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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 2013/2014 se vyučovalo ve 26 třídách, kapacita školy byla plně 

využita.    

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

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 2013/2014 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.   

Vzhledem k tomu, že technický stav budovy byl opakovaně označován jako neuspokojivý, rozhodlo se 

vedení města k nápravě formou výměny oken za plastová a zateplení pláště celé školy.  

Celá akce probíhala za provozu školy, pouze pavilón tělocvičen a jídelny byl započat již v průběhu 

jarních prázdnin v měsíci únoru 2014. Nejnáročnější částí bylo zateplení pavilónu I. stupně, kdy pro žáky 

byla zajištěna náhradní výuka mimo školu. Musím vysoce ohodnotit velmi kvalitní spolupráci 

s organizacemi, na které jsme se v této době obrátili, např. kino Svět, Zoopark Chomutov, skanzen Stará 

Ves, DDM Chomutov, Divadlo Rozmanitostí Most, Informační centrum Severočeských dolů, Městské 

divadlo Chomutov, Okresní knihovna Chomutov a jiné.  

Výměnu oken v pavilónu II. stupně jsme řešili formou vyhlášení ředitelského volna. Celá akce včetně 

nové fasády byla ukončena v červenci 2014.  

Vedení školy požádalo o spolupráci žáky, kteří v rámci projektu „Barva naší školy“ vypracovali návrh 

na grafickou úpravu této fasády. Celkem bylo odevzdáno 34 velmi zdařilých návrhů. Opět sami žáci ve 

spolupráci s některými vyučujícími vybrali návrh žákyně Kateřiny Sobotkové. Tento její návrh byl nakonec 

i realizován. Jedná se o velmi netradiční, ale originální řešení.  

I stav všech sociálních zařízení byl hodnocen jako neuspokojivý. V průběhu prázdnin 2013 se podařilo 

prozatím kompletně zrekonstruovat toalety v pavilonu D. V průběhu prázdnin 2014 se podařilo totéž u 

školní jídelny a u WC chlapců v pavilónu B. Byť jsme měli velké problémy s přídělem finančních 

prostředků, nakonec byly vybudovány moderní a esteticky velmi pěkné a kvalitní sociální místnosti.  
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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 obdržela celkem 

finanční částku 2 991 683,- Kč, projekt byl zahájen 1. 9. 2011 a ukončen 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. Byla vybudována hrací plocha pro 

družinové děti.  

 

 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. Velmi si vážíme, že bylo vyhověno naší i 

rodičovské veřejnosti, ale patrně mohou přijít i provozní komplikace v podobě devastování či nešetrného 

využívání ze strany veřejnosti. 

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 – sekretariát 

   731 510 608 - sekterariát 

   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) a v souladu s volebním řádem školské rady vydaným pro 

základní školy zřizovanými Statutárním městem Chomutov dne 1. 9. 2005 byly dne  29. 11. 2011 vyhlášeny 

volby do nové školské rady.   

Při volbách z řad zákonných zástupců bylo odevzdáno celkem 232 platných volebních lístků.  Z nich 

vzešlo celkem 31 kandidátů, při volbách z řad pedagogických pracovníků bylo odevzdáno celkem 45 

platných volebních lístků. Z nich vzešli celkem 4 kandidáti. 

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

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 

Ustavující jednání se konalo 9. 1. 2012, při kterém byl zvolen předsedou p. Hejna a jednatelkou pí 

Iglerová. Ve školním roce 2013 - 2014 se ve svém volebním období školská rada sešla celkem dvakrát, 

14.10. 2013 a 19. 5. 2014. 

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. 2013: 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA: 

počet žáků počet tříd prům.počet žáků 

na    třídu 

prům. počet žáků na 

učitele 

643 I. st. - 15,  II. st. -12 23,81 

16,92 

(7 pracovníků pracovalo 

na snížený úvazek) 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA: 

počet žáků počet oddělení prům. počet 

žáků na oddělení 

197 6 32,83 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA: 

počet strávníků      počet  pracovnic 

447 žáků + 57 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 – 2013/2014: 

 
 Školní učební plán pro I. stupeň 

          

  Vyučovací Počet hodin:               118       

Vzdělávací oblasti  Předměty Ročník           

    
1. 2. 3. 4. 5. celkem 

 z toho 
DČD  

  
  dle ŠVP       

Jazyk a jazyková 
komunikace 
 ( 44)0 

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

Anglický jazyk       0 0 3 3 3 9 0 

Matematika a její 
aplikace  (20)      

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

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

Člověk a jeho svět 
(12)   

Prvouka                       2 2 2 0 0 6 0 

Vlastivěda                  0 0 0 2 2 4 0 

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

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

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

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

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

Celková časová 
dotace     21 22 24 25 26 118   

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

  

 

  Počet hodin: 122       

Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty Ročník           

    6. 7. 8. 9. celkem 

 z 

toho 

DČD 

Jazyk a jazyková komunikace 

(27) 

  

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

Anglický jazyk 

Německý jazyk           3 3 3 3 12 0 

Matematika a její aplikace (15) Matematika                       4+1 3+1 4 4 17 2 

Informační a komunikační 

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

Člověk a společnost  (11) 

  

Dějepis                                2 2 2 2 8 0 

Výchova k občanství              1 1 0 1 3 0 

Člověk a příroda (21) 

  

  

  

Fyzika                            1+1 2 2 1+1 8 2 

Chemie                      0 0 2 2 4 0 

Přírodopis                           2 1+1 2 1+1 8 2 

Zeměpis                             2 1+1 1 1+1 7 2 

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

  Výtvarná výchova    2 2 1 1 6 0 

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

  Tělesná výchova       2 2 2 2 8 0 

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

Doplňující vzděl. obory Volitelné předměty 0 0+2 0+2 0+2 0 6 

  Další cizí jazyk 0 0+2 0+2 0+2 0 6 

Celková časová dotace 28 30 32 32 122   

Z toho disponibilní časová dotace 2 8 6 8   24 

       

DČD - disponibilní časová dotace, hodiny  jsou označeny +1.   
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Průřezová témata jsou integrována do vyučovacích předmětů a nevyučují se samostatně. 

Žákům od 7. do 9. ročníku jsou nabídnuty na základě jejich zájmu, s ohledem na personální a 

mediální podmínky tyto volitelné předměty: 

7. a 8. ročník - společenskovědní seminář 

                        sportovní výchova 

                        dramatická výchova 

9. ročník - společenskovědní seminář 

                 sportovní výchova 

                 výtvarné činnosti 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti  školy 

Celkový počet pracovníků:  67  (z toho dvě MD) 

z toho: 

učitelů celkem/přepočtený stav         38/35,953       z toho učitelů I. stupeň/přep.   16/15,775 

                                                                                           II. stupeň/přep.      22/20,184 

 

                         vedení školy        3/3 

asistentů pedagoga/přep.    4/3 

vychovatelé ŠD/přep.   6/5 

školní jídelna/přep.              6/6 

THP/přep.    2/1,5 

správní/přep.    8/8 

  

Změny ve stavu pedagogických pracovníků: 

Nástup:    

 Mgr. Lenka Linhartová - učitelka II. stupně (16. 9. 2013) 

 Mgr. Jana Šťastná - učitelka I. stupně (2. 12. 2013) 

 Mgr. Pavla Šachová - učitelka I. stupně (15. 1. 2014) 

   

Odchod: 

 Mgr. Lenka Ernesová - učitelka I. stupně (odchod do důchodu 30. 11. 2013) 

 Mgr. Lenka Šťastná - učitelka II. stupně (odchod na MD 16. 1. 2014) 

 Mgr. Klára Němečková - učitelka I. stupně (odchod na MD 18. 1. 2014)  

 Vladimír Dlouhý - učitel II. stupně (31. 5. 2014) 

 Mgr. Stanislava Kovářová - učitelka II. stupně (odchod do důchodu 30. 6. 2014) 

 Mgr. Petra Chalupníčková - učitelka II. stupně (odchod na MD 30. 6. 2014) 

 Mgr. Renata Stojanovová - učitelka II. stupně (odchod na jinou školu 31. 7. 2014) 
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 Odborné metodické orgány 

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

týkajících se příslušných vzdělávacích oblastí. 

Sekce: 

 MS  I. st.   ved. J. Iglerová 

 PK  Čj  ved. J. Saloňová 

 PK M, F, Z  ved. D. Sochorová 

 PK D, VKO, ved. A. Heráňová 

 PK  PŘ, CH, PČ ved. P. Jakabová 

 PK Cj,   ved. M. Jarešová 

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

 

VEDENÍ ŠKOLY 

Mgr. Jitka Červená ředitelka školy 

Mgr. Jiří Sajner statutární ZŘ, VP 

Mgr. Alena Nazarčíková  ZŘ 

TŘÍDNÍ UČITELÉ I. STUPNĚ 

Mgr. Ivana Kopecká I. A 

Mgr. Miroslava Hüblová I. B 

Mgr. Alena Šustrová I. C 

Zdeňka Kořínková II. A 

Mgr. Petra Kulianu II. B 

Mgr. Eva Preibischová II. C 

Mgr. Jiřina Iglerová III. A 

Mgr. Kateřina Kaneová III. B 

Mgr. Petra Fořtová  III. C 

Mgr. Lenka Ernesová IV. A 

Mgr. Ilona Křížová IV. B 

Mgr. Miluše Konopásková IV. C 

Mgr. Klára Němečková  V. A 

Mgr. Věra Krobová V. B 

Mgr. Marcela Janurová V. C 
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TŘÍDNÍ UČITELÉ II. STUPNĚ 

Bc. Petra Zgarbová VI. A 

Mgr. Milan Šafařík VI. B 

Mgr. Pavla Jakabová VI. C 

Jana Olišarová VII. A 

Mgr. Jaroslava Čihařová VII. B 

Vladimír Dlouhý VII. C 

Mgr. Alena Heráňová VIII. A 

Mgr. Renata Stojanovová VIII. B 

Tomáš Binter VIII. C 

Mgr. Dagmar Sochorová IX. A 

Mgr. Josef Karhan IX. B 

Mgr. Jana Saloňová IX.C 

BEZ TŘÍDNICTVÍ 

Mgr. Hana Krákorová  

Mgr. Stanislava Kovářová  

Ing. Vladimíra Nováková  

Mgr. Lenka Šťastná  

Bc. Michaela Jarešová  

Mgr. Petra Chalupníčková  

Mgr. Dagmar Skálová  

Mgr. Irena Šenfeldová 
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VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Andrea Zaťková vedoucí vychovatelka 

Marie Bojtarová  

Ilona Guskeová  

Pavlína Hubálková  

Gabriela Chlustinová  

Kamila Lísová  

ASISTENTKY PEDAGOGA 

Vlasta Polcarová  

Jaroslava Bylíková  

Dagmar Svatošová  

Jana Jindrová  

THP 

Věra Buchtová účetní 

Jana Malcovská sekretářka 

Michal Pöpprle správce sítě 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Václava Bublová vedoucí školní jídelny 

Alena Ševčíková   

Alena Bartáková  

Hana Budíková vedoucí kuchařka 

Jana Čermáková  

Vlasta Tesařová  
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ÚDRŽBA 

Vlastimil Peřina školník 

UKLÍZEČKY 

Blanka Bernárová  

Miroslava Čarnogurská  

Dana Nováková  

Jana Zrebňáková  

Jana Pospíšilová  

Helena Šnáblová  

Hana Čurdová  

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. 2013 643 žáků 352 291 

k 31. 1. 2014 646 žáků 350 296 

k 30. 6. 2014 639 žáků 347 292 

 

V průběhu 1. pololetí přišlo na školu nově celkem 16 žáků a odešlo 15 žáků, v průběhu 2. pololetí 

přišli 2 žáci a odešlo 12 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. Přes toto 

negativní zjištění v celkovém počtu žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí došlo k velmi mírnému 

poklesu ze 6,16 % na 5,7 %. 

 4.2 Údaje o počtu zapsaných dětí do 1. ročníku 

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

Poprvé k zápisu přišlo 89 

Po OŠD  17 

Po dodatečném OŠD 0 

Zapsáno celkem 106 

Z toho počet žádostí o OŠD 20 

1. 9. skutečně nastoupilo 81 

 

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

nastoupili z  důvodu změny bydliště nebo vzhledem k jiným skutečnostem, např. nepřijetí dětí bydlících 

mimo spádový obvod školy. 

4.3  Údaje o vycházejících žácích 

Ročník počet žáků gymnázia SOU + SŠ 

7. 8 3 4 + 1 se nedostala 

8. 6 0 5 + 1 se nedostala 

9. 69 21 48 

 

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 2013/2014 

      

zpracování dne 
28.1.2014 

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

Předmět       
Počet klasifikovaných 

žáků 
Průměr   

C Chování     646 1,020   

Cj Český jazyk a literatura     646 2,237   

Aj Anglický jazyk     485 2,107   

AJ2 
Anglický jazyk- 2. cizí 
jazyk     13 1,846   

Nj Německý jazyk     12 2,250   

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

D Dějepis     294 2,384   

Pr Prvouka     216 1,269   

DrVy Dramatická výchova     45 1,000   

Vla Vlastivěda     136 1,926   

SvS 
Společenskovědní 
seminář     58 1,069   

Sv Sportovní výchova     78 1,000   

Z  Zeměpis     294 2,439   

M Matematika     646 2,071   

Pp Přírodopis     294 2,105   

Pří  Přírodověda     136 1,860   

RJ Ruský jazyk     63 1,810   

Fy Fyzika     294 2,415   

Ch Chemie     130 2,685   

In Informatika     209 1,302   

Hv Hudební výchova     646 1,175   

Vv Výtvarná výchova     646 1,197   

Pč Praktické činnosti     643 1,244   

Tv Tělesná výchova     636 1,201   

VČ  Výtvarné činnosti     23 1,130   

Vko Výchova k občanství     233 1,506   

Vkz Výchova ke zdraví     131 1,267   

Celkový průměrný 
prospěch   

1,717 

 

Zameškané hodiny Celkem na žáka 

Stupeň hodnocení 
prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 334 
 

omluvených 31049 48,063 

Prospěl 291 
 

neomluvených 296 0,458 

Neprospěl 19 
    

Nehodnocen 2 
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Přehled prospěchu školy     
    

2.pololetí školního 
roku 2013/2014 

      

zpracování dne 
24.6.2014 

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

Předmět       
Počet klasifikovaných 

žáků 
Průměr   

C Chování     636 1,027   

Cj Český jazyk a literatura     636 2,288   

Aj Anglický jazyk     477 2,191   

AJ2 
Anglický jazyk- 2. cizí 
jazyk     13 2,308   

Nj Německý jazyk     13 2,615   

NJ2 
Německý jazyk- 2. cizí 
jazyk     130 2,538   

D Dějepis     289 2,453   

Pr Prvouka     212 1,443   

DrVy Dramatická výchova     45 1,020   

Vla Vlastivěda     135 1,978   

SvS 
Společenskovědní 
seminář     57 1,035   

Sv Sportovní výchova     78 1,051   

Z  Zeměpis     289 2,467   

M Matematika     636 2,230   

Pp Přírodopis     289 2,087   

Pří  Přírodověda     135 1,785   

RJ Ruský jazyk     63 2,127   

Fy Fyzika     289 2,426   

Ch Chemie     129 2,690   

In Informatika     206 1,306   

Hv Hudební výchova     636 1,168   

Vv Výtvarná výchova     636 1,259   

Pč Praktické činnosti     636 1,318   

Tv Tělesná výchova     625 1,216   

VČ  Výtvarné činnosti     23 1,087   

Vko Výchova k občanství     229 1,476   

Vkz Výchova ke zdraví     129 1,271   

Celkový průměrný 
prospěch   

1,771 

 

Zameškané hodiny Celkem na žáka 

Stupeň hodnocení 
prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 304 
 

omluvených 33359 52,451 

Prospěl 304 
 

neomluvených 244 0,384 

Neprospěl 28 
    

Nehodnocen 0 
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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, 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 2013/14 

třída žáků 

z toho 
hodnocení snížená průměrný  

absence na 
žáka třídní učitel   

V P 5 N známka  prospěch oml. neoml. 
  

  

I.A 26 24 2 0 0 0 1,099 21,73 0 Mgr. Kopecká Ivana   

I.B 27 27 0 0 0 0 1,063 35,96 0 Mgr. Hüblová Miroslava 

I.C 24 23 1 0 0 0 1,101 19,08 0 Mgr. Šustrová Alena  

II.A 22 19 3 0 0 1(0+1) 1,307 43,68 3,55 Kořínková Zdenka   

II.B 23 18 5 0 0 0 1,23 30,56 0 Mgr. Kulianu Petra   

II.C 24 15 9 0 0 0 1,268 27,66 0 Mgr. Preibischová Eva  

III.A 23 15 8 0 0 1(1+0) 1,457 60,78 2,43 Mgr. Iglerová Jiřina  

III.B 24 16 8 0 0 0 1,339 31,66 0 Mgr. Kaneová Kateřina  

III.C 23 19 4 0 0 0 1,335 43,3 0 Mgr. Fořtová Petra  

IV.A 24 7 17 0 0 0 1,773 45,29 0 Mgr. Šťastná Jana   

IV.B 24 12 12 0 0 0 1,565 25,75 0 Mgr. Křížová Ilona   

IV.C 24 17 7 0 0 0 1,384 33,16 0 Mgr. Konopásková Miluše  

V.A 21 13 8 0 0 0 1,529 57,8 0 Mgr. Němečková Klára 

V.B 21 9 12 0 0 0 1,648 39,14 0 Mgr. Krobová Věra   

V.C 22 9 13 0 0 0 1,691 51,9 0 Mgr. Janurová Marcela  

VI.A 28 12 16 0 0 0 1,708 68,75 0 Bc. Zgarbová Petra   

VI.B 30 11 19 0 0 0 1,897 75,5 0 Mgr. Šafařík Milan  

VI.C 28 11 16 1 0 0 1,802 47,39 0 Mgr. Jakabová Pavlína 

VII.A 26 9 16 0 1 1(1+0) 1,764 49 1,35 Olišarová Jana   

VII.B 26 5 18 3 0 2(1+1) 2,124 55,61 1,69 Mgr. Čihařová Jaroslava 

VII.C 26 2 17 7 0 0 2,446 63,76 0 Dlouhý Vladimír   

VIII.A 24 6 17 1 0 2(2+0) 1,987 64,41 0 Mgr. Heráňová Alena  

VIII.B 20 4 14 2 0 1(0+1) 1,947 61,2 3,4 Mgr. Stojanovová Renata  

VIII.C 17 5 8 4 0 0 1,974 50,94 0,35 Binter Tomáš   

IX.A 23 8 15 0 0 0 1,891 59,65 0 Mgr. Sochorová Dagmar  

IX.B 23 10 13 0 0 1(1+0) 1,742 56,69 0,39 Mgr. Karhan Josef   

IX.C 23 8 13 1 1 0 1,864 72,34 0 Mgr. Saloňová Jana  

Legenda    
           

  
V- vyznamenání 

      

  
P- prospěl 

      

  
5-neprospěl 

      

  
N- nehodnocen 
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Souhrnná statistika tříd    2. pololetí školního roku 2013/14 

třída žáků 

z toho 
hodnocení snížená průměrný  

absence na 
žáka třídní učitel   

V P 5 N známka  prospěch oml. neoml. 
  

  

I.A 26 23 3 0 0 0 1,121 30,53 0 Mgr. Kopecká Ivana   

I.B 27 27 0 0 0 0 1,074 46,4 0 Mgr. Hüblová Miroslava  

I.C 25 25 0 0 0 0 1,171 40,12 0 Mgr. Šustrová Alena 

II.A 21 18 3 0 0 0 1,24 34,71 0 Kořínková Zdenka   

II.B 23 19 3 1 0 1(1+0) 1,261 40,95 2,43 Mgr. Kulianu Petra   

II.C 23 16 5 2 0 0 1,267 32,69 0 Mgr. Preibischová Eva  

III.A 21 11 8 2 0 0 1,637 56,33 0 Mgr. Iglerová Jiřina  

III.B 23 13 10 0 0 0 1,429 38,3 0 Mgr. Kaneová Kateřina  

III.C 23 12 10 1 0 0 1,541 46,21 0,43 Mgr. Fořtová Petra  

IV.A 24 9 14 1 0 0 1,731 34,16 0 Mgr. Šťastná Jana   

IV.B 24 8 15 1 0 0 1,66 35,33 0 Mgr. Křížová Ilona   

IV.C 25 17 8 0 0 0 1,413 42,28 0 Mgr. Konopásková Miluše  

V.A 21 11 8 2 0 1(0+1) 1,624 68,42 0 Mgr. Šachová Pavla   

V.B 21 8 13 0 0 0 1,638 41,19 0 Mgr. Krobová Věra   

V.C 20 8 11 1 0 0 1,85 42,9 0 Mgr. Janurová Marcela  

VI.A 27 11 16 0 0 1(1+0) 1,823 45,59 2,56 Bc. Zgarbová Petra  

VI.B 29 9 18 2 0 0 2,043 55,31 0 Mgr. Šafařík Milan  

VI.C 28 8 19 1 0 2(2+0) 1,959 45,28 1,04 Mgr. Jakabová Pavlína 

VII.A 24 8 15 1 0 1/1+0) 1,792 55,66 0,42 Olišarová Jana   

VII.B 26 8 15 3 0 2(2+0) 2,091 66,84 0,73 Mgr. Čihařová Jaroslava 

VII.C 26 4 18 4 0 0 2,393 74,57 0 Ing. Nováková Vladimíra 

VIII.A 24 6 14 4 0 2(0+2) 2,057 81,62 0,79 Mgr. Heráňová Alena  

VIII.B 19 6 12 1 0 1(1+0) 1,901 52,21 1,37 Mgr. Stojanovová Renata  

VIII.C 17 5 11 1 0 0 2,051 66,82 0 Binter Tomáš   

IX.A 23 6 17 0 0 0 1,981 85,08 0 Mgr. Sochorová Dagmar  

IX.B 23 8 15 0 0 1(0+1) 1,728 85,52 0,22 Mgr. Karhan Josef     

IX.C 23 5 18 0 0 1(1+0) 1,9147 75,95 0,3 Mgr. Saloňová Jana   

             Legenda    
           

  
V- vyznamenání 

      

  
P- prospěl 

      

  
5-neprospěl 

      

  
N- nehodnocen 

       
          

             

      

  
5- neprospěl 

      

  

N- nehodnocen 
 

      Znalosti žáků 5. a 9. tříd byly prověřovány v testech. Výsledky těchto testů sou uvedeny v příloze  č. 1 

 



  

24 

  

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Všeobecné údaje o cílech prevence sociálně patologických jevů jsou zpracovány v minimálním 

preventivním plánu pro školní rok 2013 - 2014.  

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

Ve spolupráci s vedením školy byly řešeny nejčastěji drobnější problémy a prohřešky žáků v oblasti 

chování a prospěchu. Ve dvou případech na podezření trestného činu, nebo provinění krádeže byly kontaktovány 

orgány činné v trestním řízení a celou věc si poté převzaly k dalšímu prošetření. Ve třech případech byl 

vyrozuměn institut Sociálně právní ochrany dětí pro častou neomluvenou absenci u žáků. Ve zbylých případech 

se jednalo o podezření na šikanu u některých jedinců. Dále probíhalo šetření podezření u případů kyberšikany a 

napadání se mezi žáky po internetu a potyčce mezi žáky. V několika případech byli kontaktování a informováni 

zákonní zástupci žáků pro další spolupráci s vedením školy a následným řešením vzniklé situace. Ze všech 

jednání byly následně pořizovány písemné záznamy. 

Ve školním roce 2013 - 2014 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. Jednalo se hlavně o kohezní výjezdy 6. tříd. 

Jako v předešlých letech škola pokračovala ve spolupráci s PPP Chomutov v oblasti sociometrických 

šetření třídních kolektivů. Program těchto šetření 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 2013, nebylo nutné svolávat, neboť vzniklé problémy byly 

řešeny aktuálně s vedením školy. Členy jsou: p. Mgr. Šafařík (ŠMP), pí Nazarčíková a Kaneová (za I. st.), pí 

Stojanovová (za II. st.), pí Zaťková (za ŠD) a p. Mgr. Karhan (vedoucí peer- programu). 

Obecné cíle: 

1. Koheze třídních kolektivů. 

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

3. Omezení prohřešků v oblasti chování žáků 

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

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

Chomutov, OSPOD, Dyáda aj. 

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

Cílová 

oblast 

prevence 

Název 

projektu/aktivity 

Časový 

termín 

Cíl projektu/aktivity Termín Komentář k projektu/aktivitě 

  

I. stupeň                    

(1. - 5. 

ročník ) 

  

  

Prevence 

bezpečnosti pro 

nejmenší 

září - 

listopad  

Blok přednášek, ve kterém jsou žáci seznámeni 

s různými nástrahami života na sídlišti a 

městského prostředí. Akce vedená třídními 

učiteli ve spolupráci s Městskou policií 

Chomutov. 

listopad - 

únor 

Opakovaný projekt za spolupráce Městské 

policie města Chomutova vedený městským 

strážníky pro větší informovanost těch 

nejmenších hodnotí třídní učitelky jako 

zdařilý a poučný pro děti i dospělé 

Bezpečnost na 

pozemních 

komunikacích 

leden - 

květen 

Akce vedená instruktorem v autoškole Omega 

Chomutov. Akce zaměřená na informovanost 

žáků a naučení se základů pro správný pohyb 

na komunikacích.  

květen Zdařilá akce s návazností na spolupráci a 

vytvoření kroužku 

Zdravá svačinka, 

aneb jíme zdravě 

září - 

květen 

Akce určená pro 1. – 5. ročník, organizovaná 

akce zaměřená na volbu a vytvoření zdravé 

snídaně. Žáci probírají v předmětu prvouka 

kapitolu Člověk a jeho zdraví. Součástí této 

kapitoly je znalost lidského těla, péče o něj a 

také „výživa těla". Ve spolupráci se školní 

jídelnou vznikl projekt „UČÍME SE JÍST 

ZDRAVĚ". Děti si samy pod dohledem třídních 

pí učitelek a vedoucí ŠJ pí Bublové připravily 

zdravou svačinu. 

září - 

červen 

Třídní učitelky s jídelnou vytvořili velice 

úspěšný a pro děti obohacující projekt 
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II. stupeň                    

(6. - 9. 

ročník ) 

  

  

  

  

  

Kohezní výjezd  

6. roč.  

říjen Výjezdy jsou určené pro sblížení a vytvoření 

kolektivu formou přednášek na téma 

kamarádství, prevenci sociálně patologických 

jevů a řešením různých situací spojených s 

těmito jevy. Součástí jsou hry na rozvoj 

logického uvažování a spolupráce mezi žáky – 

zajišťují třídní učitelé a metodik prevence ve 

spolupráci s vedoucím peer programu.  

říjen - 

listopad 

Třídní učitelé hodnotí kladně 

Akce je tu peer -

program 

říjen Výjezd s žáky 6. – 9. ročníků, kteří se přihlásili 

do peer - programu. Přednášky na témata 

spojená s prevencí soc. patologických jevů tj. 

forem šikany a závislostí. Vedená metodikem 

prevence ve spolupráci s vedoucím peer -  

programu.  

listopad  Hodnotíme kladně s následnou spoluprácí 

našich peeristů s mladšími ročníky 

Příběh génia listopad Žáci se dovídají o různých pohledech na 

nelehký život géniů, kteří se zasloužili o zlepšení 

životních podmínek druhých. Představení 

vedené panem učitelem Vladimírem Dlouhým a 

jeho divadelním souborem. 

prosinec Třídní učitelé hodnotí kladně 

Harry Potter - 

Fanfrpál 

prosinec Akce zaměřená na 6. – 9. ročník. Součástí této 

akce je sportovní klání ve hře zvané fanfrpál a 

divadelní představení, kde se žáci dovídají 

úsměvnou formou informace o soc. 

patologických jevech. Vedená metodikem 

prevence a učitelem Vladimírem Dlouhým. 

prosinec Třídní učitelé hodnotí kladně 

Pozor šikana únor Akce určená pro žáky II. stupně. Přednáška na 

téma šikany ve školním prostředí a přehrávání 

různých rolí spojených se šikanou. Vedená 

únor - 

květen 

Třídní učitelé a žáci hodnotí kladně 
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metodikem prevence. 

Drogy, pohlavně 

přenosné choroby 

duben Program určený pro žáky 9. ročníků je zaměřen 

na prevenci závislostí a pohlavně přenosných 

chorob. Vedený metodikem prevence. 

květen Hodnoceno kladně 

Pozor prázdniny červen Program věnován různým nástrahám čekajícím 

na žáky v období prázdnin. Vedený třídními 

učiteli. 

červen Bez hodnocení, orientační informovanost 

žáků 

  

Školní 

družina 

  

  

  

Zebra se za tebe 

nerozhlédne - 

BESIP 

září 

 

Aktivita zaměřená na dopravní výchovu. září 

 

Hodnoceno kladně 

Rozhlédni se 

kolem sebe, jak 

barevný je svět  

říjen Program - Drakiáda s MěPo, pozorování změn 

v přírodě, sběr a výroba předmětů z přírodních 

materiálů. 

říjen Hodnoceno kladně 

Ve zdravém těle 

zdravý duch 

listopad Aktivita zaměřená na prevenci proti úrazům, 

dodržování zdravého životního stylu. 

listopad Družina a rodiče žáků hodnotí kladně 

Čas vánoční - 

rodinné tradice 

prosinec Program - vánoční besídky, zpěv koled, tradice, 

připravujeme se na Vánoce. 

prosinec TU, družina a děti hodnotí jako zdařilou 

akci 

Zima, zima tu je - 

zvířata v zimě 

leden Program - návštěva Zooparku - neseme 

zvířátkům potravu, zimní hrátky v přírodě. 

leden Hodnoceno kladně 

Karnevalový rej únor Aktivita zaměřená na výrobu masek, hudebně 

pohybové hry, tanečky, orientace v čase, 

význam lidské práce 

únor Družina a rodiče žáků hodnotí kladně 
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Vůně jara březen Program - příroda na jaře-vycházky, 

připravujeme se na Velikonoce 

březen Hodnoceno kladně 

Den Země duben Aktivita spojená s uvědoměním si, co je živá a 

neživá příroda, vracíme se na hřiště, barevný 

velikonoční den 

duben Hodnoceno kladně 

Jeden za všechny 

a všichni za 

jednoho 

květen Aktivita zaměřená na vzájemnou pomoc, úctu a 

toleranci, kolektivní sporty, fair – play 

květen TU, družina a děti hodnotí jako zdařilou 

akci 

Hurá na 

prázdniny 

červen Aktivita zaměřená na chování chodce a cyklisty červen Hodnoceno kladně 
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Školní družina 

Víkendové akce - září - červen 

Akademie chomutovských školních družin 

Drakiáda 

Divadelní představení – Kdo zachránil Verunku? 

Jak se dělá Casting? 

Jarní prázdniny v Křečanech 

Karneval 

Ředitelské volno ve znamení zážitků 

Turistický výlet Bezručovým údolím 

Freizeitpark Plohn – Německo 

Indiánská vesnička Rosehill 

Nocování na hradě (Horní hrad) 

 

 I nadále škola využívá velkoplošné obrazovky systému ŠIK. Nabídka spotů se zvýšila a zkvalitnila. 

Zúčastnili jsme se již 5. ročníku projektu „Mladý preventista“, který vznikl v rámci prevence MěPo 

jako prostředek pro prohloubení právního vědomí žáků 6. a 7. tříd. Děti pracovaly v několikačlenných 

kolektivech a mapovaly nedostatky v lokalitě našeho sídliště. V červnu byly osobně p. náměstkem p. 

primátora  Ing. Řehákem oceněny za svoji aktivitu.  

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 

Školní rok 2013/2014 byl pro peeristy poměrně náročný. Hned v samotném úvodu 

školního roku se naše skupina musela rozloučit s několika dlouholetými oporami, 

které stály u vzniku samotné skupiny na naší škole. Někteří z nich pokračují 

v získávání vědomostí na středních školách, jiní změnili školu, kde budou plnit 

základní školní docházku. PEER program tak musel rozšířit své řady o nové žáky, kteří 

by zapadli do profilu peer aktivisty. Všichni oslovení se s nadšením vrhli do práce, skvěle 

se včlenili do kolektivu, a mohli tak podpořit činnost našeho peer týmu mezi žáky. 

 Další změnou, se kterou se musel vypořádat peer program, bylo téma. V tomto školním roce peeristé 

žáky seznamovali s nástrahami rizikového chování. Debatovali o návykových látkách, závislostech, 

záškoláctví, vandalismu, poruchách příjmu potravy a dalších tématech, která negativně ovlivňují společnost.  

 S tematikou rizikového chování se nám podařilo seznámit většinu žáků 1. stupně naší školy, tedy 

žáky 3., 4., 5. ročníků. Cílem pro další roky je vyrazit s naším programem i za hranice školy, a tak jako tomu 

bylo i v letech minulých, navštívit některé z dalších chomutovských škol. Tento cíl začneme postupně 

naplňovat po zapracování všech nových členů. 
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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. 

 

DRUH SEMINÁŘE POČET ÚČASTNÍKŮ POZNÁMKA 

Matematika v běžném životě 1  

Nabývání a pozbývání vlastnictví 1  

ŠD„Jednoduché, efektivní, levné“ 3  

Studium pro asistenty pedagoga 4  

Řešení problémových situací z pohledu práva 4  

Seminář PP ŠD 1  

Bakaláři - tvorba rozvrhu 2  

 

Institucionální vzdělávání (prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích zařízení včetně VŠ) ve 

školním roce 2013/14 absolvovali: 

 p. Binter – FF UJEP Ústní n/Labem – (1. ročník ) 

 pí  Kaneová – PF UK - celoživotní vzdělávání - speciální pedagogika pro učitele (2. ročník) 

 pí  Hubálková - VOŠ  Most - sociálně právní činnost (3. ročník) 

 pí Jarešová - UJAK Praha - Speciální pedagogika (1. ročník) 

 pí Zgarbová - UJAK Praha - Speciální pedagogika (1. ročník) 

 pí Nováková - PF UJEP Ústní n/Labem - Centrum celoživotního vzdělávání - DPS pro ZŠ         

(1. ročník) 

 pí Chalupníčková - ZČU Plzeň - Centrum celoživotního vzdělávání - rozšiřující studium - český 

jazyk a literatura (2. ročník) 

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

organizování školení školských lyžařských instruktorů, který je akreditován MŠMT.  

Nekvalifikovaným učitelům je doporučeno započít se studiem nejdéle v roce 2014.  
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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.  

I. STUPEŇ 
  

VYUČUJÍCÍ KROUŽEK ROČNÍK DEN ČAS 
POČET 

ŽÁKŮ 

Kopecká I. Náprava řeči 1. čtvrtek 13.00 - 14.00 10 

Fořtová P. Náprava řeči 1. - 2. Úterý 12.50 - 13.35 19 

Kaneová K. IVP - náprava 3. - 6. pondělí, středa 12.45 - 13.15 7 

Kaneová K. Divadelní 3. Úterý 13.00 - 14.00 10 

Preibischová Divadelní 2. Středa 13.00 - 14.00 8 

 

II. STUPEŇ 

VYUČUJÍCÍ KROUŽEK ROČNÍK DEN ČAS POČET 

ŽÁKŮ 

Dlouhý L. Divadelní kroužek 7. pátek 15.00 – 17.00 7 

Dlouhý L. Divadelní kroužek 2. středa 14.00 – 15.00 8 

Chalupníčková P. Pěvecký sbor 6. – 9. středa 16.00 – 17.00 22 

Šafařík M. Florbal 6. – 7. čtvrtek 7.00 – 7.45 19 

Karhan J. Florbal 8. – 9. pondělí 7.00 – 7.45 14 

 

ŠD 

NÁZEV KROUŽKU VEDOUCÍ 

výtvarný kroužek  I. Guskeová, K. Lísová 

keramický kroužek A. Zaťková, G. Chlustinová 

počítače P. Hubálková 

 

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

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

SVP pro integrované žáky. V červnu proběhla kontrola plnění 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. 

 Žákům II. stupně bylo ve školním roce 2013/2014 nabídnuto doučování z každého předmětu. Kantoři 

se věnovali žákům v pravidelně stanovených termínech nebo po předem dohodnuté konzultaci dle zájmu 

žáků. Žáci nabídky doučování využili v poměrně velkém množství. Většina žáků navštěvovala doučování 

pravidelně po celý rok. Ostatní žáci využili doučování jako možnost doplnění učiva po nemoci či delší 

absenci, popřípadě jako prostředek upevnění probírané látky. Devátým ročníkům byla též nabídnuta 

možnost přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, kterou v hojném množství využili a 

která byla vzhledem k úspěšnosti žáků u přijímacího řízení velmi účinná. 

DOUČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 - I. STUPEŇ 

VYUČUJÍCÍ TŘÍDA POČET ŽÁKŮ 

 Kopecká  I.A 5 

 Hüblová   I.B 6 

 Šustrová  I.C 17 

 Kořínková  II.A 12 

 Kulianu  II.B 14 

 Preibischová  II.C 10 

 Iglerová  III.A 15 

 Kaneová  III.B 6 

 Fořtová  III.C 22 

 Šťastná  IV.A 19 

 Křížová  IV.B 23 

 Konopásková  IV.C 10 

 Šachová V.A 13 

 Krobová V.B 16 

 Janurová V.C 14 
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DOUČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 – II. STUPEŇ 

VYUČUJÍCÍ PŘEDMĚT ROČNÍK POČET ŽÁKŮ 

Jakabová  Chemie 8. – 9. 30 

Šenfeldová Německý jazyk 7. – 9. 5 

Stojanovová  Český jazyk 7. – 8. 21 

Jarešová Anglický jazyk 5. – 9. 12 

Kovářová Matematika  6. – 7. 22 

Sochorová Matematika 9. 24 

Sochorova Matematika - příprava 9. 30 

Krákorová Anglický jazyk 6. – 7. 3 

Skálová  Anglický a německý j. 4. – 9. 13 

Olišarová Anglický jazyk 6. – 7. 10 

Heráňová Ruský jazyk 7. – 9. 8 

Šafařík Fyzika 6. - 9. 25 

Zgarbová Anglický jazyk 4. – 9. 26 

Saloňová Náprava z ČJ 9. 1 

Saloňová Český jazyk 9. 10 

Saloňová Český jazyk - příprava 9. 30 

Saloňová Český jazyk 6. 18 

Karhan Český jazyk 9.  9 

Karhan Český jazyk 6. 3 

Binter Intergrace 7. – 8. 2 

Binter Český jazyk 7. 22 

Nováková Matematika 8. 32 

Nováková Matematika 7. 16 

Dlouhý Fyzika 7. 12 

Dlouhý Matematika 7. 6 
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8.2   Moderní gymnastika a kanoistika 

I v tomto školním roce škola nabídla v 1. – 8. 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 projevili mladší žáci v tzv. přípravce a v intenzivních trénincích pokračovali i starší 

žáci. Mladší žáci trénovali všeobecnou průpravu – sportovní gymnastiku, míčové hry, lehkou atletiku a 

plavání. Starší žáci pravidelně trénovali na Kamencovém jezeře a účastnili 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.  

Umístění alespoň některých:  

Tomáš Fridrych : Medailová umístění v závodech ČP 

Kamil Klein, Martin Predka, Nela Gothová, Sven Bernas, Ammerová Nicole, Ammerová Alexandra, 

Lukáš Michal, Pavel Novák, Bára Brabcová :  mezi 18 nejlepšími na MČR, mezi 10 nejlepšími v ročníku  

Andreas Predka : MČR –2.místo K1, 3.místo K2 mezi 10 nejlepšími v ročníku  
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 Moderní gymnastika 

 ZŠ Březenecká v Chomutově jako každým rokem, tak i v loňském roce nabídla možnost navštěvovat 

kroužek moderní gymnastiky pod vedením trenérek Aleny Štroufové a Lenky Linhartové. Kroužek 

každoročně navštěvuje přes 20 děvčat. Ve školním roce 2013/2014 se děvčata zúčastnila vystoupení družin 

ze základních škol v Chomutově. Děvčata předvedla, co se za krátkou dobu naučila. Také se zúčastnila 4. 

ročníku závodu „Vánoční vločka", který pořádá každoročně ZŠ. Svěřenkyně sklidily velký úspěch. 

 Děvčata prvního stupně se v kroužku učí taneční a baletní průpravě, akrobacii a manipulaci s 

gymnastickým náčiním (prozatím švihadla a obruče). 

 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.                                         

                                        

 

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“. 

Vzhledem k tomu, že se stalo tradicí závěr roku ukončovat tzv. „střechou“ spojenou s ohňostrojem a 

na základě zájmu některých pracovníků školy byl nadstandardně zorganizován vánoční projekt - Předávání 

cen „ZLATÝ KŘÍŽEK“. 
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V letošním roce jsme realizovali projekty:  

 

 „Halloween“ 

 Zatímco je obvykle škola místem, kde se děti bojí náhodného zkoušení nebo písemky, poslední 

říjnový den tomu bylo jinak. Jako každý rok ovládla již po čtvrté na Halloween školní chodby strašidla. 

Než se však duchové a strašidla začala roztahovat po škole, dozvěděly se děti během vyučování více o 

Halloweenu i Dušičkách. Paní učitelka Saloňová si pro všechny třídy připravila povídání s prezentací o 

historii Halloweenu a významu našich Dušiček. Žáci nižšího stupně pak ještě ve školní tělocvičně volili 

nejlepší masku a na závěr se také naučili jeden společný tanec. Aby si děti užily i toho strachu, připravili 

pro ně učitelé, paní kuchařky, vychovatelky i asistentky za pomoci žáků devátých tříd dobrodružnou 

cestu potemnělými chodbami školy. Tam na ně čekala strašidla doprovázená čarodějnicemi a umrlci. 

Cestu absolvovalo více než 330 odvážných dětí a dospělých. Za odměnu všichni dostali sladkou odměnu 

a certifikát. 
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 Projekt „Vánoce“ 

 

Vánoční projekt „STŘECHA“ – Předávání cen „ZLATÝ KŘÍŽEK“ 

 

 Vánoční projekt bývá každoročně spjat s bujarými oslavami na střeše školy. Ani letošní rok nebyl 

výjimkou. Učitelé naší školy připravili vystoupení v duchu předávání hudebních cen a opět celou akci 

situovali na velmi netradiční místo, kterým je již dle tradice naše pověstná střecha. K vidění byla celá škála 

jedinečných hudebních vystoupení světoznámých interpretů, kteří momentálně hýbou hudební scénou. 

Diváci nebyli ochuzeni o skvělá a nápaditá taneční čísla. Celý večer završil velkolepý ohňostroj, který 

symbolicky ukončil kulturní večer, ale také posloužil jako předzvěst blížícího se konce kalendářního roku 

2013. 
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 Projektový den Rizikové chování s Harrym Potterem 

 V předvánoční středu a čtvrtek se naše škola proměnila v místo plné kouzel a magie. V rámci 

preventivního programu jsme realizovali den s Harrym Potterem, který měl především žákům nenásilnou a 

hravou formou ukázat úskalí rizikového chování. Žáci zhlédli několik scének vytvořených dramatickým 

kroužkem pana učitele Dlouhého. Tyto scénky se tematicky věnovaly právě rizikovému chování a jeho 

následkům. Bylo tu tak možné spatřit účinky kouzelné rostliny mandragory, která symbolizovala užívání 

návykových látek, ale i další podobné divadelní obrazy. Žáci se měli možnost zapojit i aktivně ve hře zvané 

fanfrpál, kde se dle filmových pravidel této hry mohli mezi sebou utkat přesně tak, jako jejich oblíbení 

hrdinové z filmů o Harrym Potterovi. V závěru klání proběhla i dvě exhibiční utkání vybraných týmů s 

týmem učitelů. Těmto hrám a divadelním představením předcházely nutné přípravy, kdy si žáci vyráběli 

kostýmy, kouzelná košťata a další kouzelnické doplňky, měli také možnost přispívat na kouzelnický sociální 

portál Bradobook, nazvaný dle svého neméně známého předchůdce facebooku. Zde byly umístěny například 

fotografie z příprav tříd či komentáře žáků. Na obrazový materiál z těchto dvou dnů se můžete podívat v 

naší galerii.  
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 Závody Dráčat 

 Závody dračích lodí na Kamencovém jezeře se staly již tradicí. Naši draci dospěláci se těchto akcí 

zúčastňují pravidelně. Je skvělé, že v tradici pokračují i naše dráčata. 

21. 9. 2013 proběhly závody, které se konaly v rámci seriálu Grand Prix Dragon Boat ČR. Součástí těchto 

závodů byly i závody dětských školních posádek na 200 m. Pod vedením zkušeného háčka pana učitele 

Karhana a za mocného bubnování paní učitelky Saloňové si naše dráčata, poskládána z žáků 7., 8., 9. 

ročníků, vedla výborně.  Své rozjížďky vyhrála, ve velkém finále pak zvítězila a porazila ZUŠ Jirkov a ZŠ 

Studentská Jirkov. Svým výborným výkonem se dráčata kvalifikovala na mistrovství republiky dračích 

školních posádek, které se uskuteční příští rok v Račicích. 

 

 Tento svůj výborný výkon znovu zopakovala na Vodních hrátkách pořádaných 25. 6. 2014 oddílem 

kanoistiky SC 80 Chomutov.  
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 Akademie chomutovských školních družin 2013 

 29. 3. 2014 děti ze školních družin reprezentovaly, a to velmi úspěšně, naši školu na Akademii 

chomutovských školních družin. Akce se zúčastnilo kolem 80 dětí. Vystoupení byla všemi zúčastněnými 

hodnocena velkou chválou a obdivem. Nejen rodiče, ale i ostatní diváci, mohli vidět své šikovné ratolesti při 

vystoupeních: - pohádkový příběh o Ferdovi (děti z I. třídy pod vedením pí vychovatelky Chlustinové) - 

písničky: Buchet je spousta (děti ze IV. třídy pod vedením pí vychovatelky Hubálkové), Statistika, Hlupáku 

najdu tě (děti z II. a III. třídy pod vedením pí vychovatelky Zaťkové) - hra na flétnu: Běžela ovečka (děti z I. 

třídy pod vedením pí vychovatelky Zaťkové) - skupina SíEnKá - orientální tance (děvčata z III. třídy) - 

moderní tance (děti z II. třídy pod vedením pí vychovatelky Bojtarové) - moderní gymnastika (děvčata ze 

IV. třídy pod vedením sl. Štroufové). 
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 Školní parlament 

Žákovský parlament opět v akci 

 Stejně jako minulý rok i tento zasedají žáci školy v žákovském parlamentě. 

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

pravidelně 1x 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. 

 

Personální složení: 

Předseda: ZAHRADNÍKOVÁ Magdalena 

Místopředseda: ANDRŠOVÁ Sára 

Zástupci tříd: 

V.A  DOUBKOVÁ Kateřina, ŠIMONÍČKOVÁ Eva 

V.B  GUBELOVÁ Aneta, CHRTEK Jakub 

V.C  FRYČOVÁ Tereza, NAJMON Martin 

VI.A  LOUKOTA Adam, SÝKORA David 

VI.B  MACÁK Matěj 

VI.C  FÍKOVÁ Jana, PEŘINOVÁ Anna 

VII.A  AMMEROVÁ Nicole, MATĚJKOVÁ Denisa 

VII.B  ČEŠKA Petr, ZAHRADNÍKOVÁ Magdalena 

VII.C  REDAI Vojtěch, SMOLAŘ Jiří 

VIII.A  BŘEZINA Matěj, ŠILHAN Vojtěch 

VIII.B  ANDRŠOVÁ Sára, CHROUSTOVÁ Dominika 

VIII.C  DUDOVÁ Dominika, KARÁSKOVÁ Lucie 

IX.A  BERNASOVÁ Jacqueline, SMEJKALOVÁ Sabina  

Výlet do Terezína 

 Jako jednu ze svých akcí žákovský parlament zorganizoval výlet do Terezína. Výlet se konal 6. 5. 

2014, zúčastnit se mohl kdokoliv z žáků II. stupně. Účastníci si za doprovodu místního průvodce prošli celý 

areál. Průvodce žáky seznámil s historií tábora. V neposlední řadě poutavě informoval o událostech 

spojených s tímto místem. Na závěr jsme navštívili Muzeum ghetta. Poděkování patří hlavním 

organizátorům akce p. uč. Binterovi a p. uč. Saloňové. 
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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 

medailové pozice na všech 

republikových i 

mezinárodních závodech. 

P. Doležal 

B. Doležalová 

PŘESPOLNÍ BĚH ml. žáci 

st. žáci 

3. + 6. místo M. Šafařík 

SÁLOVÁ KOPANÁ ml. žáci 

st. žáci 

2x 1. místo  P. Karhan 

MC Donald´s Cup 

 

žáci 2. - 3. tříd 

žáci 4. - 5. tříd 

1. místo - okresní kolo 

2. a 3.  místo - okresní kolo 

7. místo - krajské finále 

M . Hüblová 

M. Konopásková 

STOLNÍ TENIS ml. žáci 

 - Michal Malý 

 

1. místo - okresní kolo J. Sajner 

 

PODZIMNÍ PĚTIBOJ OVOV st. žáci 3. + 2x 4. + 5. místo P. Kulianu 

MALÁ KOPANÁ - BŘEZNO  starší žáci 3. místo J. Sajner 

PŘEHAZOVANÁ dívky 3. místo - okresní kolo Z. Kořínková 

LIGA FUTSALU 

O pohár CHLMF 

O pohár Václava Čecha 

ml. žáci 

 

ml. žáci 

st. žáci 

2. místo - okresní kolo 

 

2. místo - okresní kolo 

P. Karhan 

 

J. Sajner 

ATLETIKA - POHÁR 

ROZHLASU 

ml. žákyně 2. místo - okresní kolo J. Čihařová 

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

TURNAJ V KOŠÍKOVÉ - 

AND 1 CUP 

st. žáci 1. místo - okresní kolo  

5. místo - krajské kolo 

J. Sajner 
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Vědomostní soutěže a olympiády: 

 

Olympiáda Účast Umístění v okrese Připravil - vyučující 

DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ 9. třídy 5. + 11. místo J. Saloňová 

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 8. + 9. třídy Bez umístění P. Jakabová 

ANGLICKÝ A NĚMECKÝ JAZYK - 

soutěž v překladu  

JERONÝMOVY DNY 

st. žáci 2. + 3. místo 

 

M. Jarešová 

SKŘIVÁNEK  

kategorie I. 

kategorie II. 

  

 

Kuchárová K. 

Váňa T., 

Kuchárová N. 

Lecjaksová L. 

 

1. místo 

1. místo 

2. místo 

 

I. Kopecká 

 

kategorie III. Richterová L. 1. místo R. Stojanovová 

P. Chalupníčková 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA žáci 8. a 9. tříd 6. místo P. Jakabová 

EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ - 

LITVÍNOVSKÝ CHOROŠ 

žáci 8. + 9. tříd 7. místo 

 krajské kolo 

P. Jakabová 

PYTHAGORIÁDA 5. třída 1. místo D. Sochorová 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ  

- MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ ROSTLINA 

- JIRKOVSKÁ PALETA 

 

9. třída 

9. třída 

 

10. místo 

2. místo 

D. Skálová 

17. ROČNÍK PORTIČKY 9. třída 1. místo P. Chalupníčková 

MLADÁ PÍSEŇ 9. třída cena diváků P. Chalupníčková 

EKO@KOM (téma třídění odpadu) 7. třída 1. místo 

celorepublikové 

J. Olišarová 

MINI GLOBE GAMES 6. - 9. třídy 4. a 7. místo P. Jakabová 

 

            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 odborné znalosti, vědomosti a dovednosti. 

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

strany žáků ze 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 2013- 2014 se konal sběr 

starého papíru ve čtyřech „sběrových týdnech“. Celkem jsme nasbírali 68 460 kg starého papíru. Odměna 

činila 124 369,- Kč a 10 000,- Kč prémie, celková částka byla tedy 134 369,- Kč. 

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

poděkování patří pí učitelce Iglerové, Konopáskové, p. učiteli Binterovi a žákovskému parlamentu, stejně 

tak jako dalším třídním učitelům, žákům i aktivním rodičům.  

 

 

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

rekordmany. Nasbíralo se celkem 1 102 kg.  Poděkování patří pí učitelce Kořínkové. 

 

8.5  Další mimovýukové  aktivity 

 Lyžařský výcvikový kurz 

 V termínu od 15. 2. - 21. 2. 2014 se 38 žáků VII. ročníků účastnilo tradičně organizovaného 

lyžařského kurzu, tentokrát v Peci pod Sněžkou - Richtrovy boudy.  

  

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

Sajner, Karhan, Šafařík, pí Čihařová). Doprovod dále zajišťovala jako zdravotník pí Fricová. Krásný 

sportovní areál, nádherná příroda, kvalitní práce pedagogů a neutuchající nadšení žáků, to vše bylo 

předpokladem ke zvládnutí základů lyžování. 

 

 Na financování se podílelo SRPDŠ  a sponzoři (p. Zahradník, pí Matějková, pí Kučárová). 
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 Školy v přírodě 

 Ve dnech 26. - 30.května 2014 vyjeli žáci VI.B a VI.C společně s třídními učiteli (p. Šafařík, pí 

Jakabová) a paní Bublovou do školy v přírodě do Háje pod Klínovcem. Během pobytu se byli podívat na 

Meluzíně, na vrcholku Klínovce, vykoupat se v bazénu hotelu Nástup, přečetli pár historických knih v 

Královském mlýně a báli se při akci "Hotel hrůzy". 

     

  

 Od 2. do 6. června vyjela třída IX. C do školy v přírodě do Háje pod Klínovcem. Ubytováni byli v 

penzionu Arnica. Strávili zde pět dnů, během nichž objevovali krásu Krušných hor. Putovali přes Klínovec 

na Boží Dar a Božidarská rašeliniště. Vyšlapali na vrchol po Dámské sjezdovce, a protože je po rekonstrukci 

otevřena rozhledna na Klínovci, nenechali si ujít rozhled po Krušnohoří. Dále vyrazili k německým 

sousedům do Oberwiesenthalu a do bazénu v hotelu Nástup. Tuto školu v přírodě zároveň brali i jako 

rozlučku, poslední společné chvíle, než se rozutekli na střední školy či učiliště. 

   

  

 Také žáci VIII. A a VIII. B s jejich třídními učitelkami pí Heráňovou a Stojanovovou vyjeli do 

rekreačního střediska Máj, který se nachází v malebné krajině chráněné krajinné oblasti Plasy, asi 25 km od 

Plzně. 
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 4denního výletu do kempu v Hradci u Kadaně se zúčastnili žáci II. B, III. B a VIII. C v termínu od 

10. do 13. června 2014. Jako pedagogický dozor je doprovodili pí učitelky Kulianu, Kaneová, p. učitel 

Binter a jako zdravotnice pí Hubálková. 

 

 Výlet do Drážďan 

 

Zájezd do Drážďan se uskutečnil 10. 12. Jelo 42 žáků ze VII. až IX. tříd. První zastávka byla v automobilce 

VW, ve které se vyrábí automobily Phaeton. Po prohlídce provozu a osobním vyzkoušení kvality 

vyráběných aut ve statické poloze si žáci prohlédli nejznámější architektonické památky a vánoční trhy. 

Opět se všichni přesvědčili, že učit se cizí jazyky je pro nás velmi důležité. 
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 Anglie 

 

 Na počátku června 2014 se žáci naší školy zúčastnili poznávacího zájezdu do Velké Británie 

s názvem S Harry Potterem do „Bradavic“. Součástí tohoto zájezdu byla návštěva historických památek a 

míst v hlavním městě Londýně a univerzitního města Oxfordu. Dlouho očekávaná návštěva Warner Bross 

Studia se setkala s obrovským úspěchem. Žáci se ocitli v prostorách a místech, které byly přímo spjaty 

s natáčením veleúspěšné ságy Harry Potter. Děti byly svou představivostí vtaženy do děje, viděly zákulisí, 

některé triky a mohly si vyzkoušet i kostýmy. Součástí programu byly soutěže, jízda v létajícím autě, let na 

koštěti, procházka Příčnou ulicí a schodišti kolem školy.   
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 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 nejzdařilejší akce lze zařadit např. muzikálovou pohádku - Kdo zachránil Verunku?, nocování 

na Horním hradě, Freizeit Plohn, nebo návštěvu indiánské vesničky Rosehill. 

                                 

           

   
 

 

 Jarní prázdniny 

 

 Jarní prázdniny od 1. 2. - 8. 2.2014 prožily děti ze školní družiny v Nových Křečanech u 

Rumburku, opět společně s dětmi ze školní družiny z Hornické. Přestože sněhu bylo málo, nevezly 

boby zbytečně a děti si ,,bobovačky“ řádně užily. Děti měly možnost se reprezentovat na 

olympijských hrách, dále v různých soutěžích mezi školními družinami, pobavily se na maškarním 

reji, pyžamové párty, zvolily si Miss a Missáka. Ubytování bylo příjemné, na budově jim dělal 

společnost hroznýš královský. Někteří našli odvahu si dát tohoto 2m dlouhého hada za krk.  

Všem se v Křečanech líbilo, a proto si zamluvili pobyt i na další jarní prázdniny.  
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 Letní tábory 

O letních prázdninách byly zorganizovány 2 letní dětské tábory.  

Prázdninové dny od 4. - 14. 7. prožili naši žáci společně s pí učitelkami Iglerovou, Sochorovou, 

Linhartovou a Jakabovou v překrásných Jizerských horách. Náplň tábora byla velmi bohatá - pěší výpravy - 

rozhledna Slovanka, vodopády Jedlová, přehrada Josefův Důl, Protržená přehrada. Zažili nádherné počasí - 

horký červencový den plný koupání na přehradě v Jablonci nad Nisou, ale i dny plné deště na pěších túrách, 

nezapomenutelné jízdy vlakem za poznáním. Navštívili ZOO v Liberci, seznámili se s postupem výroby 

hraček v továrně v Jiřetíně pod Bukovou. Svoje dovednosti si mohli následně vyzkoušet v kreativní dílně. 

Děti se aktivně zapojovaly do všech činností, které byly pro ně po celou dobu trvání tábora připraveny a 

každý si mohl vybrat z činností, které se mu líbily. 

   

      

 Od 12. do 21. července strávili žáci společně s pí učitelkami Novákovou, Zgarbovou, Olišarovou a pí 

Polcarovou jako zdravotnicí báječných devět dní v Českém ráji, přímo pod vrchem Kozákov, na letním 

táboře. Bydleli v dřevěných chatách, v krásném, čistém areálu s bazénem, hřištěm na plážový volejbal, na 

fotbal a obrovskou travnatou plochou, za humny byl už jen les. Navštívili turnovské Muzeum Českého ráje, 

prohlédli si zámek Hrubý Rohozec a přivezli si spoustu zážitků a poznatků.  

   

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

k jejich hodnotnému využití.  
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 Netradiční týdny ve školní kuchyni 

 

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

jídelníček o nabídku netradičních jídel a jídla kuchyní jiných zemí. Žáci tak mají možnost nejen ochutnat 

tato 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. 

 

Mohli jsme si dát např. „rande s paní dýní“, špenát s Pepkem námořníkem, schůzku s paní cibulí, 

mohli jsme se vydat za kořením se Sindibádem  aj.  

              

      

 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. 
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

  Dne 18. 3. 2014 byla zahájena inspekční činnost podle §174 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném 

v kontrolovaném období. 

 Předmětem kontrolní činnosti bylo: 

 Zjišťování hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. 

 Zjišťování a hodnocení souladu školních vzdělávacích programů s právními předpisy a 

s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

 Získávání a analyzování informací o vzdělávání žáků, dětí a o činnosti základní školy 

 Státní kontrola zaměřená na dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících 

a prováděcích právních předpisů. 

 Výsledkem inspekční činnosti bylo konstatování že, škola poskytuje vzdělávání v souladu se 

školským zákonem, vede požadovanou dokumentaci, školní matriku v písemné i elektronické podobě.  

 Při naplňování stanovených cílů vzdělávání škola velmi dobře spolupracuje s partnery, kulturními 

institucemi, školskou radou a dalšími. 

 Řízení školy je funkční a dosahuje vysoké kvality. Finanční zdroje jsou využívány k zajištění a 

zlepšení podmínek vzdělávání, umožňují realizaci školního vzdělávacího programu. Projektová činnost 

žáků a prezentace školy je nadstandardní. 

 V rámci inspekční činnosti byl kladně hodnocen obsah školního vzdělávacího programu. Bylo 

zjištěno, že výchovně vzdělávací proces je zaměřen na individuální podporu a rozvoj každého žáka dle 

jeho schopností, odpovídá zásadám rovného přístupu. Průběh vzdělávání má standardní úroveň, výstupy 

ŠVP jsou v hodinách naplňovány. Systém hodnocení a práce s výsledky vzdělávání žáků jsou účinné a 

dosahují vysoké kvality. Činnost školní družiny poskytuje žákům nadstandardní aktivity.  

 Inspekce ocenila účinný kontrolní systém vedení školy, bohatou projektovou činnost, nabídku 

zájmových útvarů, mimoškolní aktivity, výrazné zlepšení vybavenosti školy ICT technikou.  

 Při kontrole ČŠI byly zjištěny i drobné nedostatky. Škola neodeslala ČŠI několik záznamů o úrazu 

v daném termínu, k čemuž došlo špatnou informovaností nové administrativní pracovnice.  

 Dále bylo zjištěno, že v odděleních školní družiny byl překročen maximální počet stanovený právním 

předpisem. Důvodem byla snaha vyhovět všem žadatelům o školní družinu.  

 Předmětem inspekční činnosti byla i oblast školního stravování s ohledem na cílovou skupinu 

strávníků a na typ školy. Zde bylo konstatováno, že poskytované stravovací služby jsou úplné, jejich 

rozsah odpovídá typu zařízení.  

 Přestože kontrola velmi kladně hodnotila pestrost jídel a inovaci v recepturách, bylo zjištěno, že u tří 

druhů potravin (mléko, mléčné výrobky a ovoce) průměrná měsíční spotřeba neodpovídala požadovaným 

hodnotám výživových norem pro školní stravování. Dále bylo zjištěno, počet zapsaných strávníků ve 

Výkazu o činnosti zařízení školního stravování nevycházel z obsahu školní matriky a dokumentace školy. 
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 V době od 28. 5. do 30. 6. 2014 probíhala na škole veřejnosprávní kontrola zaměřená na nakládání 

s finančními prostředky v oblasti poskytování cestovních náhrad. Zde byly zjištěny některé nedostatky ve 

vyplňování cestovních příkazů, ve výpočtech náhrad jízdních výdajů za použití silničního motorového 

vozidla, či chyby ve vyplácení stravného.  

  Byla přijata nápravná opatření, aby v budoucnu k těmto nesrovnalostem nedocházelo. 
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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 2013 činil 5 185 200 a pro rok 2014  5 145 000,- Kč. 

Podrobné čerpání finančních prostředků: 

příloha  2:  Účetní závěrka k  31. 12. 2013 

příloha  3 a:  Rozbor hospodaření k  31. 12. 2013 

příloha  3 b:  Rozbor hospodaření k  30. 6. 2014 
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Sponzorské dary ve školním roce 2013/2014: 

DATUM DÁRCE ÚČEL DARU KČ 
29.09.2013 Kořínková zkvalitnění výchovně vzdělávací práce 6 752 

-,,- Iglerová -,,- 3 544 

-,,- Křížová -,,- 5 049 

-,,- Konopásková -,,- 5 508 

-,,- Němečková -,,- 2 387 

-,,- Krobová -,,- 882 

-,,- Janurová -,,- 926 

-,,- Heráňová -,,- 7 362 

-,,- Jarešová -,,- 8 000 

-,,- Krákorová -,,- 16 380 

-,,- Nazarčíková -,,- 4 070 

-,,- Olišarová -,,- 3 500 

30.10.2013 Kulianu, Chomutov -,,- 7 673 

-,,- Preibischová, Chomutov -,,- 7 059 

-,,- Kaneová, Droužkovice -,,- 3 544 

-,,- Fořtová, Chomutov -,,- 3 544 

-,,- Ernesová, Chomutov -,,- 6 026 

-,,- Němečková, Jirkov -,,- 66 

-,,- Heráňová, Chomutov -,,- 3 950 

-,,- Šenfeldová, Vysoká Pec -,,- 2 214 

-,,- Jarešová, Chomutov -,,- 4 874 

-,,- Skálová, Chomutov -,,- 2 778 

-,,- Krákorová, Chomutov -,,- 7 420 

-,,- Nazarčíková, Chomutov -,,- 2 276 

-,,- Olišarová, Jirkov -,,- 1 768 

-,,- Zgarbová, Jirkov -,,- 9 503 

3.9.2013 KECIP, s.r.o. Klášterec n. O. 1 ks katedra se zásuvkou 2 879,80 

5.11.2013 IT Innovation s. r. o. Chomutov 1 ks radiomagnet. 1416 

3.9.2013 KECIP, s.r.o. Klášterec n. O. 1 ks katedra se zásuvkou 2 879,80 

3.12.2013 FAEN Chomutov letní dětské tábory 5 000 

5.12.2013 QINN Invest Chomutov ohňostroj, LDT 10 000 

9.12.2013 MELVI s.r.o. Praha ohňostroj 5 000 

14.1.2014 Ing. Matějková, Chomutov lyžařský výcvik            2 000 

14.1.2014 p.Zahradník, Chomutov lyžařský výcvik            1 000 

12.2.2014 paní Kučárová, Chomutov lyžařský výcvik            1 000  

18.2.2014 Mgr. Skálová, Chomutov zkvalitnění výchovně vzdělávací práce            6 789  

13.3.2014 Bc. Zgarbová, Jirkov -,,-            4 536  

3.4.2014 Mgr. Šenfeldová, Vysoká Pec -,,-            2 838  

10.4.2014 J.Olišarová, Chomutov -,,-            4 536  

 

Celkem přijato………………………………………………………………..176 929,60 Kč ,- 
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních   

 programů 

Škola se v průběhu roku 2013 - 2014  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. 

 

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

prostředků je průběžně využíváno: 

 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 a modernizaci vybavení v didaktické techniky a odborných pomůcek do kabinetů 

 

Ve školním roce 2013/14 byly finanční prostředky poskytnuté na OP VK dočerpány. 

 

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

v určitých intervalech ovoce jako doplněk svačin. 

 

Dále je škola dlouhodobě zapojena do programu Školní mléko ve spolupráci s obecně prospěšnou 

společností Laktea.  

Žáci školy mají možnost si zakoupit mléčné výrobky za cenu dotovanou z evropských fondů.  
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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 2013 - 2014 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 2 společná setkání zástupců rodičů a vedení školy (říjen a květen).  Na jednáních byly 

hodnoceny realizované a diskutovány připravované akce a aktivity, projednávány organizační záležitosti 

školy a využití finančních prostředků SRPDŠ, tedy financování jednotlivých aktivit žáků a školy.  

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

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

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

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

s jednotlivými vyučujícími. Jednotliví vyučující zaznamenávají průběh písemnou formou. Případné 

připomínky pak řeší vedení školy na provozních poradách a zaujímá stanoviska, přijímá nápravy. V případě 

časté neúčasti některých jednotlivých rodičů je vyzývá k návštěvě školy. 

Obecně 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. 

 

 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.  

Odborová organizace zastoupená pí Václavou Bublovou ukončila svou činnost k 30. červnu 2014.  

 Školská rada 

Viz str. 8 
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 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 

 Školní rok 2013/2014 byl pro nás rokem velmi náročným. Rozsáhlá rekonstrukce školy významným 

způsobem ovlivnila průběh druhého pololetí. Bylo velmi náročné organizačně zajistit nepřetržitý chod školy 

a přitom zachovat vysokou úroveň vyučovacího procesu. Všechna úskalí s tím spojená se nám podařilo 

úspěšně zvládnout a odměnou nám je nový, krásný a jedinečný vzhled školy. O zdárný průběh i výsledek 

rekonstrukce se zasloužili všichni pracovníci školy, od vedení přes pedagogy až po správní zaměstnance. 

 I přes určité organizační problémy spjaté s rekonstrukcí se nám podařilo zajistit celou řadu aktivit a 

soutěží, kterými jsme se prezentovali na veřejnosti. Cením si výsledků dosažených žáky i práce pedagogů, 

kteří se na přípravě těchto akcí podílejí. 

 Práce pedagogů v dnešní moderní době není jednoduchou záležitostí. Motivovat a nadchnout žáky se 

stává stále složitějším úkolem. O to více si proto cením přístupu našich učitelů, kteří dokáží u žáků vzbudit 

touhu po získávání nových informací. Věřím, že tak jak se zlepšil vzhled naší školy, budou se i nadále 

zlepšovat výsledky naší činnosti, a žákům tak pomůžeme dosáhnout cílů, které si vysnili. 

Všem zaměstnancům, kteří odvádějí poctivou, zodpovědnou a kvalitní práci, bych chtěla poděkovat a 

popřát jim spoustu elánu, síly, nadšení a trpělivosti i do dalších let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

59 

  

16. Přílohy 

Příloha č. 1     Diagnostika stavu znalostí a dovedností  

Příloha č. 2      Účetní závěrka k  31. 12. 2013 

Příloha č. 3 a   Rozbor hospodaření k 31. 12. 2013 

Příloha č. 3 b   Rozbor hospodaření k 30. 6. 2014 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne 15. 10. 2014. 

 

 

 

 

 

V Chomutově dne 10. 10. 2014 

    

 Zpracovala a předkládá: 

    

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

  Mgr. Jitka Červená 

                                               ředitelka školy 
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Příloha 1 

Zpráva z testování 

Projekt „Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků 

se zaměřením na jejich rozvoj“ 
 

 

Testování „Diagnostika“ se uskutečnilo v lednu 2014. 

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 ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Úspěšnost byla 

dokonce vyšší než průměrná úspěšnost žáků v rámci České republiky. Z testovaných předmětů dopadl 

nejhůře anglický jazyk, u něhož i tak výsledky předčily republikový průměr. Výsledky z českého jazyka a 

matematiky byly na srovnatelné úrovni s republikovými. 

V 9. ročníku dosáhli žáci nejlepších výsledků v českém a anglickém jazyce, přičemž výsledky 

odpovídaly republikovému průměru. Velmi dobrého výkonu dosáhli žáci též v německém jazyce, fyzice a 

biologii. Mírně podprůměrného výkonu ve srovnání s republikou dosáhli žáci v matematice. 

S dosaženou úrovní stavu znalostí a dovedností žáků 5. tříd jsme velmi spokojeni, významnou roli zde 

jistě hraje kvalitní práce pedagogů. Také výsledky žáků 9. tříd byly potěšující, neboť nás přesvědčily o 

zlepšení motivace a přípravy žáků k dalšímu studiu na středních školách a odborných učilištích. 

 

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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Hodnocení diagnostik 

9.třída  
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Hodnocení diagnostik 5. Třída 



  

67 

  

 



  

68 

  

 
 

 

 



  

69 

  

 
 

 

 

 

 

 

 


