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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 2018/2019 

se vyučovalo ve 27 třídách, kapacita školy byla plně využita.    

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

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

bezproblémový pohyb po celé budově školy a plnohodnotné zapojení do všech vyučovacích 

předmětů a dalších aktivit školy. 

Ve školním roce 2019/2020 měla škola 73 (vč. 2 pracovnic na rodičovské dovolené) 

zaměstnanců. Dále počty uvádím bez pracovnic na rodičovské dovolené. Pedagogických 

pracovníků bylo 54, z toho  nekvalifikovaní, kteří si kvalifikaci v současné době doplňují. Na 

1. stupni působilo 15 vyučujících, na 2. stupni 20 vyučujících. Mezi pedagogické pracovníky 

patří vedení školy (ředitelka školy, zástupce  ŘŠ pro 1. st., zástupce ŘŠ pro 2. st.), 6 

vychovatelek školní družiny a 10 asistentek pedagoga. 19 pracovníků je nepedagogických, 

jedná se o 3 THP zaměstnance, školníka, 7 uklízeček a 6 zaměstnanců školní jídelny. 

Bohužel vzhledem k tomu, že Úřad práce v Chomutově v současné době nedisponuje 

finančními prostředky pro dotaci na pracovní místa pracovníků ve školství, museli jsme 

spolupráci s Úřadem práce přerušit a v tomto školním roce jsme žádné finanční prostředky 

nevyužili. Pevně věřím, že Úřad práce v budoucnu přehodnotí své projekty a spolupráce 

bude obnovena, neboť je pro školu 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 2019/2020 navštěvovalo k 30. 9. 2019 naši školu 628 žáků, z toho 

353 žáků na 1. stupni, 275 na 2. stupni. Z celkového počtu bylo žáků se SVP. Některým z 

těchto žáků jsou po dobu vyučování k dispozici asistentky pedagoga, které se jim 

ve vyučovacích hodinách soustavně věnují, přistupují k jejich potřebám individuálně, 
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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 

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. Byly zavedeny tzv. třídnické dny, které mohou třídní učitelé využívat 

nejen pro řešení třídnických záležitostí, ale ve spolupráci s ŠPP také řešit aktuální 

mimořádné situace a z nich plynoucí problémy. Velmi si ceníme práce, kterou na půdě školy 

toto pracoviště vykonává. Bohužel, na škole již nepůsobí speciální pedagog, který byl 

hrazen z projektu OPVVV – Šablony II. Mgr. Karolina Homolová se rozhodla svou činnost 

ukončit a věnovat se jiné práci. V současné době však na trhu práce není dostatek 

kvalifikovaných speciálních pedagogů, a proto se nám nepodařilo Mgr. Homolovou 

nahradit. Naším cílem je zajistit spolupráci s jiným speciálním pedagogem. 

Škola v tomto školním roce opět uskutečnila řadu oprav. V době hlavních prázdnin 

byla zrekonstruována dívčí umývárna včetně sprch a převlékárny u tělocvičen.  Dále pak 

byly zrekonstruovány podlahové krytiny ve všech odděleních školní družiny, kdy byly trvale 

položené koberce nahrazeny linoleem. Tato krytina odpovídá přísným hygienickým 

požadavkům. Standardně byly opraveny a vymalovány stěny dle aktuálních potřeb učeben. 

Škola se zapojila do dvouletého projektu Města Chomutova Výzva č. 47, v rámci 

kterého byly zrekonstruovány dvě stávající učebny informatiky. Na jejich místě vznikly 

moderně vybavené učebny cizích jazyků a informatiky, kapacita každé z učeben se navýšila 

z 16 na 24 míst. Učebny jsou vybaveny moderními počítači umístěnými v tzv. hnízdech po 

čtyřech, čímž vzniká prostor pro samostatnou práci. Dále pak lze využívat novou interaktivní 

tabuli s projektorem. Součástí rekonstrukce těchto učeben byl také vznik nové servrovny 

na místě didaktického kabinetu. Dále pak prošlo renovací školní poradenské pracoviště, 

které je k dispozici pro jednání s žáky, zákonnými zástupci či orgány péče o dítě. Kromě 

jazykových učeben prošla rekonstrukcí také školní dílna určená pro výuku pracovních 

činností žáků 1. i 2. stupně. I zde je nově umístěna interaktivní tabule a velké množství 

regálových zařízení. V rámci rekonstrukce učeben vznikly nové sanitární koutky a dvě nové 

bezbariérové toalety. 
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V Operačním programu Výzkum, věda a vzdělávání (Šablony II.) získala škola 

finanční částku ve výši 1 559 366,- 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 

inkluzi, osobnostní rozvoj pedagogů, klub zábavné logiky či doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem. Část finančních prostředků, např. financování speciálního pedagoga 

či doučování, jsou čerpány průběžně již od 1. 1. 2019 a škola bude tyto finanční prostředky 

využívat po dobu dvou let do 31. 12. 2020.  V rámci tohoto Operačního programu bylo 

možné poprvé do jeho využití zapojit také školní družinu, čehož naše škola využila. 

Vychovatelky se zapojí do vedení čtenářského klubu či klubu zábavné logiky, dále pak do 

sebevzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti, ICT či osobnostního rozvoje.  

S místní akční skupinou (MAP) trvá velmi úzká spolupráce jak ze strany vedení 

školy, tak některých vyučujících. Kromě toho, že se aktivně zapojujeme do činností 

pracovních skupin a předmětových komisí, využíváme nabídky MAP v oblasti dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků či aktivit pro žáky. 

Jsme aktivním účastníkem jednání s Agenturou pro sociální začleňování, která také 

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

Tato spolupráce trvá již třetím rokem, bohužel zatím nedošlo k dalšímu jednání cílenému 

k získání požadovaných finančních prostředků. 

V současné době jsou prostory školy vytížené. Vyučování probíhá jak v kmenových, 

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

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

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

využívat vybudované hřiště s herními prvky.  

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

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

aktivity sportovním organizacím či zájmovým klubům. 

Škola disponuje školním pozemkem včetně částečně vytápěného skleníku. Jeho 

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

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

pedagogové v rámci výuky i školní družina.   
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Školní družina měla ve školním roce 2019/2020 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 prodej 

dopoledních svačinek. Zájem o zdravé svačiny neustále roste. Jednou týdně poskytujeme 

žákům možnost výběru ze dvou obědů. 

V průběhu celého školního roku měli žáci každodenní příležitost zakoupit si 

dotované mléko či mléčné výrobky. Škola je i nadále zapojena do projektů Ovoce do škol a 

Mléko do škol, zdarma dostávají všichni žáci školy jednou za týden ovoce a mléko. 

Ve školním roce 2019/2020 probíhala spolupráce v rámci pedagogické praxe 

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

podnikatelské školy v Mostě, ale také s Červeným křížem či Pedagogicko – psychologickou 

poradnou v Teplicích, které je spolupořadatelem studia pro asistenty pedagoga.  Rádi se 

studenty všech typů škol spolupracujeme a velmi nás těší jejich zájem pracovat na naší 

škole.  

V prostorách školy umožňujeme organizovat vzdělávací semináře či setkání 

různých předmětových komisí působících na jednotlivých základních školách v Chomutově. 

Tělocvičny škola pronajímá pro zájemce o sportovní aktivity jak dětí a mládeže, tak 

dospělých. 

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

školy – harmonický rozvoj každého jedince jako individuality. 

 

1.1. Údaje o školské radě 

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

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

školské rady vydaným pro základní školy zřizovanými Statutárním městem Chomutov dne 

1. 9. 2005 byla při škole zvolena školská rada. Rada se schází pravidelně, alespoň 2x ročně. 

Na svá jednání jsou zváni také zástupci vedení školy. Dne 23. 11. 2017 se konaly volby do 

školské rady. Nové složení školské rady je následující: 
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Pedagogické pracovníky zastupuje:  Mgr. Jana Saloňová 

      Mgr. Lenka Linhartová 

Zákonné zástupce zastupuje:  Ing. PhDr. Zdeněk Hejna  

 Bc. Kamila Lísová 

Zřizovatele zastupuje:  Ing. Miloň Houda 

     Mgr. Andrea Fricová 

Ve školním roce 2019/2020 se školská rada sešla jednou, z důvodu vyhlášené 

celostátní karantény probíhala po 11. březnu 2020 všechna jednání a hlasování per rollam.  

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

v rámci svých možností pomáhají.  

 

2. Organizace výuky 

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

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

identifikátor zařízení:  600 077 390. 

Škola má tři součásti: 

Součást Kapacita IZO 

Základní škola 660 žáků 102 129 371 

Školní družina 180 žáků 116 200 090 

Školní jídelna 560 strávníků 102 653 437 
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Přehled o počtu žáků a pracovníků školy k 30. 9. 2019: 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA: 

počet žáků počet tříd 
prům. počet 
žáků na třídu 

prům. počet žáků na 
učitele 

628 I. st. - 15, II. st. - 11 24,15 

 
 17,9 (7 pracovníků 

pracovalo na snížený 
úvazek) 

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA: 

počet žáků počet oddělení 
prům. počet žáků 

na oddělení 

180 6 30 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA: 

počet strávníků      počet pracovnic 

413 + 65 zaměstnanců 7 

 

ASISTENTKY PEDAGOGA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet AP přepočteno 

10 6,526 
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3. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem 

ve školském rejstříku 

Učební plány pro I. a II. stupeň školy – 2019/2020: 

 
 Školní učební plán pro I. Stupeň   
        

  Vyučovací Počet hodin:               118       

Vzdělávací oblasti  Předměty Ročník           

    

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

toho 
DČD  

  
  dle ŠVP       

Jazyk a jazyková 
komunikace 
 (44) 

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

Anglický jazyk       0 0 3 3 3 9 0 

Matematika a její 
aplikace (20)      

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

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

Člověk a jeho svět 
(12)   

Prvouka                       2 2 2 0 0 6 0 

Vlastivěda                  0 0 0 2 2 4 0 

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

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

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

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

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

Celková časová 
dotace     21 22 24 25 26 118   

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

  

 

  Počet hodin: 
122   

    

Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty Ročník   
    

    

    6. 7. 8. 9. celkem 

 z toho 

DČD 

Jazyk a jazyková 

komunikace (27) 

  

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

Anglický jazyk 

Německý jazyk           3 3 3 3 12 0 

Matematika a její 

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

Informační a 

komunikační technol. 

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

Člověk a společnost 

(11) 

  

Dějepis                                2 2 2 2 8 0 

Výchova k občanství              1 1 0 1 3 0 

Člověk a příroda (21) 

  

  

  

Fyzika                            1+1 2 2 1+1 8 2 

Chemie                      0 0 2 2 4 0 

Přírodopis                           2 1+1 2 1+1 8 2 

Zeměpis                             2 1+1 1 1+1 7 2 

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

  Výtvarná výchova    2 2 1 1 6 0 

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

  Tělesná výchova       2 2 2 2 8 0 

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

Doplňující vzděl. 

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

  Další cizí jazyk 0 0+2 0+2 0+2 0 6 

Celková časová dotace 28 30 32 32 122   

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

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

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

7. ročník – Sportovní výchova 

                   Praktika ze zeměpisu 

                   Taneční a pohybová výchova 

                   Konverzace v anglickém jazyce 

8. ročník – Sportovní výchova 

                   Praktika ze zeměpisu 

                   Taneční a pohybová výchova 

                   Konverzace v anglickém jazyce 

 9. ročník – Sportovní výchova 

                   Společensko – vědní seminář 

                   Konverzace v anglickém jazyce 

   

4. Rámcový rozpis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Celkový počet pracovníků  72 (z toho 2 na MD) 

z toho (stav k 31. 8. 2020): 

učitelů celkem/přepočtený stav        40/37,183  

 z toho učitelů  

I. stupeň/přep.     15/14,955 

II. stupeň/přep.    22 /19,228 

 vedení školy     3/3 

asistentů pedagoga/přep.    10/6,526 

vychovatelé ŠD/přep.   6/5,5 

školní jídelna/přep.              7/7 

THP/přep.    3/2,5 

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

Nástup:   

 Učitelka I. st.   1 zaměstnanec 

 Učitel/ka II. st.   1 zaměstnanec 

 

Odchod: 

Učitelka I. st.   1 zaměstnanec ukončení pracovního poměru 

 

 

4.2. Odborné metodické orgány 

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

záležitostmi týkající se příslušných vzdělávacích oblastí. 

Sekce 

 MS  I. st.    ved. Mgr. Ivana Kopecká 

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

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

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

 PK Cj   ved. Mgr. Michaela Jarešová 

 PK  VV, HV  ved. Mgr. Dagmar Skálová 

 

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

 

VEDENÍ ŠKOLY 

Ing. Vladimíra Nováková ředitelka školy 

Mgr. Josef Karhan ZŘ 

Mgr. Alena Nazarčíková statutární ZŘ 

TŘÍDNÍ UČITELÉ I. STUPNĚ 

Mgr. Iveta Matošková I. A 

Mgr. Veronika Šourková I. B 

Michaela Šachová I. C 

Mgr. Ivana Kopecká  II. A 

Mgr. Miroslava Hüblová  II. B 

Mgr. Michaela Martínková  II. C 

Zdeňka Kořínková  III. A 

Mgr. Petra Radimská  III. B 

Mgr. Jana Šlaufová  III. C 

Ing. Martina Soukupová IV. A 

Mgr. Alena Šustrová IV. B 

Mgr. Veronika Urbanová IV. C 

Mgr. Jiřina Iglerová V. A 

Mgr. Ilona Křížová  V. B 

Mgr. Lenka Linhartová  V. C 

TŘÍDNÍ UČITELÉ II. STUPNĚ 

Mgr. Pavlína Jakabová VI. A 

Mgr. Jana Olišarová VI. B 

Mgr. Michaela Šorsáková VI. C 

Mgr. Michaela Jarešová VII. A 

Mgr. Jana Saloňová VII. B 

Mgr. Dagmar Sochorová VII. C 

Mgr. Jaromír Hokr VIII. A 

Mgr. Dana Wachtfeidlová Fisková   VIII. B 

Mgr. Simona Fottrová VIII. C 

Mgr. Jaroslava Čihařová   IX. A 

Mgr. Jana Vildová IX. B       

UČITELÉ BEZ TŘÍDNICTVÍ 

Mgr. Jiří Sajner   

Soňa Axmanová  

Mgr. Anzhelika Mostová  

Mgr. Petra Fiala  

Mgr. Hana Krákorová  

Mgr. Martina Jirková  

Mgr. Dagmar Skálová  

Mgr. Tomáš Polcar  
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VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Bc. Kamila Lísová 
vedoucí 

vychovatelka 

Marie Bojtarová  

Ilona Guskeová  

Pavlína Berešová  

Gabriela Chlustinová  

Petra Hejtmánková  

ASISTENTKY PEDAGOGA 

Vlasta Polcarová  

Jitka Heclová  

Gabriela Komárová  

Romana Kučerová  

Věra Legatová   
Marie Chlupová   

Jana Flemingová  

Katrin Holečková  

Miroslava Doubková  

Naděžda Mikešová  
THP 

Věra Buchtová, od 1. 1. 2020 Michaela Adamová účetní 

Jana Malcovská sekretářka 

Markéta Tučková administr. pracovník 

IT Inovation (dodavatelsky) správce sítě 

ŠKOLNÍ JÍDELNA  

Markéta Illiková vedoucí školní 
jídelny 

Hana Budíková vedoucí kuchařka 

Lýdie Špiváková  pomocná kuchařka 

Vlasta Tesařová kuchařka 

Jana Žižková pomocná kuchařka 

Ladislava Eisová pomocná kuchařka 

ÚDRŽBA 

Karel Franěk školník 

UKLÍZEČKY 
 

 

Miroslava Čarnogurská  

Jana Toušková  

Zuzana Jedličková  

Denisa Jandáková  

Alena Římsová  

Lenka Tesařová  
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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. 2019 628 353 275 

k 31. 1. 2020 627 353 274 

k 30. 6. 2020 626 352 274 

 

5.2. Údaje o počtu zapsaných dětí do 1. ročníku 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 se konal v dubnu 2019. 

Poprvé k zápisu přišlo 65 

Po OŠD 21 

Z toho po dodatečném OŠD 4 

Zapsáno celkem 86 

Z toho počet žádostí o OŠD 26 

1. 9. 2020 skutečně nastoupilo 60 

 
 

5.3. Údaje o vycházejících žácích 

ročník počet žáků gymnázia SOU + SŠ 

7. 2 1 
1 (1 žák nepodal 

přihlášku k dalšímu 
vzdělávání) 

8. 8 0 
8 (1 žák nepodal 

přihlášku k dalšímu 
vzdělávání) 

9. 47 15 32 

 

 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacím 

programem 

Přehled prospěchu školy za 1. a 2. pololetí školního 2019/2020 a souhrnná statistika 

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

V posledních letech se bohužel stále potýkáme s nárůstem neomluvené absence. 

Škola se snaží řešit jednotlivé případy pozdního omlouvání individuálně jednáním s rodiči, 

příp. nastavením tzv. institucionálního omlouvání. Snahou je takovou absenci operativně 
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podchytit třídními učiteli i vedením školy a řešit je okamžitě. Neomluvenou absenci řeší 

třídní učitelé ve spolupráci s vedením školy, školním poradenským pracovištěm a OSPOD. 

 

7. Údaje o prevenci rizikového chování 

Všeobecné údaje o cílech prevence sociálně patologických jevů jsou zpracovány 

v minimálním preventivním plánu pro školní rok 2019/2020.  

Na škole působila jako školní metodik prevence Mgr. Michaela Kučerová, která 

zároveň úzce spolupracovala s Mgr. Josefem Karhanem na PEER programu. Paní učitelka 

Kučerová ukončila k 31. 1. 2020 pracovní poměr na naší škole ze zdravotních důvodů. 

Zastupujícím metodikem prevence se stal Mgr. Josef Karhan, který tuto funkci bude 

vykonávat i v následujícím školním roce. 

Ve spolupráci s vedením školy byly řešeny nejčastěji drobnější problémy 

a prohřešky žáků v oblasti chování a prospěchu.  

Ve školním roce 2019/2020 byl zpracován projekt, díky němuž byla od zřizovatele 

získána finanční dotace 64 400,- Kč na preventivní činnost žáků 6. ročníku a některých 

aktivit spojených s prevencí rizikového chování.  

Na škole pracuje Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP), jehož činnost 

částečně škola financovala z prostředků Evropské unie v rámci OPVVV – Šablony pro rok 

2016 – 2018, na které navazuje projekt OPVVV – Šablony II. pro roky 2019 – 2020. ŠPP 

tvořili Mgr. Karolina Homolová (speciální pedagog), Mgr. Michaela Kučerová (školní 

metodik prevence), Mgr. Jiří Sajner (výchovný poradce pro volbu povolání) a Mgr. Hana 

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

chování a podpora pozitivního klimatu v třídních kolektivech. Mgr. Michela Kučerová svůj 

pracovní poměr na naší škole k 31. 1. 2020 ukončila, agendu převzal Mgr. Josef Karhan. 

Také jsme ukončili na vlastní žádost spolupráci se speciálním pedagogem Mgr. Karolinou 

Homolovou. Další náplní práce ŠPP byla podpora žáků ze sociokulturně znevýhodněných 

rodin, intenzivní spolupráce s rodiči těchto žáků včetně pomoci při zajišťování požadované 

odborné péče, např. v ŠPZ, DPA, vyšetření u klinického psychologa atd. Díky práci ŠPP 

byla těmto žákům zajištěna reedukační péče přímo na škole a byl jim vypracován plán 

pedagogické podpory. S ŠPP úzce spolupracuje vedení školy, které se účastní některých 

jednání s žáky či zákonnými zástupci a spolupracuje s orgány péče o dítě. 

Ve škole v minulém školním roce pracovala 1 pomocná asistentka pedagoga ve 

třídě, kde pracovníci ŠPP screeningovou diagnostickou činností zjistili zvýšený počet žáků 
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vyžadující vyšší stupeň podpory. Byla financována z dotačního programu Úřadu práce.  

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

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

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

Lísová. 

7.1. Obecné cíle 

 Koheze třídních kolektivů. 

 Řešení šikany a kyberšikany na škole i mimo ni. 

 Omezení prohřešků v oblasti chování žáků. 

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

chování. 

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

policie Chomutov, OSPOD, Dyáda. 

7.2. Akce uskutečněné v rámci preventivního plánu 

Termín 
konání 

Typ aktivity 
Cílová 
skupina 

Poznámky 

Říjen - 
květen 

Chování 
v nebezpečných 
situacích 

Průběžně 
žáci 1. – 5. 
ročníků 

Městská policie 
Chomutov 

Listopad 

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

Žáci 1. – 9. 
ročníku 

Třídní učitelé 
Mgr. K. Homolová 
Mgr. M. Kučerová 

říjen Kohezní výjezdy 

6. tříd 

Žáci 6. tříd Třídní učitelé 

Mgr. J. Karhan 

Mgr. M. Kučerová 

Celoročně 
Koheze třídních 
kolektivů 

Žáci 1. – 9. 
ročníků 

Třídní učitelé 
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(Třídní výlety, 
školy v přírodě, 
spaní ve škole) 
 

 

 
Celoročně 

 
Dlouhodobý 
preventivní 
program 
zaměřený na 
klima třídy 

 
Žáci 5. roč. 

Mgr. M. Kučerová 
Mgr. J. Karhan 
 

Celoročně 

PEER program: 
Kouření, 

Nástrahy 

internetu, Kodex 

slušňáka. 

 

Žáci 1. st. 
Třídní učitelé 
Mgr. J. Karhan 
 

 

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. 

Bohužel z důvodu uzavření škol v době od 11. března 2020 se nemohly uskutečnit 

naplánované akce spojené s prevencí rizikového chování. 

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

PROJEKT TERMÍN NÁPLŇ PROJEKTU, AKTIVITY 

Naše škola, naše družina 
 aneb těšíme se do školy 
 

Září Poznávání naší školy, prostředí ŠD, 
seznamovací aktivity 

Veselé barvy podzimu 
 

Říjen Pozorování změn v přírodě, sběr přírodnin, draci 
v oblacích, veselé dýně 

Ať žijí duchové 
 

Listopad Lesní skřítci z přírodních materiálů, zamykání 
lesa, strašidelný zámek 

Těšíme se na Vánoce 
 

Prosinec Mikulášská nadílka, adventní čas, vánoční 
besídky, tradice Vánoc, koledy 

Zima kraluje 
 

Leden Hrátky na sněhu, změny v přírodě, barvy zimy 

Ve zdravém těle zdravý duch 
aneb líná kůže nic nezmůže 
 

Únor Aktivity zaměřené na prevenci úrazů, 
dodržování zdravého životního stylu, čistota – 
půl zdraví 

Příroda se probouzí 
 

Březen Pozorování přírody, první jarní květiny, mláďata 
v přírodě 
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Cesta není hřiště 
 

Duben Aktivity zaměřené na dopravní výchovu a první 
pomoc 

Z pohádky do pohádky 
 

Květen Pověsti a báje, pohádky od maminky, 
pohádkové bytosti, vyprávění pohádek 

Letní radovánky 
 

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

 

7.4. PEER program   

V tomto školním roce opět ve škole působila skupina peer 

programu, jejímž cílem je pozitivně působit na své vrstevníky, 

spolužáky, a ukazovat jim vhodný model chování v rizikových 

situacích, které je mohou v jejich životech potkat, a to nejen 

v prostředí školy, ale i za hranicemi školních lavic. Na začátku naší 

práce jsme se museli vypořádat s řídnoucími řadami našich členů, právě proto jsme přizvali 

další žáky, kteří projevili zájem působit na své spolužáky. 

Jednotliví členové peer programu získali a prohloubili si informace z oblasti prevence 

rizikového chování. Dochází k rozvíjení jejich komunikačních dovedností a k upevňování 

negativních postojů vůči rizikovému chování. Tyto své postoje dále propagují mezi svými 

spolužáky a v duchu peer programu jim předkládají vzor zdravého životního stylu. 

Peeristé zpracovali 4 různá témata, Rizikové chování – obecně, Kouření, Nástrahy 

internetu, Kodex slušňáka. Ve školním roce navštívili své spolužáky z prvního stupně, kde 

se hlavním tématem stalo kouření a nástrahy internetu. Peeristé se kromě svého programu 

také účastní příprav a realizace projektových dnů, které mají zaměření na prevenci 

rizikového chování.             

 

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.   
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Termín Účastník Název semináře (zaměření) 

11.13.9.2019 

Mgr. Hokr, Mgr. 

Čihařová Nové trendy ve výuce tělesné výchovy 

6.9.2019 Krákorová Základy krizoví intervence pro pedagogy 

2.9.2019 všichni  Zásady první pomoci  

8.10.2019 Skálová Rozvoj dětského VV v ZŠ 

11.10.2019 Radimská  Efektivní metod pro rozvoj mat. gramotnosti žáků ZŠ 

11.10.2019 Kořínková  Efektivní metod pro rozvoj mat. gramotnosti žáků ZŠ 

20.2.2020 Sochorová  Didaktické hry a objevování ve vyučovací matematice 

5.11.2019 Berešová ŠABLONY - Počítačové vychytávky P.Berešová ŠD 

24.1.2020 

Nazarčíková, 

Krákorová Komunikace s rodiči žáků 

24.1.2020 Saloňová  Vyprávěj příběhy  

14.1.2020 Nováková Novely právních předpisů od 1.1.2020 

8.1.2020 Sochorová Co by měl znát správce bakalářů 

2019-2020 Krákorová  Výchovné poradenství 3 semestry  

28.2.2020 Vildová  Seminář - aktivizující výuka aneb didaktická strategegi líného učitile 

28.2.2020 Saloňová  Seminář - aktivizující výuka aneb didaktická strategegi líného učitile 

11.2.2020 Šachová  Učím se rád - e-seminář 

11.2.2020 

Berešová, 

Hejtmánková Jak zvládat kritiky a řešit konflikty  

10.2.2020 Šourková Kurz logop. - podpora přirozerného rozvoje řeči dětí  

20.2.2020 Linhartová  Studium pro koordinátory ŠVP 250 E-learning 

5.3.2020 Nováková Spolupráce školy , rodičů a OSPD- Jak na to 

9.3.2020 Jakabová Zacházení s chemickými látkami a směsmi (CHLAS ve školách) 

17-20.8.2020 Nováková Podpora řídících dovedností  ved pracovníků ve škole  

25/8/20200 Lísová, 

Hejtmánková, 
ŠABLONY  - Osobnostně - sociální rozvoj komunik. dovedností pedagoga 
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Berešová, 

Guskeová 

16.10.19-7.2.20 Ing. Nováková Koučink a mentoring pro vedení škol 

11.13.9.2019 

Mgr. Hokr, Mgr. 

Čihařová Nové trendy ve výuce tělesné výchovy 

6.9.2019 Krákorová Základy krizoví intervence pro pedagogy 

2.9.2019 všichni  Zásady první pomoci  

8.10.2019 Skálová Rozvoj dětského VV v ZŠ 

11.10.2019 Radimská  Efektivní metod pro rozvoj mat. gramotnosti žáků ZŠ 

11.10.2019 Kořínková  Efektivní metod pro rozvoj mat. gramotnosti žáků ZŠ 

 

Škola je zapojena do projektu EU OPVVV – Šablony 2018 – 2020, v rámci kterého se 

pedagogičtí pracovníci vzdělávali v oblasti čtenářské, matematické a jazykové gramotnosti 

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

vzdělávání probíhá ve třech 8hodinových blocích (semináře „pro sborovnu“). 

Na výše uvedený projekt EU OPVVV  navazuje jeho pokračování EU OPVVV – 

Šablony II 2019 – 2020, do kterého se škola také úspěšně zapojila. V rámci projektu 

navazujeme na výše uvedené vzdělávání, připojili jsme také vzdělávání v oblasti 

Osobnostně sociálního rozvoje pedagogů. 

Institucionální vzdělávání (prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích zařízení 

včetně VŠ) ve školním roce 2018/19 absolvovali: 

 Jana Olišarová – PF UJEP Ústí nad Labem – učitelství pro 1. stupeň ZŠ – dokončení 

studia státní zkouškou 

 Zdeňka Kořínková – PF ZČU Plzeň – učitelství pro 1. stupeň ZŠ - dokončení studia 

státní zkouškou 

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

(2. ročník) 

 Mgr. Hana Krákorová – Studium výchovného poradenství (specializované činnosti) 

- PF UJEP Ústí nad Labem – dokončení studia závěrečnou zkouškou 
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 Mgr. Simona Fottrová – UJEP Ústí nad Labem – studium kvalifikačních předpokladů 

(1. ročník) 

 Ing. Martina Soukupová - UJEP Ústí nad Labem – studium kvalifikačních 

předpokladů (1. ročník) 

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

při organizování školení školských lyžařských instruktorů, která je akreditována MŠMT.  

 

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

9.1. Mimovýukové aktivity 

 

9.1.1. Zájmové kroužky 

V rámci zájmové činnosti pro žáky školy se pravidelně konalo několik kroužků: 

Na škole probíhá již několik let rybářský kroužek pořádaný MO Českého rybářského 

svazu pod vedením p. Jaroslava Rúta. Nejinak tomu bylo i v tomto školním roce. Kroužek 

byl určen žákům 1. stupně ve věku do 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, za jehož vznikem stojí otec jednoho 

z našich žáků p. Jiří Žižka. Od září 2018 jsme nabídku rozšířili také pro žáky 2. st., jelikož 

je o florbal enormní zájem mezi žáky napříč školou. Ve vedení kroužku stojí stále otcové 

našich žáků. Od září 2019 vedou kroužek p. Radim Pivovar, p. Michal Bělohlávek a p. 

Michal Grunt. Kapacita byla ihned naplněna.  Tréninky probíhají 3x týdně a to nejen 

v tělocvičně školy, ale také ve sportovní hale na Březenecké. Pod taktovkou trenérů škola 

uspořádala již 5. ročník turnaje ve florbalu pro žáky ZŠ „O pohár ředitelky školy“, na jehož 

organizaci se podílel také chomutovský klub Florbal Chomutov. I v tomto školním roce 

pokračuje partnerství s klubem Florbal Chomutov. Tohoto vzájemného význačného vztahu 

na poli sportu si velice ceníme a děkujeme za kvalitní přínosné výsledky, motivaci a 

sportovní osvětu.   
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Moderní gymnastika a balet 

Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo kroužek moderní gymnastiky a baletu 20 

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

Dívky se na trénincích 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. 

Veselá věda 

Naše škola kromě sportu podporuje také vědecké bádání a zkoumání. Ve školním 

roce 2019/2020 již čtvrtým rokem pokračovala aktivita s názvem „Veselá věda“, která 

žákům 1. stupně nabízí nahlédnutí do tajů chemie.  

V rámci spolupráce s Veselou vědou se v srpnu ve škole konaly také dva turnusy 

příměstského tábora zaměřeného na vědecké bádání a chemické pokusy pod taktovkou 

právě Veselé vědy. 

Kytarový kroužek 

Pod vedením Mgr. Ivany Kopecké se 3 žáci 5. třídy zdokonalovali ve hře na kytaru. 

Pěvecký sbor 

Pod vedením Mgr. Jany Šlaufové pracoval na 1. stupni sbor. Aktivní účastníci se 

scházeli pravidelně, aby své pěvecké umění dále prezentovali při veřejných vystoupeních.  

Zájmové kroužky se uskutečňovaly také v rámci školní družiny pod vedením 

zkušených vychovatelek. Konaly se následující kroužky: 

 Malí ajťáci (Pavlína Berešová) 

 Výtvarný kroužek „Barevná paleta“ (Bc. Kamila Lísová)  

 Keramický kroužek „Šikovné ruce“ (Gabriela Chlustinová) 

 Výtvarný kroužek „Pastelka“ (Ilona Guskeová) 

 Sportovní kroužek „Fair play“ (Petra Hejtmánková) 

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. 
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9.1.2. Doučování a příprava na přijímací zkoušky 

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

Doučování na 2. stupni: 

 

Vyučující Předmět 
Sochorová Dagmar M 9. r., M 7. r. 

Poprovská Michaela M 6. r., M 8. r. 

Nováková Vladimíra M 7. r. 

Hokr Jaromír F 

Polcar Tomáš Aj 

Saloňová Jana Čj 

Kučerová Michaela Čj 

Jirková Martina ČJ 

Jarešová Michaela Aj 

Olišarová Jana Aj 

Fottrová Simona Aj 

Fisková Dana Nj 

Krákorová Hana Aj 

Mostová Angelika RJ 

Vildová Jana PŘ 

Čihařová Jaroslava Z 

  

Doučování žáků probíhalo pravidelně či dle aktuální potřeby žáků. 

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

vyučování. 

 

9.2. Projekty 

V průběhu školního roku 2018/2019 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 

Halloween 29. 10. 2019 

Původ svátku, zvyky, 

symboly, kreativní tvoření, 

dekorace, Halloweenská 

stezka odvahy 

Dávno – nedávno, 

projektový den 1. stupeň 
25. 11. 2019 

Způsob života před r. 1989, 

myšlenkové mapy, výtvarná 

činnost, diskuze 

http://zsbrezenecka.cz/index.php/component/joomgallery/davno-nedavno
http://zsbrezenecka.cz/index.php/component/joomgallery/davno-nedavno
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Sametová revoluce 25. 11. 2019 

30. výročí „Sametové 

revoluce“, pád komunismu, 

politické zřízení, život 

v různých politických 

zřízeních, etika, morálka 

Vánoce  4. – 21. 12. 2019 

Česko zpívá koledy, 

vánoční tradice, vystoupení 

žáků školy na 

chomutovském náměstí, 

v domovech pro seniory, 

vánoční představení v kině, 

ohňostroj, třídní vánoční 

aktivity, spolupráce s rodiči 

 

S lítostí musím konstatovat, že další naplánované projekty, např. projekt prevence 

rizikového chování organizovaný ve spolupráci s HZS Chomutov, Fesťáček – Den dětí či 

Vítání jara, musely být z důvodu uzavření školy v době od 11. 3. 2020 v důsledku výskytu 

nového koronaviru zrušeny. 

10. Žákovský parlament 

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

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

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

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

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

jednání se zástupci ŽP. 

Práce žáků ŽP v průběhu školního roku 2019/2020: 

 Halloweenská stezka odvahy 

 Charitativní sbírka pro Klokánek 

 Mikulášská nadílka 

 Spolupráce při zápisech dětí do 1. tříd 

 Charitativní sbírka pro Ligu rakoviny (kytičkový den) 

http://zsbrezenecka.cz/index.php/component/joomgallery/sametova-revoluce
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Za celoroční práci v ŽP byla pro žáky naplánována exkurze do zázemí České televize. 

Z důvodu vládních nařízení proti šíření koronavirové infekce se ovšem tato akce 

neuskutečnila. Budeme se snažit o náhradní termínu.   

 

11.  Účast a umístění žáků v soutěžích a olympiádách 

11.1. Vědomostní soutěže a olympiády 

Olympiáda, soutěž Účast Umístění v okrese Připravil - 
vyučující 

Dějepisná olympiáda Žáci 9. r. 
1. místo, 

postup do krajského kola 

 

J. Saloňová 

D. Fisková 

 

Olympiáda z českého 
jazyka 

Žáci 9. r. 10. a 11. místo 

J. Saloňová 

M. Jirková 

M. Kučerová 

Fyzikální olympiáda 
Žáci 8. a 9. r. 

Žáci 7. r. 
1. místo 

J. Hokr 

Zeměpisná olympiáda  
 

Žáci 6. a 8. r. 
1. místo 

J. Čihařová 

H. Krákorová 

ANGLICKÝ A NĚMECKÝ 
JAZYK - soutěž 
v překladu  
JERONÝMOVY DNY 

Žák 2. st. 1. místo 

M. Jarešová 

 

Olympiáda v AJ 
Žáci 2. st. 

Žáci 1. st. 

 

5., 16. místo 

M. Jarešová 

Olympiáda v NJ Žáci 2. st. 6., 11, 13. místo 
D. Fisková 

Logická olympidáda Žák 9. r. 1.místo D. Sochorová 

Matematická olympiáda 
Žák 9.  r. 

 

1. místo 
 
 

D. Sochorová 

M. Poprovská 

Matematický klokánek 
3., 4., 5. třídy 

 
Účast 

Tř. učitelé 

Matematický klokan Žáci 2. stupně Účast Vyučující M 

Mladý ekonom Ústeckého 
kraje 

Žáci 9. r. 

 
1. místo 

Postup do krajského kola 
(6. místo) 

 

 

D. Sochorová 
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Energie pod pokličkou Žáci 8. r. 
 

účast 
P. Jakabová 

Mladý chemik Ústeckého 
kraje 

Mladší žáci účast P. Jakabová 

„Nebojím se poskytnout 
první pomoc“ 

Starší žáci účast J. Vildová 

Litvínovský choroš 
Žáci 9. tříd 

dívky 
chlapci 

2. místo 
4. místo 

P. Jakabová 

    

Výtvarná soutěž Zimní 

sporty 
Žáci 2. st.   

Výtvarná soutěž  Český 

Krumlov, Rožmberkové – 

stavby, řemesla a tradice 

Žáci 9. r. čestné uznání D. Skálová 

Výtvarná soutěž Příroda 

kolem nás 
Žáci 2. st. Účast D. Skálová 

Výtvarná soutěž  Vodní 

hlubiny 
Žáci 2. st. Účast D. Skálová 

Výtvarná soutěž  Worldart Žáci 2. st. Účast D. Skálová 

 

11.2. Sportovní soutěže 

Soutěž Účast Umístění v okrese Připravil – 
vyučující 

Přespolní běh  

 
družstvo starších 

dívek  

 
2.místo 

 
Vyučující TV 

Přespolní běh  

 
družstva 

mladších dívek a 
chlapců - účast 

účast 

 
Vyučující TV 

Florbal –  chlapci 6.-7.třída 2. místo 

 
Vyučující TV 

 O POHÁR ŘEDITELKY 
ŠKOLY – florbalový turnaj 

Ml. žáci a žákyně 1. místo 
Vyučující TV 

Basketbal –  chlapci 8.-9. tříd  
2. místo 

 
Vyučující TV 

 

 Bohužel, také organizace a účast na sportovních soutěžích byla poznamenána 

plošným uzavřením škol a zákazem všech společných aktivit. 

 

https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/9._10._2018_-_prespolni_beh
https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/9._10._2018_-_prespolni_beh
https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/5._2._2019_-_Pirates_Turnaj/
https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/5._2._2019_-_Pirates_Turnaj/
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11.3.  Mimořádné školní akce 

Nad rámec výuky připravují pedagogičtí pracovníci školy pro své žáky řadu 

zajímavých akcí. Tyto aktivity se zaměřují na doplnění učiva výukou v reálném prostředí, 

např. výuka přírodovědy na 1. stupni často probíhá přímo v lese. Paní učitelky spolupracují 

s Městskými lesy Chomutov na tzv. lesní pedagogice.  

Některé z aktivit se zase orientují na aktuální významné akce (významná výročí), 

svátky (Halloweenská stezka odvahy, Dušičky, Mikuláš, Vánoční tvoření, Svátky jara, Den 

dětí…), sportovní události, aktuální dění (Barevný týden, Poznávání kultur, country tance, 

projekt O počasí, Energie pod pokličkou, Projekt Labora…). 

 

 

 Mezi nejvýznamnější akce školy patří: 

. 

11.3.1.  Halloweenská stezka odvahy 

Ve čtvrtek odpoledne 24. 10. 2019 se naše škola proměnila v hrůzostrašné místo 

nejrůznějších zoombie strašidel, klaunů, upírů a vlkodlaků. Žáci a žákyně z 9. ročníku si pro 

své mladší spolužáky z prvního stupně připravili oblíbenou Halloweenskou stezku odvahy. 

V přípravě kostýmů a líčení se velice vyřádili. S některými strašidly bychom se nechtěli 

potkat ani ve dne, natož v přítmí školy doplněné vydlabanými dýněmi, svíčkami, kostlivci a 

dalšími rekvizitami, které vyrobili naši žáci společně se svými pí vychovatelkami a pí 

učitelkami výtvarné výchovy. Všem jim za to patří velký dík. Odvážlivé, nebojácné i bojácné 

děti doprovázeli na jejich cestě žáci a žákyně z 8. B. Závěrečnou tečkou pro všechny děti 

byla sladká odměna, osvědčení o účasti a hlavně dobrý pocit, že stezku odvahy zvládly.  

  

 

11.3.2.  Dávno - nedávno 

V neděli 17. listopadu si lidé připomněli 30 let od uplynutí sametové revoluce. 

Projektovým dnem dne 15. listopadu se žáci 1. stupně se svými učitelkami zkusili 

přenést do doby, která byla realitou před třiceti a více lety. Žáci měli možnost seznámit 
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se se základními historickými fakty, kterým byli schopni ve svém věku porozumět. Po 

nastínění problematiky dané doby se žáci seznámili s dobovými předměty. Učitelé vedli 

se svými žáky diskuze. Ti dále vytvářeli myšlenkové mapy a tvořili výtvarné práce k 

danému tématu. Velmi zajímavou částí projektu byla procházka mezi historickými 

stanovišti u tříd. Následná činnost byla zaměřena na hravé trávení volného času v 

dřívější době. Žáci si zahráli Člověče, nezlob se, skákali gumu, házeli céčka a obecně 

se bavili bez moderních technologií a vymožeností. Snad si každý odnesl nějaké nové 

zajímavé informace a strávil příjemné dopoledne netradičním učením. 

  

 

11.3.3.  Žákovský parlament pomáhá – Charitativní sbírka pro Klokánek 

V listopadu 2019 již tradičně proběhla na naší škole pod vedením žákovského 

parlamentu charitativní sbírka na pomoc Fondu ohrožených dětí, známé jako Klokánek. 

Podařilo se vybrat velké množství darů, hlavně hygienických potřeb a čisticích prostředků. 

Do sbírky se zapojili nejen žáci, ale i rodiče a učitelé.  

 

  

 

 

11.3.4.  Sametová revoluce 

Stejně jako vyučující a žáci na 1. stupni, také na 2. stupni si žáci a učitelé připomněli 

důležitý historický okamžik zajímavým projektem. Protože si naše země připomínala 30. 

výročí „sametové revoluce“ a pádu komunismu, bylo pro žáky na 15. 11. připraveno 

projektové vyučování. Žáci v hodinách společenskovědního semináře budovali a zase 

bourali berlínskou zeď, strhávali ostnaté dráty na hranicích. V zeměpise tvořili mapy 

tehdy rozděleného světa a porovnávali se současným stavem. Na chemii zkoumali 



Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 
 

32 

složení slzného plynu. Jaké typy motorů byly v autech 70. a 80. letech se zas dozvěděli 

ve fyzice. Na hodinách českého jazyka a dějepisu pracovali s obrazovými materiály a 

myšlenkovými mapami, dokonce došlo i na soudní tribunál. Vyučující tělesné výchovy 

si pro žáky připravili spartakiádní sestavy. Každá třída si pak vytvořila svazek klíčů, 

kterým symbolicky odemkla bránu svobody. 

   

11.3.5.  Vánoce 

Dne 11. 12. v 18 h se na několika místech České republiky rozezněly známé 

vánoční koledy a písně. Naše škola se již tradičně do tohoto předvánočního projektu 

zapojuje, a tak se ze školního atria linuly tóny koled Pásli ovce valaši či Nesem vám noviny. 

Společně s rodiči a žáky jsme se naladili na vánoční atmosféru a alespoň na chvíli se 

zastavili v tomto uspěchaném čase. Pro všechny příchozí byl připravený horký čaj z naší 

školní jídelny, který při chladném počasí přišel zajisté vhod. Nejenom žáci, ale i rodiče a 

zaměstnanci školy měli možnost napsat si své přání Ježíškovi, které  poté jako ozdobu 

zavěsili na vánoční stromek, jenž jsme společně rozsvítili v průběhu večera.  

 

11.3.6.  Zpívání seniorům 

Pravidelně dělají naši žáci radost seniorům zpíváním vánočních koled a písní. 

Letos žáci zazpívali klientům v Domě s pečovatelskou službou Merkur v Chomutově, 

v Domově pro seniory na Písečné v Chomutově a také  v Domově se zvláštním režimem – 

Domově harmonie a klidu Chomutov. Svá vystoupení si připravili členové pěveckého sboru, 

dále žáci 4., 5. a 7. tříd. Se svými učitelkami připravili program plný písniček, tanců a 

básniček a také ručních dílen u příležitosti Vánoc. 
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11.3.7.  Chomutovské Vánoce 

V úterý 3. 12. se v odpoledních hodinách představili žáci naší školy na vánočním 

vystoupení „Chomutovské Vánoce“. Představení uvedly žákyně 5. a 7. tříd svým tanečním 

vystoupením pod vedením pí uč. Linhartové. Pěveckou část, nacvičenou pí uč. 

Matoškovou, Šourkovou, Šachovou a Radimskou, zahájili prvňáčci čertovskou básní, na 

kterou navázali zpěvem tematických písní. Na závěr se představily děti z pěveckého sboru 

pí uč. Šlaufové.  

   

 

11.3.8.  Předvánoční Drážďany 2019 

Po roční přestávce měli žáci, převážně z 8. a 9. ročníků, možnost opět vyjet na 

jednodenní exkurzi do Německa. Prohlédli si nejznámější stavby v centru Drážďan a 

seznámili se s jejich historií. Navštívili jeden z vánočních trhů, kde obdivovali zejména 

barevnost a propracovanost jednotlivých stánků, které navozují téměř pohádkovou 

atmosféru. V osobním volnu se mohli věnovat nakupování dárků, návštěvě Muzea hygieny 

nebo hledání kešek. V odpoledních hodinách se jedna skupina žáků seznámila se sbírkami 

porcelánu, historickým fyzikálním kabinetem a malířským uměním ve světově proslulé 

galerii Zwinger. Další dvě skupiny navštívily Skleněnou manufakturu, netradiční továrnu, ve 

které se montovaly luxusní limuzíny na zakázku pod značkou Phaeton a v současné době 

je to e-Golf. Na další rozvoj elektromobility se chce továrna zaměřit i v blízké budoucnosti. 

Auta vzdálenější budoucnosti představuje Skleněná manufaktura na svých futuristických 
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modelech. Čas vymezený na exkurze rychle uplynul a my jsme pospíchali na domluvené 

stanoviště autobusu, který nás bezpečně odvezl ke škole. 

     

 

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.  

 

11.5. Sběrové aktivity 

 

11.5.1.  Sběr starého papíru 

Stejně jako v předchozích letech se také ve školním roce 2019/2020 žáci školy, 

jejich rodiče i učitelé aktivně zapojili do sběru starého papíru. Finanční částka, kterou díky 

sběru získáme, se rozděluje do fondu SRPDŠ a do fondu jednotlivých tříd, a to v poměru 

50:50. Výše částky se odvíjí od množství sebraného a odevzdaného papíru. Proběhly 4 

sběrové týdny, celkem bylo v tomto školním roce sebráno 52 290 kg starého papíru, 

celková částka získaná od firmy Suroviny Švarc s.r.o. byla 54 270,- Kč. Bohužel, došlo 

k výraznému snížení výkupní ceny starého papíru, což samozřejmě poznamená příspěvek 

do hospodaření SRPDŠ a následné přerozdělení na školní aktivity.  Naše škola získala 1. 
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místo ve sběru papíru mezi všemi přihlášenými školami z Ústeckého a Středočeského 

kraje, a to již opakovaně. Nejlepšími sběrači byli žáci V. A pod vedením pí učitelky P. 

Jakabové. Získali odměnu v podobě celodenního pobytu v Jungle aréně v Mostě, který 

plánují uskutečnit s novou třídní učitelkou na podzim 2020.  

 

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 a plechovky od nápojů), jehož 

koordinátorkou byla Zdeňka Kořínková. Žáci nasbírali 220 kg hliníku, za což škola utržila  

715,- Kč a 350 kg víček s odměnou ve výši 827,- Kč. Celková částka jde jako příspěvek do 

SRPDŠ. 

 

Také množství sebraných druhotných surovin bylo poznamenáno plošným 

uzavřením škol. 

 

11.6. Mimořádné aktivity 

 

11.6.1.  Lyžařský výcvikový kurz 

Ve dnech 15. 2. – 21. 2. 2020 se konal každoroční lyžařský výcvikový kurz 

v penzionu Kamenice. Výcviku se zúčastnilo 45 žáků 7. ročníku. 

Penzion Kamenice leží v nadmořské výšce 650 m nad obcí Josefův Důl. Ubytování 

bylo skromné, ale čisté ve vícelůžkových pokojích (4-7 lůžek na pokoji) s umyvadlem.  

Strava byla chutná. 

Možnosti lyžování jsou v Josefově Dole velmi špatné. K dispozici měli účstníci kurzu 

jednak dopravu busem z Josefova Dolu, do  střediska " Lucifer" kde jsou 2 vleky a 2 

sjezdovky. Jako druhou možnost volili dopravu místním skibusem do Hrabětic, kde je 

k dispozici pěkné středisko „Severák“ s mírnými, pro učení velmi vhodnými terény. Terény 

na běžky byly opět problematické, neb Josefův Důl se nachází v hlubokém údolí a na  

běžecké tratě je odsud daleko. Účastníci tedy dojížděli  skibusem do Horního Maršova. 

Lyžařský výcvik splnil svůj úkol – naučit žáky základům lyžování. Všichni odjížděli 

domů plni dojmů z krásné zasněžené přírody a společně stráveného času při sportu.      
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11.6.2. Florbal Pirates Harmonie Cup 

Dne 28. ledna se uskutečnil jubilejní 5. ročník florbalového turnaje, který pořádá 

společně s florbalovým klubem Heros Florbal Chomutov naše škola ZŠ Chomutov 

Březenecká. I tento ročník se těšil hojné účasti základních škol a to nejen z Chomutova, ale 

také z Jirkova, Meziboří, Radonic a Kadaně. O prvenství v turnaji tak soutěžilo 13 družstev 

8 základních škol z 5 různých měst. Velmi pěkná statistika, která byla hned v úvodu 

příslibem skvělého turnaje. Souboje v základních skupinách poodhalily možnosti 

jednotlivých výběrů a především ukázaly dravost a touhu mladých florbalistů získat titul 

vítěze turnaje. Vyřazovací část turnaj byla přehlídkou florbalových dovedností, umu, ale 

také emocí, které ke sportu neodmyslitelně patří. Všechny zápasy se ovšem odehrály 

v duchu fairplay a nad radostí z vítězství převládla radost ze hry samotné. Vítězem turnaje 

se po velmi vyrovnaném finálovém utkání stala pořádající ZŠ Chomutov Březenecká. 

Děkujeme všem účastníkům turnaje za nasazení, se kterým k turnaji přistupovali, trenérům 

a učitelům za přípravu žáků, rodičům za jejich podporu, Statutárnímu městu Chomutov za 

finanční podporu turnaje a hlavnímu organizátorovi panu Jiřímu Žižkovi za realizaci celého 

turnaje. 

 

 

 

11.6.3.  Den otevřených dveří 

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

budoucích prvňáčků. V tomto školním roce se konal v době před zápisem dětí do 1. ročníku 

dne 3. 3. 2020. O návštěvu školy, zhlédnutí prostor školy a výuky v jednotlivých třídách byl 
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ze strany rodičů velký zájem. Významná pozornost byla také o ochutnávku naší školní 

kuchyně. 

 

11.6.4. Víkendové a prázdninové akce školní družiny 

Tradičně také školní družina a paní vychovatelky připravovaly ve školním roce 

2018/2019 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 2019/2020: 

 
 Ukázka výcviku psů 

Letošní školní rok jsme ve školní družině zahájili návštěvou pejsků v kynologickém klubu 

na Březenecké. Nepřišli jsme s prázdnou a jako každá správná návštěva jsme donesli 

psím kamarádům spoustu dobrůtek. Na úvod se nám představili "páníčci - cvičitelé" a 

jejich psi. Po seznamovacím ceremoniálu následovala ukázka jejich výcviku - hledání 

osob nebo překážková dráha. Nakonec jsme si mohli pejsky pomazlit a podrbat a o 

každém pejskovi jsme se dozvěděli podrobnosti z jeho života i výcviku. 

 

 Výstava v kině Svět 

 

Stejně jako vloni se v kině Svět konala výstava výtvarných prací dětí ze všech 

chomutovských školních družin. Děti malovaly obrázky z pohádek, které se jim v 

uplynulém školním roce nejvíc líbily. Výstava byla velice pěkná a děti se svými 

vychovatelkami si ji  prohlédly v rámci projektu Kino všemi smysly. 
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 Nové kluby ve školní družině 

K naší velké radosti byl v listopadu tohoto školního roku zahájen provoz klubů v naší 

školní družině. 

Pí vychovatelka Bojtarová s pí vychovatelkou Hejtmánkovou vedly klub zábavné logiky a 

deskových her, které přispívají k rozvoji logického a strategického myšlení. Pí 

vychovatelka Guskeová s pí vychovatelkou Lísovou vedly čtenářský klub, kde si děti četly 

knihy, doporučovaly si knihy navzájem a společně sdílely zážitky z četby či pracovaly 

s pracovními listy. 

Prvňáčkům četla zatím paní vychovatelka, zatímco oni vyplňovali pracovní listy, vedli si 

čtenářský deníček a pracovali s knihami. 

Zájem o tyto kluby předčil naše očekávání a dětem se činnost v klubech moc líbila. 

 

                      

 

 Keramika v Domečku 

Pochmurné podzimní dny si děti naší družinky zpestřily dvěma návštěvami 

Domečku v Jiráskově ulici. Při první návštěvě děti pracovaly s hlínou a vytvořily krásné 

výrobky; prvňáčci žížaly - stojánky na tužky a velké děti vyrobily čerty. Při druhé návštěvě 

následovalo glazování již vypálených výrobků. Dětem se všechno podařilo a měly ze 

svých výrobků velikou radost. 

 



Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 
 

39 

 Čtenářská beseda 

Ve středu 20. 11. přijela do naší družiny paní spisovatelka Petra Martišková. 

Připravila si pro děti autorské čtení, představila své knížky, povyprávěla o tom, jak se 

tvoří ilustrace, a nakonec děti seznámila s tradičními i netradičními vánočními zvyky u 

nás i ve světě. Seznámila děti s nezbednou čerticí Lili, přečetla několik úryvků z knihy a 

s pomocí dětí převyprávěla celý příběh. Beseda byla poutavá a zároveň naučná a dětem 

se moc líbila. 

                                                     

 

  Budulinek mandelinka 

  

V pátek 21. 11. navštívil děti ve školní družině divadelní spolek Šimona Pečenky 

a přivezl představení Budulínek mandelinka, které je volně zpracováno na motivy Josefa 

Lady a netradiční formou ukazuje dětem, kam až může zajít neposlušnost. Představení 

bylo velice vtipné, děti se moc nasmály. 

                 

 Vánoční trhy a Retrohrátky v Muzeu 

  

Děti ze školní družiny se vydaly do města nasát vánoční atmosféru na adventních 

trzích. Na chomutovské radnici si prohlédly výstavu starých hraček a s některými si i 

pohrály. Paní průvodkyně jim vyprávěla trochu historie a zajímavostí o budově radnice. 

Třešničkou na dortu byl pohyblivý betlém od p. Fialy se 444 figurkami. 

https://zsbrezenecka.rajce.idnes.cz/10._12._2018_-_Certi_ve_Spejcharu
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Závěr výletu děti strávily na trzích, kde nakoupily drobné dárky pro své blízké a 

nezapomněly ani na něco dobrého na zub. 

 

                                 

 

  Čiperkové přijeli do Chomutova 

  

Nejpopulárnější dětská kapela přijela na 2. adventní neděli do Městské sportovní 

haly v Chomutově a děti z naší školní družiny byly u toho! Společně si zazpívaly oblíbené 

písničky, zatančily si a zkrátka si ten předvánoční čas pořádně užily. 

 

 

  Jump aréna v Mostě 

Konec roku paní vychovatelky zpestřily dětem návštěvou zcela nové Jump arény v 

Mostě. Aréna je největším a nejmodernějším trampolínovým centrem v severních 

Čechách. Děti si pod vedením zkušených trenérů užily postupně všechny atrakce: 

nafukovací gymnastickou žíněnku, skluzavky, olympijské trampolíny, molitanovou jámu, 

Ninja dráhu, saltovou dráhu, zahrály si vybíjenou, košíkovou i klecovou hru, zkrátka se 

za dvě hodiny pořádně vyřádily. 
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 Karneval 

V rámci masopustního veselí jsme v pátek 14. února uspořádali pro děti ze školní 

družiny karneval. Pomoct nám s tím přijeli kluci z FAST Agency a akce to byla opravdu 

vydařená. Děti v maskách čarodějů, princezen, víl, Spidermanů, rytířů, mušketýrů, 

kostlivců, hokejistů, pirátů, zvířátek a mnoha dalších zpívaly, tancovaly, soutěžily i mlsaly. 

Zkrátka masopustní veselí jaksepatří. 

Stejně jako školní akce, museli jsme také akce školní družiny v době od 11. 

března 2020 zrušit z důvodu uzavření škol. Pevně doufáme, že vše našim malým 

školáčkům vynahradím v příštím školním roce. 

 

11.6.5. Letní pobytový tábor Mariánská u Jáchymova 

V letošním roce jsme uskutečnili letní tábor v prostředí Mariánská u Jáchymova od 11. 

– 18. 7. 2020. 40 dětí si užívalo soutěžení, zábavné i sportovní aktivity, nechyběla ani 

stezka odvahy. Dětem jsme zpestřili pobyt o pěší výlet do mincovny v Jáchymově a dále 

o povídání a ukázku života se psí smečkou sibiřských husky. Děti měly možnost projet se 

na tříkolce zapřažené do čtyřspřežení. Domů jsme přijeli všichni v pořádku a už nyní se 

těšíme na další společný tábor. 

 

11.6.6. Akce školní jídelny 

Akce školní jídelny pro školní rok 2019/2020  

Září   

13. 9. Mezinárodní den čokolády  

Svatý Václav –- Svatováclavské menu  

Říjen  

Zelí jako vitamínová bomba  

16. 10. Světový den výživy – zdravé menu  

Listopad  

11. 11. Svatomartinské menu  

20. 11. Světový den dětí – dobroty dle přání dětí  

Prosinec  

Adventní vánoční čas – ochutnávka netradičního cukroví  
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Leden  

Ryby, rybky, rybičky  

Únor  

Masopust a překvapení Hodnocení činnosti předmětových komisí 

 

   

 

  

 

V březnu byly školy uzavřeny, proto ani naše školní jídelna nebyla v provozu. 

Další akce v rámci zdravé výživy a netradičních chutí jsme přesunuli do nového 

školního roku. 

 

11.6.7.  Hodnocení metodického sdružení 1. stupně 

Metodické sdružení 1. stupně se konalo v tomto školním roce celkem 3krát – 28. 

8. 2019 v počtu 15 vyučujících, 13. 3. 2020 v počtu 14 vyučujících, 3. 6. 2020 v počtu 15 

vyučujících. Na všech schůzkách byla též přítomna zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň 

Mgr. Alena Nazarčíková. 

Bylo projednáváno:  

- vedení třídní dokumentace (třídní knihy, třídní výkazy) 

- vyplňování měsíčních přehledů práce, vedení výkazů práce 

k pedagogické intervenci  

- vedení žákovských knížek 

- vedení údajů v programu „BAKALÁŘI“  
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- plnění tematických a časových plánů 

- úvazky vyučujících, rozvrhy jednotlivých tříd 

- kontrola učebnic + nákup nových učebnic 

- objednávky sad malých sešitů a čtvrtek pro nastávající třídy 

- projekt – „ DÁVNO – NEDÁVNO“  

- plnění vzájemných hospitací 

- zápisy žáků do 1. tříd  

- využívání výukových programů  

- příspěvky od SRPDŠ na knižní odměny pro žáky 

- zvýšení příspěvku rodičů do SRPDŠ na 150,- Kč   

- výkazy práce v době distanční výuky 

- hodnocení žáků za II. pololetí  

 

11.6.8. Předmětová komise ČJ - D -  VKO – SVS 

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

vždy na začátku školního roku, na konci I. pololetí a před koncem II. pololetí. Předmětová 

komise pracovala v letošním roce v tomto složení: Mgr. Jana Saloňová (předsedkyně PK), 

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

Wachtfeidlová, Mgr. Jana Olišarová, Mgr. Michaela Jarešová, Mgr. Michaela Kučerová 

(dlouhodobě nemocná) zastoupena Mgr. Hanou Tröglovou.  

Úkoly stanovené na začátku školního roku byly splněny částečně z důvodu 

vyhlášení nouzového stavu v naší zemi zapříčiněného pandemií koronaviru (COVID-19). 

Ještě před tímto stavem proběhla okresní kola olympiády z dějepisu a z českého jazyka. 

Dva žáci 9. ročníku vzorně reprezentovali školu v okresním kole olympiády z dějepisu. 

Nutno vyzdvihnout jednoho z nich, který vyhrál okresní kolo a postoupil do krajského kola 

dějepisné olympiády. Získal 76 bodů z 80. Bohužel kvůli již zmiňovanému nouzovému stavu 

krajské kolo neproběhlo.  

V olympiádě z českého jazyka školu skvěle reprezentovaly dvě žákyně 9. ročníku. 

Obě se umístily na 10. - 11. místě. V rámci tříd proběhla třídní kola recitační soutěže.  

Pravidelně jsou zajišťována divadelní představení v Mostě, na která se naši žáci 

velmi těší.  

Od února 2020 se žáci Svs 9. ročníku zapojili do dalšího dlouhodobého projektu 

společnosti Post Bellum. Snažili se připravit podklady pro nahrávání rozhovorů s pamětníky 

našeho regionu. Položili tak základ, na který by měli navázat žáci budoucího 8. ročníku. 



Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 
 

44 

Výborně funguje spolupráce mezi vyučujícími, vzájemné hospitace a konzultace.  V 

tomto trendu bychom chtěli pokračovat i nadále. 

 

11.6.9. Předmětová komise cizích jazyků 

Setkání předmětové komise cizích jazyků probíhalo na profesionální úrovni. 

Pracovní aktivity byly rovnoměrně rozděleny mezi učitele cizích jazyků a naplánované akce 

byly téměř splněny.  

Nastavené vzájemné hospitace a konzultace probíhaly, ale všechny se 

neuskutečnily.  

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

olympiád.  

Zúčastnili jsme se okresních kol v Klášterci nad Ohří a překladatelské soutěži 

„Jeronýmovy dny“. Okresní kolo v Jirkově se z důvodů distanční výuky nekonalo. 

Člen cizích jazyků se zapojil do pracovní skupiny MAP, kterou pravidelně 

navštěvoval. 

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

do Británie) se kvůli pandemii neuskutečnily. 

V Chomutově se konala překladatelská soutěž v anglickém a německém jazyce pod 

názvem „Jeronýmovy dny“. Vybraní žáci 2. stupně ze školního kola se překladatelské 

soutěže zúčastnili. Zde jsme v 1. kategorii v německém jazyce obsadili 1. místo. Pro 2. 

stupeň se konaly olympiády v Klášterci nad Ohří. V německém jazyce se vybraní žáci, ze 

školního kola, umístili na 6., 11. a 13. místě. V anglickém jazyce se vybraní žáci ze školního 

kola umístili na 5. a 16. místě. 

11.6.10.  Předmětová komise M - F - Z - Inf 

Předmětová komise se sešla za školní rok 2019/2020 celkem dvakrát pod vedením 

Mgr. Dagmar Sochorové. 

Vytýčené úkoly předmětové komise byly téměř splněny. Vzájemné hospitace se 

neuskutečnily všechny vzhledem ke koronavirové pandemii. Pokud se uskutečnily, byly 

přínosem pro kolegy. Vyučující předmětové komise pravidelně doučovali žáky ohrožené 

školním neúspěchem. V období distanční výuky vyučující učili online a připravovali pracovní 

listy. Vyučující se pravidelně zúčastňují školení např. Netradiční hry v matematice nebo 

webinářů týkající se digitální etiky atd. 

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

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

Pythagoriády, jen Archimediáda se neuskutečnila. 
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V letošním roce jsme obsadili přední místa okresních kol olympiád, nejúspěšnější 

byla 1. místa v okresním kole v matematické, fyzikální a zeměpisné olympiádě v kategorii 

9. ročníku.  Krajských kol se nemohli žáci zúčastnit kvůli omezení pandemií. Náš žák se  

kvalifikoval také do celostátního kola logické olympiády v Praze, kde se umístil na 15. místě. 

V soutěži Mladý ekonom Ústeckého kraje se družstvo z 9. ročníku probojovalo do krajského 

kola a získalo 6. místo. 

Předmětová komise pravidelně spolupracuje s ostatními vyučujícími matematiky a 

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

MAP - matematické a informační gramotnosti.  

11.6.11. Předmětová komise Ch - Př – Pč - Vkz 

V letošním školním roce se komise sešla pouze dvakrát. Pracovní aktivity byly 

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

 

Naplánované vzájemné hospitace a konzultace během školního roku probíhaly, ale 

vzhledem k pandemii COVID-19 se všechny neuskutečnily.  

 

Vyučující chemie a přírodopisu zvládli uskutečnit téměř všechny laboratorní práce. 

 

Žáci se účastnili těchto soutěží a akcí: 

Mladý chemik Ústeckého kraje (listopad 2019)  - garant Mgr. Jakabová 

Energie pod pokličkou (listopad 2019) ESOZ  - garant Mgr. Jakabová 

Litvínovský Choroš (prosinec 2019)    - garant Mgr. Jakabová 

Sdílené učebny CH, ZŠ Hornická (prosinec 2019)  - garant Mgr. Jakabová  

„Nebojím se poskytnout první pomoc“ (březen 2020) - garant Mgr. Vildová 

Projektový den: CNC stroje, Pražská ulice, (únor 2020) - garant Mgr. Sajner 

Projektový den: Gastroobory, Václavská ulice (únor 2020) - garant Mgr. Sajner 

SPŠ CV (leden 2020)      - garant Mgr. Sajner 

Škola 2021, Sportovní hala CV (listopad 2020)  - garant Mgr. Sajner 

 

 

Vzhledem k celosvětové pandemii Covid-19 se neuskutečnily naplánované akce 

jako např. Mini Globe Games, Mladý záchranář, Hodina moderní chemie. 

 

Vyučující Mgr. Jakabová se zapojila do pracovní skupiny MAP - polytechnika, kterou 

pravidelně navštěvovala. 
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DVPP a další vzdělávání  

Mgr. Jakabová 4. 10. 2020 Velký vzdělávací veletrh, Litoměřice 

Mgr. Jakabová 9. 3. 2020 Zacházení s chemickými látkami a směsmi ve školách 

Mgr. Jakabová 27. 2. 2020 Výroba šperků z odpadového materiálu (MAP)  

Mgr. Jakabová 2. 3. 2020 Kreativní tvoření užitkových předmětů (MAP) 

Mgr. Vildová únor 2020 Robert Čapek, Líný učitel 

 

11.6.12.  Předmětová komise VV - HV 

Členové PK se v letošním školním roce sešli dvakrát. Předmětová komise prošla 

personální změnou. Na vlastní žádost ze zdravotních důvodů odešla Mgr. Charvátová Jana 

a ve výuce VV v 7. C ji nahradil Mgr. Polcar Tomáš. V 2. pololetí se po mateřské dovolené 

vrátila Mgr. Fiala Petra, která je aprobovanou učitelkou hudební výchovy a vyučuje ji ve 

všech ročnících. 

Výuka výtvarné výchovy byla i v letošním školním roce zaměřená na tvůrčí činnost 

žáka s důrazem na komunikativní účinky. Výuka probíhala v odborné učebně výtvarné 

výchovy. Na základě doporučení ČŠI zaměřila komise svou pozornost na předcházení 

školní neúspěšnosti a naplňování individuálních potřeb žáků ve výtvarné výchově. V této 

souvislosti využila poznatky z pražského zářijového semináře na téma: Rozvoj dětského 

výtvarného projevu. 

Žáci dostali opět možnost zapojit se do několika výtvarných soutěží. V říjnu 2019 

byla vyhodnocena mezinárodní výtvarná grafická soutěž exlibris Český Krumlov, 

Rožmberkové – stavby, řemesla a tradice. Do soutěže se zapojili všichni žáci, kteří 

navštěvovali výtvarné činnosti v loňském školním roce. Žákyně loňské IX. B získala za svůj 

linoryt čestné uznání. Žáci v rámci výtvarné výchovy tvořili na soutěžní témata Zimní sporty 

(vyhlásil organizační výbor zimní olympiády dětí a mládeže), Příroda kolem nás (vyhlásil 

Národní park Podyjí) a Vodní hlubiny (ZUŠ Jirkov). K 75. výročí konce 2. světové války se 

zapojili žáci VII. A a VII. B do výtvarné soutěže organizace Worldart. Tato soutěž byla 

přerušena pandemií a její organizace bude pokračovat na podzim ve školním roce 2020/21. 

Do užšího výběru byly vybrány práce dvou žákyň ze VII. B pod názvy Cesta do neznáma a 

Lidská krutost.  

Žáci 2. stupně změnili na čas vzhled vestibulu svými plošnými i prostorovými 

pracemi v rámci krátkodobého projektu k 30. výročí Sametové revoluce a prostorovou prací 

s vánoční tematikou na motivy ruské pohádky Mrazík. Práce žáků byly také prezentovány 

na nástěnkách, které jsou v průběhu roku obměňovány. 
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  Materiální vybavení kabinetu bylo zajištěno částečně školou a částečně s přispěním 

rodičů. Distanční výuka během karanténních opatření ve výtvarné a hudební výchově 

neprobíhala. Tlak rodičů na přetíženost žáků výchovy upozadil. Hodnocení proběhlo na 

základě známek získaných při prezenční výuce do 11. 3. 2020, zapojení se do soutěží a 

celkový přístup k předmětu (absence pomůcek, aktivita v hodinách).  Pokud žáci neměli 

dostatek známek z důvodu absence v tomto období, opíralo se hodnocení o známku z 1. 

pololetí.   

V hudební výchově byla výuka zaměřená na – zpěv (s doprovodem piana nebo 

jiných hudebních nástrojů) a základy hudební teorie. Žáci měli také prostor představit svým 

spolužákům hudebníky a hudbu, kterou mají rádi. V hodinách žáci používají vlastní 

zpěvníky nebo zpěvníky Já, písnička. Plánovaná soutěž Chomutovský skřivánek se v 

dubnu neuskutečnila. Učebna projde o prázdninách celkovou rekonstrukcí. Měl by se zlepšit 

nejenom vzhled učebny, ale i její akustické parametry.       

 

11.6.13.  Výchovné poradenství a poradenství k volbě povolání 

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

2019/20 na starost Mgr. Hana Krákorová, která v tomto školním roce dokončí studium 

výchovného poradenství. Kariérové poradenství koordinoval po celý rok Mgr. Jiří Sajner, 

který má splněné kvalifikační předpoklady pro funkci výchovného poradce. 

Konzultační hodiny pro rodiče byly stanoveny na úterý od 10.45 do 11.45 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).  
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Kariérový poradce v průběhu roku spolupracoval především s Úřadem práce v 

Chomutově i se zástupci vybraných středních škol a učilišť. Kariérové poradenství 

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

listopadu pí. uč. Charvátová, poté p. uč. Sajner. 

Vycházející žáci měli možnost otestovat své zájmy a schopnost pomocí profesních 

testů, které vypracovali právě pod vedením J. Sajnera. 

       Kariérové poradenství na škole bylo zaměřeno na žáky, ale také na rodiče a pracovníky 

školy.  

     V rámci předmětu "Pracovní činnosti" kariérový poradce průběžně poskytoval žákům 

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

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

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

schůzek). Žákům i rodičům vypracoval Harmonogram přijímacího řízení na střední školy. 

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 1. 3. 2020. 

      Žáci školy navštívili vybrané střední školy (SPŠ Chomutov 22. 1.) a učiliště (AGT 

Chomutov) v rámci „Dnů otevřených dveří“ i jako součást projektu technického vzdělávání. 

Vybraní žáci školy navštívili v rámci projektu exkurzi do SŠAGT v Chomutově 2 pracoviště 

- CNC stroje na Pražské ulici (25. 2.) a Gastroobory ve Václavské ul. (12. 2).  

Žáci se také zúčastnili se svými vyučujícími výstavy Vzdělávání (prezentace 

středních škol a učilišť). 

      

 

11.6.14.  Hodnocení Školního poradenského pracoviště 

Výchovné poradenství v roce 2019/2020 zajišťovali: Mgr. Hana Krákorová v oblasti 

výchovného poradenství a Mgr. Jiří Sajner v oblasti poradenství k volbě povolání. Mgr. Jiří 

Sajner splňuje, Mgr. Hana Krákorová si doplňuje kvalifikační předpoklad pro funkci 

výchovného poradce.  

V průběhu školního roku bylo postupováno v souladu s Plánem práce výchovného 

poradce a podle požadavků kolegů učitelů a potřeb žáků. V druhém pololetí byla práce 

výchovných poradců narušena mimořádným epidemiologickým opatřením z důvodu šíření 

Covid-19 a uzavřením škol od 11. 3. 2020. 

 Konzultační hodiny byly stanoveny na středu 7:30 – 8:30, případně po předchozí 

domluvě i v jiném termínu. 
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 Výchovný poradce spolupracoval především se Školním poradenským pracovištěm, 

jednotlivými zaměstnanci SPŽ a SVP.  

I. Oblast speciálně pedagogická 

 Zpracování a kontrola PLPP a IVP včetně samotného hodnocení probíhalo dle 

plánu. IVP předali vyučující výchovné poradkyni v termínu a bez zbytečného odkladu. 

Vyhodnocování funkčnosti IVP bylo prováděno v průběhu školního roku ve dvou termínech 

(prosinec, březen) na úrovni školy a konečné vyhodnocení IVP na konci školního roku 

s ŠPZ. Přílohy k IVP hodnotí rodiče vesměs jako přínosné. Záměrem tohoto opatření je 

častější kontakt s rodiči žáků. V přílohách jsou uvedeny oblasti vzdělávání v daných 

předmětech a možnosti jejich procvičování v domácím prostředí. Cílem je upozornit rodiče, 

že nestačí podpora a pomoc ve škole, ale že je třeba se žákem intenzivně pracovat i doma. 

Vzhledem k mimořádné situaci (pandemie Covid-19) probíhalo závěrečné vyhodnocení 

formou telefonických konzultací či emailové korespondence mezi třídním učitelem, 

zákonným zástupcem a žákem a telefonicky či osobní schůzkou mezi výchovnou poradkyní 

a zástupcem ŠPZ. IVP i konečné hodnocení IVP byly hodnoceny jako velmi dobře 

zpracované. Žádné pochybení nebylo shledáno. 3 IVP se jeví jako nefunkční z hlediska 

nespolupráce zákonných zástupců i samotného žáka. 

 Kontrola platnosti posudků z ŠPZ a vyšetření nových žáků prováděla výchovná 

poradkyně průběžně během celého školního roku. 

Ve škole pracuje 10 asistentek pedagoga. Jako podpůrné opatření pro žáky s SVP 

byl dle doporučení ŠPZ veden předmět speciálně pedagogické péče (Mgr. Radimská), do 

kterého byli zařazeni 3 žáci. Předmět byl zaměřen na rozvoj grafomotorických dovedností, 

vizuálně percepčních dovedností, sluchového vnímání, prostorové orientace a případně 

dalších oblastí vycházejících z aktuálních potřeb žáků. 

 Na základě doporučení ŠPZ byla 38 žákům poskytována pedagogická intervence. 

Spolupráce s institucemi:  

Ve školním roce 2019/2020 škola spolupracovala převážně s PPP Chomutov, dále PPP 

Kadaň, SPC Teplice a SPC Měcholupy. Celou spolupráci hodnotím velice kladně. V rámci 

spolupráce s PPP Chomutov dochází pravidelně, jednou měsíčně (první úterý v měsíci), do 

školy Mgr. Jaroslava Kovářová, která je zde k dispozici vyučujícím, žákům i rodičům.  

Plánovaná schůzka v PPP Kadaň z důvodu možnosti školy ve vyhledávání nadaných žáků 

se neuskutečnila kvůli pandemii Covid-19. Bude součástí plánu na školní rok 2020/2021. 



Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 
 

50 

Dále byla navázána úzká spolupráce se sociální terénní pracovnicí Bc. Fialovou, která byla 

přiřazena škole z projektu města Chomutov. Tuto spolupráci hodnotím jako velmi 

přínosnou. Bc. Fialová pomáhá kontaktovat vyučujícím problémové rodiny a ve spolupráci 

se školou řešit počínající problémy. Současně dochází k lepšímu propojení mezi školou a 

OSPOD. V době uzavření škol byla pro mnohé vyučující velkým přínosem. 

Intenzivnější spolupráce probíhá i mezi SVP Dyáda v Chomutově. Výchovná poradkyně 

docházela na pravidelné schůzky konané SVP Dyáda pro vyučující a výchovné poradce. 

Cílem do dalšího školního roku je pokračovat a prohloubit spolupráci. 

Práce s problémovými žáky a spolupráce se zákonnými zástupci: 

Výchovná poradkyně spolupracuje v této oblasti s vedením školy a školním metodikem 

prevence. 

Poradenská činnost byla zaměřena hlavně na problémy se školní docházkou žáků a řešení 

vztahových problémů.  

Mgr. Hana Krákorová se zúčastnila: 

1) Studium pro výchovné poradce úspěšně zakončené závěrečnou zkouškou dne 25. 8. 

2020.  

2) školení Základy krizové intervence pro pedagogy – 6. 9. 2019 

3) Setkání výchovných poradců – 16. 12. 2019 

4) Poradenský den – Komunikace s rodiči a rychlokurz zápisů – 24. 1. 2020 

5) školení Identifikace a prevence šikany – 12. 2. 2020 

 

11.6.15.  Hodnocení školního metodika prevence 

Před začátkem školního roku 2019/2020 jsme si díky Školnímu preventivnímu 

programu rozvrhli aktivity a projekty, které nám měly pomoci naplnit cíle, jež mimo jiné 

popisujeme i ve Školní preventivní strategii. Nutno ovšem dodat, že vzhledem k situaci a 

epidemiologickému vývoji výskytu onemocnění COVID-19 se nám nezdařilo všechny 

naplánované akce a projekty uskutečnit. 

Mezi uskutečněnými akcemi nechyběly kohezní výjezdy žáků VI. tříd, které i letos 

byly velmi zdařilé a dostává se nám kladné zpětné vazby jak od žáků, vyučujících, tak i 

rodičů. Program zajištoval metodik prevence ve spolupráci s třídním vyučujícím. Žáci si zde 
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utvářejí zdravé sociální vazby, nastavují si pravidla fungování třídy, ale také se seznamují 

se zásadami prevence rizikového chování. 

I ve školním roce 2019/2020 se nám dařilo aktivně zapojovat do dění ve škole 

Žákovský parlament, který se pod vedením Mgr. Jany Vildové pravidelně scházel, pomáhal 

organizovat a realizovat mnohé aktivity a celkově se podílel na dění ve škole. Žáci přicházejí 

s nápady, jak zkvalitnit školní prostředí. Rád bych vyzdvihl uspořádanou charitativní sbírku 

pro Klokánek, kdy rodiče, žáci a zaměstnanci školy měli možnost přispět Klokánku věcnými 

dary v podobě hygienických prostředků.  

O prevenci na škole se samozřejmě nestará pouze školní metodik prevence, ale 

spolupracuje s celým preventivním týmem, který se poté snaží vést další vyučující. 

Pravidelné schůzky tohoto týmu přispívají ke zkvalitnění prevence rizikového chování a 

důkladnějšímu řešení nastalých situací. 

Dalším nástrojem prevence, který se nám v předchozích letech osvědčil a ke 

kterému jsme přistoupili i v roce 2019/2020, byly třídnické hodiny. Ve vybraných dnech byly 

určeny 2 - 3 vyučovací hodiny, které trávila třída se svým třídním vyučujícím. Tyto třídnické 

hodiny ovšem nesloužily ke klasickým organizačním záležitostem chodu třídy, ale třídní 

vyučující zde mohl se třídou preventivně pracovat, utužovat sociální vazby, řešit případné 

konflikty, debatovat se žáky. Třídní učitel disponoval vždy sadou aktivit, které připravil školní 

metodik prevence.  

Jeden z našich krátkodobých cílů bylo poučit rodiče na třídních schůzkách o 

projevech kyberšikany a celkově o nebezpečí, které se může skrývat ve virtuálním světě. 

Na toto téma se měl uskutečnit i preventivní projektový den, jehož součástí bylo plánované 

promítání filmu s tematikou sexuálních ataků na internetu. Vzhledem k uzavření škol 

projektový den neproběhl. 

K prevenci rizikového chování velkou měrou přispívají i školní družina. Její četné 

aktivity pro žáky a nabídka zájmových kroužků je oceňována samotnými žáky, ale i jejich 

rodiči. 

Lze konstatovat, že aktivitami, které škola cíleně žákům nabízí, se nám daří 

předcházet závažným projevům rizikového chování. Je ale třeba dodat, že vzhledem 

k lokalitě, ve které je škola umístěna, a složení žáků je stále náročnější udržet tento stav. 

Navíc žáci disponují moderními technologiemi, které přispívají dle našeho názoru 

k desocializaci, ztrácejí dovednosti komunikace při osobním kontaktu, hůře udržují vztahy 

ve třídě, jejich životy se z velké míry přesouvají do virtuálního světa, kde se, bohužel, snáze 

dopouštějí vzájemných ataků. Často svým jednáním neohrožují jen další účastníky, ale také 
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sami sebe. Zdánlivá anonymita jim dává sílu dovolit si to, co by při osobním kontaktu 

neudělali. Jejich spory ve virtuálním světě se logicky přesouvají do reálného života a odráží 

se to i na jejich fungování ve škole. Cílíme tedy na tuto problematiku a snažíme o pravidelné 

informování žáků o nástrahách internetu, učit je, jak se bezpečně na internetu pohybovat a 

v neposlední řadě jak spolu komunikovat. 

Kapacita naší školy je 660 žáků a po většinu roku býváme zcela naplněni. Při tomto 

množství žáků se nevyhneme i dalším projevům rizikového chování, vandalismus, 

záškoláctví, násilí mezi žáky a další. Náročnost řešení takovýchto situací je úzce spjatá i s 

přístupem zákonných zástupců dotčených. Proto se v rámci prevence snažíme zvyšovat 

informovanost a zkvalitňovat spolupráci s rodiči.  

 

11.6.16. Hodnocení metodika EVVO 

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

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

– Pojďte s námi do lesa, kterého se účastnily děti 1. stupně. Žáci pod vedením zkušeného 

lesního pedagoga pronikli do tajemství našich lesů.  Dále se 1. stupeň účastnil projektového 

programu Tonda Obal na cestách. 

Žáci 8. a 9. tříd se účastnili soutěže Litvínovský choroš, kde obsadili nádherné 2. 

místo. V rámci exkurzí 9. ročníků jsme se účastnili projektu ESOZu – Energie pod pokličkou, 

kde byli žáci seznámeni s obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie a zejména jejich 

výhodami. 

Nicméně v souvislosti s pandemií Covid-19 se neuskutečnily žádné další akce evvo 

charakteru (Mini Globe games, olympiády aj.). Učitelky 1. stupně po uvolněných pravidlech 

pro docházku 1. stupně využily možnosti navštívit Podkrušnohorský Zoopark.  

V rámci dotačního titulu SFŽP jsme žádali o projekt „Školní zahrada“, který ale pro 

velký zájem nebyl úspěšný. Projekt Zahrada jsme podali i v rámci dotačního titulu na KÚ 

Ústeckého kraje, kde ale vzhledem k pandemii Covid – 19 pozastavili většinu dotačních 

titulů.  

Během roku se opět uskutečnil sběr papíru (Žákovský parlament) a celkem se 

nasbíralo 35 064,5 kg. Paní učitelka Zdeňka Kořínková zajišťovala sběr víček od PET lahví 

(celkem více než 600 kg) a nově i sběr hliníku (téměř 500 kg). Na sebrané množství mělo 

vliv uzavření škol. Získané finanční prostředky za plastová víčka využíváme k zakoupení 

drobných upomínkových předmětů, knižních odměn pro naše žáky. 
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Těmito aktivitami rozvíjíme u dětí řadu klíčových kompetencí, ať už se jedná o 

kompetence pracovní v oblasti nakládání s přírodními zdroji a odpady, či minimalizaci 

negativního vlivu na životní prostředí. Nebo kompetence občanské v oblasti chápání 

dopadu lidského chování na poškozování krajiny, porozumění potřebám regionu, a 

uvědomování si provázanosti člověka s přírodou a stavem životního prostředí.  

Hlavním principem průřezového tématu Environmentální výchova je být aktivní a 

zajímat se o svět kolem sebe. Rozvíjet u dětí dovednosti kritického myšlení a schopnost 

utvořit si vlastní názor na palčivé problémy.  

TŘÍDA VÍČKA V KG KOVOVÝ ODPAD 
V KG 

PAPÍR v kg 

I. A 52 kg 10 kg 564,5 kg 

I. B 88 kg 63 kg 786 kg 

I. C 38 kg 32,5 kg 1785,5 kg 

II. A 23 kg 36 kg 1310,5 kg 

II. B 36,5 kg 20 kg 1140,5 kg 

II. C 21,5 kg 8 kg 1106 kg 

III. A 46 kg 24 kg 1528,5 kg 

III. B 11 kg 18 kg 1103,5 kg 

III. C 25 kg 13,5 kg 871,5 kg 

IV. A 16,5 kg 12 kg 1895 kg 

IV. B 40 kg 13 kg 1582,5 kg 

IV. C 32, 5 kg 48 kg 1826 kg 

V. A 41 kg 7,5 kg 855 kg 

V. B 37 kg 11 kg 1996,5 kg 

V. C 58 kg 40 kg 2288,5 kg 

VI. A 18 kg 2 kg 2638,5 kg 

VI. B 20 kg 6 kg 1452 kg 

VI.C   1643,5 kg 

VII. A  6 kg 2272,5 kg 

VII. B   972 kg 

VII. C   2229 kg 

VIII. A 5,5 kg 7 kg 1238 kg 

VIII. B   556 kg 

VIII. C   294 kg 

IX. A 0,5 kg 3 kg 812,5 kg 

IX. B   213 kg 

CELKEM  610 kg  427, 5 kg 34 961kg 
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11.6.17.  Hodnocení činnosti školní družiny 

 

A. Materiální podmínky 

 

 Školní družina je součástí Základní školy Chomutov, Březenecká 4679.  

K provozu využíváme 6 oddělení, z nichž 5 oddělení využívá ke své činnosti vlastní 

učebnu, jedno oddělení je součástí učebny prvního stupně.  

Všechna oddělení jsou moderně vybavená a přizpůsobená charakteru jednotlivých 

činností. Materiální vybavení jednotlivých oddělení je velice dobré, v průběhu školního 

roku nakupujeme z finančních prostředků ŠD zaměstnávací výtvarný materiál, 

pomůcky pro zájmové i rekreační činnosti, knihy, stolní hry i hračky. K těmto nákupům 

využíváme i finanční příspěvek od SRPDŠ.  

V tomto školním roce se ŠD zapojila do projektu OPVVV Šablony II, díky čemuž byla 2 

oddělení vybavena novými společenskými hrami a další 2 oddělení novými knihami. 

Ve všech odděleních je možnost připojení na internet, 4 oddělení jsou vybavené 

počítačem a jedno oddělení i interaktivní tabulí. 

Vyzvedávání dětí funguje na základě moderního vybavení kamerovým systémem a 

obrazovkami s telefonem ve všech odděleních. 

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

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

a příležitostně i školní kuchyňku. 

 

B. Personální obsazení 

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

jedna vychovatelka měla úvazek poloviční. 

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

případě jejich nepřítomnosti je zastupovaly ve výuce. 

 Všechny paní vychovatelky jsou plně kvalifikované a své odborné zaměření si 

průběžně doplňují a prohlubují prostřednictvím akreditovaných kurzů (NIDV, Nová 

škola, Olchavová, Aurednik) i v rámci samostudia. 

Jako každý školní rok u nás probíhala pedagogická praxe studentek ze Střední 

pedagogické školy v Mostě. 

 

C. Počet účastníků zájmového vzdělávání 

 V tomto školním roce navštěvovalo naší ŠD k 1. 10. 2018 celkem 163 žáků z 1. až 4. 

tříd a tento počet byl s minimálními odchylkami zachován po celý školní rok. 
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 Přednost při přijímání do ŠD měli žáci nižších ročníků, uspokojeni byli nakonec všichni 

zájemci. 

 

D. Charakteristika zájmového vzdělávání  

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Ve dnech školního 

vyučování tvoří pro děti přechod mezi školní výukou a pobytem doma. Družina není 

pokračováním školního vyučování, pedagogická práce v ní má svá specifika a je 

výrazně odlišná od běžné vzdělávací praxe.  

Školní družina organizuje zájmové vzdělávání především pro děti přihlášené k 

pravidelné denní docházce. 

 Činnost školní družiny se uskutečňuje formami zájmového vzdělávání - tematickou 

rekreační činností, pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností, využitím 

otevřené nabídky spontánních činností. Je vymezena dobou bezprostředně po 

vyučování a odchodem dětí domů. Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí 

výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky 

volného času. 

 K pravidelným činnostem ŠD patří i zájmové kroužky, které mohou navštěvovat i žáci, 

kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce do ŠD.  

V tomto školním roce měly děti možnost navštěvovat výtvarný, keramický, sportovní a 

kroužek společenských her. Jako každoročně byla kapacita kroužků zcela naplněna. 

K naší velké radosti jsme od listopadu letošního školního roku zahájili provoz klubů v 

naší školní družině. 

Ve dvou odděleních probíhal čtenářský klub a ve dvou dalších odděleních klub zábavné 

logiky. 

 

E. Aktivity školní družiny  

Pro děti ve školní družině připravujeme každoročně pestrou nabídku pravidelných i 

příležitostných aktivit. 

Účastníme se společných akcí chomutovských školních družin, v letošním školním roce 

to byla například výstava výtvarných prací v chomutovském Kině Svět či beseda 

v chomutovském Zooparku. 

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

připravujeme výzdobu pro projekty školní jídelny. Společně s paní vedoucí pořádáme 

pro děti z prvních tříd besedu o zdravém stravování spojenou s ochutnávkou. 

Připravili jsme drobné dárky k zápisu pro budoucí prvňáčky a opětovně jsme uspořádali 

vánoční sbírku v rámci akce Krabice od bot. 
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 Od října do února jsme pravidelně navštěvovali filmová představení pro školní družiny 

v Kině Svět.  

 Navštívili jsme zcela novou Jump arénu v Mostě, Jungle arénu tamtéž, lezeckou stěnu 

v Jirkově, bowling ve Strikelandu nebo keramickou dílnu v chomutovském domečku. 

 Uspořádali jsme pro děti karneval, v rámci vánočního těšení jsme navštívili vánoční 

výstavu v oblastním muzeu a adventní trhy na chomutovském náměstí.  

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

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

následujícím školním roce. 

 

11.6.18. Den otevřených dveří 

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

budoucích prvňáčků. V tomto školním roce se konal v době před zápisem dětí do 1. 

ročníku dne 3. 3. 2020. O návštěvu školy, zhlédnutí prostor školy a výuky v jednotlivých 

třídách byl ze strany rodičů velký zájem. 

 

11.6.19. Hodnocení distanční výuky 

Tento školní rok byl velmi specifický, a to tím, že jsme se 11. března 2020 ocitli 

v nové situaci. Nastala situace velmi nečekaná a pro všechny zúčastněné, tedy 

vyučující, rodiče i žáky, neznámá, a tou je distanční výuka. Ze dne na den byla vládou 

zakázána osobní přítomnost žáků ve škole z důvodu epidemie nového koronaviru a 

onemocnění Covid-19. 

 S klidným svědomím mohu konstatovat, že, ač jsme se ocitli na prahu 

neznámého a nevyzkoušeného, zvládl celý pedagogický sbor výuku na dálku s velkým 

odhodláním na jedničku. 

Samozřejmě, že jsme se potýkali s tím, že distanční výuka byla pro žáky 

dobrovolná. Ovšem zjistili jsme, že přes všechny překážky se výuky zúčastnily více než 

dvě třetiny všech žáků. Překážkou účasti na distančním vzdělávání byla v naprosté 

většině nedostupnost IT techniky v rodinách.  

Pokud rodina neměla možnost využívat vlastní IT techniku, připravovali vyučující 

pro své žáky práci ve škole a podklady k výuce předávali rodičům či žákům osobně na. 

připravených pracovních listech. 
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Distanční výuka probíhala formou zadávání domácích prací prostřednictvím webu 

školy, e-mailu a také online výuky. Vyučující využívali různé formy videokonferencí či 

předtočených videí. 

Distanční výuka nám otevřela nové obzory, jak vzdělávat žáky „na dálku“. 

Vyučující se okamžitě zapojili do vyhledávání informací a způsobů, jak s žáky pracovat, 

jak s nimi zůstat v kontaktu. 

Samozřejmě jsme uvítali, když se do školy alespoň na část hodin v květnu vrátili 

žáci 9. ročníku, aby se mohli připravit na přijímací zkoušky na střední školy. 

Také vyučující 1. stupně uvítali návrat svých žáků do školních lavic v průběhu 

května, i když v omezené míře a po skupinách. Jako poslední se do školy vrátili žáci 2. 

stupně formou konzultací. I když prezenční výuka a přítomnost žáků ve škole na 

omezenou dobu byla dobrovolná, většina žáků toto využila. Bylo zřejmé, že dětem 

chyběl sociální kontakt s vyučujícími spolužáky. 

Distanční výuka ve 2. pol. šk. roku 2119/2020 pro nás byla velkou „školou“. Naučili 

jsme se ve zrychleném režimu vlastními silami pracovat s novými technologiemi a 

využívat je pro svou práci. Bylo úžasné sledovat spolupráci mezi vyučujícími, 

vzájemnou pomoc a podporu.  

Nechceme nechat nic náhodě, proto jsme v přípravném týdnu prostřednictví ICT 

koordinátora Mgr. D. Sochorové připravili pro pedagogy seminář na využití platformy 

Google Classroom. Všichni vyučující i žáci mají své účty a s platformou mohou kdykoliv 

pracovat jak při prezenční tak při distanční formě výuky a využívat ji na všech jejích 

úrovních. 

Věřím, že pokud by podobná situace nastala v novém školním roce či jindy 

v budoucnu, budou naši vyučující dobře připraveni. 
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12.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti prováděné ČŠI 

Ve školním roce 2019/2020 bylo na naší škole provedeno periodické šetření ČŠI na 

místě.  

Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a 

výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou a školní družinou podle příslušných 

školních vzdělávacích programů. Dále pak zjišťování a hodnocení naplnění školních 
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vzdělávacích programů pro základní a zájmové vzdělávání a jejich souladu s právními 

předpisy a rámcovým vzdělávacím programem (viz příloha t=to výroční zprávy). 

Dále se ČĎSI zaměřila na kontrolu dodržování vybraných ustanovení školského 

zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poslytování 

vzdělávání a školských služeb. 

 

13.  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 2019 činil 4 812 700,- Kč a pro rok 2020  5 145 000,- Kč. 

Podrobné čerpání finančních prostředků v příloze: 

příloha  3:  Účetní závěrka k  31. 12. 2019 

příloha  3 a:  Rozbor hospodaření k  31. 12. 2019 

příloha  4:  Účetní závěrka k  30. 6. 2020 

příloha  4 a:  Rozbor hospodaření k 30. 6. 2020 
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Sponzorské dary 

  
2.9.2019 Květ, Chomutov fin.dar. Třídě I.B 10 000,00 

15.10.2019 SAMAD-Průmysl.technika Jirkov 
fin.dar třídě 
Mgr.Martínkové 10 000,00 

15.10.2019 SAMAD-Průmysl.technika Jirkov fin.dar třídě Mgr.Šourkové 10 000,00 

7.10.2019 
FRK s.r.o.,Chomutovská 
1254,Kadaň oprava lina v kanceláři ŠJ 3 000,00 

25.10.2019 V.Jenč, Chomutov lyžařský výcvik 1 000,00 

14.11.2019 V.Poláčková, Chomutov fin.dar - florbalový kr. 500,00 

14.11.2019 Z.Barešová, Chomutov fin.dar - florbalový kr. 500,00 

14.11.2019 T.Kučera, Chomutov fin.dar - florbalový kr. 1 000,00 

14.11.2019 B.Pokorná, Chomutov fin.dar - florbalový kr. 500,00 

14.11.2019 R.Cihelka, Chomutov fin.dar - florbalový kr. 500,00 

14.11.2019 P.Protiva, Chomutov fin.dar - florbalový kr. 500,00 

14.11.2019 K.Přibylová, Chomutov fin.dar - florbalový kr. 500,00 

14.11.2019 M.Hájková, Chomutov fin.dar - florbalový kr. 500,00 

14.11.2019 J.Kopecká, Chomutov fin.dar - florbalový kr. 500,00 

14.11.2019 K.Dušková, Chomutov fin.dar - florbalový kr. 500,00 

14.11.2019 J.Smažíková, Chomutov fin.dar - florbalový kr. 500,00 

14.11.2019 M.Eisenhammerová, Chomutov fin.dar - florbalový kr. 500,00 

14.11.2019 S.Fischerová, Chomutov fin.dar - florbalový kr. 500,00 

14.11.2019 P.Gál, Chomutov fin.dar - florbalový kr. 1 000,00 

14.11.2019 F.Šimek, Chomutov fin.dar - florbalový kr. 500,00 

14.11.2019 V.Urbánková, Chomutov fin.dar - florbalový kr. 500,00 

14.11.2019 J.Tokarevová, Chomutov fin.dar - florbalový kr. 500,00 

14.11.2019 P.Protivová, Chomutov fin.dar - florbalový kr. 500,00 

14.11.2019 l.Zajdenová, Chomutov fin.dar - florbalový kr. 500,00 

14.11.2019 Š.Lišková, Chomutov fin.dar - florbalový kr. 500,00 

14.11.2019 D.Vlčková, Chomutov fin.dar - florbalový kr. 500,00 

14.11.2019 P.Vlček, Chomutov fin.dar - florbalový kr. 500,00 

18.12.2019 Štefaničáková, Chomutov lyžařský výcvik 1 000,00 

1.1.2020 L.Tržický, Chomutov  florbalový kroužek 500,00 

15.1.2020 P. Fric, Chomutov lyžařský výcvik 1 000,00 

16.1.2020 S.Vorlová, Chomutov  lyžařský výcvik 1 000,00 

30.1.2020 J.Sajner lyžařský výcvik 5 000,00 

21.2.2020 E.Baxová, Chomutov  florbalový kroužek 500,00 

24.2.2020 L.Ralbovská, Chomutov  florbalový kroužek 500,00 

20.2.2020 J.Vildová lyžařský výcvik 600,00 

2.3.2020 K.Krupová, Chomutov  florbalový kroužek 500,00 

4.3.2020 Z.Mrázová, Chomutov  florbalový kroužek 500,00 

4.3.2020 D.Albrechtová, Chomutov  florbalový kroužek 500,00 

5.3.2020 M.Jurášková, Chomutov  florbalový kroužek 500,00 

  celkem   11 100,00 

 
CELKEM ZA ŠKOLNÍ ROK 
2019/2020  58 100,00 
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14. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Škola se v průběhu roku 2019/2020  do podobných programů nezapojila. 

 

15.  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. 

 

16.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

Škola získala finanční dotaci z pracovní skupiny Rady města Chomutova částku ve 

výši 64 400,- Kč. Veškeré prostředky byly využity na prevenci rizikového chování.  

Dne 16. 11. 2018 bylo schváleno poskytnutí dotace  

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011257 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání  Šablony II. (dále jen Šablony II.) ve výši 1 559 366,- Kč. Tyto prostředky může 

škola využívat v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 na: 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 8 hodin v oblasti osobnostně 

sociálního rozvoje a inkluze 

 Využití ICT ve vzdělávání 

 Klub pro žáky ZŠ (klub zábavné logiky a deskových her) 

 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem; 

 Projektový den ve škole 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve školní družině v rozsahu 8 hodin v oblasti 

osobnostně sociálního rozvoje, čtenářské gramotnosti, ICT 

 Klub pro účastníky školní družiny (čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových 

her) 

 Projektový den ve školní družině 

 Projektový den mimo školní družinu 

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

 

Naplánované aktivity jsou uskutečňovány průběžně, předpokládaný konec čerpání 

finančních prostředků je 31. 12. 2020. 
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Škola nadále spolupracuje s Asociací sportu dětí a mládeže, z. s. Chomutov.  

V rámci spolupráce s Úřadem práce ČR byla podepsána smlouva na dotaci na 

pracovní pozici uklízečka  vrátná. Bohužel, z důvodu vyhlášeného uzavření škol se 

nepodařilo smlouvu naplnit a pracovní místo obsadit. 

Škola je dlouhodobě zapojena do programu Ovoce do škol, Mléko do škol.  

Žáci školy mají možnost si zakoupit mléčné výrobky za cenu dotovanou 

z evropských fondů.  

 

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

plnění úkolů ve vzdělávání 

 

17.1. SRPDŠ - Sdružení rodičů, přátel dětí a školy 

Také ve školním roce 2019/2020 nadále při škole pracovala tato dobrovolná 

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

Funkcí předsedy SRPDŠ byl nově zvolen Oto Schmieder.  

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

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

Uskutečnilo se 1 společné 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 informováni třídním 

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

prostředků. 

V průběhu roku se uskutečnily 2 třídní schůzky – v září a v listopadu. Schůzky se 

konaly 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. 
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Ve školním roce 2019/2020 se konaly pravidelné konzultace pro rodiče, vždy 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. 

Velkým problémem bylo distanční vzdělávání v době od 11. 3. 2020. Musím 

konstatovat, že zde se naplno projevila neúčast rodičů na vzdělávání žáků, a to hlavně 

z rodin ze socio – kulturně znevýhodněného prostředí. Tyto rodiny opakovaně se školou, 

přes všechna upozornění a žádosti, nespolupracují a neuvědomují si, že tím škodí pouze 

svým dětem. 

 

17.2. Odborové organizace 

Na škole nepracuje odborová organizace. 

17.3. Školská rada 

viz bod 1.1 

 

17.4. Další partneři 

Škola pravidelně spolupracuje i s dalšími organizacemi, jejichž služeb využívá 

k obohacení a zpestření výuky. 

 

Mezi ně patří například: 

 Městská policie Chomutov 

 Policie ČR Chomutov 

 Městské divadlo Most 

 Autoškola Omega 

 Podkrušnohorský zoopark 

 Asociace školských sportovních klubů 

 Asociace Sport a pohyb dětem 

 Veselá věda 

 Informační centrum Severočeských dolů a.s. 

 Základní umělecká škola TGM 
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 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  

 

18.  Komentář 

Na školní rok 2019/2020 je třeba pohlížet jako na dvě části, zcela odlišné z hlediska 

výuky. Klasické, standardní 1. pololetí a období od 11. března 2020, kdy byly školy plošně 

uzavřeny z důvodu epidemie nového koronaviru a onemocnění Covid-19. 

Období do 10. března mohu označit jako zdařilé se spoustou školních i 

mimoškolních aktivit. Škola naplňovala rámcový vzdělávacího programu, ale také jsme se 

hojně věnovali nadstandardním mimovýukovým aktivitám. 

Stále byl velký důraz kladen na práci s žáky s SVP, a to jak těch s potřebou 

podpůrných opatření, tak žáků nadaných. Jako každý rok, i tento rok jsme svoji činnost 

zaměřili na preventivní činnost v oblasti bezpečnosti a prevence rizikového chování. 

Navázali jsme na úspěšné tzv. třídnické dny, které jsou věnované kohezi třídních kolektivů 

a práci třídního učitele s žáky.  

Úspěšně jsme oslavili 30 let od „Sametové revoluce“. Žáci si se svými padagogy 

připomněli život v době totality, pracovali s myšlenkovými mapami, diskutovali, stavěli 

Berlínskou zeď a tvořili „Klíče ke svobodě“. Je třeba, aby si významné milníky naší historie 

stále připomínali.  

Již tradiční akcí je den otevřených dveří. Možnost nahlédnout do výuky a prostor 

mají nejen rodiče žáků současných, ale především rodiče budoucích prvňáčků. O tuto akce 

je každým rokem větší zájem. Na jeho zajištění se podílí Žákovský parlament. Den 

otevřených dveří se koná pravidelně v době před zápisy dětí do 1. tříd. 

Opět jsme zorganizovali turnaj ve florbalu pro žáky základních škol z celého okresu 

Chomutov, tentokrát popáté. Jedná se o již tradiční a očekávanou akci v Městské sportovní 

hale, které se účastní žáci z celého okolí. Také letos jsme využili možnosti požádat o 
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finanční dotaci Statutární město Chomutov. Žádost byla úspěšná a my tímto děkujeme 

Městu Chomutovu za finanční příspěvek, který byl použit na pronájem sportovní haly a 

nákup pohárů a medailí pro všechny zúčastněné malé sportovce. 

Do uzavření škol jsme zvládli účast také na soutěžích a olympiádách, kde nás naši 

žáci se ctí a velmi úspěšně reprezentovali. 

Bohužel, zlom nastal 11. března 2020, kdy došlo k již zmíněnému plošnému 

uzavření škol. Každá škola se s novou situací, která nemá obdoby, musela vypořádat po 

svém. Informace do škol chodily velmi kusé, často jsme se novinky dozvídali z médií. Přesto 

si myslím, že jsme situaci zvládli na výbornou. Pedagogický sbor se postavil této výzvě 

čelem, rodiče i žáci se snažili maximálně spolupracovat.  

Bohužel se nám nepodařilo naplnit školní vzdělávací program v některých oblastech 

vzdělávání. Část obsahu bylo nutné přesunout do nového školního roku. Tato situace 

ovšem nenastala proto, že by vyučující svou práci nezvládli, ale proto, aby důležitá látka 

byla probrána za osobní účasti žáků ve škole, neboť se jednalo o obsahově náročné učivo. 

Toto učivo bude zahrnuto do tematických plánů nového školního roku a plnohodnotně 

probráno. 

Všem pedagogům patří velký dík za to, jak celou nenadálou a nezvyklou situaci 

v době distanční výuky zvládli. Čekalo na ně mnoho nových podnětů – naučili se extrémně 

rychle pracovat s novými IT technologiemi, videokonferencemi, zvládli natáčet vlastní 

výuková videa či připravovat testy pro své žáky v Google Classroom. Úžasně 

spolupracovali a předávali a sdíleli nové cenné informace a dovednosti. 

Velký dík na tomto místě patří také nepedagogickým zaměstnancům školy. Právě 

oni byli ti, kteří se museli postarat o zdárný chod školy tak, aby vytvořili zázemí pro 

pedagogy. Neustálá desinfekce všech prostor školy byla pro všechny velmi náročná. Velký 

nápor zažily také pracovnice kanceláře školy, které byly v neustálém kontaktu se 

zákonnými zástupci žáků a řešily všechny problémy spojené s uzavřením školy. 

Bohužel, další plánované akce, např. Fesťáček – Den dětí, jsme nemohli uskutečnit. 

Pevně věříme, že jeho přípravy nepřijdou vniveč a uskutečníme jej v plánované podobě 

v novém školním roce. 

Nadále spolupracujeme se školami v okolí, ať už mateřskými, základními či 

středními, Chomutovskou knihovnou, Muzeem či chomutovským magistrátem.  

I přes uzavření škol se nám podařilo zrekonstruovat dvě učebny – učebnu hudební 

výchovy na 2. stupni a jednu z učeben na 1. stupni, dále pak podlahu v přízemí pavilonu F.  
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Závěrem bych ráda poděkovala všem pracovníkům školy za jejich obětavost, 

flexibilitu a spolupráci ve všech směrech chodu naší školy. To, že škola funguje, je práce 

všech jejích zaměstnanců bez rozdílu pracovní pozice. 

Vážím si práce pedagogů, asistentů pedagoga i vychovatelek ve školní družině. 

Práce s dětmi je radostná a inspirující, ale zároveň psychicky vyčerpávající a namáhavá. 

Aktivity, které pedagogové svým žákům nabízejí, jsou úžasné a věřím, že naši žáci díky 

svým učitelům budou na svá školní léta rádi vzpomínat.  

Pevně věřím, že naše budeme nadále pokračovat v budování dobrého jména a 

poskytovat základní vzdělání na dobré úrovni, přes všechna úskalí, která nás na cestě za 

vzděláním našich dětí, potkávají. 
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19. Přílohy 

Příloha č. 1 ......................................  Souhrnná statistika tříd za 1. pol. šk. r. 2019/2020 

Příloha č. 2………………..……………Souhrnná statistika tříd za 2. pol. šk. r. 2019/2020 

Příloha č. 3  .................................................................... Účetní závěrka k  31. 12. 2019 

Příloha č. 3 a  .......................................................... Rozbor hospodaření k 31. 12. 2019 

Příloha č. 4 …………………………………………….………Účetní závěrka k  30. 6. 2020 

Příloha č. 4 a  ............................................................ Rozbor hospodaření k 30. 6. 2020 

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

Příloha č. 6 …………………………………………………….………Závěrečná zpráva ČŠI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne 15. 10. 2020. 

 

V Chomutově dne 12. 10. 2020   

 

 

  

 Zpracovala a předkládá: 

    

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

  Ing. Vladimíra Nováková 

                                                    ředitelka školy 


