekul organických sloučenin 

Př 6. ročník – mikroskopování cibule, mikroskopování včely medonosné 

Př 7. ročník – poznávání listnatých stromů 

Př 8. ročník – dýchací soustava, optické klamy 

Př 9. ročník – vlastnosti minerálů, rozbor půdy, záhadný paleontologický objev   

 

Žáci se účastnili těchto soutěží a akcí: 

Projekt „Bádám, bádáš, bádáme aneb Sucho kolem nás“ - garant Mgr. Jakabová 

Mladý chemik Ústeckého kraje (listopad 2021)  - garant Mgr. Jakabová 

Hodina moderní chemie (květen 2022)   - garant Mgr. Jakabová 

Mini Globe Games (červen 2022) – starší žáci 3. místo - garant Mgr. Vildová 

 

Vyučující Mgr. Jakabová se opět zapojila do komise MAP 2 – polytechnika, kterou 

pravidelně navštěvovala. 

 

5.1.6.  Předmětová komise VV – HV 

 

V letošním školním roce se komise sešla celkem třikrát, v pedagogickém složení za 

výtvarnou výchovu Mgr. Anzhelika Mostová, Mgr. Soňa Axmanová, Mgr. Petra Fiala a Mgr. 

Martina Jirková, za hudební výchovu pak Mgr. Petra Fiala. Pracovní aktivity byly 

rovnoměrně rozděleny mezi všechny učitele a naplánované aktivity byly téměř splněny. 

V tomto školním roce jsme očekávaly úpravu ŠVP podle aktualizovaného RVP a to se 



Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 
 

24 

týkalo zejména předmětu výtvarná výchova. Zde byl upraven ŠVP ve všech ročnících a 

časová dotace 7. ročníku byla zkrácena na 1 hodinu týdně.   

 

Naplánované vzájemné hospitace mezi vyučujícími byly uskutečněny. Vyučující se 

tak mohli obohatit o další inspiraci od svých kolegů.  

 

Za tento školní rok se v předmětu hudební výchovy neuskutečnila žádná pěvecká 

soutěž vzhledem k částečnému omezování z důvodu covid onemocnění. Žáci II. stupně 

zazpívali v chomutovském atriu na „Chomutovských Vánocích“ a navodili tak vánoční 

atmosféru zpěvem tradičních českých koled. Z výtvarné výchovy se pak žáci zúčastnili 

školní výtvarné soutěže, pod názvem „Moje oblíbené zvíře v neobvyklém prostředí“. 

Vítězné kresby byly vystaveny ve školních prostorách a vítězové byli řádně odměněni.  

 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacím 

programem pro základní školy 

Přehled prospěchu školy za 1. a 2. pololetí školního 2021/2022 a souhrnná statistika 

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

 

7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a 

zajištění podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, 

mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

Všeobecné údaje o cílech prevence sociálně patologických jevů jsou zpracovány 

v minimálním preventivním plánu pro školní rok 2021/2022.  

Ve spolupráci s vedením školy byly řešeny nejčastěji drobnější problémy 

a prohřešky žáků v oblasti chování a prospěchu.  

Ve školním roce 2021/2022 byl zpracován projekt, díky němuž byla od zřizovatele 

získána finanční dotace 62 800,- Kč na preventivní činnost žáků 6. ročníku a některých 

aktivit spojených s prevencí rizikového chování.  

Na škole pracuje Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP). ŠPP tvořili Mgr. 

Pavlína Jakabová (školní metodik prevence), Mgr. Michaela Martínková (školní metodik 

prevence pro 1. st.), 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 
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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, škola žáky intenzivně 

zapojuje do pravidelné pedagogické intervence, kterou vedou pedagogové školy. S ŠPP 

úzce spolupracuje vedení školy, které se účastní některých jednání s žáky či zákonnými 

zástupci a spolupracuje s orgány péče o dítě. 

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, 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. 

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 

Říjen – 
červen 

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

Žáci 1. – 9. 
ročníku 

Třídní učitelé 
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- V době 
distanční 
výuky se 
konaly 
třídnické 
hodiny 
pravid. 
Online 

Celoročně 

Koheze třídních 
kolektivů 
(Třídní výlety, 
spaní ve škole) 
 

Žáci 1. – 9. 
ročníků 
 

Třídní učitelé 
 

 

V tomto školním roce jsme obnovili činnost našich „peeristů“ pod vedením Mgr. 

Tomáše Polcara. Žáci vyšších ročníků se aktivně zapojili do práce a již začali předávat své 

znalosti, dovednosti a zkušenosti mladším spolužákům. 

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

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

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

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

s příslušným třídním učitelem. 

7.3. 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 
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Letní radovánky 
 

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

 

7.4. PEER program  

V tomto školním roce z důvodu covidových opatření nebylo možné 

provést všechna setkání peeristů. Během posledního čtvrtletí 

proběhlo několik setkání, kde docházelo ke zpracování tématu 

Přátelství, vytvoření prezentace, vyhledání a výběr didaktických 

her a následně zkoušení. Posléze proběhla peer akce ve třídě III.C 

s paní učitelkou Šachovou. Třída pracovala velmi aktivně a program se jim 

líbil. Peeristé si akci s žáky taktéž užili. Akce proběhla v režii peeristů velmi hezky, 

přátelsky, připraveně a účelně. Souhra mezi skupinami proběhla na jedničku. Na závěr 

proběhlo focení, společné shrnutí a rozbor hodiny s peeristy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. Hodnocení Školního poradenského pracoviště 

Členové školního poradenského pracoviště: 

Mgr. Hana Krákorová – výchovný poradce pro výchovnou a výukovou oblast 

Ing. Vladimíra Nováková – ředitelka školy 

Mgr. Alena Nazarčíková – zástupkyně ředitelky pro I. Stupeň 

Mgr. Josef Karhan – zástupce ředitelky pro II. stupeň 

Mgr. Jiří Sajner – výchovný poradce pro kariérové poradenství  
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Mgr. Michaela Martínková – školní metodik prevence pro I. Stupeň 

Mgr. Pavlína Jakabová – školní metodik prevence pro II. stupeň 

Katrin Holečková – školní asistent 

Priority pro školní rok 2021/2022: 

1. Pokračovat a rozvíjet efektivní výuku v případě vyhlášení distanční formy 

vzdělávání  

2. Překonávání komunikačních bariér mezi školou a rodinou 

3. Práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a se žáky se spec. 

Vzdělávacími potřebami  

4. Utváření pozitivních vztahů mezi žáky, vytváření klimatu důvěry a spolupráce mezi 

žákem a učitelem 

5. Podpora nadaných žáků 

6. Zajištění efektivní náplně Peer programu 

 

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) je zařízení, které představuje 

vzájemně propojený celek výchovné oblasti školy (výchovné a kariérové poradenství) a 

preventivní oblasti školy (primární prevence) a jeho hlavním cílem je poskytování 

poradenských služeb ve škole. Pracovníci ŠPP úzce spolupracují s jednotlivými třídními 

učiteli a ostatními vyučujícími. Výchovný (poradenský) a preventivní tým byl v tomto školním 

roce složený z ředitelky školy, zástupců ředitelky školy, výchovných poradců a školních 

metodiků prevence.  

Školní poradenské pracoviště bylo v tomto školním roce posíleno o pozice školních 

metodiků prevence pro I. A II. stupeň. V rámci projektu pracuje na naší škole školní 

asistentka Katrin Holečková a terénní sociální pracovnice Petra Hejkalová, DiS. Hlavní 

aktivity školní asistentky směřovaly k podpoře sociálně znevýhodněných dětí a dětí se 

zhoršeným prospěchem. Terénní sociální pracovnice zajišťovala pružnější komunikaci 

mezi školou a jednotlivými rodinami, případně mezi školou a OSPOD či NZDM.  

ŠPP se scházelo pravidelně 1x týdně a řešilo plánované i aktuální situace na škole. 

V průběhu celého školního roku docházelo k vzájemným konzultacím mezi jednotlivými 

členy ŠPP dle potřeb a aktuální situace.  

Hlavní cíle školního poradenského pracoviště stanovené programem pro rok 

2021/2022 směřovaly k zajištění efektivní výuky v případě distanční formy vzdělávání. 

Škola nadále využívá jednotné platformy google classroom, ve které probíhá online výuka. 
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Většina pedagogů tuto platformu využívá i jako součást své výuky. Jde zejména o 

poskytování materiálů, odkazů na procvičování, zadávání úkolů, projektů atd. 

Informovanost zákonných zástupců a žáků probíhala zejména formou elektronické 

žákovské v systému Bakalář.   

Žáci ze sociokulturně znevýhodněného prostředí fungovali v období distanční formy 

vzdělávání v tzv. offline režimu, který spočíval zejména vypracováváním pracovních listů. 

Předávání materiálů zajišťovali třídní učitelé, případně školní asistentka.  

Dle legislativy je přidělení PO 1 v kompetenci školy. V tomto školním roce byly 

zachovány všechny hodiny pedagogické intervence a to z důvodu případného dopadu 

distanční výuky na tyto žáky. 41 žákům byly poskytovány hodiny pedagogické intervence, 

které byly zaměřeny na jejich individuální specifika.  Současně probíhala podpora takto 

znevýhodněných žáků formou doučování v rámci Národního plánu podpory. Přesto stále 

přetrvává relativně vysoký počet žáků s nechutí ke školní práci a nezájmem o plnění 

základních školních povinností, které se objevily v loňském školním roce v důsledku 

probíhající distanční výuky. V této problematice se velmi osvědčily služby terénní sociální 

pracovnice, která zajišťovala komunikaci mezi školou a problematickými rodinami. Pokud 

se nepodařilo přesvědčit rodinu pro spolupráci tímto způsobem, byla svolána výchovná 

komise, kde byli zákonní zástupci i žáci poučeni o nutnosti zajištění povinné školní 

docházky a případných důsledcích. 

Pedagogická intervence je v současnosti standardní náplní pedagogické práce 

školy. V poskytování tohoto podpůrného opatření jsme respektovali doporučení ze strany 

školských poradenských zařízení a dále doporučení jednotlivých vyučujících. Ve školním 

roce 2021/2022 bylo poskytováno celkem 20 pedagogických intervencí pro 41 žáků. Na 

poskytování se podílelo 14 pedagogů a 5 asistentů pedagoga. Jednalo se zejména o 

skupinové pedagogické intervence (75 %) v celkovém počtu od dvou do čtyř žáků a 

v rozsahu 1 hodina týdně konané v době mimo vyučování od poloviny září do poloviny 

června. Zákonní zástupci byly s poskytováním řádně seznámeni a vyjádřili písemný 

souhlas. Většina pedagogických intervencí byla zaměřena zejména na procvičování učiva, 

tvorbu pomůcek (přehledy učiva, postupy, pravidla atd.), dopomoc v nalezení vhodného 

učebního stylu a podporu pracovních návyků. Jednalo se zejména o žáky z málo 

podnětného rodinného prostředí či žáky s nižšími rozumovými schopnostmi. Tyto 

intervence byly zajišťovány vyučujícími nebo asistentkami pedagoga. Další část byla 

zaměřena kromě procvičování učiva i na podporu a rozvoj paměti, hrubé i jemné motoriky, 

pravolevé orientace, zlepšení koncentrace pozornosti, zlepšení čtenářských dovedností a 

obohacování slovní zásoby a tím vyjadřovacích schopností. Tyto intervence byly 
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poskytovány zejména pedagogy. Jedna pedagogická intervence byla zajišťována vyučující 

českého jazyka a zaměřena na žáky s odlišným mateřským jazykem. 

U žáků, kteří měli pravidelnou účast na pedagogických intervencích, došlo 

k výraznému zmírnění či eliminaci školní neúspěšnosti, k posílení sebevědomí a zlepšení 

práceschopnosti a samostatnosti žáka. Část pedagogických intervencí byla vyhodnocena 

jako neefektivní, a to zejména z důvodu časté neúčasti a nespolupráce žáka, ale i 

zákonných zástupců. 

Předmět speciálně pedagogické péče byl školskými poradenskými zařízeními 

doporučeno ve školním roce 2021/2022 u 5 žáků. Byly poskytovány dva předměty 

speciálně pedagogické péče, které byly zajišťovány Mgr. Simonou Fottrovou, jež splňuje 

kvalifikační předpoklady. Zaměřeny byly zejména na rozvoj grafomotorických dovedností, 

rozvoj vizuálně percepčních dovedností, rozvoj sluchového vnímání, rozvoj mluvené řeči a 

její reprodukci, nácvik prostorové orientace, posilování paměti, rozvoj koncentrace 

pozornosti, atd. Pravidelná docházka a dobrá spolupráce zajistila pokroky a zlepšení 

v jednotlivých oblastech. 

Vzhledem k nárůstu počtu žáků s odlišným mateřským jazykem a nulovou znalostí 

českého jazyka v druhém pololetí školního roku 2021/2022, byla poskytována speciální 

výuka hrazená z Národního plánu podpory v celkové dotaci 2 hodiny týdně. Na této výuce 

se podíleli vyučující se znalostí ruského či ukrajinského jazyka.  

U dvou žáků bylo ve školním roce 2021/2022 identifikováno nadání školským 

poradenským zařízením.  Přesto podporujeme žáky s různými typy nadání v rámci školy. 

Podpora je poskytována zejména ve výuce formou rozšiřujícího učiva, diferenciované 

výuky, poskytováním logických úkolů a problémových úloh. Žáci mohli navštěvovat klub 

deskových her či různorodě zaměřené kroužky poskytované vyučujícími, školní družinou či 

externími organizacemi (např. Veselá věda). 

Škola i celý vzdělávací systém byl v druhém pololetí také podroben náročné situaci 

související s válkou na Ukrajině a přílivem žáků s odlišným mateřským jazykem. Podporu, 

adaptaci i komunikaci s těmito novými žáky zajistilo zejména vedení školy.  

Součástí školního preventivního programu je mimo jiné i to, aby se preventivní 

výchovně vzdělávací působení stalo součástí výuky, což se dařilo. Ve vyučovacích 

předmětech byli žáci vedeni ke zdravému životnímu stylu a prevenci rizikového chování, 

zejména se jednalo o prevenci závislostí, záškoláctví, kyberšikany atd. Akce, které byly 

naplánovány, byly zaměřené hlavně na podporu pozitivních vztahů, spolupráce a slušného 

chování. Všechny akce byly velmi vydařené. V rámci této myšlenky byly zrealizovány 
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kohezní výjezdy 6. ročníků, které hodnotíme jako velmi přínosné. Nově proběhlo zavedení 

patronátu 9. ročníků v 1. třídách. Žáci devátých ročníků podporovali a formou peer aktivit 

se podíleli nejen na vzdělávání, ale také na upevňování správných návyků a postojů. 

Kariérní poradce poskytoval po celý rok aktuální informace. Žáci obdrželi přihlášky 

na SŠ a všechny zápisové lístky byly včas předány. Probíhaly zejména individuální 

konzultace. Vyučující českého jazyka a matematiky poskytovali podporu při přípravě na 

přijímací zkoušky. 

Přestože neustále dochází k výrazným změnám v legislativě, v úpravách v péči o 

žáky se SVP, opět docházelo k různým formám distanční výuky a nově nás zasáhla 

zkušenost se vzděláváním ukrajinských žáků, hlavní úkoly, které jsme si vytyčili v plánu, se 

nám dařilo plnit. Velmi dobrá spolupráce se ŠPZ, s NZDM i s ostatními institucemi byly 

přínosné. Poradenské služby začali využívat nejen žáci a jejich zákonní zástupci, ale i 

pedagogové. Vznikly a proběhly nové projekty a v osvědčených se úspěšně pokračovalo. 

V praxi jsme si ověřili prospěšnost vzájemné spolupráce, která probíhala nejen mezi 

jednotlivými členy poradenského pracoviště, ale i mezi vyučujícími napříč všemi ročníky a 

celou školou. 

 

7.6. Hodnocení školního metodika prevence 

V září byly do funkce školního metodika prevence nově jmenované Mgr. Michaela 

Martínková (školní metodik prevence pro 1. stupeň) a Mgr. Pavlína Jakabová (školní 

metodik prevence pro 2. stupeň).  

Během září se uskutečnily kohezní výjezdy 6. a 7. ročníků, které se vlivem loňské 

epidemiologické situace s covid-19 neuskutečnily. Kohezní výjezdy jsou realizovány ve 

spolupráci třídní učitel – školní metodik prevence a výchovný poradce a jsou zaměřeny na 

stmelení kolektivu, adaptace na novou třídní učitelku a vzájemné sebepoznání i poznání 

spolužáků. Jsou určené pro sblížení a upevňování kolektivu formou přednášek a interaktivní 

spolupráce na téma kamarádství, prevence sociálně patologických jevů a řešení různých 

situací spojených s těmito jevy. Součástí jsou hry na rozvoj logického uvažování a 

spolupráce mezi žáky, nechybí také sportovní vyžití a poznávání přírody.  Výjezdy jsou 

pořádané jako dvoudenní akce. Letos se uskutečnily v autokempu Červený Hrádek u 

Jirkova.  

V rámci stmelování kolektivu se třída 8. A zúčastnila programu od skautského 

institutu – SI třída, který reaguje na dopady distanční výuky na třídní klima. Jeho primárním 
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cílem bylo podpořit vztahy ve třídě pomocí kooperativních a pohybových her a 

zprostředkovat dětem radostný společný zážitek v bezpečném prostředí.  

Škola se letos zapojila do programu Hrdé školy, kdy během školního roku proběhlo 

několik akcí: 

– SUIT-UP DEN – 13. 10. 2021 – Gala den, díky kterému se naše škola proměnila do 

slavnostní atmosféry plné šarmantních žáků a učitelů. Oblékli jsme se do svého 

nejlepšího formálního oblečení a přišli jsme jako pravé dámy a praví gentlemani. 

S projektem souviselo i dodržování pravidel etiky a noblesního vystupování. 

– DEN ŠÍLENÝCH ÚČESŮ ČI KLOBOUKŮ – 10. 11. 2021 – Originální účes či klobouk, 

kterým šokujeme okolí! Upustili jsme uzdu své fantazii a vymysleli jakýkoliv účes, který 

na ulici jen tak nenajdeme.  

– projektové dny zaměřené na pomoc druhým – „Pošli to dál“ – VÁNOČNÍ DOBRÝ 

SKUTEK – 1. – 23. 12. 2021 – Během Vánoc jsme mysleli na druhé, kteří neměli takové 

štěstí jako my. Proto jsme si jako třída vybrali někoho, komu jsme chtěli na Vánoce 

udělat radost a koho potěšíme – vánoční přání pro domov důchodců, dopisy do domova 

důchodců, vystoupení, sbírka pro Klokánek, Ježíškova vnoučata, sbírka pro útulek. 

– TEPLÁKOVÝ DEN – 14. 1. 2022 – Tento den se nesl ve znamení pohodlí. Vzali jsme 

si své oblíbené tepláky a vyrazili do školy. Užili jsme si den maximální pohodičky a 

uvolnili své tělo od úzkých kalhot. 

– TÝDEN NETRADIČNÍCH BAREV – 14. – 22. 2. 2022 – Každý den v týdnu jsme se 

oblékli do jedné netradiční barvy. 

– RETRO DEN – 25. 3. 2022 – Ať už je to staré oblečení, účes, hračky z mládí nebo třeba 

discman, vezmeme to do školy! Užili jsme si den v retro stylu a pobavili se nad tím, kdo 

co přinese.  

– DEN BLÁZNIVÝCH PONOŽEK – 11. 5. 2022 – Vzali jsme si své nejbláznivější ponožky 

a šup s nimi do školy!  

Během školního roku se uskutečnilo několik třídních projektových dní, které byly 

zaměřené na kolektiv, posílení kolektivu, prevenci patologických jevů. Projektové dny se 

uskutečnily v říjnu v rámci Suit-up-day, kdy den byl zaměřený na seznámení se základními 

pravidly společenského chování, vytváření přátelského prostředí a pozitivní atmosféry 

v kolektivu žáků. Vyvrcholením bylo společné vyvození a postupné respektování pravidel 

soužití ve třídě – vytvoření tzv. třídních pravidel.  

Další projektový den se uskutečnil ve vánočním čase – vánoční dobrý skutek. 

V březnu se uskutečnil projektový den v rámci retro dne, kdy jsme se rozhodli s žáky probrat 

emoce posledních dní/ týdnů jako reakci na situaci na Ukrajině. Uvědomovali jsme si, že 
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nejsme politology, takže jsme se prioritně snažili vyvarovat tématu válka, ale spíše jsme se 

zaměřili na to, co se děje, jak nás to ovlivňuje, jak být psychicky v pohodě, na koho se 

obrátit, pokud mám problém…. V závěru dne jsme se odreagovali hrami z dob minulých 

nejenom v místnosti, ale i venku, a dokonce byla možnost si i zatancovat na diskotéce.  

Poslední projektový den tohoto školního roku se uskutečnil 22. 6. a tím byl 

„Olympijský běh“ pod záštitou T-mobile. Olympijskou hodnotou, která je letošním tématem, 

je výjimečnost. Výjimečností se rozumí snažit se nejlépe, jak jsme schopni, a to jak na 

hřišti, tak v životě. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, rozvíjet se a dosahovat zdravého 

propojení těla, vůle a mysli.  

Letošní školní rok jsme opět po delší době rozjeli „Peer program“ pod vedením Mgr. 

Tomáše Polcara, kdy si vybraní žáci 2. stupně připravili preventivní program pro žáky 3. 

ročníku.  

V září jsme se rozhodli vyzkoušet patronaci 9. ročníků nad 1. ročníky. Deváťák se, 

jako nejstarší žák na škole, orientuje ve školním prostředí, dokáže prvňáčkům pomoci, 

poradí a snaží se být vzorem ve všech oblastech. Je jeho parťákem i starším kamarádem. 

Patroni se s prvňáčky setkávají zejména při společných akcích, kde se rozvíjí spolupráce, 

komunikace i ostatní osobnostní a sociální složky.  

Metodičky se dvakrát týdně scházejí ke konzultaci klimatu ve třídách – jak na 

prvním, tak na druhém stupni. Vymýšlejí propojení a spolupráci mezi třídami na prvním a 

druhém stupni. Zvláštní zájem jsme v letošním roce věnovaly návratu do prezenční výuky, 

komunikaci a opětovné socializaci mezi žáky. V případě negativních projevů ve třídách 

jsme se věnovaly individuálním konzultacím s vyučujícím a také pohovorům se žáky. 

Blízkou spolupráci jsme navázaly s terénní pracovnicí OSPOD, která s námi každé úterý 

konzultuje postup a vývoj situace. Významnou roli sehrávají i neziskové organizace MOLO, 

Kamínek a klub Kámen, kam doporučujeme rodičům docházet při problémech s učením, 

špatných sociálních podmínkách i výchovných problémech.  

Zákonní zástupci mají možnost využít konzultačních hodin či individuální 

konzultace. 

V lednu byla podána žádost o účast v projektu ke grantové výzvě Krajského úřadu 

Ústeckého kraje v rámci programu „Prevence ÚK“, kde jsme žádali o grant na vzdělání 

metodiků (studium v rozsahu 250 hodin) pro metodičky. Žádost byla podpořena. 
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8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného 

rozvoje nepedagogických 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) 
10.11.-

10.12.2021 

V. Nováková, H. 

Krákorová  Jak řešit šikanu a kyberšikanu ve Vaší škole 

14.9.2021 A. Doubravová  Rozvíjíme čtenářskou a mat. gramotnost – 1. stupeň – webinář 

5.10.2021 M. Soukupová  Rozvíjíme čtenářskou a mat. gramotnost – 1. stupeň - webinář 

20.10.2021 H. Krákorová  Poradenský den - školní násilí 

25.10.2021 I. Matošková  Autismus 

20.10.2021 P. Jakabová  Poradenský den - školní násilí 

20.10.2021 M. Martínková  Poradenský den - školní násilí 

21.9.2021 J. Šlaufová  Rozvíjíme čtenářskou a mat. gramotnost – 1. stupeň - webinář 

15.11. 2021 

M. Martínková, P. 

Jakabová Problémové situace ve výuce 

24.11.,8.12.2021 

a 12.1.,26.1.2022 P. Jakabová  Webinář - učební úlohy ve výuce chemie na ZŠ  

23.11.2021  V. Šourková Webinář - geometrie činnostně v 1. - 3. ročníku 

7.12.2021 L. Linhartová  Webinář - Jak na nový RVP ZV ve škole 

15.12.2021 L. Linhartová  Webinář - Revize RVP ZV - startovací balíček 

10.11.-

10.12.2021 

V. Nováková, H. 

Krákorová  Jak řešit šikanu a kyberšikanu ve Vaší škole 

5.1.2022 L. Linhartová  Revize RVPZ - startovací balíček - Základy algoritmizace a programování  

2.2.2022 L. Linhartová  Revize RVP - startovací balíček - Vzdělávání koordinátorů změny 

11.1. a 18. 1. 

2022 Pedag. sbor Rizikové chování dětí a mládeže 

8.2.2022 L. Linhartová Revize RVP a nutné změny ŠVP 

4.2.2022 Pedag. sbor  Právo ve škole 

15.2.2022 P. Hejtmánková  Jak na zlobivého žáka  



Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 
 

35 

16-17.3.2022 H. Krákorová Jak zvládat všechny role výchovného poradce 

19.4.2022 P. Jakabová Skupinová intervize PrV-Praktické aktivity při výuce geologie v dig. podobě 

od 3.3.-

23.5.2022 L. Linhartová Rozvoj informatického myšlení u žáků 1.st. 

17.3.2022 

V. Nováková, J. 

Karhan, A. 

Nazarčíková Jak na nový RVP ZV ve škole, web. pro ředitele 

27.4.2022 L. Linhartová  Revize RVP ZV - Digi plovárna - Napříč předměty pro 1.st. 

14.6.2022 P. Jakabová  Nech půdu žít  

18.5.2022 L. Linhartová  Revize RVP - DIGI  kompetence  na 1 st.ZŠ 

11.5.2022 V. Nováková  Právo ve škole II 

20.6.2022 D. Sochorová Základy algoritmizace a programování – 2. stupeň 

10.6.-11.6.2022 K. Lísová  Celostátní seminář vychovatelek ŠD a ŠK 

1-2.7.2022 H. Krákorová Jak ubrzdit školní průšvih 

1-2.7.2022 V. Nováková Jak ubrzdit školní průšvih 

15-17.7.2022 H. Krákorová  Letní poradenské dny 

 

Nepedagogičtí pracovníci jsou pravidelně vzděláváni v rámci BOZP, pracovnice 

školní jídelny v rámci tzv. hygienického minima (srpen 2021). Dále se účastnili následujících 

seminářů či školení: 

27. 10. 2021 J. Landsmanová, vedoucí ŠJ Školní stravování, legislativa 

provoz a financování ŠJ 

20. 1. 2022 K. Franěk, školník Přísnější revize tech. zařízení ve 

škole v 2022 

21. 2. 2022 J. Landsmanová, vedoucí ŠJ Školní jídelny - webinář 

 

Z důvodu protiepidemických opatření se část seminářů konala v online prostředí a 

jejich nabídka byla velmi pestrá. Velká část webinářů se konala zdarma, čehož někteří 

vyučující využili velkou měrou. 

Škola klade důraz na další rozvoj a seberozvoj svých pedagogických pracovníků. 

Proto organizujeme společné semináře a školení na půdě školy. 

Dále má každý pedagogický pracovník možnost vzdělávat se v individuálně 

poskytovaných seminářích a školeních dle vlastního výběru a uvážení tak, aby byla 

prohlubována jeho profesionalita. 
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Institucionální vzdělávání (prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích zařízení 

včetně VŠ) ve školním roce 2020/21 absolvovali: 

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

(4. ročník) 

▪ Ing. Jiří Hercík – UJEP Ústí nad Labem – studium kvalifikačních předpokladů (2. 

ročník) 

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 jsme opět nabídli konání několika 

kroužků: 

✓ Rybářský kroužek pořádaný MO Českého rybářského svazu pod vedením p. 

Jaroslava Rúta 

✓ Florbalisté   

✓ Moderní gymnastika a balet 

✓ Veselá věda 

Zájmové kroužky byly naplánovány také v rámci školní družiny pod vedením 

zkušených vychovatelek. Konaly se následující kroužky: 

 Malí ajťáci (Pavlína Berešová) 

 Kroužek deskových her (Bc. Kamila Lísová)  

 Keramický kroužek „Šikovné ruce“ (Gabriela Chlustinová) 

 Výtvarný kroužek „Pastelka“ (Ilona Guskeová) 

 Kroužek vaření „Malí kuchtíci“ (Petra Hejtmánková) 

O kroužky byl opět velký zájem, bohužel z důvodu protiepidemických opatření 

nebylo možné je po celý rok organizovat a uskutečňovat. 
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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 

Nováková Vladimíra M 

Hokr Jaromír F 

Polcar Tomáš Aj 

Saloňová Jana Čj 

Axmanová Soňa Čj 

Jirková Martina ČJ 

Jarešová Michaela Aj 

Olišarová Jana Aj 

Fottrová Simona Aj 

Fisková Dana Nj 

Krákorová Hana Aj 

Mostová Angelika RJ 

Vildová Jana PŘ 

Čihařová Jaroslava Z 

Hercík Jiří M, F 

  

Doučování žáků probíhalo pravidelně či dle aktuální potřeby žáků, při distanční 

výuce probíhalo doučování i příprava žáků v 9. ročníku k přijímacím zkouškám na střední 

školy online. 

Na 1. stupni probíhá doučování pravidelně dle aktuálních potřeb žáků a přípravy 

na vyučování. 

 

9.2. Projekty 

V průběhu školního roku 2021/2022 se uskutečnilo ve škole několik projektů. 

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

V rámci projektu Šablony III. probíhala výuka ve vybraných třídách 1. stupně po 

dobu 32 týdnů s využitím tabletů a se zapojením odborníka ve výuce, kterým byl Martin 

Sokol, IT specialista.  

Škola se zapojila do celoročního projektu Hrdá škola, v rámci kterého se uskutečnilo 

několik projektových dní, např. „Hoď se do gala“, „Den šílených účesů“, „Teplákový den“ a 

další. 
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Dále se uskutečnily projektové dny s různým zaměřením: 

✓ Mikulášská 

✓ Vánoční tvoření 

✓ S country tanci do stodoly 

✓ T – mobile olympijský běh 

✓ EKO týden 

Tyto dny jsou žáky velmi oblíbené, neboť se z běžného dne stane den speciální. Je 

zaměřený na konkrétní činnosti a žáci získají spoustu nových znalostí a dovedností, často 

i nad rámec výuky, a zároveň se učí spolupráci a stmelují třídní kolektiv. 

 

9.3. Žákovský parlament 

Žákovský parlament funguje na naší škole již řadu let a je určen pro všechny žáky 

II. stupně + žáky 5. ročníku, žáci nižších ročníků bývají informováni prostřednictvím 

zástupců ŽP. Účast třídy na ŽP je dobrovolná. Každá třída má 2 volené zástupce, schůzky 

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

školy a návrhy akcí, které pochází od samotných žáků. Ředitelka školy se pravidelně věnuje 

jednání se zástupci ŽP. V letošním školním roce měl ŽP 27 členů, kteří se scházeli 

pravidelně jednou měsíčně. Bohužel, karantény několikrát pravidelnou schůzku zrušily, 

v tomto roce se tedy žáci sešli pouze šestkrát. Mezi tradiční akce, které ŽP spolupořádá, 

patří organizace Českého dne proti rakovině, Charitativní sbírka pro chomutovský Klokánek 

a také akce pro mladší žáky školy, např. Halloweenská stezka odvahy či Mikulášská 

nadílka. Ty se ovšem díky protiepidemickým opatřením v tomto roce nemohly uskutečnit. 

 

9.4. Účast a umístění žáků v soutěžích a olympiádách 

Bohužel, také tento rok byl poznamenán častými karanténami v důsledku 

onemocnění covid-19, a proto se žáci školy často nemohli zúčastnit soutěží a olympiád, na 

které již byli připraveni a na které se v tomto školním roce velmi těšili. Přesto se nám 

podařilo získat několik dobrých umístění.  
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Účast ve sportovních soutěžích byla následující: 

 

 

Basketbal – st. 

žákyně 
Okresní kolo 

žákyně 8. a 

9. r. 
Bez umístění J. Čihařová 

Atletika – Pohár 

rozhlasu 
Okresní kolo žáci 9. r. 1. místo J. Sajner 

Atletika – Pohár 

rozhlasu 
Krajské kolo žáci 9. r. 7. místo J. Sajner 

Atletika – Pohár 

rozhlasu 
Okresní kolo ml. žáci Bez umístění J. Čihařová 

Basketbal – st. 

žáci 
Okresní kolo st. žáci 1. místo J. Sajner 

Basketbal – st. 

žáci 
Krajské kolo st. žáci Bez umístění J. Sajner 

Atletický trojboj Okresní kolo žáci 5. r. Bez umístění A. Doubravová 
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Účast v soutěžích a olympiádách: 

Matematická 
olympiáda 

okresní kolo žáci 5. a 9. r. 
6. – 4. 

místo 
D. Sochorová 

Pythagoriáda okresní kolo žáci 2. st. bez umístění D. Sochorová 

Recitační 
soutěž 

okresní kolo žáci 1. st. čestné uznání vyučující 1. st. 

Mini Globe 
games xxx 

ml. žákyně 
st. žáci 

10. místo 
3. místo 

 
J. Vildová 

Mladý chemik 
Ústeckého 
kraje 

xxx žáci 2. st. bez umístění P. Jakabová 

Olympiáda 
v českém 
jazyce 

Okresní kolo žákyně 9. r. 3. místo J. Saloňová 

Olympiáda v 
dějepise 

Okresní kolo 
žák 9. r. 

žákyně 9. r. 
9. místo 

19. místo 
J. Saloňová 

Olympiáda 
v anglickém 
jazyce 
 

Okresní kolo žáci 2. st. 
4. místo 

12. místo 
M. Jarešová 

Olympiáda 
v německém 
jazyce 

Okresní kolo žáci 2. st. 
8. místo 

12. místo 
M. Jarešová 

 

 

        

 

9.5.  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 kultur, Country tance, 

projekt O počasí, Energie pod pokličkou, Projekt Labora…). 
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 Mezi nejvýznamnější akce školy patří: 

. 

9.5.1. Kohezní výjezdy žáků 6. a 7. tříd 

Počátkem měsíce září proběhla série adaptačních výjezdů šestých a sedmých tříd. 

Tradiční dvoudenní školní akce letos probíhaly v kempu na Červeném Hrádku, kde se žáci 

jednotlivých tříd vzájemně více poznávali, učili se týmové spolupráci, komunikaci a 

formovali fungující kolektiv. Kurzy upevňující soudržnost probíhaly formou volnočasových 

aktivit v přírodě, sportovním vyžitím, tvořením třídních pravidel a vzájemnou tolerancí. 

Zábavným způsobem se žáci učili trávit spolu čas a pomáhat si. Členky školního 

preventivního programu si pro žáky připravily úkoly, nad kterými bylo potřeba zapřemýšlet, 

avšak na konci je vždy čekala společná radost ze zdárného vyřešení. 

 

        

 

9.5.2.  Husité v Chomutově  

Dne 22. 9. agentura Modua připravila pro žáky 4. a 5. tříd netradiční představení o 

bitvě o Chomutov s husity. Děti byly rozděleny do čtyř skupin. Každá skupina si mohla 

vyzkoušet stavbu opevnění z dřevěných klád, seznámit se s rytířskou výzbrojí, vyzkoušet 

si zacházení s husitskými zbraněmi. V průběhu aktivit a soutěžení si děti upevnily znalosti 

o době husitské.  
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9.5.3. Žákovský parlament pomáhá – ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 

I letos proběhla na naší škole celonárodní charitativní sbírka „Český den proti 

rakovině 2021“, a to v náhradním termínu 29. září – 1. října. Každý, kdo si zakoupil kytičku 

měsíčku lékařského, obdržel také leták s informacemi o rizikových faktorech nádorů ledvin, 

močového měchýře a prostaty a o možnostech jejich prevence. Děkuji žákům ŽP za pomoc 

při realizaci sbírky, velký dík patří ale i všem ostatním žákům, učitelům a jiným 

pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za to, že se do sbírky zapojili. Poprvé se 

nám podařilo prodat všechny objednané i rezervní kytičky a vybrat rekordní částku 7650 

Kč. 

9.5.4. Pasování prvňáčků na školáky 

Středa 13.10. se pro žáky 1. a 9. ročníků stala významným dnem. Žáci devátých 

ročníků pasovali prvňáčky na školáky a stali se jejich patrony. Každý prvňáček dostal od 

svého deváťáka šerpu, kterou žáci 9. ročníků sami vyrobili. Pasování v každé třídě proběhlo 

trochu jiným způsobem, protože deváťáci si pro své malé kamarády připravili vlastní 

program. Ve třídách se pasovalo mečem i pádlem. Také se zpívalo, malovalo, povídalo se 

a hrály se hry. Hlavně vznikaly nové vztahy. Vztahy mezi nejstaršími a nejmladšími žáky 

naší školy budeme dále utužovat při dalších akcích. Děkuji všem učitelům, kteří se podíleli 

na přípravě tohoto jedinečného dne. 

                         

 

 

9.5.5. Tradiční sbírka pro Klokánek 

I letos v době covidové proběhla na naší škole charitativní sbírka pro FOD Klokánek 

Chomutov. Organizace byla v režii třídních učitelů, kteří převážně hygienické a čisticí 

prostředky vybrali od svých žáků a uložili je do sborovny. Všem dětem, jejich rodičům ale i 

učitelům patří velké poděkování za dary, které Klokánku pomohou zpříjemnit jejich nelehký 

úkol, a to starost o opuštěné nebo týrané děti. 
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9.5.6. Chomutovské Vánoce 

Ve čtvrtek 9. 12. se v atriu Chomutovské knihovny v rámci Chomutovských Vánoc 

uskutečnilo pěvecké vystoupení žáků naší školy. Slyšet byly písně pohádkové, zimní i 

klasické koledy. V zimní atmosféře mezi padajícími vločkami jsme se společně naladili na 

přicházející Vánoce. Velké poděkování za nácvik písní a velmi pěkné vystoupení patří 

vystupujícím žákům tříd III. A, III. B, III. C, V. C a žákům z druhého stupně. 

 

                   

 

9.5.7. Vánoční dobré skutky 

Na naší základní škole probíhalo v adventní době několik sbírek a mnoho dobrých 

skutků. Mezi ně patřila i sbírka pro pejsky a kočičky z útulku v Chomutově. Vybralo se velké 

množství krmiva, konzerv, pamlsků a dalších potřeb pro naše čtyřnohé kamarády. Dne 

20.12. 2021 jsme předali dary za celou Základní školu Březenecká MVDr. Marku 

Halounkovi. Pan veterinář vřele děkuje dětem a jejich rodičům za příspěvky zvířatům, která 

neměla tolik štěstí. Zvláštní poděkování patří i rodičům a dětem, kteří si udělali čas v této 

vánoční době a reprezentovali ZŠ Březenecká při předání sbírky v útulku. 
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9.5.8. Projektový den na SPŠ Chomutov 

Dne 12.1. 2022 navštívili vybraní žáci osmých ročníků naší školy Střední 

průmyslovou školu Chomutov.  Žáci se zájmem o studium na SPŠ v Chomutově získali 

podrobné informace o možnostech vzdělávání na této škole, prohlédli si za plného provozu 

odborné dílny a laboratoře a na závěr si sestavili jednoduchý elektronický obvod, jež si 

mohli odnést domů.    

 

                   

 

9.5.9. Bádám, bádáš, bádáme 

Třída 8. B se zapojila do projektu ekologického centra VIANA a v období říjen až 

prosinec se pod taktovkou lektora věnovala badatelské činnosti v tématu „Sucho kolem nás 

a pod námi“. Žáci prošli celkem 4 setkáními, kdy každé bylo věnováno jinému tématu, ale 

všechny spojovalo téma sucho. V prvním setkání se žáci dozvěděli něco o vodě jako 

základu života a jejich úkolem bylo zjistit spotřebu vody v domácnosti. Druhé setkání bylo 

zaměřeno na sucho v České republice, třetí setkání se věnovalo krajině ve vodě a úkolem 

žáků bylo vypěstovat ze semínka rostlinku v nezalévané půdě a pravidelně zalévané půdě. 

Ve čtvrtém setkání si žáci povídali o suchu ve světě a vyzkoušeli si několik pokusů s vodou. 

Jako výstup projektu žáci vytvořili v hodinách výtvarné výchovy plakát na téma sucho, který 

prezentovali 19. ledna na online konferenci, které se účastnili i ostatní zapojené školy 

z Ústeckého kraje. 
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9.5.10. Vystoupení žáků školy v Domově pro seniory 

Žáci naší školy si připravili pěvecké vystoupení pro seniory a potěšili je tak 

k Mezinárodnímu dni žen. Žáci udělali radost obyvatelům domova svými tanečními a 

pěveckými čísly a také recitací. 

 

 

 

9.5.11. Den otevřených dveří 

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

budoucích prvňáčků. V tomto školním roce se den otevřených dveří opět vydařil, školu 

navštívilo spousta rodičů, převážně z řad našich prvňáčků. Nechyběli ale ani rodiče starších 

žáků, kteří mají zájem o to, jak výuka probíhá. 

 

9.5.12. Biosféra 

Ve dnech 6. a 7.4. podnikly třídy 6. A, B a C v rámci hodin zeměpisu cestu do tajů 

vegetačních pásů projektem „Okno do biosféry“. Ve skupinkách děti tvořily krabičky 

s typickými znaky zadaných přírodních krajin – zvířat i rostlin. Na práci byly dobře vybaveny 

z domova různými hračkami, přírodními i umělými materiály, které pak v hodině vhodně 

kombinovaly a aranžovaly do připravených krabiček. Práci si užívaly a vytvořené krabičky 

jsou úžasné! 
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9.5.13. Ukliďme Česko 

Dne 12.4. 2022 se vybraní žáci 7. ročníků zapojili v rámci předmětu přírodopisná 

praktika do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Místo úklidu bylo spojeno i 

s přírodopisnou procházkou. Uklízelo se na oblíbeném vycházkovém místě na okraji lesa 

pod Strážištěm.  

 

 

 

9.5.14. Světový den včel 

Dne 20. 5. 2022 se ve třídách III. C a IV. B uskutečnil projektový den, který byl 

věnován včele medonosné. Žáci včelu pozorovali, mikroskopovali části jejího těla, řešili 

zábavné kvízy, tvořili myšlenkové mapy, ochutnávali čerstvě stáčený jarní med a 

odpovídali na otázky při besedě. Program o včelách medonosných si pro ně připravila 

paní učitelka Mgr. Jana Saloňová a preparáty k mikroskopování  nachystala paní učitelka 

Mgr. Jana Vildová. Spolupráce 1. a 2. stupně školy byla úžasná. 

 

       

 

9.5.15. Český den proti rakovině 

Ve dnech 11. – 13. května 2022 se na naší škole opět uskutečnila charitativní sbírka 

„Český den proti rakovině 2022“. I letos sbírka splnila svůj účel a společně jsme vybrali 

rekordní částku 6790 Kč, která poputuje na onkologicky nemocné pacienty s rakovinou 

děložního čípku či prostaty. Všem, kteří si zakoupili kytičku měsíčku lékařského, 

děkujeme.  
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9.5.16. T – mobile olympijský běh 

Dne 22. června spojovala všechny žáky ZŠ Harmonie olympijská myšlenka. Do 

školy přišli místo žáků fanoušci, běžci a sportovní nadšenci. Věděli, že je jedno, jestli jsou 

malí, nebo velcí, jestli běhají ve městě, nebo v přírodě. Důležitá byla láska k pohybu, 

kterou v sobě probudili. Jednoduše jsme přišli, běželi, fandili a užili si úžasný den. Nikdo 

v tento den neprohrál, protože jsme běželi pro radost a společnou myšlenku. Každý získal 

svou medaili - vyhrál svůj boj - zvedl se a šel do toho. 

Na T-Mobile Olympijském běhu naše škola oslavila radost z pohybu a sport jako 

takový. Akcí si totiž připomínáme mezinárodní Olympijský den, tedy založení 

Mezinárodního olympijského výboru. 

 

        

 

        

 

9.5.17.  Sběr starého papíru 

Stejně jako v předchozích letech se také ve školním roce 2021/2022 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 50 460 kg starého papíru, celková 

částka získaná od firmy Suroviny Švarc s.r.o. byla 159 253,- Kč.  
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9.5.18.  Sběr víček od PET lahví a sběr hliníku 

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

koordinátorkou byla Zdeňka Kořínková. Žáci nasbírali 343 kg víček s odměnou ve výši 1 

491,- Kč. Celková částka jde jako příspěvek do SRPDŠ. 

 

9.6. Mimořádné aktivity 

 

9.6.1.  Lyžařský výcvikový kurz 

Minulý školní rok se lyžařský výcvik 7. tříd neuskutečnil z důvodu epidemie COVID-

19. Naši žáci tak letos vyjeli na lyžařský výcvik ve dvou turnusech. V týdnu od 6. do 12. 2. 

2022 vyjeli do Krkonoš na Medvědí boudy žáci 7. ročníku a v týdnu od 12. 2. do 18. 2. 

2022 žáci 8. ročníku. Podmínky na výcvik byly ideální, protože se svatý Petr postaral o 

dostatečný příděl sněhové peřiny. Součástí areálu je vlastní výukový svah s vlekem, žáci 

byli se sjezdovkou velmi spokojení a domů všichni odjížděli s alespoň minimálními základy 

lyžování. Současně s našimi žáky na Medvědích boudách měli školení i vojenští 

záchranáři, kteří žákům i vyučujícím předvedli vyhledávání a následné vyhrabávání osob 

z lavin. Večerní program pak obohatili o přednášku o záchranářství. 

 

                     

 

9.6.2.  Letní pobytový tábor Mariánská u Jáchymova 

Také v tomto roce 9. července  vyrazili paní učitelky L. Linhartová, M. Martínková P. 

Jakabová a D. Sochorová na dětský letní tábor do Mariánské u Jáchymova.  

Táborníci se rozdělili do tří týmů – Hvězdáři, Ještěrky a Levharti, ve kterých plnili 

soutěžní úkoly. Mohli si vyzkoušet zábavné i sportovní aktivity, např. střílení z luku, 

skákání v pytli, vybíjenou a fotbal. V neděli odpoledne je přijela navštívit lektorka Věra se 
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svojí psí smečkou s ukázkou výcviku psů. Uskutečnil se také výlet na Boží Dar – na Boží 

vyhlídku, navštívili jsme rašeliniště a Dětský svět Novako. Také jsme se podívali do  

Muzea v Jáchymově a prohlédli si Královskou mincovnu. 16. července jsme se všichni 

vrátili domů šťastní a spokojeni. Letošní tábor se opět náramně vydařil. 

                                 

 

9.6.3. Akce školní družiny 

Tradičně také školní družina a paní vychovatelky připravovaly ve školním roce 

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

při nich zažijí spoustu nového a dochází zde k upevňování vztahů mezi spolužáky. 

Nejzajímavější uskutečněné akce školní družiny ve školním roce 2021/2022: 

 

❖ Pravidelné vycházky do okolní přírody a do Chomutovského zooparku 

Mezi pravidelné aktivity školní družiny patří každodenní vycházky do okolí školy. 

Velmi často také děti se svými vychovatelkami navštěvují Chomutovský zoopark. 

❖ Výstava „Pohádka“ v kině Svět 

Vzhledem k tomu, že nám epidemiologická situace neumožnila loňské pořádání 

výstavy Pohádka v chomutovském kině Svět, jsme moc rádi, že se nám to podařilo 

alespoň na začátku nového školního roku. Vystaveny jsou zde obrázky dětí ze všech 

chomutovských školních družin a výstava bude k zhlédnutí po celý říjen. 
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❖ Pravidelné návštěvy Chomutovské knihovny 

Dětem se velmi líbí spolupráce naší školní družiny s Chomutovskou knihovnou. 

Pravidelně navštěvují její centrum či pobočku na Březenecké, či paní knihovnice přijdou 

přímo za dětmi do družiny. Děti se seznamují s pravidly půjčování knih, s knižními 

novinkami, knihy si také mohou zapůjčit. Dozvídají se také mnoho zajímavostí s knihami 

spojených. 

 

❖ Výstava podzimních a zimních prací školních družin  

V listopadu se uskutečnila ve 2. patře chomutovské knihovny společná výstava všech 

chomutovských školních družin. Byly zde vystavené výtvarné práce našich dětí s 

podzimní i zimní tématikou. Jednotlivé výstavní panely záměrně nebyly označeny 

konkrétními názvy škol, takže děti mohly při návštěvě hledat své vlastní výtvory a hádat, 

který panel asi patřil naší družině.        

 

❖ Dobrý skutek 

V rámci prosincového projektu "DOBRÝ SKUTEK" někteří zaměstnanci a žáci školy 

vytvořili dárkové balíčky pro děti z dětského domova. Dárečky byly předány do 
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dětského domova ve Vysoké Peci. Jménem dětí z dětského domova všem darujícím 

děkují zaměstnankyně dětského domova.  

❖ Vánoční „prskání“ 

Poslední školní den v roce 2021 jsme si s dětmi uspořádali v atriu školy setkání, při 

kterém jsme si společně zazpívali nejznámější koledy a k veliké radosti dětí jsme si 

zaprskali prskavkami. Děti si pověsily na stromeček svá přání pro Ježíška, tak věříme, 

že se alespoň některá přání dětem splnila. 

 

❖ Výstava „Zima“ 

Naše školní družina využila nabídku chomutovské knihovny k uspořádání samostatné 

zimní výstavy ve druhém patře knihovny u dětského oddělení. Vystaveny zde byly 

jako vždy pouze dětské práce a výstava byla k vidění po celý měsíc leden.  

❖ Karneval 

Jednoho březnového dne po vyučování se ve školní tělocvičně konal maškarní 

karneval v režii vychovatelek ŠD. Děti v maskách si nejprve společně zatančily a poté 

se po jednotlivých třídách všem představily. Následovalo soutěžení masek. Na konci 

karnevalového reje všechny čekala sladká odměna. Všichni si karnevalové veselí 

moc užili.  

 

❖ Kouzelník Reno 

Po dlouhém plánování nás konečně mohl navštívit kouzelník Reno, který se zaměřuje 

výhradně na zábavnou show pro děti. Jeho prioritou je především děti pobavit a 
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rozesmát, což se myslím povedlo, protože vystoupení je z 90 % interaktivní a děti 

byly po celou dobu součástí jeho show. Zlatým hřebem bylo kouzlo s využitím živého 

králíčka, kterého si děti mohly na závěr pohladit a pomazlit. 

        

❖ Pravidelné tvoření v Domečku 

Děti ze školní družiny pravidelně navštěvují nedalekou keramickou dílnu v Domečku. 

Pod vedením paní Květy děti tvoří výrobky dle vlastní fantazie, sami modelují i glazují.  

                                        

❖ Eko týden v družině 

I naše družinka se připojila k celoškolnímu projektu Eko - týden. Všechna oddělení se 

zapojila do úklidu okolí školy a děti posbíraly opravdu veliké množství různých odpadků. 

K projektu jsme se připojili i výtvarným ztvárněním v podobě nástěnné koláže s názvem 

Den Země. 
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❖ Divadelní představení „Na červenou stát!“ 

Po dlouhých třech letech k nám opět mohlo zavítat divadlo Šimona Pečenky, tentokrát 

s interaktivním představením s dopravní tématikou s názvem Na červenou 

stát!  Zábavnou formou si děti zopakovaly dopravní předpisy - jak se obléknout na silnici, 

jak si správně vybavit své kolo, jak bezpečně přecházet silnici a podobně. Stejně jako 

minule byly děti po celou dobu aktivně zapojeny do příběhu.  

 

❖ Den dětí na ESOZu 

Svátek všech dětí si děti z naší školní družiny oslavily v areálu učiliště ESOZ, kde pro 

ně žáci učiliště připravili dětský den. Děti plnily úkoly na 5 stanovištích, vyzkoušely hod 

na cíl, střelbu ze vzduchovky, skákání v pytli, střelbu na bránu i zdravovědu. Součástí 

byla i dílnička, ve které si děti vyrobily ovečku. Kdo splnil všechny úkoly, dostal spoustu 

krásných odměn. 

Následovalo opékání buřtů a úplně na závěr si děti zařádily v kopci pěny, kterou jim tam 

hasiči nastříkali. Děti si celé odpoledne náramně užily a jako poděkování předaly žákům 

učiliště obrázky a dárky, které jim v družině samy vyrobily.  

 

 

❖ Písařská dílna 

V týdnu od 6.6. pořádala chomutovská knihovna projekt Města čtou, což je iniciativa 

několika severočeských měst. Jelikož jako jediná chomutovská školní družina 

spolupracujeme celý školní rok s knihovnou, byli jsme k tomuto projektu rovněž přizváni. 

Děti si nejprve poslechly krátké vyprávění o historii založení města Chomutova a 

seznámily se se starověkým písemnictvím. Potom si ověřily svoje znalosti při 
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vědomostním testu a také si samy zkusily psát brkem a inkoustem. Vyrobily si dekret, 

na který dostaly pečeť. Na závěr si vyplnily pracovní list a seznámily se s druhy písma, 

kterými se psalo dříve. 

 

 

9.6.4. Hodnocení činnosti školní družiny 

A. Materiální podmínky: 

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

využíváme 5 oddělení, kdy všechna mají k dispozici ke své činnosti vlastní učebnu. 

Všechna oddělení jsou moderně vybavená a přizpůsobená charakteru jednotlivých činností. 

      V červenci 2019 proběhla ve všech odděleních výměna podlahových krytin, původní 

koberce byly nahrazené novým linem a doplněné novými kusovými koberci. Jedno oddělení 

bylo kompletně vybaveno novým nábytkem. V letošním roce se vyměnila část nábytku 

v ranní družině. 

      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 k internetu a v letošním roce byla všechna 

oddělení dovybavena dataprojektory a plátnem. Všechny paní vychovatelky mají k dispozici 

vlastní notebook. 

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

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

dílnu i kuchyňku. 
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B. Personální obsazení: 

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

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

v případě jejich nepřítomnosti je zastupovaly ve výuce. 

     Všechny paní vychovatelky jsou plně kvalifikované a své odborné zaměření si 

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

Olchavová, Aurednik) a v rámci samostudia. 

C. Počet účastníků zájmového vzdělávání: 

      V tomto školním roce navštěvovalo naší ŠD k 1. 10. 2021 celkem 138 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, včetně nově příchozích žáků z Ukrajiny, kterým jsme se snažili jejich 

nelehkou situaci co nejvíce ulehčit. 

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 s 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. V letošním školním roce měly 

děti možnost navštěvovat kroužek výtvarný, keramický, počítačový, kroužek společenských 

her a kroužek vaření. 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 jsme jako společný projekt vytvořili nástěnný kalendář na rok 2022 
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a jako každoročně jsme uspořádali výstavu výtvarných prací v chomutovské knihovně i 

v kině Svět. 

    Pravidelně se svými činnostmi připojujeme k projektovým dnům 1. stupně ZŠ. 

V rámci projektu Dobrý skutek jsme vytvořili dárkové balíčky pro děti z dětského domova a 

také jsme obdarovali pejsky v chomutovském psím útulku. 

      Připravili jsme drobné dárky k zápisu pro budoucí prvňáčky a pravidelně 

připravujeme výzdobu pro školní jídelnu. 

      Vzhledem k nelehké pandemické situaci jsme sice byli nuceni některé akce zcela 

zrušit a některé přesunout až na poslední čtvrtletí školního roku, přesto se nám jich mnoho 

podařilo uskutečnit. Filmové představení v kině nám však bylo nabídnuto pouze v červnu. 

     I letos jsme několikrát navštívili chomutovský lesopark, Jungle arénu v Mostě, 

lezeckou stěnu v Jirkově, bowling ve Strikelandu i keramickou dílnu v chomutovském 

Domečku.      

      S knihovnou jsme uspořádali několik projektů, například Písařskou dílnu nebo 

Vánoční povídání. 

     Navštívil nás kouzelník Reno se svým vystoupením a také Divadlo Šimona Pečenky 

s představením Na červenou stát! 

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

od odpadků a zapojili jsme se do projektu Eko týden. 

      Na oslavu MDD jsme byli pozváni na sportovní akci, kterou pro nás uspořádalo 

chomutovské učiliště ESOZ. 

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

některé děti to spojily s přespáním ve škole. 

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

v následujícím školním roce.  

9.6.5. Činnost školní jídelny 

Naše školní jídelna denně vaří více než 500 obědů, a to jak pro žáky, tak pro 

zaměstnance. V rámci doplňkové činnosti nabízíme žákům také dopolední svačinky a dále 

prodej obědů tzv. cizím strávníkům. Obědy jsou chutné, vyvážené, splňují přísné podmínky 

stravování pro děti. Jednou týdně nabízíme výběr ze dvou hlavních jídel. Nechybí také 
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doplňky ke stravě v podobě ovoce či dezertu. Samozřejmostí je zajištění zdravého pitného 

režimu pro žáky.  

Vzhledem k tomu, že jídelna byla po celý školní rok omezena protiepidemickými 

opatřeními, nebylo letos možné uskutečňovat oblíbené speciální akce v oblasti zdravé 

stravy - oblíbené žáky, rodiči i zaměstnanci školy. 

Podařilo se nám alespoň uskutečnit Mikulášskou nadílku pro naše strávníky. 

 

Věřím, že v příštím roce vše doženeme a naše paní vedoucí nám připraví ochutnávky 

a obědy, na které budeme dlouho vzpomínat.      

 

 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti prováděné ČŠI 

Ve školním roce 2021/2022 bylo na naší škole provedeno šetření ČŠI na místě na 

základě anonymní stížnosti na výuku matematiky v 9. ročníku. Inspekce provedla hospitace 

v hodinách matematiky, pohovor s vedením školy a konstatovala, že stížnost byla 

neodůvodněná a neprůkazná. 

Dále bylo provedeno elektronické zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. ročníku 

Souhrnné výsledky budou známy na konci roku 2022 a ČŠI je postupně zveřejní.  

 

11. Základní údaje o hospodaření školy 

Škola je příspěvkovou organizací a hospodaří s příspěvkem na provoz od 

zřizovatele a s příspěvkem na přímé náklady z krajského úřadu. 

Finanční hospodaření se nekryje časově se školním rokem.  

ROZPOČET pro rok 2021 činil   4 356 100,- Kč a pro rok 2022 činil 5 000 060,- Kč. 
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Podrobné čerpání finančních prostředků v příloze: 

příloha  3:  Účetní závěrka k  31. 12. 2021 

příloha  3 a:  Rozbor hospodaření k  31. 12. 2021 

příloha  4:  Účetní závěrka k  30. 6. 2022 

příloha  4 a:  Rozbor hospodaření k 30. 6. 2022 

 

Sponzorské dary 

            V tomto školním roce škola obdržela sponzorské dary v hodnotě 29 500,- Kč. 

 

12. Komentář 

Uplynulý školní rok 2021/2022 byl ve znamení zlepšení situace v souvislosti 

s epidemií onemocnění covid-19. Žáci již navštěvovali školu v téměř běžném režimu a 

vyučující se jim mohli osobně věnovat. Přesto se nás některá protiepidemická opatření stále 

týkala a to převážně ve formě nařizovaných karantén třídních kolektivů, pokud se 

onemocnění u některého z žáků projevilo. Přesto mohu konstatovat, že výuka probíhala až 

na tyto výjimky standardně, vč. části mimovýukových aktivit, např. soutěží apod.  

Bohužel, tento školní rok byl poznamenán významnou událostí, a tou je válečný 

konflikt na Ukrajině. Od března 2022 na naši školu nastoupilo 45 žáků u Ukrajiny. Nebyla 

to lehká situace ani pro ně samotné, ale ani pro vyučující a žáky školy. Velmi často ukrajinští 

žáci neovládali český jazyk, nedokázali porozumět ani základním frázím, domluva byla 

velmi těžká. Proto jsme ocenili výbornou práci naší pedagožky Mgr. Angeliky Mostové, která 

se aktivně zapojila do organizace výuky nově příchozích žáků a vedení školy její pomoc 

významně ocenilo. Avšak nejen ona, ale i ostatní vyučující byli velmi vstřícní, rychle se učili 

základy nového jazyka, aby se se svými novými žáky domluvili. Na velmi dobré úrovni byla 

také spolupráce se zřizovatelem. Město Chomutov poskytlo pro žáky z Ukrajiny obědy 

zdarma, za což jsme byli velmi vděční nejen my, ale především rodiče těchto žáků. Tím, že 

mohli docházet také na oběd, rychleji se začlenili do běžného chodu školy a našli si nové 

kamarády v cizí zemi. Velký dík patří také našim sponzorům, kteří nezištně poskytli novým 

žákům školní potřeby (penály, výtvarné potřeby, sešity, omalovánky, aktovky apod.). 

Vyučujícím chci poděkovat za to, že opět obstáli před novými výzvami, tentokrát 

v podobě výuky žáků s odlišným mateřským jazykem, se kterými naše škola běžně 

nepracuje. Vyučující často pracovali nad rámec svých povinností, např. tím, že doučovali 

žáky, kteří zameškali učivo v důsledku covidové epidemie či věnovali svůj čas právě žákům, 
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kteří se ocitli v nelehké situaci v cizí zemi. Stejně tak se významnou měrou zapojili 

asistentky pedagogů a vychovatelky. Za to jim patří velký dík. 

Období loňského školního roku bylo velmi organizačně náročné, a to nejen pro 

vedení školy a pro vyučující, ale také pro ostatní zaměstnance školy. Velký nárok byl a stále 

je kladen na hygienu a dodržování přísných hygienických opatření. Proto děkuji   

pracovnicím úklidu, panu školníkovi i pracovnicím školní kuchyně. Bez nich se školní práce 

neobejde. 

Uplynulý školní rok byl náročným obdobím také pro pracovnice kanceláře a IT technika, 

kteří čelili velkému náporu z vnějšku, ze strany rodičů, žáků i úřadů. I jim moc děkuji za 

ohromné pracovní nasazení. 

Závěrem 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. 

Děkuji všem pedagogům, asistentům pedagoga i vychovatelkám ve školní družině. 

Práce s dětmi nás všechny naplňuje, ovšem často bývá velmi náročná a vysilující. Všichni 

zvládli práci v tomto školním roce na výbornou a věřím, že pro své žáky udělali maximum.  

Pevně věřím, že i nadále budeme budovat dobré jméno školy, pracovat s nasazením 

a poskytovat vzdělání na dobré úrovni.  

 

V Chomutově dne 12. 10. 2022 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne 13. 10. 2022. 

 

 

  

 Zpracovala a předkládá: 

    

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

  Ing. Vladimíra Nováková 

                                                    ředitelka školy 
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13. Přílohy 

Příloha č. 1 ............................  Přehled prospěchu a  chování za 1. pol. šk. r. 2021/2022 

Příloha č. 2……………………  Přehled prospěchu a  chování za 2. pol. šk. r. 2021/2022 

Příloha č. 3  ..................................................................... Účetní závěrka k 31. 12. 2021 

Příloha č. 3 a  .......................................................... Rozbor hospodaření k 31. 12. 2021 

Příloha č. 4 …………………………………………….………Účetní závěrka k  30. 6. 2022 

Příloha č. 4 a  ............................................................ Rozbor hospodaření k 30. 6. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


