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1. Základní údaje o škole 

Název školy:  

 

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 

IČO:  46789766 

Sídlo školy:   

Březenecká 4679, 430 04 Chomutov 

Zřizovatel:  

Statutární město Chomutov se sídlem Zborovská 4602, 

430 28 Chomutov 

Jméno ředitelky školy: Ing. Vladimíra Nováková 

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

    Mgr. Josef Karhan 

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

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

  731 510 608 (školní jídelna) 

 ID datové schránky:  265v5vm 

 e-mail: info@zsbrezenecka.cz 

 vnovakova@zsbrezenecka.cz 

 anazarcikova@zsbrezenecka.cz 

 josef.karhan@zsbrezenecka.cz 

 web:  www.zsbrezenecka.cz 
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1. Charakteristika školy 

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

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

Posláním školy je poskytovat úroveň vzdělání stanovenou zřizovatelem školy 

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

jedince v rámci vzdělávacího programu „Harmonie“. 

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

Březenecká v Chomutově. Jedná se o areál se šesti pavilony. V roce 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 plnohodnotné zapojení do všech 

vyučovacích předmětů a dalších aktivit školy. 

Ve školním roce 2016/2017 měla škola 80 zaměstnanců. Pedagogických 

pracovníků bylo 61, z toho 3 nekvalifikovaní, kteří si kvalifikaci v současné době doplňují. 

Na 1. stupni působilo 16 vyučujících, na 2. stupni 25 vyučujících. Mezi pedagogické 

pracovníky patří 1 speciální pedagog, 6 vychovatelek školní družiny a 10 asistentek 

pedagoga. Dvě z těchto asistentek pedagoga může škola zaměstnávat díky dotaci 

z Úřadu práce, která byla po vzájemné dohodě prodloužena do 31. 12. 2017. 19 

pracovníků je nepedagogických, jedná se o 4 THP zaměstnance, školníka, 7 uklízeček a 

6 zaměstnanců školní jídelny. Od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2016 škola získala dotaci z 

Úřadu práce také na dvě pracovní místa pomocných kuchařek do školní kuchyně, a to na 

dobu jednoho roku. Dotaci se podařilo prodloužit do 30. 6. 2017, a to na jedno pracovní 

místo. Dále pak využívá škola dotaci z Úřadu práce na pozici pomocný pracovník ve 

vzdělávacím zařízení s platností do 31. 12. 2017 a přislíbenou možností prodloužení do 

30. 6. 2018. Spolupráce s Úřadem práce je pro školy velkým přínosem.  

Škola spolupracuje se spádovými mateřskými školami, dále pak s institucemi 

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

OSPOD, Dyáda Most, SVP Chomutov). 

Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo k 30. 9. 2016 naši školu 658 žáků, z toho 

395 žáků na 1. stupni, 263 na 2. stupni. Z celkového počtu bylo 18 žáků se zdravotním 

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

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

tento čas k uvolňovacím cvičením pro rozvoj jemné motoriky či výukové programy na PC. 

Asistentky pedagoga jsou pro školu velkým přínosem, bez jejich pomoci by byli 

integrovaní žáci z každodenní výuky a kontaktu s vrstevníky vyloučeni. 

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

speciálního pedagoga, výchovného poradce, kariérního poradce a školního metodika 

prevence. Jejich aktivita je velmi znatelná, jsou velkými pomocníky pro třídní učitele, 

pracují s žáky s poruchami učení či s výchovnými problémy, spolupracují s rodiči, 

provádějí sociometrická šetření v třídních kolektivech. Velkým přínosem je také 

organizace aktivit zaměřených na prevenci v rámci projektových dnů. Také byly zavedeny 

tzv. třídnické dny, které mohou třídní učitelé využívat nejen pro řešení třídnických 

záležitostí, ale ve spolupráci s ŠPP také řešit aktuální nastalé situace a z nich plynoucí 

problémy. Velmi si ceníme práce, kterou na půdě školy toto pracoviště vykonává. 

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

v minulých letech. V průběhu školního roku byla vyměněna světla v učebnách, v šatnách 

2. stupně a na přístupových schodištích do těchto šaten. Osvětlen byl také příchod ke 

vchodu do školní jídelny a školní družiny, čímž se výrazně zlepšil pocit bezpečí. Část 

učeben na 1. stupni a 2. stupni bylo vybaveno novým nábytkem. V době hlavních 

prázdnin proběhla oprava a rekonstrukce chlapeckých toalet na 2. stupni a dokončena 

výměna původního osvětlení. 

V Operačním programu Výzkum, věda a vzdělávání získala škola finanční částku 

ve výši 1 223 173,- Kč. Ze získaných finančních prostředků je škola schopna zajistit 

působení speciálního pedagoga po dobu dvou let s úvazkem 0,5. Finanční prostředky 

byly alokovány na další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na čtenářskou 

gramotnost, matematickou gramotnost, výuku cizích jazyků s využitím informačních 

technologií, inkluzi či doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Část finančních 

prostředků, např. financování speciálního pedagoga či doučování, jsou čerpány průběžně 

již ve školním roce 2016/2017, zbývající prostředky budou využity ve školním roce 

2017/2018. 

Dalším projektem, o který škola žádala, byl Dotační program MŠMT na realizaci 

aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování „Bezpečné klima na ZŠ Březenecká“ 

v celkové výši 79 940,- Kč. Žádost byla schválena a získané finanční prostředky škola 

využije na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence 
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rizikového chování na naší škole. Čerpání financí bylo rozděleno tak, že v srpnu 2017 se 

uskutečnila první část seminářů, další proběhnou ve školním roce 2017/2018. Vzdělávání 

se účastní vždy celý pedagogický sbor.  

Škola se také v rámci MAP Chomutovsko připojila k žádosti Města Chomutova o 

získání finančních prostředků u programu Výzvy č. 47.  Pokud bude Město Chomutov jako 

žadatel úspěšné, znamenalo by to pro školu další zlepšení v investiční oblasti. V žádosti 

se ucházíme o rekonstrukci a vybavení dvou učeben cizích jazyků a informatiky, 

rekonstrukci podlahy a sanitárního koutku ve školní dílně, včetně nových skladových 

regálů, dále pak rekonstrukce dvou toalet na bezbariérové toalety. Součástí úprav by 

mělo být zajištění nové konektivity v celém objektu školy. S místní akční skupinou stále 

trvá velmi úzká spolupráce jak ze strany vedení školy, tak některých vyučujících. Kromě 

toho, že se aktivně zapojujeme do činností pracovních skupin a předmětových komisí, 

využíváme nabídky MAP v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků či aktivit 

pro žáky. 

Jsme aktivním účastníkem jednání s Agenturou pro sociální začleňování, která 

také může být příjemcem finančních prostředků z Evropských fondů, hlavně v rámci 

inkluze. Tato spolupráce trvá již druhým rokem, bohužel zatím nedošlo k dalšímu jednání 

cílenému k získání požadovaných finančních prostředků. 

V současné době jsou prostory školy vytížené. Vyučování probíhá jak 

v kmenových, tak v odborných učebnách. 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 vybudované hřiště s herními prvky.  

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

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

i pro mimoškolní aktivity, sportovním organizacím či zájmovým klubům. 

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

pedagogové v rámci výuky i školní družina.   

Školní družina měla ve školním roce 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 jednou týdně možnost výběru ze dvou obědů. 

V průběhu celého školního roku měli žáci každodenní příležitost zakoupit si 

dotované mléko či mléčné výrobky. V minulosti na škole fungovaly také dva automaty na 

drobné občerstvení a nápoje. Vzhledem k tzv. „Pamlskové vyhlášce“ byly automaty 

odpojeny. 

Ve školním roce 2016/2017 probíhala spolupráce v rámci pedagogické praxe 

studentů PF UJEP Ústí nad Labem, Střední pedagogické školy v Mostě, Střední 

podnikatelské školy v Mostě, ale také s Červeným křížem, který je spolupořadatelem 

studia pro asistenty pedagoga.  Rádi se studenty všech typů škol spolupracujeme a velmi 

nás potěší jejich zájem pracovat na naší škole.  

V prostorách školy jsme umožnili organizaci vzdělávacích seminářů či setkání 

různých předmětových komisí působících na jednotlivých základních školách 

v Chomutově. 

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

působení školy – harmonický rozvoj každého jedince jako individuality. 

1.1. Údaje o školské radě 

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

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

řádem školské rady vydaným pro základní školy zřizovanými Statutárním městem 

Chomutov dne 1. 9. 2005 byla při škole zvolena školská rada. Rada se schází pravidelně, 

alespoň 2 x ročně. Na svá jednání jsou přizváni také zástupci vedení školy. 

Pedagogické pracovníky zastupuje:  Mgr. Jana Saloňová 

     Mgr. Dagmar Sochorová 
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Zákonné zástupce zastupuje: Ing. PhDr. Zdeněk Hejna  

JUDr. Michal Mědílek 

Zřizovatele zastupuje:  Ing. Miloň Houda 

     Mgr. Andrea Fricová 

Ve školním roce 2016/2017 se školská rada sešla celkem dvakrát.  

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

v rámci svých možností pomáhají.  

Školská rada se v tomto školním roce zapojila mj. do zápisu dětí k základnímu 

vzdělávání na naší škole. Vzhledem k tomu, že počet zájemců z našeho školského 

obvodu překročil počet volných míst, muselo dojít k losování o přijetí dětí do 1. třídy. 

Ředitelka školy vyzvala školskou radu, aby toto losování provedla, neboť je tvořena 

zástupci všech tří stran, (rodičů, Města Chomutova i vyučujících). Školská rada tak učinila 

na svém jednání dne 2. 5. 2017. 

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. 2016: 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA: 

počet žáků počet tříd 
prům. počet 
žáků na třídu 

prům. počet žáků na 
učitele 

658 I. st. - 15, II. st. - 12 24,37 

 
 16,05 (6 pracovníků 
pracovalo na snížený 

úvazek) 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA: 

počet žáků počet oddělení 
prům. počet žáků 

na oddělení 

180 6 30 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA: 

počet strávníků      počet pracovnic 

500 + 63 zaměstnanců 7 

 

ASISTENTKY PEDAGOGA: 

počet imobilních žáků počet AP úvazek 

3 3 3 x 0,75 = 2,25 

 

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

ve školském rejstříku 

Učební plány pro I. a II. stupeň školy – 2016/2017: 

 
 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 



Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 
 

11 

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 

         
  

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

  Výtvarná výchova    2 2 1 1 6 0 

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

  Tělesná výchova       2 2 2 2 8 0 

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

Doplňující vzděl. 

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

  Další cizí jazyk 0 0+2 0+2 0+2 0 6 

Celková časová dotace 28 30 32 32 122   

Z toho disponibilní časová dotace 2 8 6 8   24 

DČD - disponibilní časová dotace, hodiny jsou označeny +1. 

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 – hudebně – dramatická výchova 

                 sportovní výchova  

                 praktika ze zeměpisu 

taneční a pohybová výchova 

8. ročník – konverzace v anglickém jazyce 

                 sportovní výchova 

                 praktika ze zeměpisu 

9. ročník - společenskovědní seminář 

                 sportovní výchova 

                 výtvarné činnosti 

web a webová grafika 
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4. Rámcový rozpis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

4.1. Celkový počet pracovníků  80 (z toho 3 na MD) 

z toho: 

učitelů celkem/přepočtený stav        41/40,23  

 z toho učitelů  

I. stupeň/přep.     16/14,82 

II. stupeň/přep.    25 /22,41 

 vedení školy     3/3 

speciální pedagog   1/0,5 

asistentů pedagoga/přep.    10/8,05 

vychovatelé ŠD/přep.   6/5,5 

školní jídelna/přep.              7/7 

THP/přep.    4/2,81 

správní/přep.    8/8 

  

4.2. Změny ve stavu pedagogických pracovníků: 

Nástup:    

 Mgr. Michaela Kučerová – učitelka II. stupně (1. 8. 2016) 

 Ing. Dana Reinerová – učitelka II. stupně (1. 8. 2016) 

 Mgr. Petra Niederová – učitelka II. stupně (1. 8. 2016) 

 Mgr. Stanislava Kovářová - učitelka II. stupně (25. 8. 2016) 

 Mgr. Alena Heráňová - učitel II. stupně (10.10.2016) 

Michaela Šachová - učitel II. stupně (10.10.2016) 

Barbora Horáková  - učitel II. stupně (24.11.2016) 

Lucie Podhorská - učitel II. stupně (28.11.2016) 

 Miloslava Jánošová – asistent pedagoga (6.3.2017) 

 Věra Legatová - asistent pedagoga (7.3.2017) 

Marie Chlupová - asistent pedagoga (18.4.2017) 

Hana Galuszková - asistent pedagoga (9.5.2017) 

 Mgr. Michaela Vildová - učitelka I. stupně (9. 5. 2017) 

Mgr. Hana Krákorová 
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Odchod: 

Mgr. Lenka Šťastná - učitelka II. stupně (odchod na MD 4.4.2017 ) 

Mgr. Pavlína Jakabová - učitelka II. stupně (odchod na MD 29.7.2017 ) 

Mgr. Pavla Hlavatá - učitelka II. stupně (odchod na MD 8.6.2017) 

Lucie Podhorská - učitel II. stupně (15.12.2016) 

Barbora Horáková  - učitel II. stupně (16.12.2016) 

Stanislava Husaříková - asistentka pedagoga (31.12.2016) 

Lenka Němcová - asistentka pedagoga (31.1.2017) 

Marie Chlupová - asistentka pedagoga (22.6.2017) 

Mgr. Irena Šenfeldová - učitel II. stupně (30.6.2017) 

Mgr. Markéta Gärtnerová - učitelka II. stupně (k 30.6.2017 ) 

Mgr. Stanislava Kovářová - učitelka II. stupně (k 30.6.2017 ) 

Mgr. Alena Heráňová - učitelka II. stupně (k 30.6.2017 ) 

Mgr. Michaela Vildová - učitelka I. stupně (k 30.6.2017) 

Hana Galuszková - asistentka pedagoga (31.12.2016) 

 

4.3. Odborné metodické orgány 

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

organizačními záležitostmi týkající se příslušných vzdělávacích oblastí. 

Sekce 

 MS  I. st.    ved. Mgr. Jiřina Iglerová 

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

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

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

 PK Cj   ved. Mgr. Michaela Jarešová 

 PK  VV, HV  ved. Mgr. Dagmar Skálová 

 

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

 

4.4. Personální obsazení 

VEDENÍ ŠKOLY 

Ing. Vladimíra Nováková ředitelka školy 

Mgr. Josef Karhan ZŘ 

Mgr. Alena Nazarčíková statutární ZŘ 
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TŘÍDNÍ UČITELÉ I. STUPNĚ 

Mgr. Jiřina Iglerová  I. A 

Mgr. Kateřina Kaneová  I. B 

Mgr. Miluše Konopásková  I. C 

Mgr. Jana Šťastná  II. A 

Mgr. Ilona Křížová  II. B 

Mgr. Lenka Linhartová  II. C 

Mgr. Pavla,Hlavatá změna k 9.5.2017, Mgr. Michaela Vildová III. A 

Mgr. Věra Krobová  III. B 

Mgr. Marcela Janurová  III. C 

Mgr. Ivana Kopecká  IV. A 

Mgr. Miroslava Hüblová  IV. B 

Mgr. Alena Šustrová  IV. C 

Zdeňka Kořínková  V. A 

Mgr. Petra Kulianu  V. B 

Mgr. Eva Preibischová  V. C 

TŘÍDNÍ UČITELÉ II. STUPNĚ 

Mgr. Jaroslava Čihařová VI.A 

Jana Olišarová VI.B 

Mgr. Jana Vildová VI.C 

Mgr. Michaela Poprovská  VII. A 

Mgr. Markéta Gärtnerová, změna k 7. 10. 2016, Mgr. Michaela 
Kučerová 

VII. B 

Mgr. Dagmar Skálová VII. C 

Mgr. Dagmar Sochorová  VIII. A 

Mgr. Jana Saloňová  VIII. B 

Mgr. Jarešová Michaela VIII. C 

Mgr. Martina Jirková IX. A 

Mgr. Petra Fiala IX. B 

Mgr. Pavlína Jakabová, změna k 21. 11. 2017, Mgr. Simona 
Fottrová 

IX. C 

      
UČITELÉ BEZ TŘÍDNICTVÍ 

Mgr. Jiří Sajner   

Mgr. Stanislava Kovářová   

Mgr. Dana Reinerová   

Mgr. Olga Hrudková   

Mgr. Irena Šenfeldová   

Mgr. Alena Heráňová   

  Mgr Petra Niederová   

Michaela Šachová  

Mgr. Hana Krákorová  

Barbora Horáková   

Lucie Podhorská   

 
SPECIÁLNÍ PEDAGOG 

 

Mgr. Karolina Homolová  
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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  

Věra Legatová   
Marie Chlupová  Zástup za nemoc 

Jana Flemingová  

Hana Galuszková  

Miloslava Jánošová  

Mgr. Stanislava Husaříková  

Lenka Němcová  

THP 

Věra Buchtová účetní 

Jana Malcovská sekretářka 

Markéta Tučková pomocný pracovník 

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 

Dana Fialová  pomocná kuchařka 

Lýdie Špiváková pomocná kuchařka 

ÚDRŽBA 

Vlastimil Peřina, do 30. 6. 2017, Karel Franěk, od 15. 6. 2017 školník 

Antonín Kombrza  

UKLÍZEČKY 

Blanka Bernárová  

Miroslava Čarnogurská  

Dana Nováková  

Jana Toušková  

Romana Kleinová 1. 7. 2016 – 31.1.2017  

Hana Čurdová  

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

následném přijetí do školy 

 

5.1. Změny v počtu žáků v průběhu roku 

 Celkem I. stupeň II. stupeň 

k 30. 9. 2016 658 395 263 

k 31. 1. 2017 647 384 263 

k 30. 6. 2017 650 391 259 

 

5.2. Údaje o počtu zapsaných dětí do 1. ročníku 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2016/2017 se konal v dubnu 2017. 

Poprvé k zápisu přišlo 81 

Po OŠD  44 

Z toho po dodatečném OŠD 3 

Zapsáno celkem 117 

Z toho počet žádostí o OŠD 34 

4. 9. 2017 skutečně nastoupilo 80 

 
Z důvodu počtu zapsaných dětí do 1. třídy pro školní 2017/2018 převyšujícího 

kapacitu školy jsme byli nuceni přistoupit k rozhodnutí o přijetí žáků ze spádového obvodu 

školy formou losování. O losování byli požádáni členové školské rady. Děti mající trvalý 

pobyt mimo spádový obvod školy nemohly být v době rozhodování ke vzdělávání na naši 

školu přijaty. V závěru školního roku 2016/2017 došlo ke změně v celkovém počtu žáků 

školy, takže nepřijaté děti ze spádového obvodu byly přijaty ke vzdělávání. 

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. 3 2 1 

8. 12 0 
7 +2 pokračují do 

dalšího ročníku + 2 
ukončili vzdělávání 

9. 65 18 
45 + 2 ukončili 

vzdělávání 
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6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacím 

programem 

Přehled prospěchu školy za 1. a 2. pololetí školního 2016/2017 a souhrnná 

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

Škola se až dosud výrazně nepotýkala s nadměrným množstvím neomluvených 

hodin, což hodnotím velmi pozitivně. Bohužel musím konstatovat, že v posledním roce 

dochází k nárůstu neomluvené absence. Škola se snaží řešit jednotlivé případy pozdního 

omlouvání individuálně jednáním s rodiči, příp. nastavením tzv. institucionálního 

omlouvání. Snahou je takovou absenci operativně podchytit třídními učiteli i vedením 

školy a řešit je okamžitě. Neomluvenou absenci řeší třídní učitelé ve spolupráci s vedením 

školy a  školním poradenským pracovištěm. 

Problém v současné době vidíme v tzv. skrytém záškoláctví, kdy rodiče omluví 

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

rozkrýt a dokázat. Také někteří zákonní zástupci přistupují ke školní docházce velmi 

laxně, hlavně pak u žáků vycházejících z nižších ročníků. Takové situace pak škola řeší 

ve spolupráci s OSPOD. 

7. Údaje o prevenci rizikového chování 

Všeobecné údaje o cílech prevence sociálně patologických jevů jsou zpracovány 

v minimálním preventivním plánu pro školní rok 2016/2017.  

Na škole působí jako školní metodik prevence Mgr. Josef Karhan, který zároveň 

spolupracuje na PEER programu. 

Ve spolupráci s vedením školy byly řešeny nejčastěji drobnější problémy 

a prohřešky žáků v oblasti chování a prospěchu.  

Ve školním roce 2016/2017 byl zpracován projekt, díky němuž byla od zřizovatele 

získána finanční dotace 46 000,- 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),  

jehož činnost částečně škola financuje z prostředků Evropské unie v rámci OPVVV – 

Šablony pro rok 2016 – 2018. ŠPP tvoří Mgr. Karolina Homolová (speciální pedagog), 

Mgr. Josef Karhan (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 
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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 pracovala 1 pomocná asistentka pedagoga ve třídě, 

kde pracovníci ŠPP screeningovou diagnostickou činností zjistili zvýšený počet žáků 

vyžadující vyšší stupeň podpory. Byla financována z dotačního programu Úřadu práce. 

Pro příští školní rok je již zajištěna pracovní síla v podobě pomocné asistentky pedagoga, 

podařilo se získat dotaci Úřadu práce na dvě pracovní místa.  

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

vzniklé problémy byly řešeny aktuálně s vedením školy. Členy jsou: Mgr. Josef Karhan 

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

Andrea Zaťková. 

7.1. Obecné cíle 

 Koheze třídních kolektivů. 

 Řešení šikany a kyberšikany na škole i mimo ni. 

 Omezení prohřešků v oblasti chování žáků. 

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

chování. 

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

policie Chomutov, OSPOD, Dyáda aj. 

7.2. Akce uskutečněné v rámci preventivního plánu 

Termín 
konání 

Typ aktivity 
Cílová 
skupina 

Poznámky 

Říjen – 
listopad 

Kohezní výjezdy 
6. tříd 

Žáci 6. 
ročníků 

Třídní učitelé 
Mgr. Karolina 
Homolová 

   
Mgr. Josef Karhan 
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Listopad 
 

Reprodukční 
zdraví 
Moje tělo 

Žáci 6. – 9. 
ročníků 

Krajský zdravotní ústav 
 

Prosinec 

Projektový den 
HAZARD A 
RISK, SLÁVA A 
ZISK? 

Žáci 5. – 9. 
ročníků 

Třídní učitelé 
Mgr. Karolina 
Homolová 

Červen 

Projekt 
„Fesťáček“ 
(ukázka práce 
MP a Policie 
ČR) 

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 
kouření 
„Slušňák“ 

Žáci 4. roč. 

Třídní učitelé 
Mgr. Josef Karhan 
Mgr. Karolina 
Homolová 

Celoročně 

Prev. program 
rizikového 
chování „Druhý 
krok“ 
 

Žáci 3. roč.  
 

Třídní učitelé 
Mgr. Karolina 
Homolová 

Jako každý rok i letos se žáci 2. -  5. tříd účastnili Dne bez úrazu, pořádaném SVČ 

Domeček Chomutov. 

7.3. 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 

http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/16._12._2016_-_Projektovy_den_HAZARD_A_RISK,_SLAVA_A_ZISK
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/16._12._2016_-_Projektovy_den_HAZARD_A_RISK,_SLAVA_A_ZISK
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/16._12._2016_-_Projektovy_den_HAZARD_A_RISK,_SLAVA_A_ZISK
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/16._12._2016_-_Projektovy_den_HAZARD_A_RISK,_SLAVA_A_ZISK
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Rozhlédni se kolem 

sebe, jak barevný je svět  
říjen 

Pouštění draků, podzimní dekorace 

z přírodního materiálu 

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 bylo využito. Školní metodik prevence v takovém 

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

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

s příslušným třídním učitelem. 

7.4. 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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Ve školním roce 2016/2017 peeristé zpracovávali témata dvě, Kodex slušňáka, 

který nabádal žáky ke správnému chování nejen ve škole, ale i ve společnosti, a Zdravé je 

nekouřit, toto téma bylo prevenci jednoho z nejrozšířenějšího typu rizikového chování 

mezi dětmi. Skupinu peer programu i v letošním školním roce vedli Mgr. Josef Karhan a 

Mgr. Karolina Homolová. Hlavním úkolem v počátku roku, bylo doplnit členskou základnu 

peeristů a všechny členy opětovně proškolit v daných tématech. K tomuto ideálně 

posloužil výjezd na Klíny u Litvínova, kde se během dvou dnů peeristé mohli lépe poznat 

a načerpali veškeré potřebné informace, znalosti a dovednosti potřebné pro jejich práci 

v kolektivech tříd prvního stupně, kde se svými programy působí. 

Peer program se stal nedílnou součástí prevence rizikového chování na naší škole. 

             

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 

Krajská konference EVVO 
Úst. kraje 2016 (naplňování 
koncepce EVVO v ÚK a 
udržitelného rozvoje) 

Mgr. Pavlína Jakabová EVVO 

Dny geografie Mgr. Dagmar Sochorová Zeměpis 2. st. 

Moderní dějiny pro život Mgr. Jana Saloňová Dějepis 2. st. 

Současná literatura pro 
žáky I. st. ZŠ s metodikou 
práce s knihou 

Mgr. Lenka Linhartová 
Mgr. Jana Šťastná 
 

ČJ 1. st. 

Postup učitele ZŠ a SŠ při 
uplatňování podpůrných 
opatřeních 
 

Mgr. Kateřina Kaneová 
Mgr. Jaroslava Čihařová 
 

Inkluzivní vzdělávání 

Jak vyladit spolupráci 
asistenta pedagoga 
s žákem 

Gabriela Komárová 
Jana Flemingová, 
Romana Kučerová  

Inkluzivní vzdělávání 

Informační seminář o 
způsobu vykazování údajů o 
podpůrných opatřeních 
 

Mgr. Josef Karhan Kontrolní činnost školy 

Hospitace - součást řízení 
školy 
 

Ing. Vladimíra Nováková 
Mgr. Alena Nazarčíková 
Mgr. Josef Karhan 

Kontrolní činnost školy 
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Aplikace zákona o registru 
smluv 
 

Ing. Vladimíra Nováková 
Markéta Tučková 

Management školy 

Řešení problémových 
situací ve školním prostředí 
z pohledu práva 
 

Ing. Vladimíra Nováková 
Mgr. Alena Nazarčíková 
Mgr. Josef Karhan 

Prevence rizikového 
chování 

S knihou ve škole - formy 
práce s knihou ve výuce 
čtení a literatury na ZŠ 
 

Mgr. Jana Saloňová Čj 2. st. 

Koordinátor školního 
vzdělávacího programu 
 

Mgr. Jana Šťastná Práce na ŠVP 

Studium pedagogiky - 
asistent pedagoga 
 

Gabriela Komárová Inkluzivní vzdělávání 

Supervize - soukromé 
studium 
 

Mgr. Karolina Homolová Inkluzivní vzdělávání 

Management školní třídy 

Romana Kučerová 
Jana Flemingová 
Miloslava Jánošová 
Věra Legatová 

Inkluzivní vzdělávání 

Funkční trénink 
Mgr. Jaroslava Čihařová 
Mgr. Lenka Linhartová 

TV 1. a 2. st. 

Respektovat a být 
respektován 

Pedagogický sbor 
Bezpečné klima srpen 2017 
 

 

V rámci DVPP ukončila  závěrečnou zkouškou Mgr. Jana Šťastná 2016 2leté studium 

„Koordinátor ŠVP“. Tuto funkci vykonává. 

Ve dnech 28. – 29. srpna 2017 se celý pedagogický sbor zúčastnil semináře v rámci 

projektu Bezpečné klima na ZŠ Březenecká na téma „Respektovat a být respektován“. 

Jednalo se o seminář pořádaný ve škole. V rámci projektu se v následujícím školním roce 

uskuteční ještě tři semináře zabývající se tématem klimatu v třídním kolektivu. 

Škola je zapojena do projektu EU OPVVV – Šablony 2016 – 2018, v rámci kterého se 

budou pedagogičtí pracovníci vzdělávat v oblasti čtenářské, matematické a jazykové 

gramotnosti v rozsahu 32 hodin, a dále v oblasti zaměřené na inkluzivní vzdělávání. 

Inkluzivní vzdělávání proběhne ve třech 8 – hodinových blocích. 

Institucionální vzdělávání (prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích zařízení 

včetně VŠ) ve školním roce 2016/17 absolvovali: 

 Jana Olišarová – PF UJEP Ústí nad Labem – učitelství pro 1. stupeň ZŠ (3. ročník) 

 Zdeňka Kořínková – PF ZČU Plzeň – učitelství pro 1. stupeň ZŠ (3. ročník) 
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 Kamila Lísová – UK Praha – vychovatelství (3. ročník) – zakončeno státní 

zkouškou a obhajobou bakalářské práce 

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: 

Dopravní kroužek pod vedením Mgr. Jany Šťastné a Mgr. Michaely Poprovské měl 

za cíl přípravu zájemců o dopravní soutěž mladých cyklistů z řad 1. i 2. stupně našim 

mladým nadějím se letos velmi dařilo. V kategorii I. obsadili 6. místo, v II. kategorii 

dokonce 2. místo.  

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. V závěru školního 

roku se z žáků po úspěšném absolvování rybářské zkoušky stávají právoplatní rybáři 

s rybářským lístkem. 

Škola v průběhu školního roku nabízela řadu sportovních kroužků. Již od října 

2015 se pravidelně scházejí naši mladí florbalisté z 1. stupně, jehož vedení se ujal otec 

jednoho z našich žáků, našich žáků, p. Jiří Žižka. Ve školním roce 2016/2017 se do 

trenérské činnosti aktivně zapojil další otec našeho žáka, Michal Bělohlávek. O kroužek je 

i v tomto školním roce velký zájem a jeho kapacita byla ihned naplněna. P. J. Žižka je 

velmi aktivní, a tak pod jeho taktovkou škola uspořádala již 2. ročník turnaje ve florbalu 

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

chomutovský klub Florbal Chomutov. Kroužek spolupracuje s hokejovým klubem Piráti 

Chomutov. Partnerství s klubem Florbal Chomutov letos vyvrcholilo podpisem smlouvy o 

spolupráci s manažerem klubu Ing. Martinem Bocianem. Jde o další velký posun našeho 

kroužku a spolupráce se jeví jako opravdu nadstandardní. Klub bude škole na základě 

této smlouvy poskytovat podporu ve formě financování trenérů, nákupu sportovního 



Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 
 

25 

vybavení, účasti na soutěžích a v neposlední řadě při organizaci florbalového turnaje. 

Klubu Florbal Chomutov patří náš velký dík. 

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. Jany Šťastné již 

druhým rokem žáci pravidelně sportovali.  

Moderní gymnastika a balet 

Ve školním roce 2016/2017 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). Tedy vše, co 

k tak náročnému sportu patří. 

Kanoistika 

Sportovní kroužek kanoistiky pod vedením Mgr. Blanky Doležalové měl za cíl 

přípravu mladých kanoistů. Děti si připsaly řadu soutěžních úspěchů. 

Veselá věda 

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

roce 2016/2017 druhým rokem pokračovala aktivita s názvem „Veselá věda“, která žákům 

1. stupně nabízí nahlédnutí do tajů chemie a fyziky.  Po zkušenostech z minulého 

školního roku byl o chemický kroužek mezi žáky značný zájem.  Z důvodu odchodu Mgr. 

Pavlíny Jakabové na mateřskou dovolenou došlo ke změně lektorky, kterou zajišťovala 

koordinátorka Veselé vědy. Změna ale nebyla šťastným řešením, dokonce se postupně 

neosvědčily ani další dvě lektorky. Kroužek nenaplňoval představy žáků, rodičů ani školy, 

tudíž byl předčasně ukončen. Věříme, že v následujícím školním roce bude kroužek 

fungovat podvedením kvalifikovaných a zodpovědných lektorů, kteří budou rozvíjet mladé 

badatele. Fyzikální kroužek fungoval pod vedením Mgr. Rudolfa Naxera, učitele z SPŠ a 

VOŠ Chomutov. Zde schůzky probíhaly dle plánu a žáci byli velmi spokojení. 

Sbor 

Zájem o zpěv uspokojuje školní sbor pod vedením Mgr. Petry Fiala.  Členové 

pěveckého sboru mají velký podíl na reprezentaci školy na různých akcích. Pravidelně 

vystupují v Domově pro seniory v Jirkově v Mládežnické ulici, kdy zdejším obyvatelům 

zpříjemňují např. dobu před Vánoci či oslavují společně Mezinárodní den žen a Svátek 
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matek. Své umění pravidelně prezentují na veřejné akci Chomutovské Vánoce či vystupují 

v rámci programu v Atriu SKKS. 

Zájmové kroužky se uskutečňovaly také v rámci školní družiny pod vedením 

zkušených vychovatelek. Konaly se následující kroužky: 

 Keramika (Andrea Zaťková, Gabriela Chlustinová) 

 Výtvarný kroužek (Kamila Lísová, Ilona Guskeová) 

 Počítačový kroužek (Pavlína Hubálková) 

Kapacita kroužků je plně vytížena. Jedná se o kroužky určené převážně dětem 

navštěvujícím školní družinu, avšak zájemcům z řad nedružinových dětí jsou dveře také 

otevřené. 

Vzhledem k vytíženosti vyučujících nebylo možné zajistit větší počet 

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

9.1.2. Doučování a příprava na přijímací zkoušky 

Na 1. stupni probíhalo doučování dle aktuálních potřeb žáků ve všech třídách. 

Doučování na 2. stupni: 

Mgr. Jana Vildová Přírodopis 

Jana Olišarová Anglický jazyk 

Mgr. Simona Fottrová 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. Dana Reinerová 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. Olga Hrudková Fyzika 

Michaela Šachová Přírodopis 



Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 
 

27 

Mgr. Martina Jirková Příprava na přijímací řízení – český jazyk 

Mgr. Michaela Poprovská Příprava na přijímací řízení - matematika 

 

 Doučování žáků probíhalo pravidelně či dle aktuální potřeby žáků. 

9.2. Projekty 

V průběhu školního roku 2016/2017 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 

Projektový den "Na dvoře 

Karla IV." 
16. 9. 2016 

Národní dějiny 

Projektový den HAZARD A 

RISK, SLÁVA A ZISK? 
16. 12. 2016 

Prevence rizikového 

chování, správný životní styl  

Vánoční trhy 21. 12. 2016 

Vánoční tradice spojené 

s výrobou vánočních 

zvonků, vánoční trh, 

vystoupení žáků školy, 

ohňostroj, spolupráce 

s rodiči 

Projektový den 2. st. 

HARMONIEFEST 
26. 4. 2017 

Zvyky sousedních států, 

reálie 

„Fesťáček“ aneb Letem 

Svěrákovým světem 
28. 6. 2017 

„Vítání prázdnin“ 

 

9.2.1. Projektový den "Na dvoře Karla IV." 

Naši žáci si mohli v pátek 16. 9. 2016 vyzkoušet, jak se žije na dvoře Karla IV. 

Chtěli jsme se tak připojit k 700. výročí narození Otce vlasti. Projekt byl cílený na žáky 5. 

až 9. ročníku, 1. až 4. třídy se zapojily s individuálním programem. Celá škola se rázem 

ocitla v době vrcholného středověku, kdy české království vzkvétalo pod vládou Karla IV.  

Do středověké atmosféry všechny naladila rozhlasem znějící dobová hudba. Na 

chodbách školy jste mohli potkat dobově oděné vyučující i žáky, kteří se pro tento den 

stali staviteli, krejčími, písaři, iluminátory, kameníky a zlatníky, prostě středověkým 

pracujícím lidem. Třídy se změnily v cechy. V krejčovské dílně se vytvářely gotické oděvy 

pro muže a ženu a své modely krejčí předvedli na středověké „módní přehlídce“. Ve 

http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/16._9._Na_dvore_Karla_IV.
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/16._9._Na_dvore_Karla_IV.
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/16._12._2016_-_Projektovy_den_HAZARD_A_RISK,_SLAVA_A_ZISK
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/16._12._2016_-_Projektovy_den_HAZARD_A_RISK,_SLAVA_A_ZISK
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/2._5._2017_-_Projektovy_den_2._st._HARMONIEFEST
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/2._5._2017_-_Projektovy_den_2._st._HARMONIEFEST
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/16._9._Na_dvore_Karla_IV.
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zlatnické dílně žáci v roli cizelérů vytvářeli korunovační klenoty. V skriptoriu písaři a 

iluminátoři sepisovali a zdobili životopis Karla IV. a vytvářeli zakládající listinu Karlovy 

univerzity s pečetí. V královské kanceláři byla vytvářena mapa, kde byla zakreslena 

zakladatelská činnost Karla IV. – hrady, města. Ve stavitelské huti si mohli vyzkoušet, jaké 

je to být kameníkem a podílet se na stavbě Karlova mostu. Odbornou ukázku zpracování 

ovčí rouna zajistila Silvia Fránová. Třešničkou na dortu bylo pozvání na hostinu s Karlem 

IV. Tím vyvrcholil celý den věnovaný císaři Karlu IV. Díky kulinářskému umění našich paní 

kuchařek, mohli všichni ochutnat něco málo z toho, co náš nejvýznamnější panovník jedl. 

Královská krmě byla opravdu výborná! 

9.2.2. Výlet na Karlštejn 

V rámci projektu Na dvoře Karla IV. se třídy III. A a IV. B vydaly na hrad Karlštejn, 

který byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. Žáci si tak mohli 

prohlédnout soukromé a reprezentační prostory hradu. Celý den bylo krásné počasí a 

výlet si všichni moc užili.  

  

   

 

9.3. Projektový den HAZARD A RISK, SLÁVA A ZISK? 

Dne 9. 12. 2016 se uskutečnil další z projektových dnů na naší škole. Cílem tohoto 

dne byla prevence rizikového chování dětí a žáků. Pod názvem „Hazard a risk, sláva a 

zisk?“ se skrývalo celé množství aktivit, které měly rozkrýt žákům možné nástrahy, rizika a 

dopady spjaté s riskováním, které je neodmyslitelnou součástí našich životů. Riskujeme 

často nejen v hazardních hrách, ale i v dalších oblastech lidských činností, sport, škola, 

práce, zábava, doprava. Žáci si také měli uvědomit, že svým riskováním často neohrožují 

http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/16._9._2016_-_Vylet_na_Karlstejn
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/16._12._2016_-_Projektovy_den_HAZARD_A_RISK,_SLAVA_A_ZISK
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jen sebe, ale mohou ohrozit i své okolí. Mezi hlavní aktivity patřila tvorba myšlenkové 

mapy na téma risk, hraní deskových her s tématy rizikového chování, skládání básní, 

nebo dokonce jízda zručnosti na koloběžce s „opileckými“ brýlemi, které simulují stav 

opilosti.  

   
 

 
9.4. Vánoční trhy 

Dne 21. 12. 2016 proběhl školní projektový den, který se pravidelně v tento 

předvánoční čas nese v duchu Vánoc. Žáci společně se svými učitelkami tvořili vánoční 

dekorace a dárky, které nabízeli odpoledne na trzích. Do vánočních trhů se zapojila i naše 

jídelna, příchozí tak měli možnost zakoupit si drobné občerstvení, aby načerpali energii na 

velkolepou tečku celého dne v podobě dechberoucího ohňostroje. Doufáme, že si všichni 

hosté mohli zpříjemnit vánoční čas. 

   

 

9.5. Projektový den 2. st. HARMONIEFEST 

Ve středu 26. 4. 2017 se žáci 6. – 9. tříd zapojili do školního projektu Harmoniefest, 

jehož cílem bylo uplatnit a prohloubit jazykové dovednost žáků a také přiblížit reálie 

německy mluvících zemí. Vyučující německého jazyka si pro ně připravili mnoho aktivit.  

Ve třídách žáci zpracovávali informace o Německu, Rakousku, Švýcarsku a 

Lichtenštejnsku – výstupem byl veliký plakát o dané zemi. Děvčata navrhovala vzory na 

dekor světově proslulého míšeňského porcelánu a typického ženského kroje „dirndl“. 

Chlapci shromažďovali údaje o nejznámějších německých automobilkách jako je např. 

BMW, Mercedes nebo Volkswagen, jiní se zapojili do fotbalového turnaje, kde každá třída 

reprezentovala jeden z klubů německé Bundesligy.  

Po chodbách školy byl pro žáky připraven Buchstabenmarathon (písmenkový 

maraton), na jehož trase vybraní zástupci tříd plnili vědomostní úkoly s cílem vyluštit 

http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/21._12._2016_-_Vanocni_trhy
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/2._5._2017_-_Projektovy_den_2._st._HARMONIEFEST
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tajenku. Za úspěšné luštění je čekala odměna u guvernéra Deutsche Bank v ředitelně 

školy.  

Žáci 9. ročníku se zúčastnili promítání působivého dokumentu o životě Němců 

v Sudetech kolem poloviny minulého století a následně si mohli pohovořit s pamětnicí a 

aktérkou zmíněného filmu.  

V rámci spolupráce přijela na návštěvu i skupina žáků a vyučujících z přátelské 

školy v Marienbergu. Prohlédli si školu, navštívili jednotlivé třídy a aktivně se zapojili do 

některých aktivit.  

Vyvrcholením celého projektového dopoledne byl program v tělocvičně školy, kde za 

účasti všech žáků i vyučujících 2. stupně proběhl dle tradice známého Oktoberfestu 

Trinkfest – soutěž v rychlosti pití šumivého nápoje. Nechybělo ani hudební vystoupení 

našich a německých dětí. Závěrečný song Dracula Rock všech zúčastněných uzavřel celý 

program. A aby byl dojem z „německého dne“ dokonalý, připravily paní kuchařky ve školní 

jídelně pro všechny tematické menu – rybí polévku, bavorskou klobásu s brambory a 

sacher dort. 

   

   

 

9.6. Projektový den 1. st. - Kde domov můj? 

Ve čtvrtek 20. dubna všichni žáci I. stupně vyměnili učebnice a sešity za čtvrtky, 

pastelky, lepidla, obrázky či fotografie, aby zpracovali téma Kde domov můj. 1. a 2. třídy 

se zaměřily na blízké okolí školy – pracovaly s plánem sídliště Březenecká, vytvořily 

makety sídliště z papírového kartónu a vydaly se i na vycházku do nedalekého 

Podkrušnohorského zooparku. Žáci 3. tříd se zabývali historií Chomutova. Vycházka za 

památkami do středu města, beseda v SKKS a zpracování komiksu z doby středověku 

byly zajímavou a poutavou cestou, jak dětem přiblížit doby dávno minulé. Také 4. třídy se 

http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/4._5._2017_-_Projektovy_den_Kde_domov_muj
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zaměřily na historii našeho regionu. Zaniklé obce Chomutovska, beseda s pamětníkem, 

proměny naší školy od jejího založení až do současnosti anebo usídlování rodin žáků 

v našem městě byla témata, která děti s velkým zaujetím zpracovávaly. Žáci 5. tříd si 

vybrali téma, které je neméně důležité: průmysl a ekologie. Těžba nerostných surovin 

v našem kraji, dopad průmyslu na okolní krajinu nebo založení fiktivní firmy na ochranu 

životního prostředí – to bylo jen několik oblastí, kterými se páťáci zabývali. Odpověď na 

otázku, jež dala název celému projektovému dni, je jednoznačná. Náš domov je tady 

v našem městě, na našem sídlišti a také v naší škole na Březenecké. 

 

   

 

10.  Žákovský parlament 

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

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

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

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

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

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

Práce žáků ŽP v průběhu školního roku 2016/2017: 

 žáci ŽP vždy pomáhali se sběrem papíru během sběrových dnů 

 24. listopadu 2017 žáci ŽP zorganizovali charitativní akci zaměřenou na pomoc fondu 

ohrožených dětí - Klokánku 

 21. března žáci ŽP pomáhali s organizací akce „Den otevřených dveří“ 

 5. – 6. dubna žáci ŽP pomáhali s vyučujícím na 1. stupni se zápisy do prvních tříd 

 10. května se žákyně ŽP zapojily do charitativní sbírky „Den boje proti rakovině“ 

 ŽP připravil pro žáky 1. stupně 1. června 2017 výlet do Prahy do Národního muzea na 

výstavu s názvem Noemova archa 

Odměnou za svou celoroční práci bylo nejen poděkování a pochvaly, ale také výlet do 

Prahy do Parlamentu ČR, kde mohli naši žáci vidět Poslaneckou sněmovnu a dozvěděli 

se mnoho informací o historii a fungování této instituce v České republice. 
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Členství v žákovském parlamentu je dobrovolné. Na všech schůzkách proto nebyli 

přítomni úplně všichni žáci. 

 

  
 

 

 

11.  Účast a umístění žáků v soutěžích a olympiádách 

11.1. Vědomostní soutěže a olympiády 

Olympiáda Účast Umístění v 
okrese 

Připravil - 
vyučující 

Dějepisná olympiáda 
Matěj Macák (9. r.) 
Eliška Fryčová (9. r.) 

9. místo 
11. místo 

J. Saloňová 

A. Heráňová 

Paměť národa Post Bellum 

 
Žáci SVS 9. tříd 

1. místo 
3. místo 
Zvláštní cena 
poroty 

J. Saloňová 

 

Den poezie 

 
Žáci 1. st. 

 
účast 

Vyučující 1. st. 

 

Finanční gramotnost 

9. třídy (A. Soral, M. Macák, 
J. Marek) 

 
3. místo 

J. Olišarová 

Mini Globe Games 

Mladší žáci účast M. Šachová 

Mini Globe Games 

Starší žáci účast M. Šachová 

Litvínovský choroš 

Žáci 9. tříd účast M. Šachová 

Zeměpisná olympiáda  

Jan Kousek (6. tř.) 
 
 
Adam Soral (9. tř.) 
Jakub Novák 

1. místo + 3. 
místo  krajské 
kolo 
3. místo 
5. místo 

J. Čihařová 

 

ANGLICKÝ A NĚMECKÝ 
JAZYK - soutěž v překladu  

AJ – Matěj Macák 
AJ – Jakub Novák 

1. místo  
4. místo 

M. Jarešová 
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JERONÝMOVY DNY   

Olympiáda v AJ 

7. a 8. třída 

Jakub Novák 

Michal Marek 

Ondřej Fúdor 

 

4. a 5. třída 

David Gross 

Kristýna Karičková 

 

6. místo 

17. místo 

 

 

2. místo 

 

10. místo 

M. Jarešová 

Olympiáda v NJ 
Eliška Fryčová 

Dominik Kolodziej 

12. místo 

16. místo 

D. Skálová 

SKŘIVÁNEK  

kategorie I. 

 

kategorie II. 

 

 

 

Julie Čaprndová 

Karolína Prošková 

 

Valentina Čermáková 

Ema Oher - DUO 

 

2. pásmo 

3. pásmo 

 

2. pásmo 

2. pásmo 

 

 

I. Kopecká 

    

Olympiáda v českém jazyce 
Matěj Macák 
Eliška Fryčová 

16. místo 
20. místo 

J. Saloňová 

PYTHAGORIÁDA 

 
Jan Kousek (6. tř.) 

 
1. místo 

D. Sochorová 
M. Poprovská 

 

Fyzikální olympiáda 
 
Matěj Macák (9. tř.) 

 
Účast 
 

O. Hrudková 

Matematická olympiáda 

J. Kousek (6. tř.) 
David Kalina (6. tř.) 
Adéla Poláková 
Jan Poláček 
Roman Fiala 
 

2. místo 
3. – 4. místo 
účast 
účast 
účast 
 
 

D. Sochorová 

M. Poprovská 

D. Reinerová 

Matematický klokánek 
3., 4., 5. třídy 
 

Účast Tř. učitelé 

Matematický klokan Žáci 2. stupně Účast Vyučující M 

Mladý ekonom Ústeckého 
kraje 

Matěj Macák, Michal marek, 
Adam Soral 

 
3. místo 

J. Olišarová 
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11.2. Sportovní soutěže 

Soutěž Účast Umístění v okrese Připravil – 
vyučující 

Okresní kolo v atletickém 
čtyřboji 

 
St. žákyně  

 
1. místo 

 
J. Čihařová 

Krajské kolo v atletickém 
čtyřboji 

 
St. žákyně  

 
2. místo 

 
J. Čihařová 

Pohár rozhlasu – okresní kolo 
St. žákyně 2. místo J. Čihařová 

Okresní kolo v atl. čtyřboji 
Adéla Poláková – 
běh 60 m 

2. místo J. Čihařová 

MC Donald´s Cup 
Žáci 1. st. 1. místo 

 
M . Hüblová 
M. Konopásková 

LIGA FUTSALU 
O pohár CHLMF 
 

 
Ml. žáci 

 
Vítězové 

P. Karhan 
 
J. Sajner 

Vánoční futsalový turnaj 
základních škol 

 
St. žáci 

 
2. místo 
 

 
J. Karhan 

Dopravní soutěž mladých 
cyklistů 

Ml. žáci 2. místo J. Šťastná 

Dopravní soutěž mladých 
cyklistů 

St. žáci 6. místo M. Poprovská 

LIGA FUTSALU 
O pohár Václava Čecha 

St.. žáci 2. místo J. Sajner 

 

11.3.  Mimořádné školní akce 

11.3.1. Sraz integrovaných žáků 

 

U příležitosti 20. výročí zpřístupnění školy imobilním žákům jsme 10. 8. 2016 

pozvali bývalé a současné integrované žáky ZŠ Březenecká i jejich rodinné příslušníky. 

Naše pozvání přijali i pan Doležal a pan Říha, kteří byli nápomocni v prvopočátcích, 

jakožto bývalý místostarosta Chomutova a ředitel Sociálních služeb Chomutov. V pátek 

26. srpna 2016 jsme se sešli ve sborovně školy a po kratším programu jsme se přesunuli 

do Strikelandu na malé občerstvení. Všem zúčastněným patří velké díky a gratulace za to, 

jak skvěle zúročili své znalosti a jak jsou ve svých soukromých životech úspěšnými a 

soběstačnými lidmi.   

 

 

http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/26._8._2016_-_Sraz_integrovanych_zaku
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11.3.2. Archeologický skanzen Březno 

V rámci vyučování vlastivědy navštívily třídy IV. A, B, C archeologický skanzen 
Březno u Loun. 

   

 

11.3.3. Exkurze na Magistrát města Chomutova 

Sychravé dopoledne se dá využít i jiným zajímavým způsobem než sedět 

v lavicích ve škole. Třída 5. B  se  13. 10. 2016 se svou třídní učitelkou P. Kulianu vydala 

na zajímavou exkurzi na chomutovský úřad, kde se odehrává  vše důležité a podstatné.  

Na magistrátu žáky vřele přivítali zdejší pracovníci, kteří je provedli všemi patry budovy. 

Žáci se zde nejen dozvěděli zajímavé informace o fungování jednotlivých oddělení, ale 

dokonce každý získal svůj řidičský průkaz. Na rozloučenou si děti odnesly nejen nové 

znalosti, ale i drobné dárečky. Děkujeme všem pracovníkům magistrátu za trpělivost, 

příjemné vystupování a věnování se dětem. 

 

 

11.3.4. Po stopách Habsburků 

Třídy V. A a V. B se dne 25. 10. 2016 vydaly v rámci výuky vlastivědy na 

zajímavou exkurzi. Prohlídka krásného renesančního zámku v Brandýsu nad Labem byla 

zajímavým příspěvkem k učivu o Habsburcích, které právě žáci probírali. Výuka  touto 

formou dětem jistě přinese trvalejší a nezapomenutelné zážitky. Také si žáci na místě 

oživili trochu učivo z přírodovědy -  v okolí zámku pozorovali 

ochočené  pestrobarevné pávy  a  méně barevné  pávice.  
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11.3.5. Návštěva protidrogového vlaku 

Všichni žáci 5. tříd se zúčastnili preventivního programu, který varuje před riziky 

legálních i nelegálních drog. Součástí projektu je i sběr anonymních dat, která se využívají 

pro tvorbu koncepcí protidrogové prevence. V interiéru protidrogového vlaku žáci 

procházeli  5D projekcí, která ukazuje hrozby závislostí a vede k přemýšlení o hodnotě 

lidského zdraví. Že jde o jedinečný zážitek, potvrzuje každý, kdo se s programem osobně 

seznámil. Děti se aktivně účastnily příběhu, který je provázel celou vlakovou soupravou.  

   

11.3.6.  Halloween 

V pondělí 31. 10. po naší škole poletovali nejrůznější čarodějnice, strašidla, příšery 

a duchové. Připomněli jsme si, proč se tento svátek slaví. V českém jazyce si žáci přečetli 

text o Halloweenu, v matematice procvičili strašidelnou násobilku a v anglickém jazyce 

rozšířili svoji slovní zásobu. Vrcholem Halloweenského dne byla diskotéka, kde odborná 

porota vybírala nejstrašidelnější masky... a že bylo z čeho vybírat. 

   

 

11.3.7. Chemie After dark 2016 

Ve dnech 3. a 4. listopadu se vydali žáci 9. ročníku J. Fošenbauer a A. Soral na 

večerní akci Chemie After Dark pořádanou Scholou Humanitas Litvínov. Vyzkoušeli si 

spolu s dalšími žáky spoustu pokusů zaměřených na plyny. Pan učitel chemie Milan Šmídl 

předváděl kapalný dusík, suchý led, změnu barev roztoků a další. Některé výbušné 

pokusy prováděli i venku. Druhý den si prohlédli školu, prostředí, ve kterém se žáci učí. 

Líbily se jim hlavně laboratoře, ale také učebny, prostory ve škole i areál mimo školu. 
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Vyzkoušeli si spaní na internátě a najedli se ve školní jídelně. Opět velmi podařená 

aktivita. 

   

 

11.3.8.  Exkurze v Elektrárně Tušimice 

Dne 10. 11. se třídy 5. B a 5. C zúčastnily dobrodružné expedice  v elektrárně 

Tušimice.  V tomto rozsáhlém komplexu budov a různých zařízení strávily celé 

dopoledne.  Žáci nachodili několik kilometrů po budovách, schodech i venkovních 

prostorách. Zdolávali několik vysokých schodišť, která vedla až na samotnou střechu 

budovy.  Tam však raději jeli výtahem. Nebýt mlhavého počasí, jistě by z té výšky zahlédli 

Krušné hory i s Klínovcem.  Všechny zúčastněné zaujaly obří kotle, kde se spaluje uhlí a 

také obrovské chladicí věže. Dokonce mohli žáci nahlédnout do útrob jedné z nich. 

Dozvěděli se, jak se energie spalováním  hnědého uhlí přemění na energii elektrickou a 

jak se elektřina dostane až do našich domácností. Z učebnicových obrázků se také 

spoustu informací žáci dozvědí, ale vše vidět na vlastní oči, osahat a cítit je opravdu velký 

zážitek. Pracovníci, kteří žáky prováděli a vše jim vysvětlovali, byli velmi vstřícní a 

ochotní. Exkurze byla velmi zajímavá. 

   

  

11.3.9.  Vánoční zpívání pro seniory 

Dne 14. 12. vystoupili žáci naší školy v Domově pro seniory na Mládežnické 

v Jirkově.  Kouzelné tóny vánočních koled zazpíval náš dětský pěvecký sbor. Na závěr 
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vystoupení zatančili divákům žáci z taneční a pohybové výchovy. Svým vystoupením děti 

potěšily a vykouzlily úsměv na tváři každého z přítomných diváků. Každý z nás si tak mohl 

plně užít tu přicházející atmosféru Vánoc. V závěru vystoupení žáci rozdali výrobky 

vytvořené dětmi z naší školní družiny.  

   

 

11.3.10.  Planetárium Most 

Dne 2. 2. si třídy 5. A a 5. B rozšířily obzory v oboru Astronomie.  V planetáriu, 

které žáci navštívili, se dozvěděli zajímavé informace nejen o naší planetě Zemi, ale i o 

dalších planetách, hvězdách a souhvězdích naší Galaxie.  Za pomocí projektoru a 

odborného výkladu obdivovali nádhernou noční oblohu prozářenou miliony žhavých hvězd 

a hvězdokup.  Žáci si připadali jako pod skutečným nebem. Chyběl jen svěží vánek a 

okolní stromy. 

11.3.11. Výlet do Mostu 

Ve čtvrtek 6. 4. 2017 se v rámci projektu Poznáváme svůj region vydaly třídy III. A 

a IV. B na výlet do Mostu - konkrétně do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Tento kostel 

je jedinečný tím, že byl v roce 1975 při likvidaci starého města Mostu z důvodu těžby uhlí 

přesunut o 841 m a 10 cm. Dokument o přesunu žáci zhlédli přímo v promítací místnosti 

kostela a poté se od průvodce dozvěděli spoustu zajímavých informací.  
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11.3.12.  Mezinárodní den dětí 

Čtvrté třídy oslavily Den dětí sportem. Zúčastnili jsme se akce "Den dětí plný 

sportu a pohybu". Všichni žáci si to náramně užili. 

   

 

11.3.13.  Třídní výlet V. A a V. B na Horní Hrad 

Plni zážitků se žáci V. A a V. B vrátili z dobrodružného třídenního pobytu na 

Horním Hradě.  Při prohlídce hradu se dozvěděli, že je opředen tajemnou pověstí o 

zjevujícím se duchovi švédského rytíře, kterého můžeme na hradě potkat i dnes.  

S velkou opatrností se děti pustily do hledání zdejšího ducha. Některým se podařilo ducha 

spatřit, někteří dokonce cítili jeho dotek na rameni nebo krku.  Už samotný pobyt 

v podkrovních místnostech hradu byl velmi dobrodružný a dotvářel tu správnou atmosféru. 

Připraven byl bohatý doprovodný program, kde si děti vyzkoušely roli kejklířů a šermířů. 

Předváděly své dovednosti s žonglérským náčiním, bojovaly s meči a střílely z luku a kuše 

pravými šípy.  Z bezpečné  dálky vše pozorovali dva místní nádherní pávi, kteří jejich 

divokou střelbu přežili ve zdraví. Dětem se výlet tolik líbil, že se jim nechtělo zpět domů. 

Co dodat? Kdo chce zažít dobrodružství, nemusí cestovat do dalekých krajů, stačí 

navštívit Horní Hrad nedaleko Chomutova.  

   

 

11.3.14.  Středověký Hasištejn – „Za časů jeho milosti Karla IV.“ 

Ve čtvrtek 15. 6. žáci třetích, čtvrtých a pátých ročníků vyjeli na hrad Hasištejn, kde 

si v hradním příkopu vyzkoušeli některá středověká řemesla, střelbu z kuše, hod 

sekerou, střelbu z praku a ochutnali něco málo ze středověké kuchyně. Prohlídkou 

hradu je provedl rolník, rytíř, písař, lékař a dozvěděli se co je to právo útrpné. 
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11.3.15.  Hrátky v IQLandii 

 

Dne 27. 6. časně ráno se vydali fyzikální zvědavci s pí uč. Hrudkovou do 

Liberce, aby si co nejdéle mohli užít expozice o našem těle, o vesmírném výzkumu a o 

dobývání vesmíru, o vlastnostech kapalin, které se ve škole neučí. Zhlédli spoustu 

dalších atraktivních pokusů, zapojili se aktivně do show o zvuku, kde např. viděli zvuk, 

tj. zvuk převedený do větších či menších plamínků. Po dobrém pozdním obědě stihli 

žáci ještě návštěvu planetária, kde se blíže seznámili s naší sluneční soustavou a 

novými objevy o planetách. V podvečer se všichni vrátili domů obohaceni novými 

zkušenostmi, dojmy a zážitky.  

 

11.4. Příprava na budoucí povolání 

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

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

V tomto školním roce se žáci zúčastnili akce Technodays v chomutovském 

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

Další podobnou akcí, tentokrát zaměřenou na možnosti studia vybraných 

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

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

potřebné informace. 

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

školy. V době konání podzimních třídních schůzek proto zveme do prostor naší školy 

zájemce o prezentaci své školy. V tomto školním roce naši nabídku využila SPŠ a VOŠ 

Chomutov, Obchodní akademie Chomutov, SŠGTA Chomutov, ESOZ Chomutov a 

Škola Humanitas Litvínov. Předali cenné rady nejen našim žákům, ale také jejich 

rodičům. 
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11.5. Sběrové aktivity 

 

11.5.1. Sběr starého papíru 

Stejně jako v předchozích letech se také ve školním roce 2016/2017 žáci 

školy, jejich rodiče i učitelé aktivně zapojili do sběru starého papíru. 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 v tomto školním roce sebráno 

78 057,60 kg, celková částka získaná od firmy Suroviny Švarc s.r.o. byla 185 129,- Kč 

Naše škola získala 1. místo ve sběru papíru mezi všemi přihlášenými školami 

z Ústeckého a Středočeského kraje, a to již opakovaně. Nejlepšími sběrači byli žáci 

IV.C pod vedením pí učitelky A. Šustrové. Získali odměnu v podobě celodenního 

pobytu v Jungle aréně v Mostě, který plánují uskutečnit na podzim 2017.  

11.5.2. Sběr víček od PET lahví a sběr hliníku 

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

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

byla Zdeňka Kořínková. Žáci nasbírali 320 kg hliníku, za což škola utržila 3 200,- Kč a 

690 kg. víček s odměnou ve výši 2 415,- Kč. Celková částka jde jako příspěvek do 

SRPDŠ. 

11.6. Mimořádné aktivity 

11.6.1. Drážďany 2016 

Již podesáté naše škola zorganizovala předvánoční výlet do Drážďan. Zájezdu 

se zúčastnilo 44 žáků ze 7. - 9. ročníku. Tento rok navštívili ASISI PANOMETR a 

Muzeum hygieny. Po prohlídkách také navštívili vánoční trhy a obchodní zónu. Na 

zpáteční cestě si děti ověřily své znalosti ve vědomostním kvízu. Nejlepší řešitelé byli 

odměněni sladkou odměnou. 
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11.6.2. Lyžařský výcvikový kurz 

Ve dnech 10. 2. - 16. 2. 2017 proběhl lyžařský výcvik žáků sedmých ročníků. I 

letos se konal v Peci pod Sněžkou v Krkonoších, v horském penzionu Richtrovy boudy. 

Podmínky pro základní výcvik lyžování byly tento rok výjimečné. Skvělé ubytování, chutná 

strava, ideální pedagogický terén, nádherné počasí a nadšení žáků vedlo k naplnění 

všech cílů, které si před výjezdem stanovili. Žáci, kteří do této doby nikdy nestáli na lyžích, 

se naučili ovládat lyže a mohli tak odkrýt kouzlo tohoto zimního sportu. Pokročilí lyžaři si 

naopak mohli vypilovat svou techniku jízdy a získat větší jistotu při jízdě. Lyžařský výcvik 

nebyl pouze o sjezdovém lyžování, ale také o lyžování klasickém. Běžky se staly 

prostředkem, jak žákům ukázat krásnou přírodu Krkonoš.  

    

 

11.6.3. Envykrh pro žáky 5. a 8. tříd v Mariánské 

25. 3. 2017 naši páťáci vyjeli do školy v přírodě do Mariánské v Krušných horách 

do hotelu Lesanka. Čekal je týdenní projektový pobyt zaměřený na enviromentální 

výchovu pod vedením paní učitelky Jakabové. Plně se během pobytu věnovali evvo 

programu - poznávali přírodu, z přírodního materiálu vytvářeli nádherné stavby přímo v 

přírodě, malířskou paletu esteticky ozdobili přírodninami, poznávali přírodniny podle vůně, 

našli svůj strom, poznali  a vyzkoušeli si ruční výrobu papíru, zamýšleli se nad globálními 

souvislostmi... Nachodili také spoustu kilometrů - výstup na Plešivec, několikrát do 

Jáchymova a zpět. Zaplavali si i v aquacentru v Jáchymově. Navštívili také muzeum v 

Jáchymově, aby se zde seznámili s nerostným bohatstvím Krušných hor a jeho těžbou a s 

celou historií Jáchymova.  

Ve dnech 31. 3. – 7. 4. 2017 v se stejného programu zúčastnili také žáci osmého 

ročníku. Kromě intenzivního EVVO programu se osmáci věnovali také geocachingu. Tuto 

akci finančně podpořil:
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11.6.4. Škola v přírodě RS Máj Plasy 

Naše škola zažila počátkem června velké manévry – žáci prvního i druhého stupně 

odjížděli plni radostných očekávání na týdenní pobyt do školy v přírodě v Plasích, kde je 

čekal kromě běžných školních aktivit pestrý týden plný dobrodružství, her a zábavy při 

získávání tří mečů císaře Meidžiho ze Země vycházejícího slunce. Malí ninjové tak museli 

překonávat připravené nástrahy a záludnosti či prokazovat schopnosti, důvtip a spolupráci 

při hrách Šavlozubé veverky, Kopr, Monstra, Pokémoni nebo Básničkáři. Odměnou za 

velkou bojovnost jim byla například popcornová a kobližková párty, noc superhrdinů, 

famózní závěrečný ohňostroj. Nesmíme zapomenout na zajímavého hosta – úžasného 

skákajícího borce na čemkoli. Po dopoledním nabývání vědomostí na čerstvém vzduchu a 

nasycení hladových bojovníků se boje přesunuly do japonské džungle. 

Ani paní učitelky nezahálely – pro žáky si připravily zajímavé výlety a exkurze, 

např. návštěvu Fantasy minigolfu se zoo, prohlídku cisterciáckého kláštera a budovy 

barokních sýpek, nebo poučnou přírodovědnou vycházku s návštěvou muzea na výrobu 

borové smoly či procházku k nedalekému rybníku s cílem poznat co nejvíce ze života 

místního párečku nutrií. 

Rodičům se tak po týdnu vrátily děti s nezapomenutelnými zážitky, s diplomy a 

památečními glejty včetně fotografií.  
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11.6.5. Post Bellum – Paměť národa 

I letos se žáci 9. ročníku ze společenskovědního semináře zapojili do projektu 

Paměť národa – Příběhy našich sousedů, který zaštiťuje nezisková organizace Post 

Bellum. Smyslem projektu je přiblížit dětem válečnou a poválečnou historii naší země na 

základě vzpomínek a osobních zážitků generace (pra)babiček, (pra)dědečků. Příběhy 

obyčejných lidí jsou tou nejlepší učebnicí dějepisu. Projekt má i hlubší význam a tím je 

utváření mezigeneračních vztahů. 

Výstupem projektu byla soutěžní prezentace zpracovaných příběhů, která 

proběhla 22. 3. 2017 v SKKS v Chomutově. Z pěti chomutovských týmů získali naši žáci 

1. a 3. místo! Nejvíce se porotě líbilo zpracování životního příběhu paní učitelky Marcely 

Janurové. Bronzovou příčku obsadilo vyprávění paní Jiřiny Kotalíkové a zvláštní ocenění 

poroty získal příběh strupčické rodačky paní Pauli Luft. Touto cestou bychom chtěli našim 

pamětnicím poděkovat za čas a ochotu podělit se o zážitky, které mnohdy nebyly 

radostné. 

    

     

 

11.6.6. Vánoční vystoupení „Chomutovské Vánoce“ 

Dne 9. 12. 2016 vystupovali žáci naší školy v párty stanu na náměstí 

v Chomutově. Svými zdařilými kousky, krásným zpěvem, tancem a hrou na hudební 
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nástroje, žáci nejen předvedli svůj talent, ale především pobavili rodinné příslušníky a také 

širokou veřejnost.  Velký potlesk diváků nás ujistil, že vystoupení mělo velký úspěch. Žáci 

i učitelé byli potěšeni, že mohli v tento hektický předvánoční čas potěšit, zahřát srdce a 

vykouzlit úsměv na tváři všech přítomných diváků.  

 

 

11.6.7. Florbal Pirates Harmonie Cup 

Dne 6. 12. 2016 se uskutečnil 2. ročník florbalového turnaje žáků prvního stupně 

„O pohár ředitelky školy – Florbal Pirates Harmonie Cup“. Turnaje se zúčastnilo celkem 

deset škol, které si to rozdaly na třech hřištích v Městské sportovní hale Chomutov. Týmy 

bojovaly o krásné ceny nejen za umístění, ale i za individuální výkony. Diváci, kteří v tento 

den zavítali do ochozů sportovní haly, měli možnost vidět obrovské nasazení a dravost 

mladých florbalových nadějí, které nám na škole rostou. I přesto, že výběry naší školy 

nakonec nedosáhly na stupně vítězů, musíme všechny žáky reprezentující Březeneckou 

pochválit za odhodlání porvat se o každý míček na hřišti. Velké poděkování patří všem, 

kteří se podíleli na organizaci a průběhu celého turnaje, p. Jiřímu Žižkovi, vedoucímu 

florbalového kroužku, p. Martinu Bocianovi a celému Florbalovému klubu Chomutov, bez 

nichž by se celý turnaj neobešel, všem rodičům, kteří podporují kroužek florbalu a 

podpořili i samotný turnaj a v neposlední řadě žákům, kteří s velkou chutí školu 

reprezentovali.  
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11.6.8. Den otevřených dveří 

Dne 3. 5. 2017 se uskutečnil již tradiční den otevřených dveří pro rodiče žáků 

současných i budoucích. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si prostory školy, 

seznámit se s vyučujícími, nahlédnout do výuky či ochutnat jídlo z naší školní kuchyně. 

11.6.9.  Český den proti rakovině    

Středa 10. 5. 2017 byl dnem boje proti rakovině. Proběhla celonárodní veřejná 

sbírka, do které se zapojili opět 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. Tato charitativní akce se stala na naší škole 

již tradiční. 

 

 

11.6.10. Víkendové a prázdninové akce školní družiny 

Tradičně také školní družina a paní vychovatelky připravovaly ve školním roce 

2016/2017 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 2016/2017: 

 

 Lezecká aréna, sklepení, Městská věž v Jirkově 

Začátek školního roku a první sobotní akce školní družiny se konala v Jirkově. Děti si 

prohlédly městské sklepy a Městskou věž a v Nových Ervěnicích navštívili Lezeckou 

http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/17._9._2016_-_SD,_Lezecka_arena,_sklepeni_a_mestska_vez
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arénu. Dětem se výlet moc líbil a slíbily instruktorům v aréně, že se za nimi zase rády 

vrátí. 

 

 Podzimní prázdniny 

Podzimní prázdniny si žáci ze školní družiny vyjeli užít na hrad Haunštejn, kam 

s malými kufry a spacákem vyrazili hned ve středu ráno. Autobus je vysadil pod 

hradem. Se svými věcmi a spoustou jídla vyšlápli kopec k hradu a po ubytování začala 

pro všechny zábava a spousta legrace. Ve čtvrtek odpoledne se spokojení a unavení 

vrátili domů. Veliké poděkování od všech účastníků výletu pro paní kuchařky naší školní 

jídelny, které jim uvařily vynikající guláš. 

 

 Ředitelské volno 

V pátek 18. 11. 2016 školní družina využila ředitelského volna a žáci se svými 

vychovatelkami vyrazili do zábavního parku TOBOGA FANTASY. Tento park nabízí 

klouzačky, lanové centrum, bobovou dráhu, trampolíny, balónkové fontány, hřiště na 

fotbálek a spoustu jiných prima atrakcí.  

 

 Muzeum voskových figurín 

Pololetní prázdniny se vychovatelky se svými žáky rozhodly strávit v Praze v muzeu 

http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/31._10._2016_-_Podzimni_prazdniny
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/18._11._2016_-_Reditelske_volno
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/8._2._2017_-_Muzeum_voskovych_figurin
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voskových figurín. Děti se mohly vyfotografovat se známými osobnostmi a to nejen 

českými, ale i zahraničními. Potkat se mohli se sportovci, herci, zpěváky, prezidenty, 

spisovateli a dalšími osobnostmi, kterých je v muzeu necelých sto. Na počítači si tu 

také mohly děti vytvořit svou 3D figurínu. Dozvěděly se spoustu zajímavostí o výrobě 

voskových figurín, navštívily magickou laboratoř, kouzelné divadlo, plesový sál, svět 

Tomáše Bati, nebo staropražskou kavárnu. 

 

 Jarní prázdniny na Chatě Růžena 

V sobotu 25. 2. 2017 hned ráno vyrazili žáci ze školní družiny a jejich vychovatelky za 

dobrodružstvím na Chatu Růžena do Jiřetína pod Jedlovou. Byli mile překvapeni, že na 

ně v Jedlové čekaly ještě zbytky sněhu. Takže si první dva dny zařádili na prdelácích  a 

postavili sněhové iglú. Hráli fotbal, vybíjenou, plnili bojové hry a našlapali spoustu 

kilometrů (Tolštejn, Jedlová hora,…). Byli se vydovádět i v bazéně v Rumburku. Také 

s chutí tančili na diskotéce a karnevale. 

 

  Velikonoční prázdniny na Starých hradech 

Ve čtvrtek 13. 4. vyjela školní družina za dobrodružstvím  na Staré hrady, kde na ně 

čekala čertice Rozalinda, která je provedla tajemným okruhem Zámeckého 

pohádkového sklepení. Navštívili lesní a ledové království, pohádkovou hladomornu, 

čertovskou a vodnickou domácnost, rodinku starohradského obra Zelijáše, velkého 

draka Třífrňáka, palác plný skřítků a podzemní katakomby, kde jsou obří smaragdoví 

draci. Pak je čarodějnice Elvíra naučila na hradním nádvoří létat na koštěti.  

http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/8._3._2017_-_Jarni_prazdniny_na_Chate_Ruzena
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/20._4._2017_-_Velikonocni_prazdniny_na_Starych_hradech
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 Parníkem do ZOO Praha 

Na poslední větší výlet tohoto školního roku se žáci se svými vychovatelkami vypravili 

13. 5. 2017. Parníkem po Vltavě se dopravili do zoo. Při plavbě měli možnost sledovat 

krásu matičky Prahy (Národní divadlo, Karlův most a jiné památky).  

 

  Exkurze u hasičů 

V sobotu 17. 6. 2017 vyrazili žáci ze školní družiny na poslední akci tohoto školního 

roku. S ostatními družinami chomutovských škol byli pozváni na exkurzi k hasičům. 

Dozvěděli se, co obnáší práce hasiče, viděli „hasičárnu“ (učebna, posilovna, 

společenská místnost, ložnice, kuchyňka,…), prohlédli si auta, která potřebují hasiči ke 

své práci. 

 

 

 

 

 

 

 

http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/1._6._2017_-_Parnikem_do_ZOO_Praha
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/20._6._2017_-_Exkurze_u_hasicu
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11.6.11. Letní pobytové tábory 

Jako každý rok proběhl o prázdninách ve dnech 10. – 17. 7. 2017 školní tábor. 

Během pobytu probíhaly procházky po okolí s táborovým maskotem psem Olafem. Na 

Sychrově děti zámkem provedla princezna Lenka. Nádherný byl i zámek Hrubý Rohozec, 

z kterého se účastníci s chutí vydali pěšky naučnou stezkou do Turnova.  

Překvapením pro děti byly studentky zubního lékařství z Karlovy Univerzity, které 

je poučily jak správně pečovat o svůj chrup. Příjemné bylo dovádění a koupání v bazénu. 

Nechyběl ani karneval a vyhodnocení celého tábora, kde se rozdala spousta odměn. 

    

 

11.6.12. 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 2016/2017 se uskutečnily tyto akce: 

září 2015 Hostina s Karlem IV. 

   

 

říjen 2015 INTERNATIONAL YEAR OF PULSES, aneb 2016 - rok luštěnin 

   

http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/16._9._2016_-_Hostina_s_Karlem_IV.
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/3._11._2016_-_INTERNATIONAL_YEAR_OF_PULSES,_aneb_2016_-_rok_lustenin
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listopad 2015 Listopadová tradice Svatý Martin 

Listopadová ochutnávka v rámci třídních schůzek  

 

   

 

prosinec 2015 O medu  

 Voňavé pečení vrkočů  

     

 

leden 2016 Slunné italské dny v mrazivém lednu  

   

 

únor 2016  Není sýr, jako sýr 

Masopust 2017  

 

      

 

březen 2016 Březnové překvapení - KLOKAN 

   

http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/14._11._2016_-_Listopadova_tradice_Svaty_Martin
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/28._11._2016_-_Listopadova_ochutnavka
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/15._12._2016_-_O_medu
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/20._12._2016_-_Vonave_peceni_vrkocu
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/6._2._2017_-_Slunne_italske_dny_v_mrazivem_lednu
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/4._4._2017_-_Neni_syr,_jako_syr
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/4._4._2017_-_Masopust_2017
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/4._4._2017_-_Breznove_prekvapeni_-_KLOKAN
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duben 2016  Zpět ke kořenům 

   

 

květen 2016 Květnové CRUMBLE  

  

  

červen 2016 Červnové vitamíny v podobě smoothie 

       

 

 

12. Hodnocení činnosti předmětových komisí 

 

12.1.1. Hodnocení metodického sdružení 1. stupně 

Během školního roku 2016/17 došlo k 7 schůzkám MS, kterých se zúčastňovaly 

i pí ředitelka V. Nováková a pí zástupkyně pro 1. stupeň A. Nazarčíková.  

Programem vždy bylo řešení daných problémů a organizačních záležitostí /vedení 

dokumentace, učebnice, postup při vypracovávání zpráv na OSPOD, plavecký výcvik, 

kulturní akce, projektové dny, informace k šablonám, zápis do 1 třídy, výchovné problémy, 

účast na prezentacích školních pomůcek/. Dále pak úzká spolupráce s ŠPP a speciálním 

pedagogem pí. K. Homolovou.  

http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/31._5._2017_-_Zpet_ke_korenum
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/26._6._2017_-_Kvetnove_CRUMBLE
http://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/26._6._2017_-_Cervnove_vitaminy_v_podobe_SMOOTHIE
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Podrobně byla probrána organizace závěru školního roku včetně aktivit 

jednotlivých tříd, informace k pedagogické intervenci, příprava organizace školního roku 

2017/18.  

12.1.2. Předmětová komise ČJ - D -  VKO - SVS 

Na začátku školního roku 2016/17 došlo ke sloučení předmětových komisí 

českého jazyka a dějepisu. Důvodem byl odchod předsedkyně PK D Mgr. Aleny Heráňové 

do starobního důchodu.  

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, Mgr. Michaela Kučerová, Ing. Daniela Reinerová, Mgr. Petra 

Niederová, Mgr. Simona Fottrová.  

Úkoly stanovené na začátku školního roku byly splněny. Naši žáci vzorně 

reprezentovali školu v okresním kole olympiády z českého jazyka, dějepisu, v soutěži 

finanční gramotnosti. Pravidelně jsou zajišťována divadelní představení v Mostě.  

Nutno vyzdvihnout spolupráci mezi vyučujícími. Fungují vzájemné hospitace a 

konzultace.  V tomto trendu budeme pokračovat i nadále. 

 

12.1.3. Předmětová komise cizích jazyků 

Předmětová komise cizích jazyků se sešla 3x během školního roku 2016/2017 ve 

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

Dagmar Skálová, Mgr. Irena Šenfeldová, Mgr. Hana Krákorová, Mgr. Alena Šustrová, 

Mgr. Pavla Hlavatá (nahrazena Mgr. Michaelou Vildovou), Jana Olišarová, Mgr. Simona 

Fottrová, Mgr. Michaela Kučerová a Mgr. Petra Niederová.  

Setkání probíhalo na profesionální úrovni. Rovnoměrně byly rozděleny pracovní 

aktivity. Naplánované činnosti byly splněny. Fungují vzájemné hospitace a konzultace. 

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

olympiád. 

 

12.1.4. Předmětová komise M - F - Z - Inf 

Předmětová komise se sešla za školní rok 2016/2017 celkem dvakrát ve složení:  

 předseda předmětové komise: Mgr. Dagmar Sochorová  

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

Dana Reinerová, Mgr. Jaroslava Čihařová, Mgr. Hana Krákorová, Mgr. Olga Hrudková,  

Mgr. Josef Karhan, Mgr. Michaela Jarešová  
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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.  

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.  

12.1.5. Předmětová komise Ch - Př – Pč - VkZ 

Předmětová komise se sešla ve školním roce 2016/17 celkem 2x ve složení Mgr. 

Pavlína Jakabová (Ch/ Př/ Pč/ VkZ), Mgr. Simona Fottrová (VkZ), Mgr. Michaela Jarešová 

(Pč), Mgr. Jiří Sajner (Pč), Michaela Šachová. V průběhu roku došlo ke změně ve složení 

předmětové komise, pí Jakabová odešla na mateřskou dovolenou, vedení dočasně 

převzala ředitelka školy V. Nováková. 

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, Mini Globe Games – Gymnázium Kadaň.  

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

okolí školy. 

 

12.1.6. Předmětová komise VV - HV 

Výtvarná výchova kladla důraz na tvůrčí činnost žáků. Výuka probíhala podle 

tematických plánů jednotlivých ročníků v souladu se ŠVP. Žáci měli k dispozici odbornou  

učebnu výtvarné výchovy. V letošním školním roce byla učebna vybavena zpětným 

projektorem a novými skříněmi. Žáci 6. a 7. ročníku měly výtvarnou výchovu ve 

dvouhodinových blocích 1 týdně, žáci 8. a 9. ročníku měli 1 hodinu týdně. Žáci se zájmem 

o výtvarnou výchovu nebo talentovaní žáci měli možnost v 9. ročníku navštěvovat povinně 

volitelný předmět Výtvarné činnosti v rozsahu 2 hodiny 1 x týdně. Výuka byla realizována 

také v učebně informatiky nebo ve veřejném prostoru (škola v přírodě). Žáci se podíleli ve 

spolupráci s předmětem webový design na tvorbě plakátu školního výletu do Drážďan, 

podíleli se na výzdobě školy, zúčastnili se soutěže Jirkovská paleta, své dovednosti 

uplatnili v řadě školních projektů.  

V rámci hudební výchovy se žáci zapojili také do různých vystoupení, kdy výborně 

reprezentovali školu na veřejnosti. Již tradicí se stala vystoupení v rámci akce 
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Chomutovské Vánoce či vystoupení v Domově pro seniory v Jirkově na Mládežnické. 

V rámci nového volitelného předmětu hudebně – dramatický seminář nacvičili také 

vystoupení na Fesťáček. 

V příštím školním roce bude vedení školy usilovat o další dovybavení třídy VV.    

12.1.7. Výchovné poradenství a poradenství k volbě povolání 

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

2016/17 na starost Mgr. Olga Hrudková, v 2. pololetí pak Mgr. Jiří Sajner. Oba výchovní 

poradci mají splněné kvalifikační předpoklady pro funkci výchovného poradce.  Kariérové 

poradenství koordinoval po celý rok Mgr. Jiří Sajner, předmět volba povolání na 2. stupni 

vyučovala ředitelka školy Ing. Vladimíra Nováková. 

Konzultační hodiny pro rodiče byly stanoveny na úterý od 14.00 do 16.00 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. 

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

pracovníky školy. Problémy jednotlivých žáků jsme se snažili řešit ve vzájemné 

spolupráci. Hledali jsme optimální řešení při problémech s učením či chováním žáků. 

Trvalým problémem zůstávala i v tomto školním roce špatná komunikace s některými 

rodiči, u jejichž dětí docházelo k porušování školního řádu, zapomínání pomůcek, 

nepřipravenosti na vyučování, záškoláctví (ve většině případů se jedná o tzv. skryté 

záškoláctví, kdy děti 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 v 11 případech na I. stupni a v 9 

případech na II. stupni školy.  V několika případech se VP zúčastnil i pohovorů s rodiči.  

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). 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. 2017. 
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Žáci školy navštívili vybrané střední školy v rámci „Dnů otevřených dveří“ i jako 

součást projektu technického vzdělávání. Zajistili jsme účast na výstavě Vzdělávání 

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

Hospodářskou komorou.  Výchovný poradce se zúčastnil ve školním roce 2016/2017 

několika akcí dalšího vzdělávání.  

S žáky 8. tříd jsme navštívili prostory AGT Chomutov se sídlem v Jirkově, kde si 

prohlédli vybavenost jak učeben, tak i dílen této školy.  Žáci 9. tříd s ambicemi studovat na 

SŠ absolvovali prohlídku SPŠ v Chomutově s výkladem p. ředitele J. Laciny. 

 Do budoucna je třeba zvýšit spolupráci s OSPOD v Chomutově, aby nedocházelo 

ke skrytému záškoláctví, což se v letošním školním roce příliš nedařilo.    

 

12.1.8. Hodnocení Školního poradenského pracoviště 

V tomto školním roce byly poskytovány služby školního speciálního pedagoga 

v plné šíři-  diagnostické, intervenční, metodické a konzultační, preventivní a osvětové 

činnosti. Žáci, u nichž byly po úvodní pedagogické a screeningové speciálně-pedagogické 

diagnostice patrné znaky speciálních vzdělávacích potřeb, jsou již v předstihu komplexní 

diagnostiky v ŠPZ zařazeni do režimu podpůrné péče na škole a je jim většinou 

vypracován plán pedagogické podpory. Ve školním roce 2016/2017 plán pedagogické 

podpory byl vypracován 11 žákům školy – nejčastějším důvodem byly potíže v písemném 

projevu a čtenářském výkonu, potíže s koncentrací pozornosti a také školní neprospěch. 

V tomto školním roce jsme nadále využívali jako podpůrné opatření 2 pomocné 

asistentky pedagoga ve třídách, kde školní speciální pedagožka vytipovala zvýšený počet 

žáků vyžadujících vyšší podporu než je standardně zajištěna pedagogem. Nadále byla 

realizována také podpora pro asistenty pedagoga, pokračovala metodická intervizní 

setkání pravidelně 1x měsíčně.  

Školní speciální pedagog se rovněž věnoval cílové skupině pedagogů. Je jim 

nabízen servis formou metodických konzultací, zajištění vzdělávacích aktivit – v tomto 

školním roce proběhla 1 vzdělávací akce – „Osobní bezpečí“ – pro třídní učitele jako 

podklad pro třídnický den. V letošním školním roce se opět školní speciální pedagožka 

účastnila zápisů do 1. tříd.  

Školní speciální pedagog také intenzivně spolupracuje se školním metodikem 

prevence, se kterým mj. koordinuje preventivní aktivity na škole. Na žádost třídních učitelů 

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

pozitivního klimatu v třídním kolektivu. V několika třídách také proběhla diagnostika 

třídního kolektivu zaměřená na měření klimatu a diagnostiku vztahů ve třídě. Školní 
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speciální pedagog zajišťoval preventivní program při adaptačních kohezivních výjezdech 

žáků 6. ročníků. Ve spolupráci se školním metodikem prevence zajišťovala školní 

speciální pedagožka také projektový den zaměřený na prevenci rizikového chování – 

osobní bezpečí a podílela se na vedení peer aktivistů.  

Školní speciální pedagog koordinuje péči o žáky se speciálními potřebami, 

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

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

pedagoga je využíván také žáky, zákonnými zástupci, asistenty pedagoga a pedagogy 

žáků se zjištěnými speciálními potřebami ve 2-5. stupni podpory.  

Konzultace se školním speciálním pedagogem v letošním školním roce také hojně 

využívali zákonní zástupci v rámci třídních schůzek, konzultačních dnů, Dne otevřených 

dveří atd. 

V tomto školním roce byl velký zájem o vyšetření profesní orientace – podpora při 

volbě další vzdělávací cesty po ukončení základní školy – celkem tuto službu využilo 45 

žáků 9. a 8. ročníků. V rámci preventivních aktivit proběhl pro zájemce z řad žáků 9. 

ročníků preventivní program „ Efektivní styly učení“.  

V závěru školního roku třídní učitelé 3. – 7. ročníků vytipovali 20 žáků, u nichž je 

předpokládáno mimořádné nadání, a byla realizována se souhlasem zákonných zástupců 

diagnostika těchto žáků sdružením MENSA ČR.  

 

Metodické, vzdělávací a osvětové činnosti 

 Metodické vedení asistentů pedagoga a pomocných asistentů pedagoga 

 Podpora při vypracování IVP, PLPP 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků 

 Metodická podpora pro pedagogy školy 

 Konzultační činnosti pro zákonné zástupce 

 

Diagnostické činnosti 

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

 speciálně-pedagogické vyšetření – zjištění oslabených oblastí, zjištění efektivního 

stylu učení 

 etopedická diagnostika 

 screeningy ve třídách (zejména v 1. ročnících) 
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Preventivní činnosti 

 preventivní programy všeobecné primární prevence 

 preventivní programy selektivní primární prevence 

 zjišťování klimatu třídy a sociometrické mapování 

 adaptační a kohezivní pobyty žáků 

 třídnické dny 

 projektový den 

 

Intervenční činnosti 

 Reedukační činnost SPU 

 Intervenční podpora žáků s výchovnými a kázeňskými potížemi 

 Intervenční podpora žáků s osobnostními a adaptačními potížemi 

 

12.1.9. Hodnocení školního metodika prevence 

V letošním školním roce 2016/2017 převzal činnost školního metodika prevence po Mgr. 

Markétě Gärtnerové Mgr. Josef Karhan. 

 Prvním úkolem, který bylo zapotřebí splnit, bylo sepsání Minimálního preventivního 

programu pro tento školní rok a aktualizování dalších dokumentů školy, které úzce 

s prevencí souvisí. V součinnosti s dalšími kolegy, vedením školy a školní speciální 

pedagožkou vznikl Minimální preventivní program, jehož hlavní cíle měly reagovat na 

aktuální potřeby školy, žáků a učitelů. 

 Mezi dalšími důležitými administrativními úkony patřilo zhodnocení a vyúčtování 

projektu Prevence 2016 a zároveň vytvoření nového projektu Prevence na rok 2017, díky 

kterému můžeme čerpat finanční prostředky na aktivity s preventivním zaměřením.  

 Cenným úspěchem se stalo schválení žádosti o poskytnutí finančních prostředků 

v rámci dotačního programu Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2017. 

Náš projekt nese název „PEEŘI V AKCI“ a je zaměřen na činnost peeristů (vybraní žáci 

naší školy, kteří zpracovávají pod vedením metodika prevence a speciální pedagožky 

různá témata s problematikou rizikového chování a prezentují je svým spolužákům). 

Peeristé se v letošním školním roce pravidelně setkávali a podíleli se mimo jiné na 

přípravě a realizaci některých projektových dnů, které na škole proběhly. 

 Primární prevenci se dařilo realizovat i díky akcím, které v tomto roce proběhly. 

Mezi nejvýznamnější řadím programy Krajského zdravotního ústavu Ústí nad Labem 

„Reprodukční zdraví“ a „Mít své tělo ráda“, které byly určeny žákům 8. a 9. tříd, 

dlouhodobý preventivní program rizikového chování „Druhý krok“, jež zajišťuje Mgr. 

Karolina Homolová, školní speciální pedagožka. Tímto programem prošli žáci 2. a 3. tříd. 
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V 6. třídách se konaly kohezní výjezdy, jejichž nedílnou součástí je právě prevence 

rizikového chování sociálně patologických jevů, žáci tak mají možnost nejen utužit 

kolektiv, ale také se seznámit s riziky, které je mohou ohrožovat dennodenně v jejich 

životech. Každoročně se nám daří uskutečnit jeden projektový den s preventivní 

tematikou. V letošním školním roce nesl projektový den název „Hazard a risk, sláva a 

zisk?“. Řešil otázku nejen gamblingu, ale i riskování v oblasti zdraví, vztahů a chování. 

 Jako metodik prevence v letošním školním roce řešil p. Karhan občasné konflikty 

mezi jednotlivými žáky, žáky a učiteli, ale také mezi rodiči a učiteli. Z jednání byly sepsány 

záznamy, které jsou součástí Záznamníku metodika prevence. V úvodní charakteristice 

školy, kterou nalezneme v Minimálním preventivním programu, se píše o možných 

rizicích, které žáky v této oblasti mohou ohrožovat. Bohužel musíme konstatovat, že se ve 

školním prostředí setkal s velkou většinou z nich. Bylo potřeba řešit chování žáků, které 

neslo znaky šikany, záškoláctví, kyberšikanu, která vzhledem k novým technologiím je 

stále rozšířenější, vandalismus, užívání návykových látek, agresivní chování ke 

spolužákům a učitelům. Tato pestrá škála sociálně patologických jevů je bohužel 

aktuálním stinným odrazem společnosti. Škola se snaží využívat všech dostupných 

prostředků, aby předešla těmto rizikovým situacím. Největší síla je v informovanosti, tudíž 

se snažíme, aby se veškeré důležité informace v oblasti rizikového chování dostaly nejen 

k žákům, ale také k učitelům. 

 V některých případech bylo zapotřebí pracovat nejen s jednotlivci, ale s celými 

třídními kolektivy. Ve spolupráci s Mgr. Karolinou Homolovou jsme uskutečnili intervenční 

programy ve třídě V. C a VI. C. 

 Do správy metodika spadá také schránka důvěry, která v předešlých letech nebyla 

příliš využívána. V letošním školním roce jsem zpracovával 5 zpráv. Některé z nich bylo 

možné konzultovat přímo s pisatelem, na zbylé, které byly anonymní, jsem odpovídal 

prostřednictvím dopisu, který byl vyvěšen na nástěnce u schránky důvěry. Tyto mé 

odpovědi musely být pojaty ovšem velmi obecně, abych nenarušil anonymitu autorů. 

 P. Karhan by rád ocenil spolupráci s preventivními týmy ostatních základních škol, 

která probíhá v rámci setkávání preventivních týmu. Na tomto setkání dochází k výměně 

zkušeností a seznámení s vhodnými metodami práce a novinkami v oblasti primární 

prevence. Právě z těchto sezení lze čerpat materiál a nápady pro práci s našimi žáky. 

 Činnost metodika prevence na sídlištní škole, jejíž kapacita je 660 žáků, je časově 

velmi náročná a obsáhla, ale je důležitou součástí při naplňování výchovně vzdělávacích 

cílů. Navíc přesahuje hranice školních lavic a ukazuje žákům, jak se zachovat v situacích, 

které je mohou v běžném životě potkat.  
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12.1.10. 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 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 

mnoho aktivit zaměřených nejenom na EVVO problematiku.  

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

v Kadani, Litvínovský Choroš. Během roku se opět uskutečnil sběr papíru, pet víček a 

hliníku. Ve škole jsou také umístěny kontejnery na tříděný odpad, které žáci a 

zaměstnanci školy využívají.   

 

13.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti prováděné ČŠI 

V roce 2016 se naše škola zúčastnila hlavního šetření PIRLS. Výsledky tohoto 

zjišťování jsou přílohou výroční zprávy školy.  

 

14.  Základní údaje o hospodaření školy 

Škola je příspěvkovou organizací a hospodaří s příspěvkem na provoz od 

zřizovatele a s příspěvkem na přímé náklady z krajského úřadu. 

Finanční hospodaření se nekryje časově se školním rokem.  

ROZPOČET pro rok 2016 činil 5 126 000,- Kč a pro rok 2017  5 196 000,- Kč. 

Podrobné čerpání finančních prostředků v příloze: 

příloha  3:  Účetní závěrka k  31. 12. 2016 

příloha  3 a:  Rozbor hospodaření k  31. 12. 2016 

příloha  4:  Účetní závěrka k  30. 6. 2017 

příloha  4 a:  Rozbor hospodaření k 30. 6. 2017 
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Sponzorské dary ve školním roce 2016/2017 

datum Dárce účel Kč 

20.9.2016 Šťastná, Chomutov financování vzdělávání 7 306,00    

20.9.2016 Křížová, Chomutov financování vzdělávání 7 025,00    

20.9.2016 Linhartová, Jirkov financování vzdělávání 7 306,00    

20.9.2016 Hlavatá, Most financování vzdělávání 5 684,00    

20.9.2016 Krobová, Chomutov financování vzdělávání 5 481,00    

20.9.2016 Janurová, Chomutov financování vzdělávání 5 481,00    

20.9.2016 Kopecká, Spořice financování vzdělávání 5 880,00    

20.9.2016 Hüblová, Chomutov financování vzdělávání 5 880,00    

20.9.2016 Šustrová, Chomutov financování vzdělávání 6 090,00    

20.9.2016 Kořínková, Chomutov financování vzdělávání 2 232,00    

20.9.2016 Kulianu, Chomutov financování vzdělávání 2 046,00    

20.9.2016 Preibischová, Chomutov financování vzdělávání 2 232,00    

20.9.2016 Šenfeldová, Vysoká Pec financování vzdělávání 4 250,00    

20.9.2016 Kučerová, Chomutov financování vzdělávání 2 125,00    

20.9.2016 Skálová, Chomutov financování vzdělávání 13 969,00    

20.9.2016 Fottrová, Chomutov financování vzdělávání 19 928,00    

20.9.2016 Olišarová, Chomutov financování vzdělávání 15 800,00    

20.9.2016 Niederová, Kadaň financování vzdělávání 10 773,00    

20.9.2016 Jarešová, Chomutov financování vzdělávání 11 124,00    

20.9.2016 Nazarčíková, Chomutov financování vzdělávání 1 625,00    

20.9.2016 Čihařová, Chomutov financování vzdělávání 11 221,00    

28.11.2016 Hlavatá, Březno financování vzdělávání 4 816,00    

21.12.2016 Svaz Němců, Chomutov 
pozvávací zájezd do 
Drážďan 3 655,00    

27.1.2017 Autoškola OMEGA Chomutov jarní dětský tábor 3 000,00    

2.2.2017 Jindřich Kopecký, Chomutov lyžařský výcvik 5 000,00    

6.2.2017 František Žikeš, Chomutov lyžařský výcvik 13 000,00    

8.2.2017 Alena Šustrová, Chomutov vzdělávání 4 988,00    

10.2.2017 
Alena Nazarčíková , Mgr., 
Chomutov vzdělávání 3 440,00    

22.2.2017 
Michaela Jarešová, Mgr., 
Chomutov vzdělávání 3 440,00    

18.5.2017 Kolenčík věcný dar - Fesťáček 14 000,00    

28.6.2017 Fottrová S., Vršovců 1101/20 vzdělávání 4 464,00    

    celkem 213 261,00    

     

15.  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Škola se v průběhu roku 2016/2017  do podobných programů nezapojila. 
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16.  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

vzdělávání 

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

celoživotního učení neuskutečňuje a neorganizuje. 

 

17.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

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

Chomutova částku ve výši 46 000,- Kč. Veškeré prostředky byly využity na prevenci 

sociálně patologických jevů.  

Dne 11. 5. 2017 na základě žádosti o finanční dotaci získala škola neinvestiční 

dotaci ve výši 23 300,- Kč od Ústeckého kraje v rámci programu „Prevence rizikového 

chování v Ústeckém kraji v roce 2017“. Veškeré prostředky byly využity na prevenci 

rizikového chování. 

Dne 21. 3. 2017 bylo schváleno poskytnutí dotace č. 16_022/0003709-1 v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OPVVV) ve výši 1 223 173,- 

Kč. Tyto prostředky může škola využívat v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 na: 

 rozvoj čtenářské, matematické a jazykové gramotnosti – vzdělávání pedagogů 

v rozsahu 32 hodin; 

 doučování žáků ohrožených školním neúspěchem; 

 inkluzivní vzdělávání vedení školy v rozsahu 56 hodin; 

 inkluzivní vzdělávání pedagogického sboru v rozsahu 3 x 8 hodin; 

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

 

Naplánované aktivity jsou uskutečňovány průběžně, předpokládaný konec čerpání 

finančních prostředků je 31. 12. 2018. 

Dne 11. 5. 2017 škola získala dotaci ve výši 79 940,- Kč s názvem „Bezpečné 

klima na ZŠ Březenecká v Chomutově“, č. PRCH-IPBK-0050/2017. Účelem dotace je 

podpora aktivit přispívajících k nastolení a rozvoji bezpečného klimatu školy, zejména 

prostřednictvím aktivit zaměřených na vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků. 

Aktivity budou probíhat od srpna do října 2017.  
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Škola získala dotaci z prostředků Státního fondu životního prostředí na pobyt 80 

žáků 5. a 8. ročníku v roce 2016 a 2017 v rámci environmentálního vzdělávání v Krušných 

horách ve výši 163 751,- Kč. Všechny pobyty byly uskutečněny v obci Mariánská a splnily 

podmínky poskytnuté dotace. 

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

pracovní pozice: 

 pomocník v kuchyni – 1. 12. 2016 – 30. 6. 2017 

 pomocný asistent pedagoga, 4 pracovní místa – 1. 5. 2015 – 31. 1. 2017 

 pomocný pracovník ve vzdělávacím zařízení – 1. 10. 2016 – 31. 12. 2017 

 pomocný asistent pedagoga – 1. 2. 2017 – 31. 12. 2017 

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.  

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

plnění úkolů ve vzdělávání 

 

18.1. SRPDŠ - Sdružení rodičů, přátel dětí a školy 

Také ve školním roce 2016/2017 nadále při škole pracovala tato dobrovolná 

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

Funkci předsedy SRPDŠ vykonával Ing. Vilém Hlaváček. Na poslední schůzce zástupců 

SRPDŠ byla předsedkyní nově zvolena Kateřina Vyhlasová.  

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. 
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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 

stanoviska, přijímá nápravy. V případě časté neúčasti některých jednotlivých rodičů je 

vyzývá k návštěvě školy. 

Ve školním roce 2016/2017 se konaly pravidelné konzultace pro rodiče, konají se 

pravidelně první úterý v měsíci.  

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

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

sporadický kontakt. 

18.2. Odborové organizace 

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

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

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

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

vyjádřit své připomínky k organizačním záležitostem.  

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

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

18.3. Školská rada 

viz bod 1.1 

18.4. Další partneři 

Škola pravidelně spolupracuje i s dalšími organizacemi, jejichž služeb využívá 

k obohacení a zpestření výuky. 

 

Mezi ně patří například: 

 Městská policie Chomutov 

 Městské divadlo Chomutov 

 Městské divadlo Most 

 Autoškola Omega 

 Podkrušnohorský zoopark 
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 Asociace školských sportovních klubů 

 Asociace Sport a pohyb dětem 

 Veselá věda 

 Informační centrum Severočeských dolů a.s. 

 Základní umělecká škola TGM 

 Dům dětí a mládeže  

 Středisko kulturních a knihovnických služeb 

 Kultura a sport Chomutov 

 Magistrát města Chomutova 

 Úřad práce ČR 

 Okresní hospodářská komora Chomutov 

 Věznice Všehrdy 

 Střední školy z Chomutova, Mostu, Litvínova, Lounska 

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

 

19.  Komentář 

Pro komplexní hodnocení školního roku 2016/2017  je zapotřebí vnímat všechny 

aspekty, které do chodu školy zasahují a ovlivňují jej, tedy spolupráci pedagogů, ostatních 

zaměstnanců školy, žáků, rodičů i veřejnosti.  

Propojení všech těchto součástí není vždy jednoduché, přesto se nám daří 

vytvářet vhodné podmínky pro funkčnost celého systému. Jedná se nejen o kvalitní výuku, 

ale také o zajištění vhodného prostředí pro všechny zúčastněné.  

Naší snahou je nabídnout žákům dostatek aktivit nad rámec výuky, modernizovat 

prostory školy, zajistit dostatečné vybavení učeben kvalitní didaktickou technikou. 

 V uplynulém školním roce jsme pro žáky 2. stupně obnovili nabídku povinně 

volitelných předmětů, spolupracujeme např. s pedagogem ze SPŠ a VOŠ Chomutov. 

Pravidelně se konají již druhým rokem tematické dny zaměřené na poznávání kultur jiných 

zemí, letos jsme zamířili do Německa. Zde bych vyzdvihla prohloubení spolupráce se 

speciální školou v německém Marienbergu. Úspěšnou akcí je již tradiční Fesťáček, který 

se stává stále oblíbenějším nejen mezi žáky, ale také rodiči a absolventy. Ti se rádi na 

podobné akce do školy vracejí. 

Podařilo se zrekonstruovat další část vnitřních prostor školy, čímž jsme opět zlepšili 

pracovní prostředí nejen pro žáky, ale také pro zaměstnance školy. 
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Jsem potěšena, že přes značnou pracovní vytíženost a odpovědnost pedagogové 

stále nalézají chuť a sílu pracovat nad rámec svých povinností při organizaci a realizaci 

mimovýukových aktivit, které často nemohou být náležitě finančně ohodnoceny.  Za to jim 

patří velký dík.  

Velké poděkování však patří také provozním zaměstnancům školy a školní jídelny. 

Jsou to právě oni, kteří se podílejí na vytváření ideálního zázemí pro práci svých kolegů.  

V příštím školním roce bychom rádi navázali na úspěchy a tradice školy. Pevně 

věřím, že bude stejně úspěšný jako školní rok minulý.  
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20. Přílohy 

Příloha č. 1 .............................  Přehled prospěchu školy za 1. a 2. pol. šk. r. 2016/2017 

Příloha č. 2………………..………Souhrnná statistika tříd za 1. a 2. pol. šk. r. 2016/2017 

Příloha č. 3  .................................................................... Účetní závěrka k  31. 12. 2016 

Příloha č. 3 a  .......................................................... Rozbor hospodaření k 31. 12. 2016 

Příloha č. 4 ……………………………………………………Účetní závěrka k  30. 6. 2017 

Příloha č. 4 a  ............................................................ Rozbor hospodaření k 30. 6. 2017 

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

Příloha č. 6  ................................................................................ PIRLS výsledky šetření 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne 10. 10. 2017. 

 

V Chomutově dne 9. 10. 2017 

   

 

 

  

 Zpracovala a předkládá: 

    

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

  Ing. Vladimíra Nováková 

                                                    ředitelka školy 


