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1. Základní údaje o škole 

Název školy:  

 

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, příspěvková organizace 

IČO:  46789766 

Sídlo školy:   

Březenecká 4679, 430 04 Chomutov 

Zřizovatel:  

Statutární město Chomutov se sídlem Zborovská 4602, 

430 28 Chomutov 

Jméno ředitelky školy: Ing. Vladimíra Nováková 

Zástupci ředitelky školy:  Mgr. Alena Nazarčíková (statutární zástupce) 

    Mgr. Josef Karhan 

Kontakt na zařízení (tel., fax, web): 

 tel.:  474 624 110, 474 624 119, 607 095 070 (sekretariát) 

  731 510 608 (školní jídelna) 

 e-mail: info@zsbrezenecka.cz 

 vnovakova@zsbrezenecka.cz 

 anazarcikova@zsbrezenecka.cz 

 josef.karhan@zsbrezenecka.cz 

 web:  www.zsbrezenecka.cz 
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1. Charakteristika školy 

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, příspěvková organizace, je úplná 

škola s 9 ročníky s kapacitou 660 žáků. Zřizovatelem školy je Statutární město Chomutov. 

Posláním školy je poskytovat úroveň vzdělání stanovenou zřizovatelem školy 

a vymezenou stupněm a zaměřením školy. Jde především o harmonický rozvoj každého 

jedince v rámci vzdělávacího programu „Harmonie“. 

Škola zahájila činnost 1. 9. 1977 výukou ve 19 třídách v rámci výstavby sídliště 

Březenecká v Chomutově. Jedná se o areál se šesti pavilony. V roce 2015/2016 

se vyučovalo ve 26 třídách, kapacita školy byla plně využita.    

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

imobilních žáků. Ve škole funguje výtahová plošina, která umožňuje těmto žákům 

bezproblémový pohyb po celé budově školy, a tím plnohodnotné zapojení do všech 

vyučovacích předmětů a dalších aktivit školy. 

Ve školním roce 2015/2016 měla škola 73 zaměstnanců. Pedagogických 

pracovníků bylo 39, z toho 3 nekvalifikovaní, kteří si kvalifikaci v současné době doplňují. 

Na 1. stupni působilo 15 vyučujících, na 2. stupni 24 vyučujících. Mezi pedagogické 

pracovníky patří také 6 vychovatelek školní družiny a 7 asistentek pedagoga. Čtyři 

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

byla po vzájemné dohodě prodloužena do 31. 1. 2017. 17 pracovníků je 

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

zaměstnanců školní jídelny. Od 1. 11. 2015 škola získala dotaci z Úřadu práce také na 

dvě pracovní místa pomocných kuchařek do školní kuchyně, a to na dobu jednoho roku 

s možností prodloužení do 30. 6. 2017. Spolupráce s Úřadem práce je pro školy velkým 

přínosem. V novém školním roce plánujeme využít ještě dotaci na pracovní pozici 

pomocného administrativního pracovníka do kanceláře školy. 

Škola spolupracuje se spádovými mateřskými školami, dále pak s institucemi 

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

OSPOD, Dyáda Most). 

Školní rok 2015/2016 se nesl ve znamení změny ve vedení školy. Město 

Chomutov, jako zřizovatel školy, vyhlásilo v květnu 2015 výběrové řízení na pozici ředitele 

školy a 29. 6. 2015 proběhlo výběrové řízení. Na základě tohoto výběrového řízení byla 

do funkce jmenována s platností od 1. 8. 2015 nová ředitelka, Ing. Vladimíra Nováková. 
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Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo k 30. 9. 2015 naši školu 656 žáků, z toho 

380 žáků na 1. stupni. Z celkového počtu bylo 12 žáků integrovaných, 3 z nich jsou žáci 

se zdravotním postižením. Těmto žákům jsou po celou dobu vyučování k dispozici 

asistentky pedagoga, které se jim ve vyučovacích hodinách soustavně věnují, přistupují 

k jejich potřebám individuálně, pomáhají rozvíjet jejich pracovní a sociální dovednosti. 

Využívají tento čas k uvolňovacím cvičením pro rozvoj jemné motoriky či výukové 

programy na PC. Asistentky pedagoga jsou pro integrované žáky i pro školu velkým 

přínosem, bez jejich pomoci by tito žáci byli z každodenní výuky a kontaktu s vrstevníky 

vyloučeni. 

Na škole působí již druhým rokem školní poradenské pracoviště. Jedná se o práci 

speciálního pedagoga, výchovného poradce a školního metodika prevence. Jejich aktivita 

je velmi znatelná, jsou velkými pomocníky pro třídní učitele, pracují s žáky s poruchami 

učení či s výchovnými problémy, spolupracují s rodiči, provádějí sociometrická šetření 

v třídních kolektivech. Velmi si ceníme práce, kterou na půdě školy toto pracoviště 

vykonává. 

Škola v tomto školním roce navázala na řadu oprav, které proběhly v minulých 

letech. V průběhu školního roku byla vyměněna světla v učebnách ve 2. patře a ve dvou 

učebnách v 1. patře v pavilonu F. V době hlavních prázdnin proběhla oprava a 

rekonstrukce dívčích toalet na 2. stupni.  

V Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Rozvoj 

jazykových dovedností a projekt Čtenářské dílny získala škola finanční částku ve výši 

987 469,- Kč. V rámci tohoto projektu se uskutečnily tzv. Čtenářské dílny. Dotační titul se 

netýkal jen rozvoje českého jazyka, ale také výuky cizích jazyků. Naši žáci vyjeli na 

pětidenní pobytový jazykový kurz do Velké Británie a Německa. Také vyučující se zájmem 

o studium angličtiny využili možnosti zdokonalit své znalosti. Pět vyučujících 2. stupně 

postupně vycestovalo na dva týdny jazykového pobytu spojeného s poznáváním ostrova 

Malta a tamější kultury. 

Dalším projektem, o který v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost škola žádala, byl Rozvoj technických dovedností. V tomto projektu 

se jednalo o finanční prostředky na nákup nového vybavení školní dílny ve výši 204 112,- 

Kč. Škola zakoupila nové pracovní stoly a pracovní nářadí pro výuku praktických činností. 
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V současné době jsou prostory školy vytížené. Vyučování probíhá jak 

v kmenových, tak v odborných učebnách. Žáci mají k dispozici 2 učebny informatiky. 

V současnosti nemá škola k dispozici žádné volné učebny. 

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

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

mohou využívat také vybudované hřiště s herními prvky. Na jaře 2016 škola investovala 

do obnovy povrchu běžeckých drah, byla zde kompletně vyměněna antuka. 

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

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

i pro mimoškolní aktivity, dále pak dalším sportovním organizacím či zájmovým klubům. 

Areál školního hřiště je, stejně jako v minulých letech, k dispozici veřejnosti. 

Z tohoto důvodu škola zaměstnává a hradí ze svého rozpočtu správce hřiště. 

Škola disponuje školním pozemkem, vč. částečně vytápěného skleníku. Jeho 

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

školní dílně. Vyučující se svými žáky mohou ke své výtvarné činnosti využívat také 

keramickou dílnu. Ta je také často využívána v rámci činnosti školní družiny. 

Vedení školy i někteří vyučující se aktivně zapojili do tvorby Místního akčního 

plánu. Pracují v jednotlivých pracovních skupinách tak, aby byly do tohoto dokumentu 

zaznamenány také potřeby a požadavky naší školy v rámci čerpání dotačních titulů 

v budoucnosti. Mimoto jsme též aktivním účastníkem jednání s Agenturou pro sociální 

začleňování, která také může být příjemcem finančních prostředků z Evropských fondů, 

hlavně v rámci inkluze. 

Školní družina měla ve školním roce 2015/2016 6 oddělení. O činnost školní 

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

standardní náplně připravují s dětmi řadu nadstandardních aktivit.  

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

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

zavedli možnost jednou týdně vybírat ze dvou nabízených obědů. 

Pro zpestření stravy fungovaly ve škole 2 automaty. Je snahou, aby jejich 

sortiment splňoval požadavky na zdravé jídlo a nápoje. V průběhu celého školního roku 

měli žáci každodenní možnost zakoupit si dotované mléko či mléčné výrobky. 
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Ve druhém pololetí školního roku 2015/2016 proběhlo na naší škole měření 

radonu, neboť se naše škola nachází na území, kde by se radon mohl vyskytovat. Jelikož 

chceme, aby žáci trávili výuku ve zdravém prostředí, rozhodli jsme se pro kontrolní 

měření. Výsledky měření jsou více než uspokojivé, nebyla naměřena žádná zvýšená 

hodnota (viz příloha). 

Také ve školním roce 2015/2016 opět projevili zájem o spolupráci v rámci 

pedagogické praxe studenti PF UJEP Ústí nad Labem či Střední pedagogické školy 

v Mostě. Velmi rádi se studenty obou typů škol spolupracujeme a pevně věřím, že třeba 

jednou najdou cestu k nám se zájmem o pracovní místo na naší škole. 

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

působení školy – harmonický rozvoj každého jedince jako individuality. 

1.1. Údaje o školské radě 

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

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

řádem školské rady vydaným pro základní školy zřizovanými Statutárním městem 

Chomutov dne 1. 9. 2005 byla při škole zvolena školská rada. Rada města jmenovala 

nového člena školské rady působícího za zřizovatele. Stala se jím Mgr. Andrea Fricová. V 

průběhu školního roku došlo ke změně člena školského rady z řad pedagogických 

pracovníků, neboť Mgr. Milan Šafařík již není od 1. 2. 2016 zaměstnancem školy. Novou 

členkou školské rady se na základě voleb, které proběhly v rámci pedagogické rady 

konané dne 21. 4. 2016, stala Mgr. Dagmar Sochorová.  

Pedagogické pracovníky zastupuje:  Mgr. Jana Saloňová 

     Mgr. Dagmar Sochorová 

Zákonné zástupce zastupuje: Ing. PhDr. Zdeněk Hejna  

JUDr. Michal Mědílek 

Zřizovatele zastupuje:  Ing. Miloň Houda 

     Mgr. Andrea Fricová 

Ve školním roce 2015/2016 se školská rada sešla celkem dvakrát.  

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

v rámci svých možností pomáhají.  
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2. Organizace výuky 

Dne 1. 1. 1993 byla škole udělena právní subjektivita a pod č. j. 371/10/1993 byla 

škola zařazena do sítě škol s názvem Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, 

identifikátor zařízení:  600 077 390. 

Škola má tři součásti: 

Součást Kapacita IZO 

Základní škola 660 žáků 102 129 371 

Školní družina 200 žáků 116 200 090 

Školní jídelna 560 strávníků 102 653 437 

 

Přehled o počtu žáků a pracovníků školy k 30. 9. 2015: 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA: 

počet žáků počet tříd 
prům. počet 
žáků na třídu 

prům. počet žáků na 
učitele 

656 I. st. - 15, II. st. - 12 24,29 

 
 18,2 (7 pracovníků 

pracovalo na snížený 
úvazek) 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA: 

počet žáků počet oddělení 
prům. počet žáků 

na oddělení 

180 6 30 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA: 

počet strávníků      počet pracovnic 

500 + 55 zaměstnanců 6 

 

ASISTENTKY PEDAGOGA: 

počet imobilních žáků počet AP úvazek 

3 3 3 x 0,75 = 2,25 
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3. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem 

ve školském rejstříku 

Učební plány pro I. a II. stupeň školy – 2015/2016: 

 
 Školní učební plán pro I. stupeň 

          

  Vyučovací Počet hodin:               118       

Vzdělávací oblasti  předměty Ročník           

    

1. 2. 3. 4. 5. Celkem 
 z 

toho 
DČD  

  
  dle ŠVP       

Jazyk a jazyková 
komunikace 
 (44) 

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

Anglický jazyk       0 0 3 3 3 9 0 

Matematika a její 
aplikace (20)      

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

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

Člověk a jeho svět 
(12)   

Prvouka                       2 2 2 0 0 6 0 

Vlastivěda                  0 0 0 2 2 4 0 

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

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

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

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

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

Celková časová 
dotace     21 22 24 25 26 118   

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

  

 

  Počet hodin: 
122   

    

Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty Ročník   
    

    

    6. 7. 8. 9. celkem 

 z toho 

DČD 

Jazyk a jazyková 

komunikace (27) 

  

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

Anglický jazyk 

Německý jazyk           3 3 3 3 12 0 

Matematika a její 

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

Informační a 

komunikační technol. 

(1) Informatika                  1 0 0+1 0 2 1 

Člověk a společnost 

(11) 

  

Dějepis                                2 2 2 2 8 0 

Výchova k občanství              1 1 0 1 3 0 

Člověk a příroda (21) 

  

  

  

Fyzika                            1+1 2 2 1+1 8 2 

Chemie                      0 0 2 2 4 0 

Přírodopis                           2 1+1 2 1+1 8 2 

Zeměpis                             2 1+1 1 1+1 7 2 

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

  Výtvarná výchova    2 2 1 1 6 0 

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

  Tělesná výchova       2 2 2 2 8 0 

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

Doplňující vzděl. 

obory Volitelné předměty 0 0+2 0+2 0+2 0 6 

  Další cizí jazyk 0 0+2 0+2 0+2 0 6 

Celková časová dotace 28 30 32 32 122   

Z toho disponibilní časová dotace 2 8 6 8   24 
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DČD - disponibilní časová dotace, hodiny jsou označeny +1. 

Průřezová témata jsou integrována do vyučovacích předmětů a nevyučují se 
samostatně.  

Žákům od 7. do 9. ročníku jsou nabídnuty na základě jejich zájmu s ohledem 
na personální a mediální podmínky tyto volitelné předměty: 

7. ročník - společenskovědní seminář 

                 sportovní výchova  

                 praktika ze zeměpisu 

8. ročník - společenskovědní seminář 

                 sportovní výchova 

                 taneční a pohybová výchova 

9. ročník - společenskovědní seminář 

                 sportovní výchova 

                 výtvarné činnosti 

   

4. Rámcový rozpis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

4.1. Celkový počet pracovníků  73 (z toho 3 na MD) 

z toho: 

učitelů celkem/přepočtený stav        39/35,6  

 z toho učitelů  

I. stupeň/přep.     15/14,8 

II. stupeň/přep.    24 /19,3 

 vedení školy     3/3 

asistentů pedagoga/přep.    7/6,25 

vychovatelé ŠD/přep.   6/5,5 

školní jídelna/přep.              8/8 

THP/přep.    3/1,8 

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

Nástup:    

 Mgr. Michaela Poprovská – učitelka II. stupně (1. 8. 2015) 

 Mgr. Stanislava Kovářová - učitelka II. stupně (24. 8. 2015) 

 Mgr. Miluše Konopásková - učitelka II. stupně (26. 8. 2015) 

Mgr. Hana Tröglová - učitelka II. stupně (1. 9. 2015) 

 Mgr. Simona Fottrová - učitelka II. stupně (4. 1. 2016) 

Mgr. Jana Vildová - učitelka II. stupně (1. 4. 2016) 

  

Odchod: 

Mgr. Petra Zgarbová - učitelka II. stupně (odchod na MD 27. 1. 2016) 

Mgr. Milan Šafařík - učitel II. stupně (1. 2. 2016) 

 Tomáš Binter - učitel II. stupně (31. 5. 2016) 

 Mgr. Stanislava Kovářová - učitel II. stupně (30. 6. 2016) 

 Mgr. Alena Heráňová - učitel II. stupně (odchod do důchodu 31. 7. 2016) 

 Mgr. Petra Fořtová - učitelka I. stupně (31. 8. 2016) 

 

4.3. 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. Mgr. Jiřina Iglerová 

 PK  Čj  ved. Mgr. Jana Saloňová 

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

 PK D, VKO, ved. Mgr. Alena Heráňová 

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

 PK Cj  ved. Mgr. Michaela Jarešová 

 

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

VEDENÍ ŠKOLY 

Ing. Vladimíra Nováková ředitelka školy 

Mgr. Josef Karhan ZŘ 

Mgr. Alena Nazarčíková statutární ZŘ 

TŘÍDNÍ UČITELÉ I. STUPNĚ 

Mgr.Šťastná Jana I. A 

Mgr. Křížová Ilona I. B 

Mgr. Linhartová Lenka I. C 

Mgr.Šachová Pavla II. A 

Mgr. Krobová Věra II. B 

Mgr. Janurová Marcela II. C 

Mgr. Kopecká Ivana III. A 

Mgr. Hüblová Miroslava III. B 

Mgr. Šustrová Alena III. C 

Kořínková Zdeňka IV. A 

Mgr. Kulianu Petra IV. B 

Mgr. Preibischová Eva IV. C 

Mgr. Iglerová Jiřina V. A 

Mgr. Kaneová Kateřina V. B 

Mgr. Fořtová Petra V. C 

TŘÍDNÍ UČITELÉ II. STUPNĚ 

Mgr. Poprovská Michaela VI. A 

Mgr. Blumová Markéta VI. B 

Binter Tomáš, změna k 1. 6. 2016 Mgr. Dagmar Skálová VI. C 

Mgr. Sochorová Dagmar VII. A 

Mgr. Saloňová Jana VII. B 

Mgr. Jarešová Michaela VII. C 

Mgr. Zgarbová Petra, změna k 6. 11. 2015 Mgr. Martina Jirková VIII. A 

Mgr. Šafařík Milan, změna k 1. 2. 2016 Mgr. Olga Hrudková VIII. B 

Mgr. Jakabová Pavlína VIII. C 

Olišarová Jana IX. A 

Mgr. Čihařová Jaroslava IX. B 

Mgr. Alena Heráňová IX. C 

UČITELÉ BEZ TŘÍDNICTVÍ 

Mgr. Sajner Jiří  

Mgr. Kovářová Stanislava  

Mgr. Jirková Martina   

Mgr. Skálová Dagmar   

Mgr. Šenfeldová Irena   

Mgr. Vildová Jana  

Mgr. Fottrová Simona  

  Mgr. Hana Tröglová  

Mgr. Miluše Konopásková  
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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  

Gabriela Komárová  

Romana Kučerová  

Mgr. Stanislava Husaříková  
Lenka Němcová  

THP 

Věra Buchtová účetní 

Jana Malcovská sekretářka 

Michal Pöpprle správce sítě 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Václava Bublová vedoucí školní 
jídelny 

Alena Bartáková kuchařka 

Hana Budíková vedoucí kuchařka 

Jana Čermáková kuchařka 

Vlasta Tesařová kuchařka 

Jana Jindrová  kuchařka 

Kamila Štěrbová Kařízková pomocná kuchařka 

Lýdie Špiváková pomocná kuchařka 

ÚDRŽBA 

Vlastimil Peřina školník 

Antonín Kombrza  

UKLÍZEČKY 

Blanka Bernárová  

Miroslava Čarnogurská  

Dana Nováková  

Jana Zrebňáková (odchod 30. 6. 2016)  

Romana Kleinová (nástup 1. 7. 2016)  

Hana Čurdová  

Ilona  Bohuslavová   
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5. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné šk. docházce a 

následném přijetí do školy 

 

5.1. Změny v počtu žáků v průběhu roku 

 Celkem I. stupeň II. stupeň 

k 30. 9. 2015 656 380 276 

k 31. 1. 2016 655 376 279 

k 30. 6. 2016 654 375 279 

 

5.2. Údaje o počtu zapsaných dětí do 1. ročníku 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2015/2016 se konal v únoru 2015. 

Poprvé k zápisu přišlo 84 

Po OŠD  22 

Z toho po dodatečném OŠD 1 

Zapsáno celkem 106 

Z toho počet žádostí o OŠD 24 

1. 9. 2016 skutečně nastoupilo 79 

 
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. 

5.3. Údaje o vycházejících žácích 

Ročník počet žáků gymnázia SOU + SŠ 

7. 7 3 
3 + 1 nenastoupil 

nikam 

8. 2 0 
1 + 1 nenastoupil 

nikam 

9. 64 19 45 

 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacím 

programem 

Přehled prospěchu školy za 1. a 2. pololetí školního 2015/2016 a souhrnná 

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

Škola se výrazně nepotýká s nadměrným množstvím neomluvených hodin, což 

hodnotím velmi pozitivně. Jedná se spíše o absenci, která je operativně podchycena 
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třídními učiteli i vedením školy, okamžitě řešena jednáním s rodiči. Velkou zásluhu na tom 

mají jednak třídní učitelé a také školní poradenské pracoviště. 

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. 

7. Údaje o prevenci rizikového chování 

Všeobecné údaje o cílech prevence sociálně patologických jevů jsou zpracovány 

v minimálním preventivním plánu pro školní rok 2015/2016.  

Na škole působil jako školní metodik prevence Mgr. Milan Šafařík - učitel 

II. stupně. V průběhu roku došlo ke změně na této pozici, jelikož od 1. 2. 2016 není p. 

Šafařík zaměstnancem školy. Funkci dočasně převzala Mgr. Olga Hrudková. 

Ve spolupráci s vedením školy byly řešeny nejčastěji drobnější problémy 

a prohřešky žáků v oblasti chování a prospěchu.  

Ve školním roce 2015/2016 byl zpracován projekt, díky němuž byla od zřizovatele 

získána finanční dotace 44 000,- Kč na preventivní činnost žáků 6. ročníku a některých 

aktivit spojených s prevencí sociálně patologických jevů.  

Již druhým rokem na škole pracuje Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP), 

na jehož činnost škole finančně přispívá Ústecký kraj. Tvoří jej Mgr. Karolina Homolová 

(speciální pedagog) a Mgr. Milan Šafařík (školní metodik prevence a Mgr. Jiří Sajner 

(výchovný poradce). Hlavním cílem práce ŠPP byla prevence rizikového chování a 

podpora pozitivního klimatu v třídních kolektivech. Další náplní práce ŠPP byla podpora 

žáků ze sociokulturně znevýhodněných rodin, intenzivní spolupráce s rodiči těchto žáků, 

vč. pomoci při zajišťování požadované odborné péče, např. v ŠPZ, DPA, vyšetření u 

klinického psychologa atd. Díky práci ŠPP byla těmto žákům zajištěna reedukační péče 

přímo na škole a byl jim vypracován plán pedagogické podpory. 

Ve škole po celý školní rok pracovaly 4 pomocné asistentky pedagoga do tříd, kde 

pracovnice ŠPP screeningovou diagnostickou činností zjistily zvýšený počet žáků 

vyžadující vyšší stupeň podpory. Byly financovány z dotačního programu Úřadu práce. 

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

vzniklé problémy byly řešeny aktuálně s vedením školy. Členy jsou: Mgr. Milan Šafařík 

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

Andrea Zaťková, Mgr. Josef Karhan. 
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1. 2. 2016 byl Mgr. Milan Šafařík nahrazen Mgr. Olgou Hrudkovou. 

Obecné cíle: 

 Koheze třídních kolektivů. 

 Řešení šikany a kyberšikany na škole i mimo ni. 

 Omezení prohřešků v oblasti chování žáků. 

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

chování. 

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

policie Chomutov, OSPOD, Dyáda aj. 

Akce uskutečněné v rámci preventivního plánu: 

 

Termín 
konání 

Typ aktivity 
Cílová 
skupina 

Poznámky 

Říjen - 
listopad 

Kohezní 
výjezdy 6. tříd 

Žáci 6. 
ročníků 

Třídní učitelé 
Mgr. Karolina 
Homolová 

   
Mgr. Josef Karhan 
Mgr. Milan Šafařík 

      

Listopad 
 

Akce Peer-
program 

Žáci 6. – 9. 
ročníků 

Třídní učitelé 
Mgr. Karolina 
Homolová 
Mgr. Josef Karhan 
Mgr. Milan Šafařík 

Listopad 
Jak jablko 
změnilo svět 

Žáci 1. – 9. 
ročníků 

Třídní učitelé 
Mgr. Karolina 
Homolová 

Prosinec Zvonky štěstí 
Žáci 1. – 9. 
ročníků 

Třídní učitelé 
Mgr. Karolina 
Homolová 

Duben   
Přednáška na 
téma sexuální 
výchova  

Žáci 8. a  9. 
ročníků 

Třídní učitel 
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Červen 

Projekt 
„Fesťáček“ 
(ukázka práce 
MPa Vězeňské 
služby) 

Žáci 1. – 9. 
ročníků 

Kolektiv pedagogů 
školy 

Dlouhodobé 
projekty 

   

celoročně 

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

Žáci 1. – 9. 
ročníků 
 

Třídní učitelé 
 

 
celoročně 

 
Dlouhodobý 
preventivní 
program 
zaměření na 
klima třídy 

 
Žáci VI. B 

Třídní učitel 
Mgr. Karolina 
Homolová 
 

celoročně 

PEER program 
Prevence 
kouřením 
„Slušňák“ 

Žáci 4. r. 

Třídní učitelé 
Mgr. Josef Karhan 
Mgr. Karolina 
Homolová 

celoročně 

Prev. program 
rizikového 
chování „Druhý 
krok“ 
 

Žáci 3. r.  
 

Třídní učitelé 
Mgr. Karolina 
Homolová 

 

Během celého školního roku se konaly akce v rámci prevence rizikového chování 

na 1. stupni ve spolupráci s preventisty Městské policie Chomutov. Jako každý rok i letos 

se žáci 2. -  5. tříd účastnili Dne bez úrazu, pořádaném SVČ Domeček Chomutov. 

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

Projekt Termín Aktivita, náplň projektu 

Zebra se za tebe 

nerozhlédne – BESIP 

září 

 

Aktivita zaměřená na dopravní 

výchovu. 

Rozhlédni se kolem 

sebe, jak barevný je 

svět  

říjen 
Pouštění draků, podzimní dekorace 

z přírodního materiálu. 
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Ve zdravém těle zdravý 

duch 
listopad 

Aktivita zaměřená na prevenci proti 

úrazům, dodržování zdravého 

životního stylu. 

Čas vánoční - rodinné 

tradice 
prosinec 

Vánoční besídky, zpěv koled, 

tradice, rodinné tradice Vánoc 

Zima, zima tu je - 

zvířata v zimě 
leden 

Zima v přírodě, zimní radovánky 

dětí, prevence úrazů 

Karnevalový rej únor 
Orientace v čase, význam lidské 

práce 

Vůně jara březen 

Příroda na jaře, příprava na 

Velikonoce, velikonoční dekorace, 

tradice a zvyky Velikonoc 

Den Země duben Den Země, environmentální výchova 

Jeden za všechny a 

všichni za jednoho 
květen 

Jeden za všechny, všichni za 

jednoho - vzájemná pomoc, úcta a 

tolerance, fair-play 

Hurá na prázdniny červen 

Chování chodce a cyklisty, prevence 

rizikového chování a úrazů v době 

prázdnin 

 

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

vkládat připomínky. Této možnosti však nebylo využito. Některé konkrétní vzniklé 

problémy byly řešeny vedením školy ihned s příslušným třídním učitelem.    

 

PEER program   

             

Principem peer (helper) programů je aktivní zapojení 

předem připravených, zdravě žijících vrstevníků (vybraných podle 

kritéria přirozené autority v kolektivu, např. pomocí sociometrické 

studie), kteří pozitivně a neformálně působí na formování postojů 

ostatních dětí. Význam anglického slova "peer" je ovšem širší - vrstevník je někdo, s nímž 

se cílová populace může ztotožnit. 
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I ve školním roce 2015/2016 působila na naší škole skupina peeristů, složená ze 

žáků 6. – 9. ročníků, kteří se v duchu myšlenky peer to peer snaží pozitivně působit na 

své vrstevníky, spolužáky z 1. stupně základní školy. Témata, která peeristé zpracovávají, 

mají vždy preventivní zaměření. V tomto školním roce se hlavním tématem stalo rizikové 

chování s důrazem na prevenci kouření a „Slušňák“.  

Skupina peer programu pod vedení Mgr. Karoliny Homolové a Mgr. Josefa 

Karhana uspořádala společný výjezd na Klíny u Litvínova (penzion Stará škola), kde měli 

peeristé možnost načerpat celou řadu potřebných informací a znalostí, které v rámci 

svých peer hodin se spolužáky mohli uplatnit. 

V činnosti peer programu budeme pokračovat i v nadcházejícím školním roce 

2016/2017. 

 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Učitelé si vybírali vzdělávací akce především podle vlastního zájmu, zaměření 

a s ohledem na časovou náročnost a místo konání akce.  

Poznatky získané v jednotlivých seminářích si učitelé operativně sdělovali v rámci 

vedení paralelních tříd, případně v rámci předmětových komisí.   

Zaměření Účastník Poznámka 

Dotace EU pro školy 
Ing. Vladimíra Nováková 
Mgr. Josef Karhan 

Šablony 2016-2018 

Metody podporující kritické 
myšlení při práci s texty 

Mgr. Jana Šťastná Čj na 1. stupni ZŠ 

Netradiční vánoční ozdoby Andrea Zaťková Školní družina 

Novinky pro zdravotníka Andrea Zaťková Zajištění 1. pomoci ve škole 

Jednoduché pokusy ve 
fyzice 

Mgr. Olga Hrudková  

Program Joomla, webové 
stránky 

Ing. Vladimíra Nováková 
Mgr. Josef Karhan 
Mgr. Jana Saloňová 
Mgr. Lenka Linhartová 

Aktualizace školních 
webových stránek 

Školská legislativa Ing. Vladimíra Nováková Aktuální změny 

Dotace EU pro školy 
Ing. Vladimíra Nováková 
Mgr. Josef Karhan 

Výzvy, KAPy, MAPy, role 
MAS 

Nápadník do hodin 
matematiky 

Mgr. Jana Šťastná Matematika 1. stupeň ZŠ 

Dotace EU pro školy 
Ing. Vladimíra Nováková 
Mgr. Alena Nazarčíková 

KAP, MAP, MAS 

Změny právních předpisů ve 
školství 

Ing. Vladimíra Nováková 
Mgr. Alena Nazarčíková 

Změny od 1.1.2016 

Čtení a psaní v 1. třídě 
Mgr. Jiřina Iglerová 
Mgr. Petra Fořtová 
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Prevence Mgr. Milan Šafařík 
Speciální studium metodiky 
prevence 

Literatura pro děti 1. stupně 
Mgr. Jana Šťastná 
Mgr. Kateřina Kaneová 

Čj 1. stupeň ZŠ 

ŠVP v ZŠ 
Mgr. Alena Nazarčíková 
Mgr. Jana Šťastná 

Tvorba, inovace, úprava a 
autoevaluace ŠVP v ZŠ 

Školní družina 
Pavlína Hubálková 
Andrea Zaťková 

Drobné hry pro děti 
mladšího školního věku 

 

V rámci DVPP od října 2016 nastoupila do 2letého studia „Koordinátor ŠVP“ Mgr. 

Jana Šťastná, která tuto funkci také od tohoto termínu vykonává. 

Ve školním roce pokračoval 2. rokem ve studiu pro školní metodiky prevence Mgr. 

Milan Šafařík. Vzhledem k tomu, že od 1. 2. 2016 není již zaměstnancem školy, na 

základě sepsané dohody je povinen vrátit částku zaplacenou za uvedené studium. 

Dne 23. března 2016 se celý pedagogický sbor zúčastnil semináře na téma „Učitel a 

žák – řešení konfliktních situací“. Jednalo se o seminář pořádaný ve škole. 

Institucionální vzdělávání (prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích zařízení 

včetně VŠ) ve školním roce 2015/16 absolvovali: 

 p. Binter – FF UJEP Ústní nad Labem – (3. ročník) 

 Jana Olišarová – PF UJEP Ústí nad Labem – učitelství pro 1. stupeň ZŠ (2. ročník) 

 Zdeňka Kořínková – PF ZČU Plzeň – učitelství pro 1. stupeň ZŠ (2. ročník) 

 Kamila Lísová – UK Praha – vychovatelství (2. ročník) 

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

činnost při organizování školení školských lyžařských instruktorů, která je akreditována 

MŠMT.  

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

9.1. Mimovýukové aktivity 

 

9.1.1. Zájmové kroužky 

V rámci zájmové činnosti pro žáky školy se pravidelně konalo několik kroužků: 
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Dopravní kroužek pod vedením Mgr. Jany Šťastné a Mgr. Jany Vildové měl za cíl 

přípravu zájemců o dopravní soutěž mladých cyklistů z řad 1. i 2. stupně. I když se 

v soutěži na jaře 2015 soutěžící neumístili na předních místech, jistě jim získané znalosti 

budou ku prospěchu v běžném provozu a děti nyní vědí, jak se na ulici, příp. silnici chovat. 

Osvojili si také neméně cenné znalosti a dovednosti z oblasti poskytování 1. pomoci. 

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

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

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

Škola v průběhu školního roku nabízela řadu sportovních kroužků. Od října 2015 je 

novinkou florbal pro žáky 1. stupně, jehož vedení se ujal otec jednoho z našich žáků, p. 

Jiří Žižka. O kroužek byl velký zájem a jeho kapacita byla ihned naplněna. P. J. Žižka je 

velmi aktivní, a tak pod jeho taktovkou škola uspořádala 1. ročník turnaje ve florbalu pro 

žáky 1. stupně „O pohár ředitelky školy“, na jehož organizaci se podílel také chomutovský 

klub Florbal Chomutov. Kroužek spolupracuje také s hokejovým klubem Piráti Chomutov. 

Oběma klubům patří náš velký dík. 

Dalším sportovním kroužkem byla vybíjená a to hned dvakrát v týdnu, jednou pod 

vedením Mgr. Kateřiny Kaneové, podruhé pod vedením Zdeňky Kořínkové. Bohužel 

pouze v 1. pololetí mohli žáci navštěvovat kroužek WinWin Mgr. Petry Kulianu. 

Kromě námi nabízených kroužků jsme začali spolupracovat s českým svazem 

fitnes, pod jehož záštitou vznikl program Děti na startu pro žáky 1. stupně. Naše škola se 

do programu zapojila a pod vedením Mgr. Kateřiny Kaneové a Mgr. Milana Šafaříka žáci 

pravidelně sportovali. V průběhu roku vystřídala Mgr. Milana Šafaříka Mgr. Jana Šťastná. 

Moderní gymnastika a balet 

Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo kroužek moderní gymnastiky a baletu 22 

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

Dívky se na tréninku naučily správnému držení těla, osvojily si základy klasického 

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

Kanoistika 

Sportovní kroužek kanoistiky pod vedením Mgr. Milana Šafaříka a Mgr. Blanky 

Doležalové měl za cíl přípravu mladých kanoistů. Děti si připsaly řadu soutěžních 

úspěchů. 
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Veselá věda 

Nejen sport, ale také vědecké bádání a zkoumání naše škola nabízí. Ve školním roce 

2015/2016 to byla nová aktivita s názvem „Veselá věda“, která žákům 1. stupně nabízí 

nahlédnutí do tajů chemie a fyziky. O chemický kroužek byl mezi žáky obrovský zájem, a 

tak místo jedné skupiny vedla Mgr. Pavlína Jakabová skupiny hned tři. Fyzikální kroužek 

fungoval až v posledním čtvrtletí školního roku jako pilotní program pod vedením Mgr. 

Rudolfa Naxera, učitele z SPŠ a VOŠ Chomutov. 

Mladí preventisté  
 
Také ve školním roce 2015/2016 se naše škola zapojila do projektu Mladí 

preventisté. Žáci se pod vedením Mgr. Josefa Karhana dobrovolně přihlásili ke spolupráci 

s městskou policií a snažili se monitorovat výskyt rizikového chování či různých sociálně 

patologických jevů v jejich okolí bydliště a školy, a tím podat podklady městské policii o 

rizikových místech na sídlišti, která by si zasloužila větší kontrolu. 

 

Zájmové kroužky se uskutečňovaly také v rámci školní družiny pod vedením 

zkušených vychovatelek. Konaly se následující kroužky: 

 Keramika (pí Zaťková, pí Chlustinová) 

 Výtvarný kroužek (pí Lísová, pí Guskeová) 

 Počítačový kroužek (pí Hubálková) 

Také o činnost těchto kroužků je mezi dětmi velký zájem, kapacita kroužků je 

plně vytížena. Jedná se o kroužky určené převážně dětem navštěvujícím školní družinu, 

avšak zájemcům z řad nedružinových dětí jsou dveře kroužků také otevřené. 

Vzhledem k vytíženosti vyučujících nebylo možné zajistit větší počet 

mimovýukových aktivit pro žáky naší školy, byť bychom rádi nabídku kroužků navýšili. 

 

9.1.2. Doučování a příprava na přijímací zkoušky 

Na 1. stupni probíhalo doučování dle aktuálních potřeb žáků ve všech třídách. 
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Doučování na 2. stupni: 

Mgr. Milan Šafařík Přírodopis 

Jana Olišarová Anglický jazyk 

Mgr. Petra Zgarbová Anglický jazyk 

Mgr. Michaela Jarešová Anglický jazyk 

Mgr. Dagmar Skálová  Anglický, německý, ruský jazyk 

Mgr. Jana Saloňová  Český jazyk 

Mgr. Dagmar Sochorová Matematika 

Mgr. Pavlína Jakabová Chemie 

Mgr. Stanislava Kovářová Matematika 

Ing. Vladimíra Nováková Matematika 

Mgr. Michaela Poprovská Matematika 

Mgr. Alena Heráňová Ruský jazyk 

Mgr. Josef Karhan Český jazyk 

Mgr. Martina Jirková Český jazyk 

Mgr. Irena Šenfeldová Německý jazyk 

Mgr. Simona Fottrová Anglický jazyk 

Mgr. Olga Hrudková Fyzika 

Mgr. jana Vildová Přírodopis 

Mgr. Jana Saloňová Příprava na přijímací řízení – český jazyk 

Ing. Vladimíra Nováková Příprava na přijímací řízení - matematika 

 

 Doučování žáků probíhalo pravidelně či dle aktuální potřeby žáků. 

 

9.2. Projekty 

V průběhu školního roku 2015/2016 se uskutečnilo ve škole několik projektů. 

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

   

Název projektu Termín Náplň projektu 

Cesta do pravěku  

 
14. října 2015 

Putovní výstava, seznámení 

s životem pravěkých lidí 

Jak jablko změnilo svět 30. listopadu 2015 
Prevence rizikového 

chování, správný životní styl  
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Zvonky štěstí aneb školní 

zvonění trochu jinak 
21. prosince 2015 

Vánoční tradice spojené 

s výrobou vánočních 

zvonků, vánoční trh, 

vystoupení žáků školy, 

ohňostroj, spolupráce s 

rodiči 

Ve jménu královny 8. dubna 2016 

Anglická kultura, anglické 

reálie, tvorba vlajky, cesta 

za pokladem  

„Fesťáček“ aneb Letem 

svěrákovým světem 
23. června 2015 

„Vítání prázdnin“ 

 

„Cesta do pravěku“ 

14. října 2015 se více než 400 žáků naší školy vydalo na vzrušující cestu do 

pravěku. Na tento den si vyučující 1. – 6. ročníků připravili projektový den, jehož cílem 

bylo seznámení dětí s dávnou minulostí našich dějin.  

Děti navštívily výstavu Exkurse pravěkem, kde se dověděly mnoho informací o 

způsobu života lidí v pravěku, prohlédly si poutavé exponáty jako např. mamuta, 

šavlozubou šelmu či Věstonickou venuši. Vyzkoušely si mletí obilí mezi dvěma kameny 

nebo obouvání bot z kůže.  

Následovaly další činnosti ve třídách, kde se kreslilo, modelovalo i jinak tvořilo – 

vše na téma pravěk. Nechyběly ani pracovní listy, které děti na základě získaných 

vědomostí hravě zvládly.  

Opět se potvrdilo, že vyučování v současné škole, to nejsou jenom diktáty, 

násobilka nebo rovnice, ale učení prožitkem přináší dětem nenásilnou formou spoustu 

nových vědomostí i dovedností, které je budou provázet celým životem.
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„Jak jablko změnilo svět“  

Asi nikde na světě nebyla v jednu chvíli a na jednom místě taková koncentrace 

jablíček, jablečných pokrmů a výtvorů z jablek, jako tomu bylo ve čtvrtek 12. 11. 2015 na 

naší škole. Rozhodli jsme se uspořádat projektový den tematicky zaměřený na prevenci 

rizikového chování, který byl symbolicky nazván „Jak jablko změnilo svět“. Vždyť 

zauvažujme společně, jak důležitou roli jablko v historii lidstva sehrálo. Stálo u vypovězení 

Adama a Evy z ráje, bylo zrodem převratné myšlenky Isaaca Newtona, stalo se osudným 

pro Sněhurku. 

 Pro žáky byly připravené mnohé aktivity, které byly s daným tématem úzce spjaté. 

Žáci tvořili výtvarné práce v sekci výtvarného zdravého tvoření, hráli společenské hry, 

vyplňovali pracovní listy, vybarvovali omalovánky s tématem zdravého životního stylu.  

Žáci prvního stupně měli šanci vyzkoušet si práci ve školní jídelně, kde připravovali 

jablečné buchty, krájeli křížaly z jablíček a balili jablka do župánku. Vzhledem k tomu, že 

jednou ze skvělých možností, jak předcházet rizikovým faktorům v našem životě, je i 

pohyb, bylo v tělocvičnách připraveno sportovní vyžití ve formě soutěží a her, kde 

základním hracím prvkem bylo opět naše jablko. Děti tak lovily prutem jablka z rybníčků, 

běhaly štafetu s jablkem, kutálely jablka do branek. Druhé ročníky si také vyslechly 

přednášku na téma zdravý životní styl, kterou si pro děti připravila Mgr. Kamila Tóthová, a 

mohly o tomto tématu vzájemně diskutovat.  

Do projektu se zapojila také naše školní kuchyně se svým „jablíčkovým“ menu.  

Organizaci celého projektového dne obstarali paní Mgr. Karolina Homolová a pan 

učitel Mgr. Milan Šafařík, kterým patří obrovské poděkování, že sami zvládli vymyslet a 

připravit program celého dne a také aktivně dohlíželi na samotný průběh. Poděkování 

patří ale i ostatním vyučujícím, kteří se projektu zúčastnili se svými třídami nebo jako 

dohled u jednotlivých stanovišť. 
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„Zvonky štěstí aneb školní zvonění trochu jinak“ 

Předvánoční čas jsme přivítali zdobením zvonečků a výrobou drobností určených k 

prodeji na tradičním vánočním trhu naší školy. Žáci nazdobili desítky zvonků, které ještě 

celý leden zdobily jídelnu a přilehlé prostory. Krásné zvonky ukázaly bohatou fantazii a 

tvořivost našich žáků – jeden zvonek hezčí než druhý a přitom se ani jeden nepodobal 

druhému. V podvečer se po vyrobených drobnostech jen zaprášilo na vánočním trhu, 

který byl doprovázen vystoupením našich žáků věnovaným spolužákům, jejich rodičům a 

ostatním učitelům. Toto slavnostní předvánoční dění vyvrcholilo pestrým ohňostrojem 

s půvabnou kulisou měsíce. 

 

    

 

„Ve jménu královny“ 

 

Dne 8. 4. 2016 proběhl na naší škole další z projektových dnů, tentokrát zaměřený 

na anglickou kulturu. Celá škola se tak proměnila ve Spojené království a užívala si 

kouzlo této ostrovní země. Ve jménu královny, jak byl tento den nazván, probíhala celá 

http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/21-22.12.2015_-_Zvonky_stesti_aneb_skolni_zvoneni_trochu_jinak/
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řada aktivit žáků a vyučujících, které měly žákům přiblížit život, kulturu a zvyky ve Velké 

Británii. Žáci se seznámili s reáliemi dané země a nabyté informace mohli zúročit ve své 

následné tvorbě. Ve třídách vznikaly plakáty s anglickou tematikou, děti tvořily originální 

módní klobouky z různých druhů materiálu, navrhovaly fotbalové dresy.  

Nezůstalo pouze u této tvůrčí činnosti, ale žáci se vydali například po stopách 

irského skřítka leprikóna, jenž dle legend střeží obrovský poklad, kterého se žáci chtěli 

zmocnit. Svou třídu reprezentovali v typických anglických sportech, pólu a kopané.  

Po celém dopoledni žákům i vyučujícím řádně vyhládlo, ale to nebyl žádný 

problém, neboť školní kuchyně, na jejíž pozvání dorazil i kuchař specializující se na 

anglickou kuchyni, si pro nás připravila vybrané pochoutky z Anglie. Jako hlavní chod se 

servírovalo známé „fish and chips“, na ochutnávku byl připraven roast beef či 

nezaměnitelný slaný anglický koláč.  

Celodenní anglické putování završilo setkání žáků druhého stupně v tělocvičně, 

kde proběhl společný zpěv dvou světově známých písní z Velké Británie, Yesterday 

(Beatles), We are the champions (Fredy Mercury).  

Obrovské poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci 

projektového dne a samozřejmě i žákům, kteří si snad náležitě užili tento výlet na ostrovy. 

 

   

 

„FESŤÁČEK aneb Letem Svěrákovým světem“ 

Dne 23. 6. 2016 proběhl druhý ročník oblíbeného školního „Fesťáčku“. Název 

Letem Svěrákovým světem již napovídal, že některá z čísel se ponesou v duchu tvorby 

pana Zdeňka Svěráka, který je úzce spjat s uměleckou tvorbou pro děti a navíc letos 

oslavil 80. narozeniny. Celý den byl rozdělen na dopolední a odpolední program, kdy 

dopoledne byli diváky žáci naší školy a odpoledne se otevřela brána školy pro všechny 

rodiče, prarodiče, bývalé žáky a další přátele školy, kteří si mohli vychutnat úžasná čísla, 

jež si pro ně děti secvičily. Kromě zpěvu, tance, scének a jiného dovádění na pódiu, 

vystoupili i další hosté.  

V dopoledním programu to byli žáci a učitelé spřátelené školy z německého 

Marienbergu, kteří sklidili obrovský potlesk.  

http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/23._6._2016_-_Festacek,_letem_Sverakovym_svetem
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Odpoledne rozbušila naše srdce bubenická skupina Oklep, která otevírala program 

a svým vystoupením udala rytmus celému dni.  

Fesťáček se ovšem neodehrával pouze na pódiu, pozvání přijala Vězeňská služba 

České republiky, která si připravila ukázky zásahu a přiblížila lidem svou činnost. 

Dopoledne si žáci mohli prohlédnout vůz Městské policie Chomutov a vyzkoušet si další 

aktivity připravené strážnicemi.  

Protože víme, že k dobrému festivalu patří i dobré jídlo, byly pro příchozí 

připraveny opečené buřtíky, koláčky z dílny našich kuchařek, cukrová vata, smažené 

bramborové lupínky a zmrzlina, která se v horkém počasí stala hitem. Žáci dostali 

dokonce zmrzlinu od firmy pana Kolenčíka sponzorským darem. Hlavní cíl, shledání 

s rodiči, žáky a učiteli na půdě školy v příjemné, neformální atmosféře a společné přivítání 

blížících se prázdnin, které již neostyšně buší na dveře, byl dozajista naplněn. Žáci se tak 

s posledními zvuky školního zvonku mohli vrhnout do víru letního dovádění.  

  

   

     

 

 

9.3. Žákovský parlament 

Žákovský parlament je určen pro všechny žáky II. stupně + žáky 5. ročníku, žáci 

nižších ročníků bývají informováni prostřednictvím zástupců ŽP. Účast třídy na ŽP je 

dobrovolná, ale v případě přihlášení je závazná. Každá třída má 2 volené zástupce. 

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

zlepšení chodu školy a návrhy akcí. Návrhy témat k jednání pochází od žáků školy. 

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



Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 
 

31 
 

Činnost žákovského parlamentu ve školním roce 2015/2016: 

 Mikulášské nadělování (prosinec 2015 – mikulášská nadílka pro žáky I. stupně) 

 „Vánoční Praha“ (prosinec 2015 – výlet do Prahy pro žáky zapojené do 

Žákovského parlamentu a žáky 2. stupně spojený s návštěvou a předvánočními 

nákupy) 

 Zápis do 1. tříd (únor 2016 – příprava a realizace aktivit budoucích prvňáčků, 

pomoc při organizaci zápisu do 1. tříd) 

 Sběrové týdny (neocenitelná pomoc v průběhu celého školního roku) 

Předsedkyní žákovského parlamentu byla Adéla Naimanová z IX. B, 

místopředsedou Petr Češka z IX. B. 

 

 
   

    

 

 

9.4. Účast a umístění žáků v soutěžích a olympiádách 

9.4.1. Vědomostní soutěže a olympiády 

Olympiáda Účast Umístění v 
okrese 

Připravil - 
vyučující 

Dějepisná olympiáda 
9. třídy 18. a 20. místo J. Saloňová 

A. Heráňová 

Regionální dějiny – okresní 
kolo 

8., 9. třídy (M. Mašková, M. 
Štefek, O. Fudor) 
8.,9. třídy (V. Vitvarová, D. 
Sudová, K. Janečková) 
 

6. místo 
 
 
10. místo 

J. Saloňová 

A. Heráňová 

Paměť národa Post bellum 

Žáci SVS 8. tříd Zvláštní cena 
poroty 

J. Saloňová 

 

Den poezie 

M. Richter Čestné uznání J. Saloňová 

 

Finanční gramotnost 

9. třídy (N- Ammerová, A. 
Melzer, K. Lukačíková) 

účast J. Olišarová 
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Sapere – vědět, jak žít 

9. třídy (D. Höfner, P. Češka, 
M. Kremerová) 

účast J. Olišarová 

Chemická olympiáda 

9. třídy (Voktorie 
Tokarevová, Aleš Melzer) 

9. místo 
2. místo 

P. Jakabová 

Mini Globe Games 

Mladší žáci účast P. Jakabová 

Mini Globe Games 

Starší žáci účast P. Jakabová 

Nejlepší chemik ústeckého 
kraje 

Aleš Melzer 12. místo P. Jakabová 

Litvínovský choroš 

Žáci 9. tříd účast P. Jakabová 

Zeměpisná olympiáda 

6. – 9. tř. účast J. Čihařová 

M. Blumová 

ANGLICKÝ A NĚMECKÝ 
JAZYK - soutěž v překladu  
JERONÝMOVY DNY 

AJ – Matěj Macák 
NJ – Lenka Sekerková 

 

1. místo  
2. místo 

M. Jarešová 

D. Skálová 

Olympiáda v AJ 

7. a 8. třída 

Jakub Novák 

Martin Najmon 

 

4. a 5. třída 

Eliška Brzybohatá 

Ondřej Zetek 

 

13. místo 

17. místo 

 

 

6. místo 

6. místo 

M. Jarešová 

Olympiáda v NJ 
Lenka Sekerková 8. místo D. Skálová 

SKŘIVÁNEK  

kategorie I. 

kategorie II. 

 

 

 

Ondřej Novák  

(4. tř.) 

 

3. místo 

 

 

 

 

I. Kopecká 

    

Olympiáda v českém jazyce D. Matějková 9. místo J. Saloňová 

Recitační soutěž 

6. -  7. tř. (A. Poláková, L. 
Najmanová) 
8. – 9. tř. (E. Hejnová, M. 
Mašková) 

účast J. Saloňová 

PYTHAGORIÁDA 

Martin Najmon (7. třída) 
Jakub macák (8. tř.) 

1. místo 
 
8. místo 

D. 
Sochorová 
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M. 
Poprovská 

Fyzikální olympiáda 
6. třídy 
Viktorie Tokarevová (9.tř.) 

Účast 
 
13. místo 

O. Hrudková 

Matematická olympiáda 

5. třída (J. Kousek, O. Zetek, 
J. Hlaváček) 
8. třída (J. Macák) 
 

3. místo 
 
 
1. místo 

K. Kaneová 

 

M. 
Poprovská 

Matematický klokánek 
3., 4., 5. třídy 
 

Účast Tř. učitelé 

Matematický klokan Žáci 2. stupně Účast Vyučující M 

Archimediáda 

M. Gregorová a  
E. Šimoníčková,  
M. Najmon a  
J. Zetek 

Účast 
 
4. místo 

O. Hrudková 

Zeměpisná olympiáda 
J. N ovák (6. tř.) 
M. Najmon (7. tř.) 
A. Soral (8. tř.) 

11. místo 
8. místo 
6. místo 

J. Čihařová 

M. Blumová 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ  
- MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ 
ROSTLINA 
- JIRKOVSKÁ PALETA 

 
Žáci 1. a 2. stupně 

 
Účast 

D. Skálová 

„Biodiverzita – to jsme my“ Žáci 2. stupně 1. místo D. Skálová 

 
   

i-bobr (informatika) 
5., 6., 8. třídy Účast D. 

Sochorová 

 

9.4.2. Sportovní soutěže 

Soutěž Účast Umístění v okrese Připravil – 
vyučující 

Okresní kolo v atletickém 
čtyřboji 

St. žákyně (M. 
Štolová, N. 
Marková, T. 
Čihařová, N. 
Ulrichová) 

1. místo J. Čihařová 

Krajské kolo v atletickém 
čtyřboji 

St. žákyně (M. 
Štolová, N. 
Marková, T. 
Čihařová, N. 
Ulrichová) 

1. místo J. Čihařová 

Pohár rozhlasu – okresní kolo 
St. žákyně 1. místo J. Čihařová 

Pohár rozhlasu – krajské kolo 
St. žákyně 1. místo J. Čihařová 

Turnaj v basketbalu 
St. žákyně 3. místo J. Čihařová 
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Turnaj v basketbalu 
St. žáci 3. místo J. Sajner 

MC Donald´s Cup 
 

Žáci 2. - 3. tříd 
Žáci 4. - 5. tříd 

3. místo 
6. místo 

M . Hüblová 
M. Konopásková 

Velikonoční turnaj v miniházené 

1. – 3. třídy (V. 
Čihař, J. Petr, B. 
Novák, M. 
Doubek, J. 
Nechvátal, M. 
Andrš) 
4. – 5. třídy I. (A. 
Budíková, S. 
Gálová, L. 
Frantová, E. 
Brzybohatá) 
4. – 5. třídy II (J. 
Macák, J. 
Hlaváček, J. 
Malý, O. Valta, J. 
Marek) 

 

1. místo 
 
 
 
 
 
4. místo 
 
 
 
 
2. místo 

P. Fořtová 

Miniházená „Den dětí“ 
1. – 3. třídy 
4. – 5. třídy 

1. místo 
3. místo 

P. Fořtová 

MALÁ KOPANÁ - BŘEZNO  Starší žáci účast J. Sajner 

MALÁ KOPANÁ – BŘEZNO Ml. žáci účast J. Sajner 

PŘEHAZOVANÁ Ml. žáci 3. místo P. Fořtová 

LIGA FUTSALU 
O pohár CHLMF 
O pohár Václava Čecha 

St. žáci 
 
Ml. žáci 

Vítězové 
 
Vítězové 

P. Karhan 
 
J. Sajner 

Vánoční futsalový turnaj 
základních škol 

 
Ml. žáci 
St. žáci 

 
1. místo 
1. místo 

 
J. Karhan 

Přehazovaná St. žákyně 2. místo J. Čihařová 

Dopravní soutěž mladých 
cyklistů 

Ml. žáci 5. místo J. Šťastná 

Dopravní soutěž mladých 
cyklistů 

St. žáci 6. místo M. Poprovská 

Turnaj ve vybíjené Ml. žáci 3. místo K. Kaneová 

 

9.5. Mimořádné školní akce 

9.5.1. After Dark 2015 

Škola Humanitas je zaměřena na vědní obory a letos umožnila několika 

žákům nahlédnout, jak to na této škole chodí. Jednalo se o dvoudenní akci s 

naučným programem. Učitelé této školy seznámili v rámci akce svým potencionálním 

studentům způsob výuky, ukázali prostory školy vč. ubytování, jídelnu a další. Jedná 

se o vstřícnou aktivitu směrem k budoucím žákům školy.  
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9.5.2. Nová školní tradice 

Od pondělí 14. prosince se stromy uprostřed atria školy začaly pyšnit zvláštními 

ozdobami. Plastové kelímky i papírové ruličky se pod rukama šikovných žáků - od 

prvňáčků po páťáky - proměnily ve třpytivé vánoční ozdoby. Ty nejkrásnější našly své 

místo na vánočním stromě ve školní jídelně. Tím byl v podstatě odstartován 

celoškolní projekt VÁNOCE - "Zvonky štěstí aneb školní zvonek trochu jinak". Ve 

čtvrtek 18. prosince před polednem se atrium rozeznělo hlasy a hlásky více než 

třísethlavého sboru všech žáků 1. stupně a jejich učitelek. Společně si za doprovodu 

kytar, flétny, xylofónu a dalších "cinkajících" nástrojů všichni zazpívali tři vánoční 

koledy. 

   

 

9.5.3. Loutkové divadlo Narcis 

V rámci programu doprovodných akcí výstavy Příběh loutky v Městské galerii 

Špejchar zavítalo do naší školy loutkové divadlo. Netradiční představení Revue z kufru 

pražského Loutkového divadla Narcis měli možnost vidět žáci I. a II. tříd. Loutkoherci, 

přímí potomci slavného loutkářského rodu Matěje Kopeckého, dětem předvedli práci s 

loutkami a zahráli jim krátké scénky. Děti projevily velký zájem o možnost vyzkoušet si 

ovládání loutek.  
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9.5.4. Vystoupení pro seniory 

Pravidelně po celý školní rok se žáci školy pod vedením paní učitelky Petry 

Fiala setkávali se seniory v Domově důchodců v Jirkově na Mládežnické a U Dubu, 

kde jim některá odpoledne zpříjemňovali svými pěveckými vystoupeními. Jedná se o 

velmi vydařené akce, žáci rozveselují dámy a pány v domově např. v době Vánoc, u 

příležitosti Mezinárodního dne žen či Svátku matek. Staříčci je vždy s radostí vítají a 

vždy si pro naše žáky připraví drobné dárečky z vlastní dílny. 

 

 

9.5.5.  S Pepou a Edou na cestách 

Ve třídách II. A a III. B odstartoval projekt „S Pepou a Edou na cestách“. 

Každý pátek se losoval jeden zájemce, který Pepovi (II. A) a Edovi (III. B) připravil 

program na víkend. Maskot se účastnil rodinných akcí. Podmínkou bylo maskota na 

výletě fotograficky zdokumentovat, nebo rodiče jeho účast na cestách potvrdili. V 

pondělí pak vyprávěl dotyčný žák, co s maskotem společně prožil. V rámci slohové 

části českého jazyka žák sepsal vyprávění o prožitém víkendu s maskotem, které 

podložil fotografiemi, a toto vyprávění si založil do společné kroniky. I přesto, že je tato 

činnost dobrovolná, žáci měli velký zájem prožít s Pepou a Edou celý víkend. 

9.5.6.  Návštěva z Velké Británie 

 

Dne 22. 4. 2016 jsme na naší škole přivítali sedmičlennou skupinu z Velké 

Británie. Sešli se s našimi žáky ze 8. - 9. tříd. Britové měli pro žáky připravenou 

prezentaci o Velké Británii, vědomostní kvíz o ceny a na závěr vytvořili skupinky, ve 

kterých si navzájem popovídali o svých zájmech, plánech, cestování atd. Naši žáci jim 

poté povyprávěli o našem projektovém dni Ve jménu královny a ukázali jim své 

vystavené práce. Největší úspěch měly vytvořené klobouky a telefonní budka. 
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9.5.7.  Loutkování s Nezdárkem 

 

Loutkování s Nezdárkem je projekt, který navazuje na úspěšnou výstavu 

Příběh loutky, která se konala od prosince 2015 do ledna 2016 v Galerii Špejchar 

v Chomutově. V rámci této výstavy proběhlo loutkové představení pro žáky 2. tříd a 

tvořivá dílna v rámci předmětu Výtvarné činnosti pro žáky 9. tříd. Žáci si vytvořili vlastní 

loutku pod vedením lektora. Loutky byly tematicky zaměřeny na historické i současné 

postavy Velké Británie.   

   

 

9.5.8.  Zeyferus, ukázka dravců a sov 

Dne 11. 5. 2016 k nám zavítala společnost Zayferus, která vlastní největší 

sbírku dravců a sov v ČR. Žáci měli možnost seznámit se s 28 dravci, vyslechnout si 

odborný výklad, zasoutěžit si a zhlédnout letové ukázky vybraných dravců. Celý 

program, ze kterého si žáci odnesli spoustu zážitků, sklidil obrovský úspěch. 

 

  

 

9.5.9.  Hodina moderní chemie 

Ve dnech 12. a 13. května 2016 dorazili do naší školy studenti z VŠCHT 

z Prahy, aby žáky 8. a 9. ročníků seznámili s chemií zábavným způsobem. Osmáci 

prošli programem - Vůně a smrad, světlo a tma, teplo a chlad a celý program byl 

zakončený výrobou smetanové zmrzliny zmraženou tekutým dusíkem. Deváťáci 

zkoumali potraviny pod lupou, kde se dozvěděli, že chemie je všude kolem nás, 

v potravinách byly představené jednotlivé složky potravin, pitný režim – nebezpečí  

sladkých nápojů, sacharidy, vitamíny a zpracování potravin.  
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9.5.10.  Příprava na budoucí povolání 

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

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

V tomto školním roce se žáci 8. i 9. ročníku zúčastnili akce Technodays 

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

kraji.  

Další podobnou akcí, tentokrát zaměřenou na možnosti studia vybraných 

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

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

potřebné informace. 

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

školy. V době konání podzimních třídních schůzek proto zveme do školy zájemce o 

prezentaci své školy na půdu naší školy. V tomto školním roce naši nabídku využila 

SPŠ a VOŠ Chomutov, Obchodní akademie Chomutov a SŠGTA Chomutov. Předali 

cenné rady nejen našim žákům, ale také jejich rodičům. 

Pro žáky 9. tříd se uskutečnila přednáška Ing. Renaty Janků z SPZ Triangle 

p.o., která s žáky pohovořila o možnostech uplatnění na trhu práce v Chomutově a 

jeho okolí. 
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9.6. Sběrové aktivity 

 

9.6.1. Sběr starého papíru 

Stejně jako v předchozích letech se také ve školním roce 2015/2016 žáci 

školy, jejich rodiče i učitelé aktivně zapojili do sběru starého papíru. Koordinátorem 

sběru byl Tomáš Binter se Žákovským parlamentem, v dubnu tuto funkci převzala 

Mgr. Jana Vildová. Finanční částka, která je díky sběru získána, se rozděluje do fondu 

SRPDŠ a do fondu jednotlivých tříd, a to v poměru 50:50. Výše částky se odvíjí 

od množství sebraného a odevzdaného papíru. Proběhly 4 sběrové týdny, celkem bylo 

sebráno 88 490 kg (ve školním roce 2014/2015 to bylo79 400 kg), celková částka 

získaná od firmy Suroviny Švarc s.r.o. byla 184 880,- Kč (částka zahrnuje cenu 

odevzdaného papíru + odměnu za 1. místo v soutěži). Naše škola získala 1. místo ve 

sběru papíru mezi všemi přihlášenými školami z Ústeckého a Středočeského kraje, a 

to již opakovaně. 

9.6.2. Sběr víček od PET lahví a sběr hliníku 

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

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

Zdeňka Kořínková. Celkem škola utržila 7 010,- Kč (celá částka jde jako příspěvek do 

SRPDŠ). 

 

9.7. Mimořádné aktivity 

9.7.1. Jazykový pobyt žáků v Německu 

Ve dnech 21. - 25. listopadu 2015 proběhl jazykově – poznávací pobyt u 

našich německých sousedů. Projektu, který byl realizován díky grantu EU-OPVK, se 

zúčastnilo deset žáků a dva učitelé. Městečko Marienberg v Sasku zná většina z nás 

jako místo s vyhlášeným zábavním aquaparkem Aqua Marien a oblíbené je i díky 

možnosti dobrých nákupů. Město však překvapilo žáky i dalšími pozoruhodnostmi. Na 

hodině německého jazyka se nejdříve seznámili s historickými památkami, které si 

posléze i prohlédli s průvodkyní z informačního centra. Měli možnost vidět tzv. Lipový 

domeček z roku 1541 anebo kostel Sv. Marie z 16. století, která byla patronkou 

zdejších horníků, a celé toto hornické město bylo po ní i pojmenováno. Čas strávený 

v Marienbergu vyplnili žáci také návštěvou škol. V pondělí a ve středu absolvovali 

výuku s žáky ze speciální školy Johann-Ehrenfried – Wagner a v úterý zase s žáky 
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základní školy Heinrich von Trebra. Mj. žáci ve čtvrti Lauta sestoupili do šachty, 

navštívili zámek Augustusburg a prohlédli si městečka Zschopau a Anaberg.  

Žáci obdrželi certifikát o absolvování výuky v německém jazyce. Tento pobyt 

byl pro žáky kromě první intenzivnější jazykové zkušenosti také cenným příkladem 

toho, že i úsměv, vstřícnost, slušnost a ochota jsou základem porozumění. 

     

 

9.7.2. Jazykový pobyt žáků ve Velké Británii 

V rámci projektu „Rozvoj jazykových dovedností“ v operačním programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost se 20 žáků ZŠ Březenecká v Chomutově ve 

dnech 30. 11. – 6. 12. 2015 zúčastnilo jazykově vzdělávacího pobytu v Brightonu ve 

Velké Británii. Tento kurz probíhal v instituci BMECP.  

Žáci byli rozděleni do 3 skupin po 16 žácích (spolu s námi se kurzu zúčastnili i 

žáci ze ZŠ Hazlov a ZŠ Šumperk). Žáky vyučovali 3 učitelé a pravidelně se ve 

skupinách střídali. Výuka probíhala hravou a zábavnou formou, žáci soutěžili v 

menších skupinách, tvořili i projekt na téma Brighton. Za svůj kurz získali certifikát.  

Výuka zahrnovala 9 hodin. Po skončení vyučování žáci navštěvovali různá 

místa, která se většinou vztahovala k historii, zeměpisu, přírodopisu, ale také 

poznávali život ve Velké Británii a všímali si rozdílů mezi životem u nás a v 

Anglii. Patří sem např. Prohlídka města Brighton, návštěva Sea life centra, 

Leeds castle – jeden z nejstarších hradů ve Velké Británii spjatý i s českou historií,  

návštěva přístavu Portsmouth a lodi Victory, procházka po skalním útvaru Seven 

Sisters s vyhlídkami na moře.  Nechyběla návštěva Londýna a míst spjatých s historií.  

Tento pobyt také žáky seznámil se zvláštnostmi života ve Velké Británii – jízda 

vlevo, odlišné stravovací návyky, jiný metrický systém, péče o památky, chování lidí. 

Pobyt byl zcela bezpečný, cesta byla zajištěna autobusem a trajektem. 
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9.7.3. Výlet do Drážďan 

Tak jako každý rok i letos se uskutečnil tradiční předvánoční výlet do Drážďan. 

Zájezdu se zúčastnilo 40 žáků 2. stupně spolu s učitelkami pí Nazarčíkovou, Skálovou a 

Šenfeldovou. Programem letošního výjezdu byla především návštěva světoznámé 

obrazárny Zwinger, s nejznámějším Rafaelovým obrazem Sixtinská madona. Paní 

průvodkyně svým zajímavým výkladem žákům přiblížila další známé obrazy galerie. Po 

prohlídce Zwingeru se všichni těšili na prohlídku historické části Drážďan spolu s 

návštěvou tradičních vánočních trhů. Znalosti o Drážďanech si žáci následně ověřili ve 

vědomostním kvízu. Završením výletu byla návštěva největší obchodní zóny, kde byla 

možnost nakoupit si poslední vánoční dárky. Výlet se všem líbil, velké díky pí uč. Skálové 

za perfektní organizaci a pí uč. Saloňové za zajištění finančního příspěvku od německého 

spolku vedeného pí Hlaváčkovou. Velice se těšíme na Drážďany 2016. 

 

   
 

 

 

 

9.7.4. Lyžařský výcvikový kurz 

Oblíbenou akcí školy je pořádaný lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku. Také v tomto 

školním roce se naši žáci vydali poznávat krásu českých hor a objevovat úžasné 

okamžiky, které jsou spjaty se zimními sporty. Již tradičně se „lyžák“, jak je žáky nazýván, 

konal v areálu Richtrovy boudy v Peci Pod Sněžkou, kde jsme se službami vždy 

absolutně spokojeni. Úplní začátečníci si během týdenního výcviku osvojili základy 

sjezdového lyžování a pokročilí lyžaři měli možnost své dovednosti zdokonalit a posunout 
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se v tomto krásném sportu o krůček dále. Hravou formou se žáci také seznámili s 

pohybem na běžkách.  

       

9.7.5. Školy v přírodě 

I v tomto školním roce projevili žáci i jejich rodiče zájem o výjezdy školních 

kolektivů do škol v přírodě. Ty jsou pro žáky i jejich třídní učitele přínosné nejen v tom, že 

všichni změní alespoň na týden prostředí, ale zároveň utužují vztahy mezi sebou 

navzájem i se svými učiteli a domů se vracejí plni nových zážitků. Ve školním roce 

2015/2016 proběhlo několik výjezdů do školy v přírodě: 

   6. 6. – 10. 6. 2016 – žáci II. A, III. B – Sportcentrum Klínovec  

13. 6. – 17. 6. 2016 – žáci IV. B, V. B - Sportcentrum Klínovec  

10. 6. – 17. 6. 2016 – žáci VI. A, VI. B, VIII.A, IX.A, IX.B, IX.C   

 – RS Máj Plasy 

 

Sportcentrum Klínovec 6. 6. – 10. 6. 2016 

V rámci učiva přírodovědy a vlastivědy, kde mají děti poznávat region, ve kterém 

žijí, se pí uč. Šachová a pí uč. Hüblová rozhodly uspořádat pobytovou školu v přírodě v 

Krušných horách, konkrétně v Háji pod Klínovcem.  

V rámci pobytu žáci se svými učitelkami absolvovali prohlídku přehrady Přísečnice 

i s odborným výkladem hrázného pana Janáka. Odtud se přesunuli do obce Kovářská, 

kde navštívili letecké muzeum opět s velmi poutavým vyprávěním.  

Dopolední učení bylo obohaceno návštěvou bazénu v hotelu Nástup. Odpolední 

program byl vždy ryze sportovní - lukostřelba, koloběžky, lyže, hry v lese, trampolíny a 

turistické vycházky po okolí. 

Večerní diskotéky s připraveným programem byly nádherným zážitkem nejen pro 

děti, ale i pro dospělé.  

Při zpáteční cestě se výprava zastavila v Perštejně v továrně na výrobu papíru. Už 

všichni vědí, jak a z čeho se papír vyrábí. Poslední zastávkou byla prohlídka lázní v 

Klášterci nad Ohří.   
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Sportcentrum Klínovec 13. 6. – 17. 6. 2016 

Také  třídy V. B a  IV. B  se zúčastnily pětidenního pobytu na Klínovci. Již cestou 

do hor žáci navštívili v Kovářské letecké muzeum a Přísečnickou přehradu, kde je 

průvodce provedl podzemními chodbami pod hrází a vysvětlil, jak taková přehrada 

funguje.  Každý den byl pro děti připraven zajímavý program. V dopoledních hodinách 

řádily v bazénu a odpoledne vyrážely na průzkum zdejšího krásného okolí. Program byl 

doplněn i sportovními disciplínami pod vedením zkušených instruktorů. Z malebné přírody 

Krušných hor se nikomu ani nechtělo zpátky do mlhavého Chomutova. Na zpáteční cestě 

ještě žáci navštívili továrnu na výrobu papíru v Perštejně, kde se dozvěděli, jak takový 

papír vůbec vzniká. Zastávka se uskutečnila také v Klášterci nad Ohří, kde měli možnost  

ochutnat známé léčivé  prameny. 

 

RS Máj Plasy u Plzně   

V termínu od 10. 6. do 17. 6. 2016 se některé vybrané třídy z 2. stupně vydaly na 

společnou školu v přírodě do Plas u Plzně. Děti si užívaly týden her, soutěží a zábavy. 

Program byl zpestřen chipsovou a koblížkovou party a také zábavným vystoupením 

hostů. 

Pro deváťáky to byla poslední škola v přírodě, kterou pojaly jako rozloučení se 

spolužáky i se základní školou. 

Pobyt byl zakončen diskotékou a krásným ohňostrojem. Dětem se zde moc líbilo a 

už se těší na další školu v přírodě. 

 

9.7.6. Post Bellum – Paměť národa 

Žáci společenskovědního semináře se pod vedením paní učitelky Mgr. Jany 

Saloňové zapojili do zajímavého projektu „Paměť národa“, který je zaštiťován sdružením 

Post Bellum. Smyslem projektu je sběr a tvorba digitálního pamětnického archivu. Žáci 

proto oslovili své prarodiče, sousedy, známé, prostě zajímavé lidi, kteří nám mají co říci. 
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Skládáme střípky vzpomínek, utváříme tak obraz doby a událostí, ke kterým došlo ve 20. 

století.  

Osloveno bylo 5 pamětníků. Mezi nás tak zavítala paní Růžena Mašková, rodačka 

ze zaniklé obce Ervěnice, pan Petr Šťastný, který vyprávěl o emigraci do Jihoafrické 

republiky. Svou živelností, obdivuhodnou vitalitou a zajímavým vyprávěním nás nadchla 

paní Klára Blažejová, které je 91 let (snad se na nás nebude zlobit, že prozrazujeme její 

věk). V rámci projektu žáci vyrazili do Prahy na videoworkshop, kde se seznámili s prací 

kameramana. Touto cestou bychom chtěli poděkovat SRPDŠ, které zaplatilo dopravu 

autobus. 

V dubnu 2016 proběhlo v kině Svět slavnostní zakončení tohoto ročníku. Žáci naší 

školy získali za svou práci ocenění v podobě zvláštní ceny poroty. Touto cestou si 

zaslouží velký dík za vzornou reprezentaci školy. 

    

 

9.7.7. Vánoční vystoupení „Chomutovské Vánoce“ 

Jako každý rok před Vánocemi si naši žáci 2. stupně a žáci ze třídy IV. A pod 

vedením pí učitelky Petry Fiala a pí učitelky Zdeňky Kořínkové připravili vánoční 

vystoupení, které předvedli na chomutovském náměstí v rámci akce "Chomutovské 

Vánoce". Naši „čtvrťáci“ secvičili vystoupení na biblický příběh o putování Tří králů za 

božským dítětem Ježíškem do Betléma za doprovodu vánočních koled, které putování 

připodobnily svým obsahem. Žáci 2. stupně zazpívali koledy a jiné vánoční písně.  

   

9.7.8. Florbal Pirates Harmonie Cup 

Tak byl nazván první ročník florbalového turnaje O pohár ředitelky školy 

pořádaného naší školou. Uskutečnil se 18. 12. 2015 ve sportovní hale ve Spořicích. 
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 Myšlenka tohoto „předvánočního“ klání základních škol se zrodila v hlavě trenéra 

a vedoucího kroužku florbalu pro žáky prvního stupně Jiřího Žižky, který od začátku 

školního roku pracuje s prvostupňovými dětmi a rozvíjí jejich florbalové dovednosti a chuť 

ke sportu. Tito žáci tak měli možnost porovnat své nadání s výběry ostatních škol a porvat 

se o krásné ceny, které pro ně byly připraveny.  

Turnaje se zúčastnilo dohromady deset týmů, z čehož naše škola zvládla postavit 

hned dva výběry. Tento florbalový svátek byl protkán úžasnými výkony hráčů a hráček, 

kteří nehodlali soupeři nechat nic zadarmo, a tak jsme měli možnost zhlédnout zdařilá 

utkání mladých florbalistů. Nejvýše na stupně vítězů se podařilo prostřílet týmu ze 

Základní školy Hornická, druhé místo obsadil tým Základní školy Meziboří a třetí příčku 

získal výběr Základní školy Krušnohorská, Jirkov.  

I když naše týmy nezískaly toužená medailová umístění, svými výkony jasně 

ukázaly, že to s florbalem myslí vážně, že mají chuť se zlepšovat a především, že je hra 

baví. Na své si zajisté přišli i hosté a fanoušci, kteří si mohli vyzkoušet překonat pravého 

extraligového florbalového brankaře Karla Šantoru nebo získat podpis některého z hráčů 

chomutovského florbalového klubu. Obrovské poděkování patří všem, kteří se na turnaji 

podíleli, dětem za jejich srdnaté výkony, rodičům za jejich podporu a pomoc při organizaci 

celého turnaje, trenérům, kteří vedou žáky na florbalovém kroužku, a především panu 

Žižkovi, který prvotní myšlence vdechl život a dal vzniknout této úžasné sportovní akci. 

 

   

 

 

9.7.9. Den otevřených dveří 

V úterý 3. května v 8 hodin se výjimečně otevřely dveře naší školy nejen pro žáky, 

ale i pro veřejnost. Rodiče našich žáků i budoucích prvňáčků využili dne otevřených dveří, 

aby navštívili školu a poznali tak prostředí, ve kterém se žáci vzdělávají. Většina rodičů 

měla zájem o účast na vyučování. Na vlastní oči se mohli přesvědčit o tom, jak se jejich 
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dítě v hodině projevuje, jak pracují ostatní žáci nebo jaké formy práce používají vyučující. 

Zájem byl i o prohlídku prostor školy, včetně družin či tělocvičen. Ve školní jídelně byla 

pro příchozí připravena možnost ochutnávky oběda. Tato akce se setkala s velkým 

ohlasem, den otevřených dveří se stane pravidelnou součástí spolupráce školy a rodičů. 

9.7.10.  EVVO kemp 

Ve dnech 15. – 22. 4. 2016 a následně 22. – 29. 4. 2016 vyrazili žáci 5. a 8. tříd do 

vesničky Mariánská v Krušných horách do hotelu Lesanka, kde je čekal sedmidenní 

ozdravný pobyt zaměřený na ekologickou výchovu pod vedením paní učitelky Jakabové. 

Vyzkoušeli si několik týmových her zaměřených na ekologii, poměřili síly na skautském 

závodě O pohár Štěpána Šlika, kde poznávali místní zákoutí, historii a přírodu 

Jáchymovska. Intenzivně se celý týden věnovali EVVO programu – poznávali přírodu, 

tvořili land art, vyráběli ruční papír, zamýšleli se nad globálními souvislostmi, vyráběli míč 

na etiopský způsob, prožili dopoledne smyslovek (bosá housenka, mikrosvět, jiný úhel 

pohledu, zvukové pexeso, čichové pexeso, vůňový koktejl, najdi si svůj strom,…) Mimo 

jiné nachodili několik desítek kilometrů – vrch Plešivec, naučná stezka po místních 

lágrech, skautský kříž, několikrát do Jáchymova a zpět…  Navštívili také aquacentrum, 

Muzeum a štolu č. 1 v Jáchymově. 

    

   

 

9.7.11.  Český den proti rakovině 

Středa 11. 5. 2016 byl dnem boje proti rakovině. Proběhla celonárodní veřejná 

sbírka, do které se zapojili aktivně i žáci naší školy, kteří za příspěvek nabízeli kytičku, 

symbol tohoto dne. Jsme rádi, že naši žáci mají chuť zapojit se do charitativní akce a 

uvědomují si, jak je důležité pomáhat. 
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9.7.12. Víkendové a prázdninové akce školní družiny 

Tradičně také školní družina a pí vychovatelky připravovaly ve školním roce 

2015/2016 aktivity pro své svěřence. Uskutečnilo se mnoho víkendových akcí, které jsou 

žáky velmi oblíbené, vždy při nich zažijí spoustu nového a dochází zde k upevňování 

vztahů mezi spolužáky. 

Uskutečněné akce školní družiny ve školním roce 2015/2016: 

 
 Jen počkej zajíci – show na ledě 

 Návštěva čertů 

 Kino Svět - Mimoni 

 Ředitelské volno v Jungle aréně  - Pondělí 16. 11. strávili žáci ze školní družiny 

aktivně a to v zábavném centru plném atrakcí a her pro děti. V Jungle Aréně na 

ně čekaly prolézačky, klouzačky, trampolíny, šlapadla, koloběžky, bobová 

dráha, elektrická autíčka a jiné atrakce. Čtyři hodiny se skoro nezastavili a 

dováděli, co jim síly stačily.  

 Oživlá strašidla na Jezeří 

 Nocování na hradě Hauenštejn - Státní svátek 28. října se žáci ze školní družiny 

a jejich paní vychovatelky rozhodli strávit dobýváním hradu Hauenštejn, kde 

přespali. Na děti čekalo nejedno překvapení, jako například: prohlídka hradu, 

arboreta a místní kaple, stezka odvahy, opékání vuřtů, bojovka s úkoly, střelba 

lukem, ukázka středověkých zbraní, a na dobrou noc veselá pohádka. 

 Kino Svět - V hlavě 

 Spaní ve škole 

 Divadlo v přírodě 

http://zsbrezenecka.cz/images/galerie_druzina/15_16_009/index.html
http://zsbrezenecka.cz/images/galerie_druzina/15_16_008/index.html
http://zsbrezenecka.cz/images/galerie_druzina/15_16_007/index.html
http://zsbrezenecka.cz/images/galerie_druzina/15_16_006/index.html
http://zsbrezenecka.cz/images/galerie_druzina/15_16_005/index.html
http://zsbrezenecka.cz/images/galerie_druzina/15_16_004/index.html
http://zsbrezenecka.cz/images/galerie_druzina/15_16_003/index.html
http://zsbrezenecka.cz/images/galerie_druzina/15_16_002/index.html
http://zsbrezenecka.cz/images/galerie_druzina/15_16_001/index.html
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 Pololetní prázdniny v Jungle aréně 

 Jarní prázdniny v Křečanech - Celý týden (od soboty 13. 2. do soboty 20. 2.) 

trávili žáci a paní vychovatelky na chatě Sempra v Nových Křečanech, kde zažili 

spoustu legrace a dobrodružství. Sněhu moc neměli, ale přesto si pobyt užili. U 

pramene řeky Mandavy našli kešku, z posedu se dívali do lesa, luštili křížovky, 

kvízy a hledali poklad. V bazéně ve Varnsdorfu řádili na tobogánu a v Rumburku 

skákali ze skokánků. Tancovali na diskotékách, karnevalu, pyžamové párty. 

Jeden den napadl sníh, tak bobovali a stavěli ze sněhu. Každý si vyrobil zvířátko 

a svého papírového sněhuláka. Hráli spoustu společenských a karetních her. 

Všem se pobyt líbil a spokojení i unavení se vrátili domů. 

 Kouzelník ve školní družině - První březnový den družinové děti navštívil 

kouzelník se svou krásnou asistentkou. Pro děti měli připravené hodinové 

vystoupení plné kouzel, her a soutěží. Do svého vystoupení aktivně zapojili 

nejen děti, ale i pí vychovatelky.  Z představení si všichni odnesli nové zážitky a 

odcházeli s úsměvy na tvářích. 

 Hodný dinosaurus 

 Volno ředitelky školy strávené na Barrandově 

 Projektový den - VE JMÉNU KRÁLOVNY 

 Výstava Titanic - V noci ze 14. na 15. 4. 2016 to bylo již 104 let, kdy se potopil 

legendární Titanic. Žáci navštívili výstavu v Praze v sobotu 16. 4. 2016. Při 

vstupu na výstavu dostali palubní vstupenku s konkrétním jménem člověka, 

který na Titaniku v době katastrofy byl. Prohlídku prožili jako jeden z cestujících 

na palubě. Viděli části vybavení lodi, kusy nábytku, porcelán i osobní předměty 

cestujících. Dozvěděli se spoustu informací a zajímavostí. Mohli si sáhnout na 

kus ledovce. Na konci výstavy zjistili, zda cestující z jejich palubní vstupenky 

přežil. 

 Město zvířat 

 Duhový park 

 Kino Svět - Alvin a Chipmunkové 

 Sobotní turistika na Božím Daru - Městečko Boží Dar je vyhlášeno Ježíškovým 

městečkem. Má dva okruhy, 13 zastávek. Žáci s pí vychovatelkami prošli kratší 

okruh, kde po značených cestách došli k 7 pěkným domečkům. V každém z 

nich čekal na děti zajímavý úkol - poznávaly stopy zvěře, jinde stromy podle listů 

nebo plodů, v dalších zastávkách zase musely uhádnout, co k sobě patří, nebo 

označit, co je správné. Na všech zastávkách děti vítal Ježíšek a jeho přátelé a 

pomocníci z Ježíškova světa. 

http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/Pololetni_prazdniny_v_Jungle_arene
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/15._2._-_19._2._2016_Jarni_prazdniny_skolni_druziny
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/Kouzelnik_ve_skolni_druzine
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/16._3._2016_-_Kino_Svet_-_Maly_dinosaurus
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/23._3._2016_-_Volno_reditelky_skoly_stravene_na_Barrandove
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/Projektovy_den,_skolni_druziny_-_VE_JMENU_KRALOVNY
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/16._4._2016_-_Vystava_Titanic
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/20._4._2016_-_Mesto_zvirat
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/7._5._2016_-_Duhovy_park
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/18._5._2016_Kino_-_Alvin_a_Chipmunkove
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/28._5._2016_-_Sobotni_turistika_na_Bozim_Daru
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 Závěrečná akce školní družiny ve školním roce 2015/2016 - V pátek 17. 6. 2016 

si žáci školní družiny s rodiči a sourozenci opekli buřty na školním hřišti. 

Zhodnotili školní rok a shodli se všichni na tom, že se těší na zasloužené 

prázdniny. Některé děti zůstaly ve škole spát. Rodiče s plnými bříšky odešli 

domů a dětem začalo večerní řádění. Na hřišti hrály vybíjenou, fotbal, slepou 

bábu a honičky. Když se setmělo, začala diskotéka v tělocvičně. Před spaním si 

ještě chvíli zahrály s míčem a na hady. Unavené pak zalezli do spacáků.  

 

    

 

 

 

9.7.13. Letní pobytové tábory 

Již několik let škola pořádá prázdninové letní dětské tábory. Nejinak tomu bylo ve 

školním roce 2015/2016. O tuto akci je mezi žáky a rodiči velký zájem. Rodiče svěřují své 

ratolesti do péče učitelů, které dobře znají, děti se svými učiteli mají možnost navázat 

přátelštější vztahy mimo školní prostředí. V tomto školním roce škola uspořádala tradiční 

letní tábor ve Vesci u Turnova v Českém ráji v termínu 11. 7. – 18. 7. 2016. Přestože 

počasí moc nepřálo, užily si děti i paní učitelky Jana Olišarová, Pavlína Jakabová, Lenka 

Linhartová a paní asistentka a zároveň zdravotnice Vlasta Polcarová i tak dost zábavy. 

Podnikaly procházky po okolí, výšlap na zříceninu hradu Rotštejn. Po zámku Sychrov je 

provedla princezna a v neposlední řadě obdivovaly nerosty v Muzeu Českého ráje 

v Turnově. Děti si také zasoutěžily ve sportovních, vědomostních a dovednostních 

http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/17._6._2016_Zaverecna_akce_skolni_druziny_v_roce_2015_2016
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disciplínách. Na diskotéce se ukázaly v karnevalových kostýmech a užily si „čipsovou“ 

párty.  

      

    

 

9.7.14. Akce školní jídelny 

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

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

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

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

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

 

Ve školním roce 2015/2016 se uskutečnily tyto akce: 

 

září 2015 Kulaté melouny  

říjen 2015 Živé bakterie  

listopad 2015 Moderní zelenina: Dýně   

prosinec 2015 Pod stromem života  

leden 2016 Co to je - když to vyhodíš, je to bílé...? 

 „Pětky“  

únor 2016 Čokoláda: Pokrm bohů  

Zápis do 1. tříd  

březen 2016 Týden slovenské kuchyně  

duben 2016 Den s královnou  

Tvaroh = především bílkovina a vápník 

Ovoce do škol  
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květen 2016 Květnové 

 Food revolution day  

červen 2016 Červen v barvách  

 

    

    

       

 

 

9.8. Hodnocení činnosti předmětových komisí 

 

9.8.1. Hodnocení metodického sdružení 1. stupně 

 

MS se v tomto školním roce sešlo 5x. Náplní těchto schůzek bylo společné 

plánování a následné plnění úkolů.  Ze strany vyučujících byla vždy 100% účast. 

Přítomné paní učitelky se aktivně do činnosti zapojovaly svými návrhy.  

 

9.8.2. Předmětová komise ČJ  

Předmětová komise se schází na začátku školního roku, na konci I. pololetí a před 

koncem II. pololetí, a to ve složení Mgr. Jana Saloňová (předsedkyně PK), Mgr. Martina 

Jirková, Mgr. Josef Karhan. Úkoly stanovené na začátku školního roku byly splněny.  

Aktivně jsme se zapojili do Výzvy č. 56 OP VK  - Čtenářské dílny. Díky tomu byla 

škola vybavena novými knižními tituly.  
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Naši žáci vzorně reprezentovali školu v okresním kole recitační soutěže a 

v olympiádě z českého jazyka.  Pravidelně jsou zajišťována divadelní představení 

v Mostě.  

Nutno vyzdvihnout spolupráci mezi vyučujícími českého jazyka. Fungují vzájemné 

hospitace a konzultace. V tomto trendu budeme pokračovat i nadále. 

 

9.8.3. Předmětová komise cizích jazyků 

Předmětová komise cizích jazyků se sešla 4x během školního roku 2015/2016 ve 

složení Mgr. Michaela Jarešová (předsedkyně PK), Mgr. Alena Nazarčíková, Mgr. 

Dagmar Skálová, Mgr. Irena Šenfeldová, Mgr. Alena Heráňová, Mgr. Alena Šustrová, 

Mgr. Hana Tröglová, Jana Olišarová, Mgr. Petra Zgarbová (nahrazena Mgr. Simonou 

Fottrovou). Setkání probíhalo na profesionální úrovni. Rovnoměrně byly rozděleny 

pracovní aktivity. Naplánované aktivity byly splněny. 

 

9.8.4. Předmětová komise M – F – Z – Inf 

Předmětová komise se sešla za školní rok 2015/2016 celkem čtyřikrát ve složení: 

 předseda předmětové komise: Mgr. Dagmar Sochorová 

 členové předmětové komise: Mgr. Stanislava Kovářová, Mgr. Michaela Poprovská, 

 Ing. Vladimíra Nováková, Mgr. Jaroslava Čihařová, Mgr. Markéta Blumová,  

Mgr. Olga Hrudková, Mgr. Jana Saloňová, Mgr. Jiří Sajner, Mgr. Josef Karhan,  

Mgr. Michaela Jarešová 

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

olympiád. 

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

Pythagoriády a Archimediády. Nejvýznamnějším úspěchem byla 1. místa žáků: M. Macák 

v matematické olympiádě 8. tříd a M. Najmon v Pythagioriádě 7. tříd. Z prvního stupně 

největšího úspěchu dosáhl J. Kousek – 1. místo v matematickém klokánkovi. 

Předmětová komise pravidelně spolupracuje s ostatními vyučujícími matematiky a 

fyziky na okresní předmětové komisi, která se schází dvakrát ročně. Také se zapojila do 

komise MAP - matematické a informační gramotnosti. Členové komise organizují soutěž 

Kdovíz, která je jednou měsíčně uveřejňována na stránkách školy. 
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9.8.5. Předmětová komise Ch - Př – Pč – Vkz 

Předmětová komise se sešla ve školním roce 2015/16 celkem 3x ve složení Mgr. 

Pavlína Jakabová (Ch/ Př/ Pč/ VkZ), Mgr. Markéta Blumová (Př), Mgr. Simona Fottrová 

(VkZ), Mgr. Michaela Jarešová (Pč), Mgr. Jiří Sajner (Pč), Mgr. Milan Šafařík (Př, Pč; 

působil do 31. 1. 2016), od 1.2. Mgr. Jana Vildová (Př, Pč). Během školního roku se 

v rámci předmětů Ch/ Př uskutečnily laboratorní práce, žáci se účastnili několika soutěží:  

Chemie – chemická olympiáda, Nejlepší chemik ústeckého kraje, Soutěž After Dark 

Chemistry, Litvínovský choroš 2016 – Schola Humanitas Litvínov, Mini Globe Games – 

gymnázium Kadaň. Dále se žáci 8. a 9. ročníků účastnili programu Hodina moderní 

chemie od VŠCHT, žáci 8. ročníku programu „Za uhlím zpět k milíři“ ve spolupráci se 

Zooparkem Chomutov, navštívili stanici Rychlé záchranné služby v Chomutově. 

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

okolí školy. 

 

9.8.6. Předmětová komise D, VKO, SVS 

Předmětová komise ve složení Jana Saloňová, M. Blumová, M. Konopásková, P. 

Jakabová, J. Olišarová, M. Jarešová, T. Binter, A. Heráňová se ve školním roce 

2015/2016 sešla pouze dvakrát z důvodu dlouhodobé nemoci předsedkyně komise. 

Zadané úkoly byly plněny v daných termínech (vzájemné hospitace, kontroly 

výstupů z RVP a ŠVP). Schůzky byly vždy optimistické, vyučující vstřícní a spolupracující. 

 

9.8.7. Výchovné poradenství a poradenství k volbě povolání 

       Oblast výchovného poradenství a volby práce na škole měl i ve školním roce 

2015/16 na starost Mgr. Jiří Sajner. Pan učitel má splněné kvalifikační předpoklady pro 

funkci výchovného poradce a vyučuje předmět volba povolání na 2. stupni. Konzultační 

hodiny pro rodiče byly stanoveny na úterý od 14.00 do 15.00 hod. Zákonní zástupci i žáci 

si mohli s vyučujícím dohodnout schůzku i v jiném termínu. 

       Výchovný poradce v průběhu roku spolupracoval především se Školním 

poradenským pracovištěm, s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny 

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

Chomutově i se zástupci vybraných středních škol a učilišť. 

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

pracovníky školy. Problémy jednotlivých žáků jsme se snažili řešit ve vzájemné 
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spolupráci. Snažili jsme se nacházet optimální řešení při problémech s učením či 

chováním žáků. Trvalým problémem zůstávala i v tomto školním roce špatná komunikace 

některých rodičů části žáků s vyučujícími, porušování školního řádu, zapomínání 

pomůcek, nepřipravenost na vyučování, záškoláctví (ve většině případů se jedná o tzv. 

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

atd. Většina jednání probíhala na úrovni - třídní učitel + výchovný poradce + vedení školy 

+ zákonný zástupce žáka, v některých případech se jednání účastnila i Mgr. K. Homolová 

(speciální pedagog). Výchovné komise se v různém složení sešly celkem ve 28 

případech. 

      V rámci volby povolání výchovný poradce průběžně poskytoval žákům i rodičům 

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

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

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

schůzek). Přihlášky ke studiu vytiskl VP pro vycházející žáky z programu Bakalář s 

dostatečným předstihem.  Vytištěné přihlášky byly VP překontrolovány a předloženy 

k podpisu ředitelce školy. Zápisové lístky byly vydané všem vycházejícím žákům 

v termínu do 15. 3. 2016. 

      Žáci školy navštívili vybrané střední školy a učiliště v rámci „Dnů otevřených dveří“ 

i jako součást projektu technického vzdělávání. Zajistili jsme účast na výstavě Vzdělávání  

(prezentace středních škol a učilišť). Žáci se též zúčastnili akce „Technodays“ pořádané 

Hospodářskou komorou. 

     Výchovný poradce se zúčastnil ve školním roce 2015/16 několika akcí dalšího 

vzdělávání. 

 

9.8.8. Hodnocení ŠPP za školní rok 2015/2016 

Žáci, u nichž jsou po úvodní screeningové diagnostice patrné znaky speciálních 

vzdělávacích potřeb, byli již v předstihu komplexní diagnostiky v ŠPZ zařazeni do režimu 

reedukační péče na škole a je jim vypracován plán pedagogické podpory. Ve školním 

roce 2015/2016 byl vypracován plán pedagogické podpory 9 žákům školy – nejčastějším 

důvodem byly diagnostikované specifické potíže v písemném projevu a čtenářském 

výkonu a také přechod z cizojazyčného prostředí do českého školství. 

V letošním školním roce jsme nadále využívali jako podpůrné opatření 4 pomocné 

asistenty pedagoga právě do tříd, kde pracovnice ŠPP screeningovou diagnostickou 

činností zjistila zvýšený počet žáků vyžadujících vyšší stupeň podpory. Přítomnost těchto 

pracovníků však vyžaduje metodickou podporu při jejich práci, kterou zajišťuje pracovnice 

ŠPP. 
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Důležitost školního speciálního pedagoga spatřujeme rovněž v péči o cílovou 

skupinu pedagogů. Je jim nabízen servis formou metodických konzultací, zajištění 

vzdělávacích aktivit – v tomto školním roce proběhly 2 vzdělávací akce – „Legislativa 

týkající se žáků se SVP“ a „ Jak na emoce ve třídě – pro pedagogy 1. stupně“. V letošním 

školním roce jsme opět využili školního speciálního pedagoga při zápisu do prvních tříd, 

kdy se zákonným zástupcům dětí, u nichž byl navržen odklad školní docházky, věnovala 

školní speciální pedagožka. Nově byla také využívána přítomnost pracovnice ŠPP při 

výchovných komisích, což se osvědčilo. 

V rámci diagnostických činností školního speciálního pedagoga nám narůstá počet 

žáků s plánem pedagogické podpory a také žáků v odborné péči dětského psychiatra 

nebo dětského neurologa, u nichž je také žádoucí podpora školního speciálního 

pedagoga.   

Školní speciální pedagog také intenzivně spolupracuje se školním metodikem 

prevence, se kterým mj. koordinuje preventivní aktivity na škole. Ve druhém pololetí 

tohoto školního roku probíhaly dlouhodobé preventivní programy ve 3. ročnících 

zaměřené na prevenci rizikového chování – Druhý krok. Na žádost třídních učitelů byly 

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

pozitivního klimatu v třídním kolektivu. Školní speciální pedagog je také součástí 

preventivního týmu školy a spolupracuje se zástupcem školy Mgr. Karhanem na vedení 

peerů. 

Školní speciální pedagog koordinuje péči o žáky se speciálními potřebami, 

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

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

 

Metodické a vzdělávací činnosti 

Metodické vedení asistentů pedagoga a pomocných asistentů pedagoga 

Podpora při vypracování IVP, PLPP 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Metodické vedení AP a PAP 
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Diagnostické činnosti 

Volba vzdělávací cesty – pomoc při volbě školy pro žáky 9. ročníků 

Speciálně-pedagogické vyšetření – zjištění oslabených oblastí, zjištění efektivního stylu 

učení 

Screeningy ve třídách (zejména v 1. ročnících) 

 

Preventivní činnosti 

Preventivní programy všeobecné primární prevence 

Preventivní programy selektivní primární prevence 

Zjišťování klimatu třídy a sociometrické mapování 

Adaptační a kohezivní pobyty žáků 

 

Intervenční činnosti 

Reedukační činnost SPU 

Intervenční podpora žáků s výchovnými a kázeňskými potížemi 

Intervenční podpora žáků s osobnostními a adaptačními potížemi 

STATISTIKA 

Přehled činnosti školního speciálního pedagoga – Mgr. K. Homolová: 

TYP ČINNOSTI 
 

POČET KONTAKTŮ 

Konzultace s pedagogem 28 

Konzultace s asistentem pedagoga 21 

Konzultace se zákonným zástupcem 66 

Diagnostická činnost včetně vyšetření profesní orientace 48 

Individuální podpůrná péče se žákem 38 

Preventivní program se třídou 15 setkání / 30 hodin 

Adaptační pobyt – 6. ročníky, pobyt s peeraktivisty 3 třídy/ 30hodin + 10 
hodin peeraktivisté – 16 
žáků 

Náslechy ve výuce, screening 20 náslechů/ 32 hodin 

Individuální reedukace SPU 45 setkání/ 8 žáků 

Vzdělávací akce pro pedagogy - lektorování 2 semináře/ 12 hodin 

Účast na rodičovských schůzkách 2x 

Účast na pedagogických radách 2x 

Konzultace k IVP 10x 
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9.8.9. Hodnocení školního metodika prevence 

 

 Proběhly kohezní pobyty všech 6. ročníků. 

 Proběhl celoškolní projekt „Jablko“ zaměřený na prevenci sociálně patologických 

jevů v chování žáků a podporující kooperaci žáků v rámci třídy, ročníku i školy. 

 Proběhl projekt „Vánoční trhy“ posilující pozitivní vazby jak mezi žáky, tak mezi 

rodiči a školou a navazující na české tradice. 

 Proběhlo předání funkce a agendy panem Šafaříkem paní Hrudkové ke dni 1. 2. 

2016.  

 Proběhl projekt „Anglický den“, mezi jehož preference patřila prevence xenofobie, 

rasismu a nesnášenlivosti ve společnosti. Příklady, jak se těmto jevům snaží 

předcházet právě v anglosaských společnostech. 

 Celoročně probíhá na 1. stupni projekt „Druhý krok“ pod vedením pí Homolové. 

 Celoročně probíhají na 1. stupni tematicky zaměřené besedy žáků se zástupci 

Městské policie Chomutov. 

 Účast na poradě MP v PPP a předání získaných informací vedení školy a 

příslušným vyučujícím. 

 Účast a aktivní vedení řešení konfliktních situací žák+žák, žák+učitel, popř. 

dořešení s rodičem v průběhu pololetí na 1. a 2. stupni a předání zpráv vedení 

školy. 

 Sledování závěrů třídnických hodin a předání požadavků na šetření klima ve třídě 

či studijních stylů pí Homolové. 

 Proběhl celoškolní projekt „Fesťáček – Letem Svěrákovým světem“ zaměřený na 

spolupráci napříč všemi věkovými kategoriemi, tvořivé činnosti podporující 

v žácích chuť zapojovat se do volnočasových aktivit a přilákání široké veřejnosti 

do školy.  

 Pod vedením pí Homolové a p. Karhana probíhaly další preventivní aktivity. 

 

9.8.10.  Hodnocení metodika EVVO 

V letošním školním roce se v rámci environmentální výchovy, vzdělání a osvěty 

uskutečnilo několik významných akcí – 1. stupeň se zapojil do projektu Městských lesů 

Chomutov – Pojďte s námi do lesa, kterého se účastnily děti z celého 1. stupně. Žáci pod 

vedením zkušeného lesního pedagoga pronikli do tajemství našich lesů.  V květnu se 

uskutečnil program Zayferus, ukázka dravců a sov pro celou školu a v dubnu vyrazilo 40 

osmáků a poté 40 páťáků na osmidenní ozdravný pobyt na Mariánskou, který byl 

spolufinancován Státním fondem životního prostředí. Během tohoto týdne děti prožily 
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mnoho aktivit zaměřených nejenom na EVVO problematiku – příroda kolem Jáchymova, 

globální souvislosti, odpady a životní cyklus výrobku, tvořily svůj Land art, vyrobily si ruční 

papír, zkoumaly přírodu všemi smysly, putovali jsme po Krušných horách – vrchol 

Plešivec, výpravy za poznáním do Jáchymova – návštěva místního muzea a štoly č. 1.  

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

v Kadani, Litvínovský Choroš. Během roku se opět uskutečnil sběr papíru (Žákovský 

parlament) a celkem se nasbíralo 8 849 kg. Paní učitelka Zdeňka Kořínková zajišťovala 

sběr víček od PET lahví (celkem 1152, 75 kg) a nově i sběr hliníku (319, 55 kg).  

 

10.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti prováděné ČŠI 

Ve dnech 3. 2. a 5. 2. 2016 byla provedena inspekční činnost podle §174 odst. 2 

písm. a) a d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zaměření 

především na získávání informací o zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání a 

kontrolu dodržování ustanovení § 36 odst. 7, § 37 odst. 2 a § 46 odst. 1 školského 

zákona. 

 Kontrolní zjištění: 

1. Kontrola stanovení místa a doby zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání 

a oznámení konání zápisu podle § 46 odst. 1 školského zákona. 

2. Kontrola informování zákonného zástupce o možnosti odkladu povinné školní 

docházky podle § 37 odst. 2 školského zákona. 

3. Kontrola povinnosti přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu 

v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském 

zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení 

pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve 

školském rejstříku podle § 36 odts. 7 školského zákona. 

V žádném z kontrolovaných bodů nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. 

11.  Základní údaje o hospodaření školy 

Škola je příspěvkovou organizací a hospodaří s příspěvkem na provoz od 

zřizovatele a s příspěvkem na přímé náklady z krajského úřadu. 

 Finanční hospodaření se nekryje časově se školním rokem.  

ROZPOČET pro rok 2015 činil 5 017 000,- Kč a pro rok 2016  5 126 000,- Kč. 
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Podrobné čerpání finančních prostředků v příloze: 

příloha  3:  Účetní závěrka k  31. 12. 2015 

příloha  3 a:  Rozbor hospodaření k  31. 12. 2015 

příloha  4:  Účetní závěrka k  30. 6. 2016 

příloha  4 a:  Rozbor hospodaření k 30. 6. 2016 

Sponzorské dary ve školním roce 2014/2015 

Datum Jméno dárce Částka poskytnuta na: Částka  

8.9.2015 Iglerová, Chomutov financování vzdělávání 1 507,00    

21.9.2015 Šustrová, Chomutov financování vzdělávání 6 950,00    

23.9.2015 Fořtová, Chomutov financování vzdělávání 1 590,00    

24.9.2015 Krobová, Chomutov financování vzdělávání 7 073,00    

25.9.2015 Kořínková, Chomutov financování vzdělávání 4 023,00    

29.9.2015 Olišarová, Chomutov financování vzdělávání 12 240,00    

29.9.2015 Šustrová, Chomutov financování vzdělávání 3 850,00    

29.9.2015 Jarešová, Chomutov financování vzdělávání 12 447,00    

29.9.2015 Zgarbová, Jirkov financování vzdělávání 16 294,00    

29.9.2015 Nazarčíková, Chomutov financování vzdělávání 3 500,00    

30.9.2015 Heráňová, Chomutov financování vzdělávání 10 716,00    

30.9.2015 Šenfeldová, Vysoká Pec financování vzdělávání 2 375,00    

30.9.2015 Janurová, Chomutov financování vzdělávání 6 829,00    

30.9.2015 Šachová, Chomutov financování vzdělávání 7 073,00    

30.9.2015 Kopecká, Spořice financování vzdělávání 6 950,00    

30.9.2015 Hüblová, Chomutov financování vzdělávání 7 465,00    

30.9.2015 Kulianu, Chomutov financování vzdělávání 4 198,00    

30.9.2015 Preibischová, Chomutov financování vzdělávání 3 848,00    

30.9.2015 Kaneová, Droužkovice financování vzdělávání 1 841,00    

21.10.2015 Skálová, Chomutov financování vzdělávání 12 339,00    

3.11.2015 Tröglová, Chomutov financování vzdělávání 3 672,00    

30.9.2015 Poprovská, Chomutov financování vzdělávání 14 396,00    

14.12.2015 SRPDŠ při ZŠ Chomutov, Březenecká florbalový turnaj 18.12.2015 10 000,00    

18.12.2015 Svaz Němců Chomutov poznávací zájezd do Drážďan 11 470,00    

3.2.2016 Šmákalová, Chomutov lyžařský výcvik 500,00    

24.2.2016 Chouňová, Chomutov  lyžařský výcvik 500,00    

8.3.2016 SRPDŠ při ZŠ Březenecká, Chomutov lyžařský výcvik 40 000,00    

30.3.2016 Skálová, Chomutov financování vzdělávání 4 200,00    

1.4.2016 Jarešová, Chomutov financování vzdělávání 4 200,00    

18.4.2016 SRPDŠ při ZŠ Chomutov, Březenecká 4679 ozdravné pobyty Mariánská, LT 30 000,00    

25.4.2016 Kolenčík Chomutov zmrzlina na Fesťáček              14 000,00 

celkem 252 046,00    
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Celkem přijato………………………………………………………………………. 252 046,- Kč 

 

12.  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Škola se v průběhu roku 2015 - 2016  do podobných programů nezapojila. 

 

13.  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

vzdělávání 

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

celoživotního učení neuskutečňuje a neorganizuje. 

 

14.  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 20. 7. 2015 bylo schváleno poskytnutí dotace 2413/56/7.1.1/2015 v rámci 

OPVK – Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost. 

Na základě této žádosti škola získala finanční prostředky v celkové výši 987 469, - 

Kč. Tyto prostředky byly využity: 

 na uskutečnění tzv. Čtenářských dílen – nákup literatury a její následné využití 

ve vyučovacím procesu na 1. i 2. stupni ZŠ; 

 na zahraniční pobytový jazykový kurz 5 vyučujících v anglicky mluvící zemi v délce 

40 vyučovacích hodin se získáním certifikátu o absolvování kurzu; 

 na zahraniční pobyt „stínování“ 2 vyučujících v anglicky mluvící zemi v délce 10 

hodin se získáním certifikátu o absolvování stínování; 

 zahraniční jazykové pobyty žáků v anglicky a německy mluvící zemi se získáním 

certifikátu o absolvování kurzu. 

 

Naplánované aktivity byly uskutečněny v plné míře.  
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V rámci projektu se uskutečnily tzv. Čtenářské dílny. V rámci dílen vznikly nové 

výukové materiály, které vytvořili Mgr. Jana Saloňová, Mgr. Martina Jirková, Mgr. Kateřina 

Kaneová, Tomáš Binter. Škola z finančních prostředků nakoupila téměř 400 kusů knih, 

které nyní mohou využívat všichni vyučující na 1. i 2. stupni nejen v rámci vyučování, ale 

žáci si mohou knihy také půjčovat k přečtení v klidu domova. Nové knihy jsme uložili do 

nově nakoupených knihoven.  

Dotační titul se netýkal jen rozvoje českého jazyka, ale také výuky cizích jazyků. 

Dvě skupiny žáků vyjely na pětidenní pobytový jazykový kurz do Velké Británie, třetí 

skupina pak do Německa. Žáci zde absolvovali jazykový kurz a poznávali reálie dané 

země. Výstupem z jejich jazykového pobytu byl certifikát o absolvování. 

Také vyučující se zájmem o studium angličtiny si přišli na své. Pět vyučujících 2. 

stupně strávilo dva týdny výukou angličtiny a poznáváním tamější kultury na ostrově 

Malta. Zahraniční jazykový kurz absolvovali: Mgr. Jiří Sajner, Mgr. Jana Saloňová, Mgr. 

Markéta Blumová, Mgr. Milan Šafařík, Tomáš Binter. Dva vyučující projevili zájem o tzv. 

stínování v anglicky mluvící zemi. Mgr. Michaela Jarešová a Mgr. Milan Šafařík poznávali 

způsob výuky na Maltě. 

Dne 31. 3. 2016 proběhla veřejnoprávní kontrola na místě ve smyslu § 8a zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o 

kontrole (kontrolní řád), a dále ve smyslu čl. 60, písm. b) Nařízení Rady č. 1083/2006 a čl. 

13, odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006. Předmětem kontroly bylo ověření 

realizace projektu č. CZ.1.07/1.1.00/56.1822, že 

a) výstupy a indikátory deklarované v monitorovacích zprávách jsou v souladu 

se skutečným stavem; 

b) při uzavírání veřejných zakázek v rámci projektu příjemce dotace dodržuje 

pravidla pro zadávání veřejných zakázek stanovená v Příručce pro 

žadatele a příjemce výzvy č. 56, Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost;  

c) příjemce dotace dodržuje pravidla stanovená v uzavřeném právním aktu. 

Všechna vyhodnocení byla stanovena jako bez zjištění: 

a) Výstupy a indikátory deklarované v monitorovací zprávě jsou v souladu se 

skutečným stavem.  
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b) Příjemce dotace (zadavatel) při zadávání veřejných zakázek v rámci projektu 

dodržuje pravidla pro zadávání veřejných zakázek stanovená v Příručce žadatele 

a příjemce. 

c) Příjemce dotace dodržuje pravidla stanovená v uzavřeném právním aktu. 

Dalším projektem, o který v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost škola žádala, byl Rozvoj technických dovedností. V tomto projektu 

škola získala finanční prostředky na nákup nového vybavení školní dílny ve výši 204 112,- 

Kč. Škola zakoupila nové pracovní stoly a pracovní nářadí pro výuku praktických činností. 

Škola je 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.  

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

plnění úkolů ve vzdělávání 

 

15.1. SRPDŠ - Sdružení rodičů, přátel dětí a školy 

Také ve školním roce 2015 - 2016 nadále při škole pracovala tato dobrovolná 

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

Funkci předsedy SRPDŠ vykonával Ing. Vilém Hlaváček. Organizace měla i nadále své 

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

akcí pořádaných školou (sběrové akce). 

Uskutečnila se 3 společná setkání zástupců rodičů a vedení školy.  Na jednáních 

byly hodnoceny realizované a diskutovány připravované akce a aktivity, projednávány 

organizační záležitosti školy a využití finančních prostředků SRPDŠ, tedy financování 

jednotlivých aktivit žáků a školy.  

Rodiče v jednotlivých třídách jsou v průběhu třídních schůzek vždy informováni 

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

těchto prostředků. 

V průběhu roku se uskutečnily 3 třídní schůzky - září, listopad a duben. Většina 

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

osobní konzultace s jednotlivými vyučujícími. Vyučující zaznamenávají průběh písemnou 

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

vyzývá k návštěvě školy. 

Ve školním roce 2015/2016 byly zavedeny pravidelné konzultace pro rodiče, konají 

se pravidelně první úterý v měsíci (pokud se v daném měsíci nekoná třídní schůzka). 

Rodiče si na novou nabídku museli postupně zvyknout. 

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

Bohužel se velmi často stává, že rodiče problémových žáků se školou navazují jen 

sporadický kontakt. 

15.2. Odborové organizace 

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

organizace je Kateřina Kaneová, která byla do své funkce zvolena dne 22. 10. 2014. 

Zastupuje zaměstnance školy a převzala i další součinnost s vedením školy.  

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

vyjádřit své připomínky k organizačním záležitostem.  

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

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

15.3. Školská rada 

viz bod 1.1 

15.4. 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 zoopark 

 Asociace školských sportovních klubů 

 Informační centrum Severočeských dolů a.s. 

 Základní umělecká škola TGM 
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 Dům dětí a mládeže  

 Středisko knihovnických služeb 

 Úřad práce ČR 

 Okresní hospodářská komora Chomutov 

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

 

16.  Komentář 

Školní rok 2015/2016 se nesl ve znamení nového vedení na postu ředitelky školy. 

Mou prioritou, jako nové ředitelky školy, byla stabilizace pedagogického sboru po 

dlouhodobé nepřítomnosti bývalé paní ředitelky Mgr. Jitky Červené.  

Bylo nutné zavést některá nová opatření k zajištění bezpečnosti žáků ve škole. Ta se 

týkala hlavně uzamykání školy a změny při vyzvedávání žáků ze školní družiny. Na nový 

systém si museli zvyknout nejen vychovatelky, ale hlavně rodiče žáků. Museli pochopit, že 

nejdůležitější je zamezit vstupu nežádoucích osob do školy v době vyučování i mimo něj, 

aby nedošlo k neočekávaným situacím a ohrožení bezpečnosti žáků školy.  

 V uplynulém školním roce se podařilo zrekonstruovat další část vnitřních prostor 

školy. Díky tomu se zlepšuje pracovní prostředí nejen pro žáky, ale také pro zaměstnance 

školy. 

 Pozitivně hodnotím zájem vyučujících pracovat v různých pracovních skupinách a 

zapojit se tak do tvorby Místního akčního plánu pro Chomutovsko. Je příjemné vědět, že 

pedagogům záleží na rozvoji regionálního školství a hledají nové způsoby výuky a také 

vzájemné spolupráce. 

 Musím konstatovat, že pedagogický sbor i všichni zaměstnanci školy pracují téměř 

vždy stoprocentně, často své práci obětují i část svého volného času. Organizují 

nadstandardní akce pro žáky v odpoledních hodinách, vyjíždějí na jednodenní výlety, ale 

také do škol v přírodě, což velmi často narušuje také jejich osobní život. Ochotně se 

zapojují do projektové činnosti, což je pro školu velkým přínosem z hlediska získávání 

finančních prostředků. Za to jim patří velký dík. Nejedná se však jen o vyučující, ale také o 

provozní zaměstnance školy, kteří ochotně zaskočí za nemocného kolegu, či musejí školu 

připravit na nový školní rok po uskutečněných opravách a rekonstrukcích. Také školní 

kuchyně si zaslouží ocenění od všech svých strávníků za kvalitně odvedenou práci.  
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I v příštím školním roce bychom rádi zopakovali již tradiční akce. Pevně věřím, že 

budou stejně vydařené jako ty v minulých letech a že k nim přibudou akce nové, zajímavé 

i zábavné, a to nejen pro žáky školy, ale také pro jejich rodiče. 
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17. Přílohy 

Příloha č. 1 .............................  Přehled prospěchu školy za 1. a 2. pol. šk. r. 2015/2016 

Příloha č. 2………………..………Souhrnná statistika tříd za 1. a 2. pol. šk. r. 2015/2016 

Příloha č. 3  .................................................................... Účetní závěrka k  31. 12. 2015 

Příloha č. 3 a  .......................................................... Rozbor hospodaření k 31. 12. 2015 

Příloha č. 4 …………………………………………………… Účetní závěrka k  30. 6. 2016 

Příloha č. 4 a  ............................................................ Rozbor hospodaření k 30. 6. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne 11. 10. 2016. 

 

V Chomutově dne 10. 10. 2016 

    

 Zpracovala a předkládá: 

    

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

  Ing. Vladimíra Nováková 

                                                    ředitelka školy 


