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1. Základní údaje o škole 

1.1  Název školy 

 Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 

1.2  Sídlo školy 

 Březenecká 4679, 430 04 Chomutov 

1.3 Charakteristika školy 

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

v Chomutově. Jedná se o areál se šesti pavilony. V roce 2012/2013 se vyučovalo ve 26 třídách, 

kapacita školy byla plně využita.    

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

Původně zabudovaný výtah byl schopen převážet děti pouze do 1. patra, ale v průběhu prázdnin 

2004 byla nainstalována výtahová plošina, která umožňuje těmto žákům bezproblémový pohyb po 

celé budově školy, a tím plnohodnotné zapojení do všech vyučovacích předmětů. 

V roce 2012/2013 byli na škole integrováni čtyři žáci s tělesným postižením. O tyto žáky 

pečovaly čtyři asistentky pedagoga. Ve vyučovacích hodinách se jim soustavně, individuálně 

věnují, rozvíjejí jejich pracovní a sociální dovednosti, a tím přispívají k plnohodnotnému rozvoji 

těchto dětí jako osobností. V době, kdy se v průběhu dne žáci neúčastní výuky, připravují jim 

individuální náplň (výukové programy na PC, uvolňovací cvičení pro rozvoj jemné motoriky, 

relaxační cviky, aj.). Osobně si velice cením jejich citlivého přístupu k těmto žákům.   

 Technický stav budovy je opakovaně označován jako neuspokojivý. Vzhledem k této 

skutečnosti se rozhodlo vedení města k nápravě ve formě vypsání výběrového řízení k zateplení 

školy. Zřizovatelem byla rovněž podána žádost o dotaci a naše škola byla zaregistrována ke dni 29. 

2. 2012. Pevně věřím, že k vyřešení této otázky, tedy k výměně současných oken za plastová a 

zateplení pláště budovy, dojde v brzké budoucnosti.  

Stav všech sociálních zařízení považuji rovněž za neuspokojivý. V průběhu prázdnin 2013 se 

podařilo kompletně zrekonstruovat toalety prozatím v pavilonu D. Za velmi dobré spolupráce 

s firmou FAEN byly vybudovány moderní a esteticky velmi pěkné a kvalitní sociální místnosti.  

Prostory školní budovy včetně učeben jsou plně vytíženy. Učebny jsou kmenové, odborné a 

poloodborné. Žáci mají k dispozici 2 učebny výpočetní techniky. Vzhledem k velkému počtu žáků a 

tříd (téměř naplněná kapacita školy), bohužel nedisponujeme žádným volným prostorem, kterého 

bychom mohli využít jako školní knihovnu, studovnu či oddychový koutek pro žáky. 

V únoru roku 2010 byla podána žádost v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

tzv. šablony. Náš projekt jsme nazvali „Učení pro život“. V rámci tohoto projektu škola obdrží 

celkem finanční částku 2 991 683,- Kč, projekt byl zahájen 1. 9. 2011. Ukončen bude v únoru 2014. 

Přes řadu pozitiv však musím zmínit i řadu komplikací, zejména v oblasti náročné administrativy.                                                                                       

 Škola disponuje prostorným sportovním areálem s travnatým hřištěm, běžeckou dráhou, 

dvěma doskočišti, dvěma tenisovými kurty a jedním volejbalovým hřištěm. V měsíci květnu a 
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červnu byla vybudována hrací plocha pro družinové děti. Velmi si vážíme, toho že bylo vyhověno 

našim požadavkům, ale mohou patrně přijít i provozní komplikace v podobě devastování či 

nešetrného využívání ze strany veřejnosti. 

Bohužel celou stavbu provázely značné komplikace. Postrádala jsem především vstřícnou a 

kompetentní komunikaci.  

 Na základě žádosti magistrátu města byl dán před několika lety tento areál k dispozici 

chomutovské veřejnosti k jeho využití. Za účelem údržby je zaměstnán správce, který je financován 

z provozního rozpočtu od zřizovatele. Momentálně vidím, s ohledem na několikastupňovou 

kontrolu jednotlivých hracích prvků, že bude třeba, aby dohled uskutečňoval celoročně.  

K výuce tělesné výchovy a dalším sportovním aktivitám lze využívat dvou tělocvičen i 

baletního sálu. Obě tělocvičny byly kompletně zrekonstruovány, obě jsou nyní plně funkční a 

esteticky na vysoké úrovni. Jsou využívány nejen pro potřeby školy a školní výuky, ale 

pronajímány i dalším sportovním organizacím a zájmovým klubům. 

Součástí areálu je školní pozemek a vytápěný skleník, který je však v zimním období 

z ekonomických důvodů mimo provoz. Pro výuku praktických činností je využívána školní dílna, 

pro výtvarnou a zájmovou činnost dílna keramická. 

Školní družina využívala šest oddělení, z toho pět samostatných a jedno oddělení v kmenové 

třídě. Musíme konstatovat, že zájem o účast a činnost školní družiny je ze strany rodičů i dětí nadále 

značný, neboť nabízí řadu nadstandardních aktivit. 

Ke společnému stravování slouží školní jídelna. Školní kuchyně prošla celkovou 

rekonstrukcí a splňuje přísné hygienické normy. Výdej jídel probíhá formou čipů a karet. Vzhledem 

k tomu, že se podařilo vyřídit žádost o doplňkovou - „hostinskou“ činnost školní jídelny, může 

škola také nabízet žákům v průběhu velké přestávky konzumaci zdravých svačinek, jejichž obliba 

stále vzrůstá. Rovněž se uskutečňuje prodej obědů pro cizí strávníky. Zájem o tyto služby se také 

stále zvyšuje. 

 Pro zpestření stravy jsou ve škole k dispozici 3 automaty. Žáci si rovněž mohou zakoupit 

v průběhu velké přestávky mléko a mléčné výrobky. 

 

 

Škola si zvolila svůj motivační název „HARMON1Э“. Byl vybrán na základě návrhů a 

diskuzí mezi pedagogy, posléze předložený a konzultovaný se žáky školy. Není tedy nahodilý. 

Jde nám především o   h a r m o n i c k ý  r o z v o j    každého jedince jako individuality.  
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1.4   Zřizovatel školy 

Statutární město Chomutov 

sídlo zřizovatele: 430 28 Chomutov,  Zborovská 4602, okres Chomutov 

 

 

 1.5 Údaje o vedení školy  

ředitelka školy: Mgr. Jitka Červená 

statutární zástupce: Mgr. Jiří Sajner 

zástupce:  Mgr. Alena Nazarčíková  

 

 

 1.6 Adresa pro dálkový přístup 

telefon:  474 624 110, 474 655 119 - sekretariát 

   608 133 400 - ředitelka školy 

   731 510 608 - školní jídelna (pevná linka byla zrušena) 

e-mail:   jcervena@zsbrezenecka.cz 

   jsajner@zsbrezenecka.cz 

   anazarcikova@zsbrezenecka.cz 

   info@zsbrezenecka.cz 

 

 

www stránky školy: www.zsbrezenecka.cz 

 

 

 

 

 

mailto:jcervena@zsbrezenecka.cz
mailto:jsajner@zsbrezenecka.cz
mailto:anazarcikova@zsbrezenecka.cz
mailto:info@zsbrezenecka.cz
http://www.zsbrezenecka.cz/
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1.7 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) pokračovali zvolení členové ve stejném 

složení jako v roce 2011.   

Pedagogické pracovníky zastupuje:  Mgr. Jana Saloňová 

     Mgr. Jiřina Iglerová (jednatelka) 

Zákonné zástupce zastupuje:  Ing. PhDr. Zdeněk Hejna ( předseda ) – hejna.ml@post.cz 

Kateřina Fryčová 

Zřizovatele zastupuje:  Ing. Miloň Houda 

     Ing. Vojtěch Čihař 

Ve školním roce 2012 - 2013 se ve svém volebním období školská rada sešla celkem 4krát.  

Jednání se uskutečnila  17. září, 15.  října,  17. prosince 2012  a  29. dubna 2013. 

Na jednáních byli členové informováni o organizačních záležitostech školy a veškerých 

aktivitách probíhajících i připravovaných, byla projednávána i otázka financování školy ze strany 

zřizovatele. 

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

svých možností pomáhají. Činnost ŠR hodnotím pozitivně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hejna.ml@post.cz
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1.8  Organizace výuky 

Dnem 1. 1. 1993 byla škole udělena právní subjektivita a pod č. j. 371/10/1993 zařazena do 

sítě škol s názvem Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, identifikátor  zařízení:  

600 077 390. 

Škola má tři součásti: 

Součást Kapacita IZO 

Základní škola 660 žáků 102 129 371 

Školní družina 200 žáků 116 200 090 

Školní jídelna 560 strávníků 102 653 437 

 

Přehled o počtu žáků a pracovníků školy k 30. 9. 2012: 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA: 

počet žáků počet tříd prům.počet žáků 

na    třídu 

prům. počet žáků na 

učitele 

633 I. st. - 15,  II. st. -11 24,34 

17,58 

(5 pracovníků pracovalo 

na snížený úvazek) 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA: 

počet žáků počet oddělení prům. počet 

žáků na oddělení 

177 6 29,5 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA: 

počet strávníků      počet  pracovnic 

424 žáků + 58 zaměst. 6 

 

ASISTENTKY PEDAGOGA: 

počet imobilních žáků počet AP úvazek 

4 4 4 x 0,75 = 3 
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2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se 

zápisem do  školského rejstříku 

Výuka byla prováděna ve všech ročnících I. i II. stupně podle Školního vzdělávacího 

programu  „HARMON1Э“   platného od 1. 9. 2007.  

Učební plány pro I. a II. stupeň školy – 2011/2012: 

 
 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      
Německý 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. a 8. ročník - společenskovědní seminář 

                        sportovní výchova 

                        dramatická výchova 

9. ročník - společenskovědní seminář 

                 sportovní výchova 

                 výtvarné činnosti   

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti  školy 

Celkový počet pracovníků:  66  (od 10/2012 - 65, z toho jedna MD) 

z toho: 

učitelů celkem/přepočtený stav         39/37,13       z toho učitelů I. stupeň/přep.   15/14,91 

                                                                                         II. stupeň/přep.      21/19,22 

 

                         vedení školy        3/3 

asistentů pedagoga/přep.    4/3 

vychovatelé ŠD/přep.   6/6 

školní jídelna/přep.              6/6 

THP/přep.    2/1,5 

správní/přep.    8/8 

  

Změny ve stavu pedagogických pracovníků: 

Nástup:    

 Mgr. Květoslava Pištová - učitelka I. stupně (zastupování za pí uč. Fořtovou) 

 Mgr. Klára Němečková - učitelka I. stupně (za pí uč. Vítkovou) 

 Mgr. Pavlína Jakabová - učitelka II. stupně (za pí uč. Fickovou a p. uč.  

                                                    Holubáře) 

 Mgr. Lenka Linhartová (za p. uč. Holubáře) 

 Mgr. Hana Kubešová (zastupování za pí uč. Mačudovou, za pí uč. Červenou) 

 

 Odchod:  

 Daniel Lísa - učitel II. stupně 

 Ivan Holubář - učitel II. stupně (květen 2013) 
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 Mgr. Hana Tröglová - učitelka II. stupně 

 Mgr. Silvie Vítková - učitelka I. stupně (leden 2013) 

 Mgr. Jitka Ficková - učitelka II. stupně (únor 2013 - odchod do důchodu) 

 Miluše Dortová (říjen 2012) 

 

Odborné metodické orgány 

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

záležitostmi týkajících se  příslušných vzdělávacích oblastí. 

Sekce: 

 MS  I. st.   ved. J. Iglerová 

 PK  Čj  ved. J. Saloňová 

 PK M, F, Z  ved. D. Sochorová 

 PK D, VKO ved. A. Heráňová 

 PK  PŘ, CH, PČ ved. J. Ficková (od března 2013 ved. P. Jakabová) 

 PK Cj  ved. M. Jarešová 

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

VEDENÍ ŠKOLY 

Mgr. Jitka Červená ředitelka školy, VP pro integrované žáky 

Mgr. Jiří Sajner statutární ZŘ, VP pro žáky II. st., volba povolání 

Mgr. Alena Nazarčíková  ZŘ, VP pro žáky I. st. 

VYUČUJÍCÍ  

Zdeňka Kořínková I. A 

Mgr. Petra Kulianu I. B 

Mgr. Eva Preibischová I. C 

Mgr. Jiřina Iglerová II. A 

Mgr. Kateřina Kaneová II. B 

Mgr. Petra Fořtová (od 17. 9. 2012 dlouhodobý zástup  Mgr. Květoslava 

Pištová) 
II. C 

Mgr. Lenka Ernesová III. A 

Mgr. Ilona Křížová III. B 

Mgr. Miluše Konopásková III. C 

Mgr. Silvie Vítková (od 2. 1. 2013 Mgr. Klára Němečková) IV. A 

Mgr. Věra Krobová IV. B 

Mgr. Marcela Janurová IV. C 

Mgr. Ivana Kopecká V. A 

Mgr. Miroslava Hüblová V. B 

Mgr. Alena Šustrová V. C 

Jana Olišarová VI. A 

Mgr. Jaroslava Čihařová VI. B 

Vladimír Dlouhý VI. C 
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Mgr. Alena Heráňová VII. A 

Mgr. Renata Stojanovová VII. B 

Tomáš Binter VII. C 

Mgr. Dagmar Sochorová VIII. A 

Mgr. Josef Karhan VIII. B 

Mgr. Jana Saloňová VIII. C 

Mgr. Dagmar Skálová IX. A 

Ivan Holubář (od 1. 6. 2013 Mgr. Pavlína Jakabová) IX. B 

BEZ TŘÍDNICTVÍ 

Mgr. Jitka Ficková (do 28. 2. 2013)  

Mgr. Stanislava Kovářová  

Mgr. Hana Mačudová  

Mgr. Lenka Šťastná  

Bc. Michaela Jarešová  

Hana Jíchová  

Petra Zgarbová  

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Andrea Zaťková vedoucí vychovatelka 

Marie Bojtarová  

Miluše Dortová (do 8. 10. 2012)  

Ilona Guskeová  

Pavlína Hubálková  

Gabriela Chlustinová  

Kamila Lísová  

ASISTENTKY PEDAGOGA 
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Vlasta Polcarová  

Jaroslava Bylíková  

Dagmar Svatošová  

Jana Jindrová  

THP 

Věra Buchtová účetní 

Vlasta Dvořáková sekretářka 

Michal Pöpprle správce sítě 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Václava Bublová vedoucí školní jídelny 

Alena Ševčíková   

Alena Bartáková  

Hana Budíková vedoucí kuchařka 

Jana Čermáková  

Vlasta Tesařová  

ÚDRŽBA 

Vlastimil Peřina školník 

UKLÍZEČKY 

Blanka Bernárová  

Ilona Bohuslavová (od 3. 4. 2013 Věra Kastnerová)  

Miroslava Čarnogurská  

Dana Nováková  

Jana Zrebňáková  

Jana Pospíšilová  

Helena Šnáblová  

pozn.: VP = výchovný poradce 
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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. 2012 633 žáků 367 266 

k 31. 1. 2013 628 žáků 362 266 

k 30. 6. 2013 616 žáků 352 264 

 

V průběhu 1. pololetí přišlo na školu nově celkem 12 žáků a odešlo 19 žáků, v průběhu 2. 

pololetí přišlo 22 žáků a odešlo 33 žáků. Musím konstatovat, že je zaznamenáván stále větší pohyb 

žáků v průběhu školního roku. Někteří žáci školu navštěvovali velmi krátký čas. Tento pohyb je 

důsledkem zvýšené migrace obyvatel, která je způsobena změnou nájemních podmínek či 

neplacením nájemného. Daný fakt velmi negativně ovlivňuje adaptaci dítěte na školní prostředí a 

jeho školní výsledky,  neboť v průběhu školního roku často vystřídá i několik základních škol. 

Bohužel v tomto negativním trendu zaznamenáváme příliv potomků především ze stran 

méně přizpůsobivých spoluobčanů. Žáci mívají i zhoršené podmínky pro domácí přípravu, dohled a 

rodinné zázemí jako celek. Spolupráce s těmito rodiči je stále složitější a domluva komplikovanější. 

Bylo zaznamenáno další zvýšení celkového počtu žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 

(6, 16%). 

 4.2 Údaje o počtu zapsaných dětí do 1. ročníku 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2011/2012 se konal v lednu 2012. 

Poprvé k zápisu přišlo 82 

Po OŠD  16 

Po dodatečném OŠD 0 

Zapsáno celkem 98 

Z toho počet žádostí o OŠD 19 

1. 9. skutečně nastoupilo 76 

 

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

nastoupili. K rozdílu došlo z  důvodu změny bydliště nebo vzhledem k jiným skutečnostem, např. 

nepřijetí dětí bydlících mimo spádový obvod školy. 

4.3  Údaje o vycházejících žácích 

ročník počet žáků gymnázia SOU + SŠ 

7. 5 5 0 

8. 2 0 1 

9. 50 15 10 + 25 

 

Docházku v základní škole ukončilo 57 žáků. 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 

vzdělávacím programem 

 

Přehled prospěchu školy     
    

1. pololetí školního 
roku 2012/2013 

      

zpracování dne 11.2.2013 

1.A; 1.B;1.C;2.A;2.B;2.C;3.A;3.B;3.C;4.A;4.B;4.C;5.A;5.B;5.C;6.A;6.B;6.C;7.A;7.B;7.C;8.A;8.B;9.A;9.B;9.C 
 

Předmět       
Počet klasifikovaných 

žáků 
Průměr   

C Chování     601 1,017   

Cj Český jazyk a literatura     601 2,128   

KA Konverzace v anglickém jazyce     17 1,000   

LDK Literárně-dramatický klub     11 1,000   

Aj Anglický jazyk     440 1,968   

AJ2 Anglický jazyk- 2. cizí jazyk     21 2,476   

Nj Německý jazyk     20 2,700   

NJ2 Německý jazyk- 2. cizí jazyk     98 2,265   

D Dějepis     243 2,296   

Pr Prvouka     214 1,308   

DrVy Dramatická výchova     42 1,000   

Ent Entomologický seminář     16 1,000   

Vla Vlastivěda     144 1,938   

Rv Řečová výchova     20 1,050   

SP Svět práce     51 1,314   

SvS Společenskovědní seminář     47 1,085   

Sv Sportovní výchova     62 1,000   

Z  Zeměpis     242 1,888   

M Matematika     601 2,002   

Pp Přírodopis     243 2,198   

Pří  Přírodověda     144 1,736   

RJ Ruský jazyk     50 1,860   

Fy Fyzika     242 2,012   

Ch Chemie     122 2,508   

Chpb Chemickobiologická praktika     10 1,000   

In Informatika     228 1,202   

Hv Hudební výchova     600 1,172   

Vv Výtvarná výchova     601 1,253   

VZK Vzduchoplavec Kráčmera     11 1,000   

Pč Praktické činnosti     549 1,184   

Tv Tělesná výchova     595 1,183   

VČ  Výtvarné činnosti     17 1,059   

Vko Výchova k občanství     172 1,279   

Vkz Výchova ke zdraví     122 1,926   
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Celkový průměrný 
prospěch   

1,635 

 

Zameškané hodiny Celkem na žáka 

Stupeň hodnocení 
prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 329 
 

omluvených 28790 47,274 

prospěl 260 
 

neomluvených 56 0,092 

neprospěl 12 
    

nehodnocen 0 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

19 

  

 

 

Přehled prospěchu školy     
    

2. pololetí školního roku 
2012/2013 

      

zpracování dne 26.6.2013 

1.A; 1.B;1.C;2.A;2.B;2.C;3.A;3.B;3.C;4.A;4.B;4.C;5.A;5.B;5.C;6.A;6.B;6.C;7.A;7.B;7.C;8.A;8.B;9.A;9.B;9.C 
 

Předmět       
Počet klasifikovaných 

žáků 
Průměr   

C Chování     616 1,011   

Cj Český jazyk a literatura     615 2,192   

KA 
Konverzace v anglickém 
jazyce     17 1,000   

LDK 
Literárně-dramatický 
klub     11 1,000   

Aj Anglický jazyk     459 2,024   

AJ2 
Anglický jazyk- 2. cizí 
jazyk     21 2,190   

Nj Německý jazyk     22 2,409   

NJ2 
Německý jazyk- 2. cizí 
jazyk     106 2,368   

D Dějepis     263 2,437   

Pr Prvouka     204 1,456   

DrVy Dramatická výchova     49 1,020   

Ent Entomologický seminář     22 1,000   

Vla Vlastivěda     148 1,905   

Rv Řečová výchova     13 1,077   

SP Svět práce     50 1,460   

SvS 
Společensko-vědní 
seminář     52 1,000   

Sv Sportovní výchova     70 1,000   

Z  Zeměpis     263 2,084   

M Matematika     615 2,132   

Pp Přírodopis     263 2,403   

Pří  Přírodověda     148 1,912   

RJ Ruský jazyk     61 2,115   

Fy Fyzika     262 2,031   

Ch Chemie     119 2,479   

Chpb 
Chemickobiologická 
praktika     8 1,000   

In Informatika     230 1,174   

Hv Hudební výchova     615 1,180   

Vv Výtvarná výchova     615 1,283   

VZK 
Vzduchoplavec 
Kráčmera     11 1,000   

Pč Praktické činnosti     562 1,132   

Tv Tělesná výchova     606 1,221   

VČ  Výtvarné činnosti     16 1,313   

Vko Výchova k občanství     194 1,381   

Vkz Výchova ke zdraví     119 1,395   
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Celkový průměrný 
prospěch   

1,687 

 

Zameškané hodiny Celkem na žáka 

Stupeň hodnocení 
prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 316 
 

omluvených 37382 60,685 

prospěl 277 
 

neomluvených 68 0,11 

neprospěl 23 
    

nehodnocen 0 
     

Pozitivním faktem je, že se škola výrazně nepotýká s nadměrným  množstvím 

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

vedením školy a okamžitě řešena jednáním s rodiči. 

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

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

dokázat. 
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Souhrnná statistika tříd      1. pololetí školního roku 2012/13 

třída žáků 

z toho 
hodnocení snížená průměrný  

absence na 
žáka třídní učitel   

V P 5 N známka  prospěch oml. neoml. 
  

  

1. A 23 23 0 0 0 0 1,012 28,69 0 Kořínková Zdeňka   

1. B 26 25 1 0 0 0 1,053 36,57 0 Mgr. Kulianu Petra   

1. C 25 23 2 0 0 0 1,077 31,96 0 Mgr. Preibischová Eva     

2. A 23 13 10 0 0 0 1,441 49,95 0 Mgr. Iglerová Jiřina     

2. B 24 17 7 0 0 0 1,298 45,91 0 Mgr. Kaneová Kateřina     

2. C 22 18 2 0 0 0 1,216 27,63 0 Mgr. Pištová Květa 

3. A 25 15 10 0 0 0 1,415 43,28 0 Mgr. Ernesová Lenka 

3. B 24 18 6 0 0 0 1,354 35,16 0 Mgr. Křížová Ilona 

3. C 24 19 5 0 0 0 1,214 33,79 0 Mgr. Konopásková Miluše     

4. A 19 9 10 0 0 1(1+0) 1,561 30,31 0,26 Mgr. Vítková Silvie   

4. B 20 8 12 0 0 0 1,522 33,05 0 Mgr. Krobová Věra   

4. C 21 7 14 0 0 0 1,757 41,61 0 Mgr. Janurová Marcela     

5. A 29 14 14 0 0 0 1,661 42,13 0 Mgr. Kopecká Ivana   

5. B 30 20 7 0 0 0 1,467 47,8 0 Mgr. Hüblová Miroslava     

5. C 29 20 9 0 0 0 1,479 57,72 0 Mgr. Šustrová Alena   

6. A 25 13 11 1 0 0 1,588 42,72 0 Olišarová Jana   

6. B 25 10 13 1 0 0 1,797 49,52 0,04 Mgr. Čihařová Jaroslava 

6. C 25 2 21 2 0 1(1+0) 2,255 49,16 0,16 Dlouhý Vladimír 

7. A 24 6 18 0 0 0 1,691 42,04 0 Mgr. Heráňová Alena     

7.B 23 9 12 2 0 1(1+0) 1,815 44,65 1 Mgr. Stojanovová Renata     

7.C 23 9 15 4 0 0 2,042 64,39 0 Binter Tomáš   

8. A 24 7 10 2 0 2(2+0) 1,933 64,65 0,04 Mgr. Sochorová Dagmar     

8. B 24 10 16 4 0 2(2+0) 1,844 70,7 0 Mgr. Karhan Josef   

8. C 23 7 16 0 0 1(1+0) 1,832 56,73 0,96 Mgr. Saloňová Jana   

9. A 24 5 18 1 0 1(1+0) 1,965 109,25 0,04 Mgr. Skálová Dagmar 

9. B 27 12 15 0 0 0 1,673 49,14 0 Mgr. Jakabová Pavlína 

 
 

Legenda    
     

  
V- vyznamenání 

  
P- prospěl 

  
5-neprospěl 

  
N- nehodnocen 
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Souhrnná statistika tříd    2. pololetí školního roku 2012/13 

třída žáků 

z toho 
hodnocení snížená průměrný  

absence na 
žáka třídní učitel   

V P 5 N známka  prospěch oml. neoml. 
  

  

1. A 21 20 0 1 0 0 1,112 46,85 0 Kořínková Zdeňka   

1. B 25 23 2 0 0 0 1,119 45,8 0 Mgr. Kulianu Petra   

1. C 23 22 1 0 0 0 1,084 34,56 0 Mgr. Preibischová Eva     

2. A 23 15 7 1 0 0 1,398 54,69 0 Mgr. Iglerová Jiřina 
 

  

2. B 22 15 7 0 0 0 1,383 44,18 0 Mgr. Kaneová Kateřina     

2. C 21 17 4 0 0 0 1,281 41,71 0 Mgr. Pištová Květa 

3. A 23 13 10 0 0 0 1,565 52,08 0 Mgr. Ernesová Lenka 

3. B 22 15 7 0 0 0 1,386 36 0 Mgr. Křížová Ilona 

3. C 24 18 6 0 0 0 1,281 47,75 0 Mgr. Konopásková Miluše     

4. A 19 9 10 0 0 0 1,55 30,84 0 Mgr. Vítková Silvie   

4. B 20 8 12 0 0 0 1,561 42,55 0 Mgr. Krobová Věra   

4. C 21 7 14 0 0 0 1,778 63,85 0 Mgr. Janurová Marcela     

5. A 29 14 15 1 0 0 1,686 67,75 0 Mgr. Kopecká Ivana   

5. B 30 20 10 0 0 0 1,538 82,93 0 Mgr. Hüblová Miroslava     

5. C 29 16 12 1 0 0 1,493 47,79 0 Mgr. Šustrová Alena   

6. A 25 10 14 1 0 1(1+0) 1,715 55,72 0 Olišarová Jana   

6. B 25 6 17 2 0 0 1,973 56,24 0 Mgr. Čihařová Jaroslava 

6. C 24 2 18 4 0 0 2,271 52,12 0 Dlouhý Vladimír 

7. A 24 9 15 0 0 0 1,659 55,79 0 Mgr. Heráňová Alena     

7. B 23 9 11 3 0 0 1,811 63,86 0,09 Mgr. Stojanovová Renata     

7. C 23 9 10 4 0 1(1+0) 2,042 64,39 0,39 Binter Tomáš   

8. A 24 7 15 2 0 0 1,898 79,41 0 Mgr. Sochorová Dagmar     

8. B 23 10 11 2 0 1(1+0) 1,758 96,43 0,09 Mgr. Karhan Josef   

8. C 23 7 16 0 0 1(0+1) 1,906 79,26 1,87 Mgr. Saloňová Jana   

9. A 23 2 20 1 0 1(1+0) 1,979 133,13 0,52 Mgr. Skálová Dagmar 

9. B 27 13 14 0 0 0 1,667 83,37 0 Holubář Ivan 

 

Legenda    
     

  
V- vyznamenání 

  
P- prospěl 

  
5-neprospěl 

  
N- nehodnocen 

 
 
 

  
5- neprospěl 

      

  

N- nehodnocen 
 

      Znalosti žáků V. a IX. tříd byly prověřovány v testech. Výsledky těchto testů jsou uvedeny  

v přílohách   č. 1a  č. 1b. 
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Všeobecné údaje o cílech prevence sociálně patologických jevů jsou zpracovány 

v minimálním preventivním plánu pro školní rok 2012 – 2013. Ani po několikanásobném 

upozornění vedení školy však nebyl tento program školním metodikem zcela vhodně zpracován a 

koncipován dle žádaných náležitostí. 

Na škole působil jako školní metodik prevence pan učitel Ivan Holubář – učitel II. stupně.   

Operativně byly ve spolupráci s vedením školy řešeny drobnější problémy a prohřešky. 

V nejnutnějších případech byli informováni rodiče žáků. Ze všech jednání byly pořizovány písemné 

záznamy.  

Ve školním roce 2012 – 2013 byl zpracován projekt ve spolupráci s pracovní skupinou 

LINKS, a tak byla získána finanční dotace 44 000,- Kč na uskutečnění některých aktivit spojených 

s prevencí sociálně patologických jevů.  

            Opět pokračovala spolupráce s PPP Chomutov v oblasti sociometrických šetření třídních 

kolektivů. Rovněž bylo v rámci „šablon“ využito financí k uskutečnění 8 hodinového workshopu 

pro žáky V. tříd a VIII. B. Tento program si vytyčil za cíl zmapovat problematiku třídních kolektivů 

s případným řešením kolektivních i osobních záležitostí.  Spolupráci s PPP Chomutov hodnotím 

dlouhodobě jako velice prospěšnou, v případě potřeby využívám i osobní či telefonické konzultace 

k řešení různých problémů. Vždy jsem se osobně setkala s velmi vstřícným a ochotným jednáním. 

Preventivní tým, který byl sestaven v roce 2011, nebylo nutné svolávat, neboť vzniklé 

problémy byly řešeny aktuálně s vedením školy. Členy zůstali : p. Holubář (ŠMP), pí Nazarčíková a 

Kaneová  (za I. st.),  pí Stojanovová (za II. st.) a pí Zaťková (za ŠD).  

  

Obecné cíle: 

  1. Řešení šikany a kyberšikany na škole i mimo ni. 

  2. Koheze třídních kolektivů. 

          3. Vlastní PEER program – v tomto školním roce zaměřen na KYBERŠIKANU. 

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

    OSPOD, Dyáda  aj. 

6. Využívání velkoplošné obrazovky systému ŠIK. 
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 V  rámci  prevence  byly uskutečněny následující akce: 

I. stupeň (1. – 5. ročník) 

Termín konání Typ aktivity Cílová skupina Poznámky 

září Den bez úrazu II. - V. třídy DDM 

listopad Prevence MěPo - beseda 

(doprava, nebezpečné 

situace) 

II. a III. třídy  

 Předcházení násilí na 

dětech - ukázka 

sebeobrany  p.  Ing. 

Matouš 

IV. a V. třídy + ŠD AEKA CV 

prosinec „Tonda Obal na cestách“ 

(třídění odpadu, lidské 

aktivity a ochrana 

životního prostředí) 

I. - V. třída  

únor - červen Program primární 

prevence („šablony“) 

V. třídy PPP Chomutov -  

Mgr. Homolová +  

Bc. Novotná 

březen PEER program 

-kyberšikana 

IV. třída  

 MěPo - beseda 

(doprava, nebezpečné 

situace) 

I. třída  

 

duben MěPo - beseda 

(vztahy mezi lidmi, 

správné x špatné chování, 

spolupráce) 

IV. třída  

 PEER program 

- kyberšikana 

III. třída  

 MěPo - beseda 

(šikana) 

V. třída  

květen „Škola zdravé pětky“ 

(zdravý životní styl, 

zásady zdravé výživy) 

I. - V. třída  

červen IZS  

(ukázka práce hasičů, 

Policie ČR) 

IV. - V. třídy  

 

II. stupeň (6. – 9. ročník) 

Termín konání Typ aktivity Cílová skupina Poznámky 

leden - červen PEER program -

kyberšikana 

pro žáky III. - V. tříd: Mgr. J. Karhan 

  - ZŠ Školní  

  - ZŠ Akademika   

  Heyrovského, CV 

 

říjen 

 

Beseda - dospívání děvčata VIII. tř. Dr. Kreháková 

leden „Tonda Obal na cestách“ 

(třídění odpadu, lidské 

VI. - IX. tř.  
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aktivity a ochrana 

životního prostředí) 

 

březen - květen Program primární 

prevence („šablony“) 

VIII. B PPP Chomutov -  

Mgr. Homolová +  

Bc. Novotná 

duben Droga a jejich účinky, 

Sexuální výchova 

 

IX. tř. Mgr. Šafařík 

květen „Škola zdravé pětky“ 

(zdravý životní styl, 

zásady zdravé výživy) 

VI. - IX. tř.  

červen IZS  

(ukázka práce hasičů, 

Policie ČR) 

VI. - IX. tř.  

září - červen Mladý preventista 

 

skupiny žáků 

 II. stupně 

MěPo + MMCH 

dlouhodobé projekty koheze třídních kolektivů 

 

 

třídy II. stupně 

 

 

třídní výlety, ŠvP, spaní 

ve škole. 

 

 

Školní družina 

Typ aktivity  

Víkendové akce - září - červen Měsíční projekty 

Freizeitpark Plohn září: Zebra se za tebe nerozhlédne - BESIP 

Březno u Chomutova – uspávání draka Severuse říjen: Rozhlédni se kolem sebe - Drakiáda s MěPo 

Divadlo Spejbla a Hurvínka – Praha listopad: Ve zdravém těle, zdravý duch 

Muzikál na ledě – Popelka – Praha prosinec: Čas vánoční - rodinné tradice 

Beckiland – Praha leden: Zima, zima tu je - zvířata v zimě 

ZOO a Dinopark – Plzeň únor: Karnevalový rej - orientace v čase, význam 

lidské práce 

Pálení čarodějnic – cvičák ve Vysoké Peci březen: Vůně jara - Velikonoce 

Zoopark Chomutov duben: Den Země  

Zábavně-pohádkový park Mirakulum 

v Milovicích 

květen: Jeden za všechny, všichni za jednoho - 

vzájemná pomoc, úcta a tolerance, fair-play 

Spaní ve škole červen: Hurá na prázdniny - chování chodce a 

cyklisty 

Zoopark Chomutov (adoptovaná zvířata, Lanáček, 

opékání buřtů) 
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 I nadále škola využívá velkoplošné obrazovky systému ŠIK. Nabídka  spotů  se zvýšila a 

zkvalitnila. 

Zúčastnili jsme se již 4. ročníku projektu „Mladý preventista“, který vznikl v rámci prevence 

MěPo jako prostředek pro prohloubení právního vědomí žáků VI. a VIII. tříd. Děti pracovaly 

v několikačlenných kolektivech a mapovaly nedostatky v lokalitě našeho sídliště. V červnu byli 

osobně p. náměstkem  p. primátora  Ing. Řehákem oceněni za svoji aktivitu 2 žáci šestých tříd. 

Žáci měli k dispozici schránku důvěry, do které mohli anonymně vkládat připomínky. Této 

možnosti však nebylo využito. Některé konkrétní vzniklé problémy byly řešeny vedením školy 

ihned s příslušným třídním učitelem.     

                

PEER v terénu 

         V tomto školním roce peeristé  seznamovali  své vrstevníky s tematikou kyberšikany,  která 

je stále aktuálním a problematickým tématem.  

 

         Nejprve představili  svůj program kyberšikany na Základní škole Školní v Chomutově, kde se 

cílovými skupinami stali žáci dvou čtvrtých tříd a jedné třídy páté. V případě druhém  peeristé 

navštívili Základní školu Ak. Heyrovského v Chomutově, kde zvládli dokonce absolvovat čtyři 

sezení. Dvakrát ve čtvrté třídě a dvakrát ve třídách pátých. 

 

         Peer aktivisté předvedli na obou dvou školách 

vynikající výkony a nestydím se říci, že  zanechali na obou 

školách pozitivní dojem.  

Děkuji tímto všem peeristům za jejich snahu a p. učiteli 

Karhanovi za skvělé vedení tohoto týmu.  

  

 .  

               

                          

       

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Učitelé si vybírali vzdělávací akce především podle vlastního zájmu, zaměření a s ohledem 

na časovou náročnost a místo konání akce.  

Poznatky získané v jednotlivých seminářích si učitelé operativně sdělovali v paralelních 

třídách, předmětových komisích, event. na  provozních poradách.   

Malý počet vzdělávacích akcí může být především důsledkem vysoké ceny za uskutečnění 

seminářů či menší aktuální nabídkou. 
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DRUH SEMINÁŘE POČET 

ÚČASTNÍKŮ 

POZNÁMKA 

„Bakaláři“ 1  

Dyslexie a dysortografie prakticky 1 ve spolupráci s PPP CV 

ŠVP - změny a realizace 2  

Problematika žáků se spec. poruchami 2 - „    - 

Novely právních předpisů 1  

 

Prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích zařízení včetně VŠ se vzdělávali: 

 p. Binter – PF UJEP – přírodní vědy (5. ročník) 

 pí  Kaneová – PF UK - celoživotní vzdělávání - speciální pedagogika pro učitele (3. ročník) 

 pí  Hubálková - VOŠ  Most - sociálně právní činnost  (2. ročník) 

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

organizování kurzů  školských lyžařských instruktorů akreditovaných  MŠMT.  

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) bylo využito finančních 

prostředků z tzv. šablon. A to na:  

 vzdělávání v oblasti čtenářské a informační gramotnosti - 39 ped. pracovníků 

 vzdělávání v oblasti cizích jazyků - 9 ped. pracovníků 

 vzdělávání v oblasti využití ICT - 10 ped. pracovníků 

 vzdělávání v oblasti matematické gramotnosti - 4 ped. pracovníci 

 vzdělávání v oblasti přírodovědné gramotnosti - 6 ped. pracovníků 

 vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti - 40 ped. pracovníků 

 

Musím konstatovat, že úroveň nabízených seminářů byla rozdílná. Nejlépe bych hodnotila 

seminář finanční gramotnosti, kterého se zúčastnili téměř všichni pedagogičtí pracovníci školy. 

Bohužel se nepodařilo uskutečnit v rámci tohoto semináře původně plánované výjezdní zasedání 

pracovníků, které by bylo finančně náročné, ačkoli by jistě přispělo ke kohezi kolektivu. 

V tomto směru bych chtěla pozitivně zhodnotit spolupráci se Střediskem služeb školám a   

p. Ing. V. Šobáňem, který byl vždy k  našim požadavkům vstřícný. 

    

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8.1  Mimovýukové  aktivity 

 Zájmové  kroužky 

Od října do konce května škola organizovala v rámci volnočasových aktivit zájmové kroužky.  
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I. stupeň   

NÁZEV KROUŽKU, TŘÍDA VEDOUCÍ 

dramatický – V. B M. Hüblová 

hra na zobcovou flétnu –III. - V. tř. H. Jíchová 

hra na kytaru – V. A  I.  Kopecká 

moderní gymnastika - I. - III. tř. 

baletní průprava - I. - III. tř. 

A. Štroufová 

L. Linhartová  

kanoistika - I. - IX. tř.  B. Doležalová, P. Doležal 

sportovní hry (TJ Baník Březenecká) -I. - III. tř.  p. Fořt, p. Nezbeda 

rybářský (Rybářský svaz) - I.  - II. tř. p. Rut 

německý jazyk - III. tř. S. Heublein 

 

 

II. stupeň 

NÁZEV KROUŽKU, TŘÍDA VEDOUCÍ 

florbal – 3 skupiny  I. Holubář 

divadelní  - VII. + VIII. tř. Vl. Dlouhý 

moderní gymnastika - VII. + VIII. tř.  K. Chlebečková 

 

ŠD 

NÁZEV KROUŽKU VEDOUCÍ 

výtvarný kroužek   I.  Guskeová,  

keramický kroužek M. Bojtarová, G. Chlustinová 

flétna  A. Zaťková 

angličtina hrou  A. Zaťková 

počítače P. Hubálková, K. Lísová 

 

Dlouhodobě se potýkáme s malou pestrostí nabídky. Za současného stavu je však většina 

pracovníků školy tak vytížena, že další časová zátěž by byla neúnosná.   

 

 

 Doučování a příprava na přijímací zkoušky 

Žákům, kteří si potřebují některé učivo upevnit a více procvičit, byla nabídnuta možnost 

pravidelného či nepravidelného doučování. Tato nabídka pochopitelně platila i pro žáky po 

krátkodobé či dlouhodobé absenci. Doučování se již tradičně věnovaly všechny učitelky na I. 

stupni,  ale i někteří vyučující II. stupně,  kteří zajišťovali doučování pravidelně. Těmto náleží 

zasloužené poděkování. 

Žákům i rodičům byly dále nabídnuty pravidelné tzv. konzultační hodiny. Této možnosti však 

rodiče i žáci využívali pouze sporadicky. 

Na základě zpracovaného individuálního vzdělávacího plánu (IVP) byla věnována pozornost i 

nápravě specifických vývojových poruch pro integrované žáky. V červnu proběhla kontrola plnění 
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IVP  Mgr. K. Homolovou ze strany školy i rodiny. Bylo konstatováno, že ze strany školy je těmto 

žákům věnována odpovídající pozornost. Rovněž většina rodičů plní zadané úkoly. 

Na II. stupni probíhala pro vycházející žáky příprava na přijímací zkoušky na střední školy v 7. 

a 9. ročníku.  Výrazný zájem o tuto přípravu projevovali spíše jednotlivci, většina žáků však 

k přípravě na SŠ a SOU  nepřistupovala  příliš zodpovědně. Tento fakt je odrazem systému 

přijímání žáků na střední školy, ve kterém stále více převládá větší nabídka než reálná poptávka. Ze 

základních škol tak přibývá žáků, kteří neodpovídají kvalitě středoškolského studenta. Dle mého 

soudu se situace nezlepší do té doby, než budou žáci nuceni se na přijímací zkoušky řádně 

připravovat a podrobit se jim. Navíc do tohoto systému vstupuje stále větší množství soukromých 

škol. Žáci nejsou dostatečně motivováni k výuce a jejich snaha končí rozdáním pololetního 

vysvědčení. Velmi často dochází k tomu, že žáci, kteří měli kvalitní prospěch a požadovaný průměr, 

se v dalším pololetí markantně zhorší. 

 

8.2 Kanoistika a moderní gymnastika 

I v tomto školním roce škola nabídla v I. – VIII. ročníku  možnost zapojení do nadstandardních 

sportovních aktivit, moderní gymnastiky a kanoistiky, a tím smysluplné využití volného času. 

Nejedná se sice o nabídku, které by bylo využito „masově“, ale někteří jedinci již v současné době 

dosahují velmi kvalitních výsledků ve vyšších celostátních i mezinárodních soutěžích.  

 Kanoistika 

Zájem o kanoistiku projevilo celkem 12 nových žáků v tzv. přípravce. Trénovali všeobecnou 

průpravu – sportovní gymnastiku, míčové hry, lehkou atletiku a  plavání. Starší žáci pravidelně 

trénují na Kamencovém jezeře a účastní se závodů, neboť jsou zároveň členy oddílu SC80 

kanoistika Chomutov. 

Tento rok byl pro naše kajakáře velmi úspěšný. Podařilo se jim zúročit poctivou práci 

v trénincích a na soustředěních. Ve svých ročnících se všichni umisťovali v první desítce závodníků 

celé ČR. Závody se konaly v rámci kraje, republiky, ale také v mezinárodním měřítku.  

 

 

Nejvýznamnější úspěchy našich kajakářů: 

Ondřej Bišický:  

MS juniorů – Olympijské naděje 2. místo K1, 2. místo K2 na 200m  -  27 států 

Mezinárodní regata Piešťany – 4. místo K1  -  30 států 

MČR – 3 x 1. místo K1,  2 x 1. místo K2,  1 x 1. místo K4 

Medailové pozice na všech republikových závodech, první v ročníku v ČR. 

  

Tomáš Fridrych: 

8. místo v republikovém žebříčku ročníku  

Medailová umístění v republikových závodech. 
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Tereza Doláková: 

MČR – 3 x 6. místo (1x K1, 2x K2, 1x K4) 

Úspěchem je i to, že pokračuje ve studiu na sportovním Gymnáziu v Pardubicích – specializace  

kanoistika. 

 

Kamil Klein, Martin Predka, Nela Gothová, Sven Bernas : 

 mezi 10 nejlepšími v ročníku  

 

Andreas Predka :  

MČR – 1 x 3. místo K1, 2 x 3. místo K2 mezi 10 nejlepšími v ročníku 

 

. 

   

          . 

 

 

 

 

Olympijské naděje – neoficiální Mistrovství světa – Ondřej Bišický 2. K1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po návratu ze závodů v Hofu. 

 

      Moderní gymnastika 

 

Škola nabízí kroužek moderní gymnastiky pod vedením zkušených trenérek (Alena Štroufová - 

taneční průprava, základy akrobacie, manipulace s náčiním, Mgr. Lenka Linhartová - taneční a 

baletní průprava). Děvčata se zde učí v první třídě základům moderní gymnastiky, taneční a baletní 
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průpravě. V druhé třídě se učí manipulaci se švihadlem a obručí a v následujících letech se stuhou, 

kužely a míčem.  

 

Kroužek moderní gymnastiky navštěvovalo celkem 28 děvčat, některá se ve druhém pololetí 

odhlásila, jiná se přihlásila. 

 

Hlavním krédem oddílu je umožnit svěřenkyním pocit radosti z pohybu s následnou možností 

vlastní seberealizace.   

I nadále na škole standardně působil oddíl moderní gymnastiky starších děvčat pod vedením     

pí K. Chlebečkové. Některá děvčata dosahují velmi dobré výkonnosti, reprezentují nejen naši školu, 

ale i zastřešující oddíl SC80. 

Trenérky a všechna děvčata si zaslouží za svou píli, aktivní a snaživou práci pochvalu. Důležité 

je, že všechny sport baví, že se stal trvalou volnočasovou aktivitou, pomáhá jim k vlastní 

seberealizaci.                                                                                   

 

       Takto začínají malé gymnastky. K baletní průpravě využívají našeho baletního sálu. 

 

 

8.3 Projekty 

Projekty doplňují výchovně vzdělávací proces žáků v jednotlivých třídách, ročnících i celé 

školy. Realizujeme projekty krátkodobé i dlouhodobé, plánované, ale často i neplánované, které 

byly momentální inspirací pro některé pedagogy. Cílem jejich zařazování do výuky je zvyšování 

efektivity vyučovacího procesu, motivace žáků a podpora spolupráce pedagog – žák – rodič. Těmito 

aktivitami se snažíme proniknout často i do povědomí širší veřejnosti.  

 Osvědčené jsou celoškolní projektové dny na téma Vánoce a Velikonoce.  V letošním roce 

se uskutečnil projekt „Vánoce“ ve stylu „Česko - Slovensko má talent“. 
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V letošním roce jsme realizovali projekty:  

 „Halloween“ 

 Pro velký úspěch předešlých ročníků jsme si již třetím rokem připomněli tradici 

Halloweenu, který byl připraven na 7. 11. 2012. I když Halloween není tradičním českým 

svátkem, mezi dětmi patří k oblíbeným veselicím.  

 Dopoledne se děti seznámily se zvyky a tradicemi, které doprovázejí tento svátek v anglicky 

mluvících zemích. Nechybělo ani srovnání s našimi dušičkami.  

 V hodinách angličtiny nebo praktických činností si děti vydlabaly dýně a vyrobily 

strašidelné dekorace.  

 Večer pro ně byla připravena stezka odvahy, kde ožívala strašidla, monstra a pohádkové 

bytosti, které na děti číhaly při strašidelné cestě útrobami školní budovy. Do strašení se zapojila 

většina vychovatelek ze školní družiny, všechny pracovnice školní kuchyně a pochopitelně 

vyučující.  

 Odměnou všem zúčastněným, kterých bylo téměř 350, byl certifikát za odvahu.  

 

 

 Česko - Slovensko má talent 

 

  Na konci roku se děti těší na Vánoce, na vánoční prázdniny, netrpělivě očekávají dárky pod 

stromečkem. Děti naší školy se ještě navíc těší na již tradiční ohňostroj s překvapením, které se 

koná na „střeše“ před hlavním vchodem do školy.  

 

 Střešní show se konala ve čtvrtek 20. prosince 2012. Pedagogové pod vedením pana učitele 

Vladimíra Dlouhého vystoupili v hodinovém pásmu. Diváci se velice dobře bavili a přivítali i 

občerstvení v podobě teplého nápoje, který připravily paní kuchařky školní jídelny. Tečkou 

příjemného večera byl nádherný ohňostroj.  
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 Něco typicky „našeho“ 

   Divadelní spolek Ladji  Dlouhého NAHOĎ při ZŠ Březenecká  

 Po roční pauze se opět divadelní spolek vrací na prkna, která znamenají svět. Roční deficit 

byl zapříčiněn skutečností, že divadelníci neměli kde zkoušet. K divadelním účelům však již 

v tomto roce začalo sloužit původní kino OKO, které bylo zrekonstruováno, opraveno a herci zde 

mohou pravidelně zkoušet i vystupovat. Dlouho  očekávaným představením byla hra na motivy 
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Ondřeje Sekory - Ferda mravenec. Premiéra se uskutečnila 30. ledna 2013, kdy se mohli konečně 

představit žáci V. B svým spolužákům z I. stupně a dětem z mateřských školek Úsměv a Pohádka. 

 Představení bylo určeno žákům prvních ročníků, kteří si v kině OKO převzali svá první 

vysvědčení. Potěšeni byli jistě i jejich pozvaní rodiče. 

 Vystoupení následně shlédli i žáci ZŠ Školní, Kadaňská, Na Příkopech, Hornická, Akademie 

Heyrovského, ZŠ + MŠ Vejprty, MŠ Palachova + Šafaříkova a veřejnost z Chomutova a Kadaně. 

 Hru s nimi nacvičil  p. učitel  Vladimír Dlouhý - principál divadla  a třídní učitelka, zároveň 

režisérka hry,  pí učitelka Miroslava Hüblová. Při přípravě velmi úzce spolupracovala i pí učitelka 

Alena Šustrová (výroba kulis) a pí Václava Bublová (kostýmy).  

 

 Obrovskou odměnou svědomitým a šikovným hercům, kteří hru nacvičovali 4 roky, byl 

vždy nadšený potlesk publika.  

    

 

    

 

 Závody Dračích lodí 

 

 V říjnu 2012 pořádal oddíl chomutovských kanoistů závody dračích lodí. Naše posádka ani 

na těchto závodech nesměla chybět. Je velmi potěšující, že ostřílené dračí závodníky posílila naše 

dráčata, žáci 8. a 9. tříd. Na trati 200 m jsme sice skončili předposlední, ale chuť jsme si spravili na 

trati 1 km. Smíšená posádka skončila na 3. místě. 
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 Akademie 2013 

 11. červen se stal pro naši školu dnem „D“. Po váhavém a nejistém začátku jsme se přece 

jen rozhodli uskutečnit školní akademii, kterou jsme si připomněli  35. výročí založení ZŠ 

Březenecká.  

 Jednotliví žáci, skupinky, ale i některé třídní kolektivy pilně vymýšleli, nacvičovali a 

pilovali svá vystoupení. Tvořila se vlastní choreografie, vznikaly nové nápady.  

 

            Předvedli se zpěváci, tanečníci, judisté, gymnastky, někteří projevili i své herecké nadání.  

Díky obětavosti nejen pedagogů, ale i řady ostatních pracovníků školy se všechna vystoupení 

povedla. Na pódiu bývalého kina OKO nakonec zářily oči dětí, učitelů i rodičů. Zpestřením celého 

programu byla i hostující taneční škola Stardance.  
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 Vzduchoplavec Kráčmera 

24. 9. 2012 se v Praze konalo slavnostní zakončení celorepublikového projektu 

Vzduchoplavec Kráčmera. Na projektu dlouhodobě pracovali naši žáci společenskovědního 

semináře pod vedení paní učitelky Jany Saloňové.  

 

         Ukončením celého projektu  14. 11. 2012 byla vernisáž výstavy pod názvem Vzduchoplavec 

Kráčmera nad Chomutovskem v Rytířském sále staré radnice na náměstí 1. máje.  

 

   

 

 Barva naší školy 

          Takto byl nazván jedinečný projekt, který byl vyhlášen s ohledem na skutečnost, že proběhne 

dlouhodobě očekávané zkrášlení naší školy. Do projektu bylo odevzdáno 34 prací, ze kterých do 

dalšího kola postoupilo 11 a z nich 3 do hlavního výběru. Vítězkou se stala Kateřina Sobotková z 

VIII. B. O konečném výsledku  nakonec rozhodli sami žáci s několika členy učitelského sboru a ve 

spolupráci se žákovským parlamentem. 

 Žáci projevili nejen výtvarné „umění“, ale dokázali, že jim škola a její budoucí vzhled není 

lhostejný. Patří jim velké poděkování. 
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 Školní parlament 

 Na podzim 2012 byl nově založen žákovský parlament. Hlavní iniciativu převzal pan učitel 

Binter.  

 Parlament je určen pro žáky od V. tříd. Každá třída si ze svého kolektivu zvolila 2 zástupce, 

kteří se scházeli pravidelně jednou za 14 dní.  

 Cílem žákovského parlamentu je výuka komunikace, seznámení s principy demokracie, 

rozvoj schopností diskutovat a řešit aktuální problémy a v neposlední řadě se podílet na zlepšování 

chodu školy. Zástupci žáků mají možnost řešit s vedením školy své nápady, návrhy a problémy .  

 

Prozatímní úspěchy: 

-  vyhlášení a vyhodnocení ankety "ZLATÝ ÁMOS", 

-  pořízení kontejneru na bioodpad, 

-  hodiny do každé třídy, 

-  spolupráce při výběru fasády školy, 

-  založení webového odkazu na stránkách školy. 

 

Personální složení: 

Předseda: PÍSAŘÍK Hynek 

Místopředseda: ŠILHAN Vojtěch 

Redaktorka webových stránek: SMEJKALOVÁ Sabina 

 

Zástupci tříd: 

V. B    KOTOROVÁ Sofie, MACÁK Matěj 

V. C    FÍKOVÁ Jana, PEŘINOVÁ Anna 

VI. A   AMMEROVÁ Nicole, MATĚJKOVÁ Denisa 

VI. B   MELZER Aleš, ZAHRADNÍKOVÁ Magdaléna 

VII. A   BŘEZINA Matěj, ŠILHAN Vojtěch 

VII. B   ANDRŠOVÁ Sára, CHROUSTOVÁ Dominika 

VII. C   DUDOVÁ Kamila, KARÁSKOVÁ Lucie 

VIII. A  BERNASOVÁ Jacqueline, SMEJKALOVÁ Sabina 

 IX. A    PÍSAŘÍK Hynek  
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8.4   Účast  a umístění žáků v soutěžích a olympiádách,  sběrové   aktivity  

Umístění v soutěžích 

Sportovní soutěže: 

Soutěž Účast Umístění v okrese Připravil - vyučující 

KANOISTIKA 

 

ml. žáci 

st. žáci 

medailová umístění na 

MS dorostenců, na MČR, 

v pohárových soutěžích, 

v republikových i 

oblastních soutěžích, 

v mezinárodní regatě 

v Hofu (mezi svěřenci 

jsou i několikanásobní 

mistři ČR ve svých 

kategoriích) 

P. Doležal 

B. Doležalová 

FLORBAL CUP  žáci 4. - 5. tříd 3. místo - okresní kolo I. Holubář  

MC Donald´s Cup 

 

žáci 1. - 3. tříd 

žáci 4. - 5. tříd 

1. místo - okresní kolo 

1. místo - okresní kolo 

2. místo - krajské kolo 

M. Konopásková 

M . Hüblová 

STOLNÍ TENIS st. žáci 

 - Michal Malý 

 

1. místo - okresní kolo J. Sajner 

 

ATLETIKA - POHÁR 

ROZHLASU 

ml. žákyně 3. místo - krajské kolo J. Čihařová 

MALÁ KOPANÁ - BŘEZNO  ml. žáci 

st. žáci 

1. místo 

1., 3. místo 

J. Sajner,  

I. Holubář 

VÁNOČNÍ TURNAJ VE 

FUTSALE 

ml. žáci 1. místo I. Holubář 

LIGA FUTSALU ml. žáci 1. místo I. Holubář 

TURNAJ V BOWLINGU 

CHOMUTOVSKÝCH ŠKOL 

st. žáci 2. místo I. Holubář 

TURNAJ V MINIHÁZENÉ ml. žáci 3. místo - okresní kolo J. Čihařová 

TURNAJ V KOŠÍKOVÉ st. žáci 2. místo J. Sajner 

  

          

Dále jsem se rozhodli motivovat žáky ke sportovní všestrannosti zapojením do soutěže o 

Odznak všestrannosti olympijských vítězů - OVOV. Poděkování za aktivitu i dobré výsledky 

patří  žákům i vyučujícím I. stupně, vyučujícím tělesné výchovy a především pí učitelce  P. 

Kulianu, která se významně podílela na koordinaci celého projektu. 
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Vědomostní  soutěže a  olympiády: 

 

Olympiáda Účast Umístění v 

okrese 

Připravil - vyučující 

DĚTSKÁ PORTA Jan Dvořák 2. místo  

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA Anna Fricová 7. místo  J. Ficková 

ANGLICKÝ JAZYK Martin Najmon 

Ondřej Fúdor 

 

3. místo 

5. místo 

 

A. Nazarčíková 

NĚMECKÝ JAZYK Kateřina Chlebečková 

Michal Malý  

6. místo 

7. místo 

I. Šenfeldová 

SKŘIVÁNEK  

kategorie II. 

  

 

 

Petra Kašková 

Jana Olišarová 

Lada Lecjaksová 

 

 

1. místo 

2. místo 

3. místo 

 

I. Kopecká 

H. Jíchová 

R. Stojanovová 

kategorie III. Leona Lecjaksová 3. místo  

RECITAČNÍ SOUTĚŽ  V AJ 

kategorie IV. - V. tříd 

Eliška Fryčová 1. místo A. Šustrová 

EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ - 

LITVÍNOVSKÝ CHOROŠ 

Anna Fricová 

Ondřej Meško 

David Jurovich 

1. místo 

 krajské kolo 

L. Šťastná 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Magdaléna Zahradníková 

Ondřej Meško 

2. a 9. místo  

4. místo 

11. místo 

krajské kolo 

S. Kovářová 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ  

- JIRKOVSKÁ PALETA 

N. Marková, N. Chýle, 

M. Poledníčková, M. 

Tonarová (kolektivní 

práce) 

M. Pospíšilová 

2. místo 

 

 

 

2. místo 

 

 

            Pod vedením jednotlivých vyučujících se naši žáci zapojili do většiny různých vyhlášených 

okresních soutěží. V rámci školy byla uskutečněna školní kola, na které se připravovala drtivá část 

žáků. Žáci projevili dobré vědomosti a dovednosti. 

 Na škodu však často bývá nadměrná obtížnost těchto soutěží již v okresním kole či 

konkurence ze strany žáků 6letých gymnázií. 
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Sběr starého papíru a víček od PET lahví 

Již tradicí se na naší škole stal sběr starého papíru, do kterého se aktivně zapojujeme.  

Soutěž  vyhlašuje  KOVOŠROT  DĚČÍN, a. s. – Žatec. Ve školním roce 2012 - 2013 se 

konal sběr starého papíru ve čtyřech „sběrových týdnech“. Celkem jsme nasbírali 65 741 kg starého 

papíru. Odměna činila 111 895,- Kč a 8 000,- Kč prémie, celková částka byla tedy 119 895,- Kč. 

Výtěžek ze sběru vždy putoval z 50% do fondu SRPDŠ a 50% do fondu jednotlivých tříd. 

Velké poděkování patří pí učitelce Iglerové a Konopáskové, dalším učitelům, ostatním 

zaměstnancům školy, žákům i aktivním rodičům.  

Opět jsme pokračovali ve sběru víček od PET lahví, ve kterém jsme svého času také patřili 

mezi rekordmany. Výtěžek činil 2 160,- Kč.  Poděkování patří pí učitelce Kořínkové, která 

organizovala jejich vybírání. 

 

8.5  Další mimovýukové  aktivity 

 

 Lyžařský výcvikový kurz 

 

         

 Tradičně byl organizován lyžařský kurz na Tetřevích boudách v Krkonoších. V termínu od 

9. 2. do 15. 2. 2013 vyjelo 36 žáků 7. ročníků 

  

 Tento kurz byl organizačně zajištěn z řad zkušených pedagogů a lyžařských instruktorů (p. 

učitel Sajner, Karhan, pí Saloňová). Doprovod dále zajišťoval jako zdravotník p. Fleming, dohled 

nad žáky pan Kocourek. Kvalitní sportovní areál a vhodné sněhové podmínky vytvořily dobrý 

předpoklad ke zvládnutí základů lyžování. 

 

 Na financování se podílelo SRPDŠ, které přispělo částkou 25 187,- Kč. Dopravu sponzorsky 

zajistila firma ve výši 22 000,- Kč, dále bylo využito sponzorských darů ve výši 9 354,- Kč.  
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 Školy v přírodě 

 Od 26. - 31. 5. 2013 využila třída V. B k rozloučení se s prvním stupněm a jejich třídní 

učitelkou Hüblovou v objektu Háje pod Klínovcem - hotelu Arnika. 22 zúčastněných žáků 

doprovázela také pí Dortová.  

V termínu od 1. - 7. 6. 2013 vyjelo 44 žáků ze VI. C a IX. B do ŠvP Chřipská „U Jasanu“. 

Doprovod zajistil p. učitel Dlouhý, pí Jakabová, Jarešová a asistentka pedagoga pí Polcarová. I za 

nepříznivého počasí byl kladen důraz na pobyt venku, byl uskutečněn například celodenní výlet na 

Jedlovou horu. Program byl zpestřen řadou aktivit včetně diskotéky na závěr pobytu.  

    

 

 Jarní prázdniny  

 

 V termínu od 11. do 15. 3. 2013 děti z I. a II. tříd navštěvujících školní družinu společně s pí 

vychovatelkami Zaťkovou a Hubálkovou  vyrazily autobusem na Klínovec. Ubytovaly se v 

Pensionu Arnica a začaly si užívat jarních prázdnin. Sněhu bylo požehnaně, děti bobovaly, stavěly 

si sněhuláky, každý si udělal do sněhu svého motýlka. Zařádily si v bazénu v hotelu Nástup, tančily 

na diskotékách. Na závěr se převlékly do masek a za odměnu dostaly zmrzlinový pohár, diplom a 

pamětní list. 
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 Výlet do SRN 

 

Žáci II. tříd vyjeli vlakem po trase  Steinbach – Johstadt   úzkokolejkou romantickým 

údolím Přísečnice. Nadšení dětí bylo veliké.  Akci zorganizovala pí Heublein a doprovod zajistila pí 

asistentka Bylíková.  

 

                          

             
 

 

 Sobotní  akce  školní družiny 

 Paní vychovatelky ŠD pravidelně minimálně 1x v měsíci nabízely dětem, nejen družinovým, 

zajímavou aktivitu, která se uskutečnila o víkendu. Jednalo se vždy o velmi přitažlivé programy. 

Zájem o ně byl ze strany dětí i rodičů velký, ačkoliv bývá někdy i finančně dosti nákladný. Těchto 

akcí se pravidelně zúčastňuje kolem 80 - 90 dětí.  

Mezi nejlepší bezesporu patřila návštěva divadla Spejbla a Hurvínka, muzikál na ledě 

Popelka, plzeňský Dinopark a další.  
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 Letní tábory 

O letních prázdninách byly zorganizovány v rámci výchovné práce  ŠD  2  letní dětské  

tábory.  V červenci 2013 postupně vyjelo 80 dětí  na prázdniny.  

V den vysvědčení děti a jejich vedoucí (pí vychovatelka Zaťková, Hubálková a p. učitel 

Dlouhý) vyrazili za hranice naší republiky do Itálie. Děti trávily svůj čas koupáním v moři, 

lukostřelbou, tancem a různými soutěžemi.  

 

      

 

Do penzionu Kamenice v Jizerských horách  vyjelo ve dnech od 15. do. 26. 7. 2013 40 dětí a 

4 vedoucí (pí vychovatelky Zaťková, Hubálková, Chlustinová a pí učitelka Janurová). V rámci 

pobytu se uskutečnily dva celodenní výlety - Aquapark v Jablonci nad Nisou a Liberecká ZOO. 

Tyto výlety a další aktivity bylo možné uskutečnit díky získaným financím od sponzorů a SRPDŠ. 

 

    

Je nutné ocenit nadšení zainteresovaných, kteří v době hlavních prázdnin ochotně věnují čas 

a elán k jejich hodnotnému využití.  
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 Prázdninová aktivita školní družiny 

 Opětně byla nabídnuta rodičům a dětem možnost využití školní družiny i během prázdnin. 

Pro zájemce byly otevřeny dva turnusy v termínech: 29. 7. - 2. 8. a 12. 8. - 16. 8. 2013. Pro děti byla 

připravena řada zajímavých akcí, vycházek a návštěv. Prázdninového pobytu se zúčastnilo celkem 

21 dětí.  

 Děti i rodiče tuto aktivitu ocenili, neboť někteří nemají možnost v průběhu celých prázdnin 

zajistit dětem patřičný dohled. Poděkování tak jistě patří pí vychovatelce Bojtarové a Hubálkové. 

    

 

 Netradiční týdny ve školní kuchyni 

 

Pracovnice školní jídelny pod vedením pí Bublové se rozhodly v průběhu roku dětem 

zpestřovat jídelníček o nabídku jídel jiných kuchyní. Žáci tak mají možnost nejen ochutnat 

netradiční jídla, ale seznamují se i se zvyky či kulturou vybrané země. 

 

Žáci, především I. stupně a školní družiny, se pak podílejí i na netradiční výzdobě s prvky, 

které jsou pro danou zemi typické. 

 

Nabízela se například jídla kuchyně slovenské, uskutečnil se Týden MS v hokeji 2013, 

Týden s ovocem, Vaření podle M. D. Rettigové, Rybí týden, Zrní a semínka, Jídlo v pohádkách a 

pověstech. 
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     Jednotlivé třídní kolektivy v průběhu roku uskutečňovaly i další akce - třídní výlety, 

návštěvy divadelních představení, exkurze apod., ale pro jejich množství je zde neuvádím. Z jejich 

konání máme i bohatou fotodokumentaci, ze které každoročně vytváříme celý ALMANACH, jenž 

je v podstatě ucelenou kronikou těchto aktivit. Je k dispozici k nahlédnutí žákům i rodičům ve 

sborovně školy.  

 Většina těchto akcí je prezentována i na webových stránkách školy. 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 Dne 7. 3. 2013 byla šetřena stížnost zákonných zástupců žáka 1. ročníku na třídní učitelku. 

 Uvádím jednotlivé body stížnosti s výsledkem šetření ČŠI: 

1) postup při hodnocení a klasifikaci žáka - stížnost byla hodnocena jako nedůvodná 

2) nerespektování výsledků a doporučení z lékařského vyšetření - stížnost  byla hodnocena    

        jako nedůvodná 

3) nedostatečná motivace žáka, kritika, zesměšňování před vrstevníky ze strany  učitelky     -

stížnost  byla hodnocena jako neprokazatelná 

      Dne 8. 3. 2013 kontrola  ČŠI pokračovala. Předmětem kontrolní činnosti byla státní kontrola 

dodržování vybraných ustanovení školského zákona a prováděcích právních předpisů, které se 

vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb. 

 Byla zaměřena na dodržování pravidel pro opakování ročníku podle § 52 odst. 6 školského 

zákona. V uvedeném bodě kontroly nebylo zjištěno žádné porušení právního předpisu. 

 Rovněž proběhla veřejnoprávní kontrola, která prověřovala hospodaření s veřejnými 

prostředky ve smyslu § 9 odst. 1 a § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě. Rozsah kontrolovaného období byl rok 2011.  

 Kontrola probíhala v období od 4. 6. do 19. 9. 2012. Pověřenými osobami byla 

 pí Ing. Mravcová a pí Tučková.  

 

 Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně a ani závažná zjištění ve smyslu ustanovení  

§ 22 odst. 6 zákona 320/2001 Sb. Došlo pouze k porušení některých závazných právních předpisů. 

Neprodleně byla přijata nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  
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10. 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 2012  činil  5 250 000,- a pro rok 2013  5 100 000,- Kč. 

Podrobné čerpání finančních prostředků: 

příloha  3:  Účetní závěrka k  31. 12. 2012 

příloha  4:  Rozbor hospodaření k  30. 6. 2013 

 

Sponzorské dary ve školním roce 2012/2013: 

Datum Jméno dárce Účel daru Částka (v Kč) 

27.9.2012 Iglerová Jiřina, Chomutov zkvalitnění výchovně vzdělávací práce  4 613 

27.9.2012 Hlaváčková Šárka,  Chomutov -„- 4 904 

27.9.2012 Řeháková Jarmila, Chomutov -„- 4 613 

27.9.2012 Ernesová Lenka, Chomutov -„- 5 683 

27.9.2012 Křížová Ilona, Chomutov -„- 5 683 

27.9.2012 Konopásková Miluše, Chomutov -„- 6 282 

27.9.2012 Chouňová Jitka, Chomutov -„- 1 962 

27.9.2012 Krobová Věra, Chomutov -„- 2 158 

27.9.2012 Janurová Marcela, Chomutov -„- 2 060 

27.9.2012 Kopecká Ivana, Spořice -„- 5 695 

27.9.2012 Hüblová Miroslava, Chomutov -„- 5 899 

27.9.2012 Peřina Pavel, Všehrdy -„- 5 899 

27.9.2012 Jarešová Michaela, Chomutov -„- 9 078 

27.9.2012 Stojanovová Renata, Jirkov -„- 9 256 

27.9.2012 Olišarová Jana, Chomutov -„- 6 764 

27.9.2012 Tykal Martin, Chomutov -„- 10 377 

27.9.2012 Šenfeldová Irena, Vysoká Pec -„- 7 705 
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27.9.2012 Skálová Dagmar, Chomutov -„- 6 033 

27.9.2012 Zgarbová Petra, Chomutov -„- 5 874 

25.4.2013 D. Skálová, Chomutov -,,- 2460,00 

14.1.2013 Ing. Jiří Goth, Chomutov lyžařský výcvik 7. tříd 3000,00 

9.5.2013 L.A.Interiér Chomutov dětské letní tábory   10000,00 

21.5.2013 P. Novák, Chomutov dětské letní tábory   5000,00 

5.6.2013 Autoškola OMEGA Chomutov dětské letní tábory 3000,00 

Celkem 133 998,00 

 

Celkem přijato………………………………………………………………………….     133 998, - Kč  

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních   

 programů 

Škola se v průběhu roku 2012 - 2013  do podobných programů nezapojila. 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

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

učení neuskutečňuje a neorganizuje. 

 

13. Údaje o  předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

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

pro otázky bezpečnosti dětí a mládeže LINKS ve výši 44 000,- Kč. Veškeré prostředky byly využity 

na prevenci sociálně patologických jevů.  

 

Dne 13. 4. 2011 bylo schváleno poskytnutí dotace v rámci OP VK – Operační program 

Vzdělání pro konkurenceschopnost. 
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Na základě této žádosti škola získala finanční prostředky v celkové výši 2 991 683,- Kč. 

Tyto prostředky jsou průběžně využívány: 

 na individualizaci výuky anglického jazyka, řečovou výchovu a v rámci společensko- 

vědních seminářů v některých ročnících 

 na tvorbu nových výukových materiálů v matematice, zeměpise, českém jazyce, anglickém 

jazyce a přírodopisu  

 na další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 na nákup didaktické techniky a odborných pomůcek do kabinetů 

 

Ačkoliv byla avizována jednoduchost realizace celého projektu, musím konstatovat, že 

některé aspekty se tak jednoduše nejeví.  

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol, v rámci kterého žáci I. stupně získávají 

zdarma v určitých intervalech ovoce jako doplněk svačin. 

 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

 SRPDŠ – Sdružení rodičů, přátel dětí a školy 

I ve školním roce 2012 - 2013 nadále při škole pracovala tato dobrovolná společenská 

organizace.  Jednotlivé třídy zastupoval zvolený zástupce z řad rodičů žáků. Organizace měla i 

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

akcí pořádaných školou (viz bod 8.4). 

Uskutečnila se 3 společná setkání zástupců rodičů a vedení školy (listopad, duben, červen).  

Na jednáních byly hodnoceny realizované a diskutovány připravované akce a aktivity, 

projednávány organizační záležitosti školy a využití finančních prostředků SRPDŠ, tedy 

financování jednotlivých aktivit žáků a školy.  

Rodiče v jednotlivých třídách jsou v průběhu třídních schůzek vždy informováni třídním 

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

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

těchto schůzek se uskutečnila společnou formou, individuálně byla dána rodičům možnost osobní 

konzultace s jednotlivými vyučujícími. Jednotliví vyučující zaznamenávají průběh písemnou 

formou. Případné připomínky pak řeší vedení školy na provozních poradách a zaujímá stanoviska, 

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

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

se velmi často stává, že právě rodiče problémových žáků se školou navazují jen sporadický kontakt. 
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 Odborové organizace 

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

Václava Bublová, která zastupuje zaměstnankyně školní jídelny a převzala i další součinnost 

s vedením školy.  

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

připomínky k organizačním záležitostem.  

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

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

 

 Školská rada 

Viz str. 7 

 Další partneři 

 

Škola samozřejmě pravidelně spolupracuje i s dalšími organizacemi, jejichž služeb využívá 

k obohacení a zpestření výuky. 

Mezi ně patří například: 

 Městská policie  

 Městské divadlo Chomutov 

 Městské divadlo Most 

 Autoškola Omega 

 Podkrušnohorský ZOO park 

 Asociace školských sportovních klubů 

 Informační centrum Severočeských dolů a. s. 

 Lidová škola umění TMG 

 Dům dětí a mládeže  

 Středisko knihovnických služeb 

 Úřad práce 

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

a jiné 
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15. Komentář 

 I s ohledem na celkově vysokou náročnost pedagogické práce mohu však konstatovat, že 

školní rok 2012 - 13 lze označit jako vcelku bezproblémový a úspěšný. 

Jsem přesvědčena o tom, že valná většina pedagogů odvádí poctivou, odpovědnou a kvalitní 

práci. Věřím, že se toto naše úsilí v budoucnu odrazí v celkové kvalitě výchovně vzdělávací práce 

školy a možná i ve větším docenění ze strany rodičů a veřejnosti. 

  Bohužel se řadě institucí nedaří zjednodušovat úkoly kladené na školy a pedagogy. Bují, dle 

mého soudu, i zbytečná administrativa, objevuje se často duplicitní vyplňování tabulek a dotazníků, 

množí se informace prostřednictvím elektronické pošty. Tyto činnosti většinu z nás odvádějí od 

našeho základního úkolu, tedy vzdělávání a výchovy. Mnohdy jde o kroky demotivující, které se 

mohou negativně odrážet v celkové atmosféře školního dění. 

 Pozitivně bych hodnotila i přístup většiny žáků školy, jehož důkazem byla i jejich 

prezentace na školní akademii. 

 

Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům, kteří se svou každodenní obětavou prací 

zasluhují o bezproblémový chod školy. 
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16. Přílohy 

Příloha č. 1 a    Diagnostika stavu znalostí a dovedností  

             č. 1 b   Národní šetření výsledků žáků - celoplošná generální zkouška testování  

             č. 1 c   Dotazníkové šetření žáků Pohoda - „Každý se ve škole cítí dobře - klima školy“ 

Příloha č. 2      Účetní závěrka k  31. 12. 2012 

Příloha č. 3      Rozbor hospodaření k 30. 6. 2013 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne 14. 10. 2013. 

 

 

 

V Chomutově dne 10. 10. 2013 

    

 

 Zpracovala a předkládá:    

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

  Mgr. Jitka Červená 

                                               ředitelka školy 
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Příloha 1a 

 

Zpráva z testování 

 

Projekt „Diagnostika stavu znalostí  

a dovedností žáků se zaměřením  

na jejich rozvoj“ 

 

 Testování „Diagnostika“ se uskutečnilo na přelomu měsíce dubna a května 2013. 

Test se skládal z předmětů: 

 v 5. ročníku  - český jazyk, matematika, anglický jazyk, Člověk a jeho svět (vlastivěda a 

přírodověda) 

 v 9. ročníku - český jazyk, matematika, anglický/německý jazyk, Člověk a příroda          

(fyzika, chemie, přírodopis) 

V 5. ročníku dosáhli žáci nejlepších výsledků v českém jazyce a ve vzdělávací oblasti Člověk a 

jeho svět, ke zhoršení došlo v matematice. 

V 9. ročníku dosáhli žáci nejlepších výsledků v českém a anglickém jazyce, výrazně se polepšili 

v  matematice a částečně i v oblasti Člověk a příroda - biologie. 

Jsem přesvědčena o tom, že zavedení přijímacích zkoušek na SŠ a SOU by mohlo pomoci ke 

zlepšení celkové úrovně práce žáků 9. tříd a zvýšení jejich snahy. Vyučující 9. ročníků jsou ochotni 

uskutečňovat na tyto přijímací zkoušky systematickou přípravu. 

Přínos těchto testů vidím také v tom, že jsou doloženy i výsledky jednotlivců a žáci tak mají 

možnost srovnání s ostatními spolužáky v rámci předmětu a třídy. Vzhledem k tomu, že těchto 

přehledů je větší množství, nejsou zde předloženy. S výsledky byli vyučující seznámeni na provozní 

poradě pedagogických pracovníků 14. 5. 2013 a poté byly dány k dispozici vyučujícím jednotlivých 

tříd a předmětů, kteří provedli se žáky bližší rozbor chybovosti. 
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Rozdíl v úspěšnosti vzhledem k předchozímu testování, tj. v roce 2012 i 2013, je uveden 

v „barevné škále“. Tento rozdíl je barevně označen podle toho, jak velký rozdíl mezi úspěšností v 

roce 2013 a v roce 2012 je. Tyto rozdíly jsou rozděleny do 5 intervalů vzhledem k směrodatné 

odchylce.  
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Vysvětlivky: 

Tmavě modré sloupce (Ú%) - průměrná úspěšnost žáků třídy/školy v dané dovednosti/ předmětu 

Šedé sloupce (ÚP%) - průměrná úspěšnost žáků třídy/školy v dané dovednosti/ předmětu  

    v rámci České republiky 

Světle modré sloupce (ÚPK%) - průměrná úspěšnost žáků třídy/školy v dané  dovednosti/ 

              předmětu v rámci Ústeckého kraje 
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Příloha 1b 

 

 

Národní šetření výsledků žáků 

 v počátečním vzdělávání 

 

 Na přelomu května a června 2013 probíhala již druhá celoplošná generální zkouška 

testování u žáků 5. a 9. tříd. Byly testovány znalosti z předmětů: 

 5. třídy - český jazyk, matematika, anglický jazyk, 

 9. třídy - český jazyk, matematika, anglický jazyk, německý jazyk.  

 Zadání testů vypracoval Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy 

NIQES.   

  

 Musím podotknout, že: 

1. Příprava (zaevidování žáků) a naninstalování programu byla  časově náročná   

             především pro koordinátora ICT pí Sochorovou a správce sítě, ale vzhledem 

k předchozímu  

             roku byla metodika částečně jednodušší. 

 

2. V závěru školního roku převážně  žáci 9. tříd nevěnovali výsledkům adekvátní a 

odpovídající  

             pozornost, motivace byla nižší.  

 

3. Výsledek testů zachytil úspěšnost školy i jednotlivců. Výsledky testů jednotlivců 

byly velice    

             podrobné, ale chyběla výsledná srovnávací tabulka jednotlivců ve třídě (např. 

podobně jako  

             u testování Diagnostik), ze které by bylo patrné srovnávání dovedností mezi 

jednotlivými   

             žáky.  

 

 

Žákům byly tentokrát nabídnuty testy ve dvou obtížnostech - náročnostech. Pokud žák 

dosáhl odpovídajích výsledků v 1. stupni obtížnosti, byl „posunut“ do 2. stupně. 
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Příloha 1c 

 

 

Zpráva z testování 

 

Dotazníkové šetření žáků Pohoda - „Každý se 

ve škole cítí dobře - klima školy“ 

 

___________________________________________________________________________ 

  

 Z velké nabídky různorodých možností testování žáků, které je školám nabízeno různými 

institucemi, vybralo vedení školy testování POHODA.  

Testování proběhlo v listopadu a prosinci 2012 a účastnili se ho žáci 4. až 9. ročníků. 

 Výstupy dotazníkového šetření byly rozděleny na I. a II. st. ZŠ., na textový soubor výstupů a grafy. 

  V textovém souboru byly hodnoceny otázky žáků: 

 Baví mě chodit do školy 

 Jak se většinou cítím při výuce 

 Jaký je důvod toho, že se učím 

 Žák mohl označit nejvíce tři věci, které má ve škole nejradši 

 Žák hodnotil prostory školy 

 O co by žák stál, aby škola změnila na přístupu k jídlu 

 O co by žák stál, aby škola změnila na přístupu k pití 

 

 

Výsledky některých otázek byly částečně úsměvné, některé podnětné a některé i varovné. 

 S výsledky šetření byli vyučující seznámeni na provozní poradě pedagogických pracovníků 

dne 21. 12. 2012, poté byly poskytnuty závěry i jednotlivým vyučujícím v daných ročnících. 

 Z velkého množství výsledných grafů předkládám výběr těch nejzajímavějších. 
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5. ročník: 
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9. ročník: 
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