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1. Základní údaje o škole 

 

1.1.  Název školy 

 Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 

1.2.  Sídlo školy 

 Březenecká 4679, 430 04 Chomutov 

1.3. Charakteristika školy 

 Škola zahájila činnost 1. 9. 1977 jako 22 třídní v rámci výstavby sídliště 
Březenecká v Chomutově. Jedná se o areál se šesti pavilony.  

 Od 1. 9. 1996 začala škola využívat bezbariérového přístupu ke vzdělávání  
imobilních žáků. Původně zabudovaný výtah byl schopen převážet děti pouze do 1. patra, ale 
v průběhu prázdnin 2004 byla nainstalována výtahová plošina, která umožňuje těmto žákům 
bezproblémový pohyb po celé budově školy. 

 V tomto školním roce byla již popáté nabídnuta možnost nadstandardních 
sportovních aktivit se zaměřením na moderní gymnastiku a kanoistiku. Bohužel kapacita 
školy, naplněnost tělocvičen s baletním sálem, počet trenérů a omezený objem finančních 
prostředků omezuje i možnosti nárůstu těchto sportovních aktivit v dalších letech.  

 Prostory školní budovy včetně učeben jsou plně vytíženy. Učebny jsou 
kmenové, odborné a poloodborné. Žáci mají k dispozici 2 učebny výpočetní techniky. 
Bohužel jsme patrně jedna z mála škol, která dosud nevyužívá interaktivní tabuli, pro níž  
nemáme ani možnost ke vhodnému umístění.                                                                                       

          Škola disponuje prostorným sportovním areálem s travnatým hřištěm, běžeckou 
dráhou, doskočištěm, třemi tenisovými kurty. Na základě žádosti magistrátu města byl dán 
tento areál k dispozici chomutovské veřejnosti k jeho využití ve volném čase. Za účelem 
údržby je zaměstnán správce, který je financován z provozního rozpočtu od zřizovatele. 
K výuce tělesné výchovy a k sportovním aktivitám lze využívat dvou tělocvičen i baletního 
sálu. Součástí areálu je i vytápěný skleník a školní pozemek. Pro výuku praktických činností 
je využívána školní dílna, pro výtvarnou a zájmovou činnost dílna keramická . 

 Školní družina využívá 5 samostatných oddělení.  
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 Ke společnému stravování slouží školní jídelna. Školní kuchyně prošla 
celkovou rekonstrukcí a splňuje přísné hygienické normy. Výdej jídel probíhá formou čipů a 
karet.     

  Motivační název školy „HARMON 1Э“ byl vybrán na základě návrhů a 
diskuzí mezi pedagogy, posléze předložený a konzultovaný se žáky školy. Není tedy 
nahodilý. 

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

1.4.   Zřizovatel školy 

Statutární město Chomutov 

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

 1.5. Údaje o vedení školy  

ředitelka školy Mgr. Jitka Červená 

statutární zástupce Mgr. Jiří Sajner 

zástupce  Mgr. Eva Poništová  

   Mgr. Alena Nazarčíková – od 1. 4. 2009   

 1.6. Adresa pro dálkový přístup 

telefon  474 624 110 – sekretariát 

  474 655 119 – školní jídelna 

e-mail   jcervena@zsbrezenecka.cz 

   jsajner@zsbrezenecka.cz 

   anazarcikova@zsbrezenecka.cz 

   info@zsbrezenecka.cz 

www stránky školy www.zsbrezenecka.cz 

 1.7. Údaje o školské radě 

Školská rada byla ustanovena podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., dne  

20. 12. 2005. Volba do současné školské rady proběhla 25. 11. 2008.  

Pedagogické pracovníky zastupuje:  Mgr. Miroslava Hüblová 

     Mgr. Jiřina Iglerová (jednatelka) 
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Zákonné zástupce zastupuje:  Ing. Libor Chytrý ( předseda ) – libor.chytry@magna.com 

Ing. Jana Reimitzová 

Zřizovatele zastupuje:  Ing. Miloň Houda 

     Ing. Kamila Vrtíšková 

Od svého zvolení se školská rada sešla na třech jednáních.  

  1.8.  Organizace výuky 

Dnem 1.1.1993 byla škole udělena právní subjektivita a pod č.j. 371/10/1993 zařazena do sítě 
škol s názvem Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, identifikátor  zařízení:  
600 077 390. 

Škola má tři součásti 

Součást Kapacita IZO 
Základní škola 660 žáků 102 129 371 
Školní družina 150 žáků,od 1.9.09 -200 žáků 116 200 090 
Školní jídelna 480 strávníků 102 653 437 

 

Přehled o počtu žáků a pracovníků školy k 30. 9. 2008 

ZŠ: 

počet žáků        počet  tříd prům. počet žáků na    
třídu 

prům. počet žáků na 
učitele 

602     I. st.-15,  II.st.-11                           23,27              16,72 
 

ŠD: 

počet žáků      počet  oddělení prům. počet žáků na 
oddělení 

176               5               35,2 
 

ŠJ: 

počet strávníků      počet  pracovnic 
400 žáků+51 zaměst.                6 

 

2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se 
zápisem do  školského rejstříku 
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Výuka byla prováděna v 1., 2., 6. a 7. ročníku podle Školního vzdělávacího programu  
„HARMON 1Э“   platného od 1. 9. 2007.  

Ve 3., 4., 5., 8. a 9. byla výuka prováděna podle vzdělávacího programu Základní škola  č.j. 
16847/96-2.  

Učební plány pro I. a II. stupeň školy: 

 

Školní učební plán pro 1. stupeň 

         

Počet hodin:              119    

Ročník   

1. 2. 3. 4. 5. celkem  Z toho 
DŠD 

Vzdělávací oblasti  
Vyučovací 
předměty 

Dle ŠVP       

Jazyk a jazyková 
komunikace ( 44) 

Český jazyk             8+1 8+1 8 7 7+1 41 3 

 Anglický jazyk      
Německý jazyk                                     

0 0 3 3 3 9 0 

Matematika a její aplikace  
(20)      

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

Člověk a jeho sv ět (12)   Prvouka                      2 2 3 0 0 7 0 

 Vlastiv ěda                 0 0 0 2 2 4 0 

 Přírodov ěda             0 0 0 2 1+1 4 1 

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

 Výtvarná výchova    1 2 1+1 2 2 9 1 

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

Člověk a sv ět práce (5)  Praktické činnosti   1 1 1 1 1 5 0 

Celková časová dotace    21 22 25 25 26 119  

Z toho disponibilní časová dotace 2 2 2 1 3  10 

DČD - disponibilní časová dotace  

Průřezová témata jsou integrována do vyu čovacích p ředmětů a nevyu čují se samostatn ě 
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Školní učební plán pro 2. stupeň

Počet hodin: 119
Vzdělávací oblasti Vyuč.předměty: Ročník

6. 7. 8. 9. celkem:

 z toho 
disponibilní 

Jazyk a jazyková 
komunikace  (27) Český jazyk     4 4 4(3+1) 4(3+1) 16 2

Cizí jazyk         3 3 3 3 12

Matematika a její 
aplikace    Matematika           5(4+1) 4(3+1) 4 4 17 2

Informa ční a 
komunika ční technol. Informatika          1 0 0 0 1 1
Člov ěk a spole čnost  
(11) Dějepis                2 2 2 2 8

Občanská výchova 1 1 2

Rodinná výchova 1 1 2

Výchova k občanství 1 1 0 0 2

Člov ěk a p říroda  (21) Fyzika               2(1+1) 2 2 1 7

Chemie                 0 0 2 2 4

Přírodopis           2 2(1+1) 2 2(1+1) 8 2

Zeměpis               2 2(1+1) 1 2(1+1) 7 2

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

Výtvarná výchova  2 2 1 1 6

Člov ěk a zdraví   (10) Výchova ke zdraví (P ř+hyg.) 0 0 0 0 0

Tělesná výchova    2 2 2 2 8

Člov ěk a sv ět práce  (3) Praktické činnosti   1 0+1 0 0 2 1

Svět práce 0 0 1 1 2

Doplňující vzd ěl.obory Povinně volitelné předměty 0 0+2 0+2 0+1 5 5

Další cizí jazyk 0 0+2 0+2 0+2 6 6

celkem 26+2 22+8 26+5 22+6 119 21

celkem 28 30 31 30 119 21

Dle ŠVP
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3. Personální zabezpečení školy 

Celkový počet pracovníků  60 

z toho: 

učitelů celkem/přepočtený stav         36/35,09    z toho: učitelů I. stupeň/přep.   15/15 

                                                                                       II. stupeň/přep18+3/20,09  

asistentů pedagoga/přep.    3/1,75 

vychovatelé ŠD/přep.   5/5 

školní jídelna/přep.              6/6 

THP/přep.    2/1,5 

správní/přep.    8/8  

 

Změny ve stavu pedagogických pracovníků: 

Nástup:   Mgr. Hana Milcová - učitelka II. stupně 

Odchod: Alena Pinkrová – učitelka II. stupně ( v důchodu ) 

Úmrtí:             Mgr. Eva Poništová – statutární zástupce  

 

Odborné metodické orgány 

Po celý rok pracovaly podle plánu metodické sekce, které se zabývaly organizačními 
záležitostmi týkajících se  příslušných vzdělávacích oblastí. 

Sekce: 

• MS  I. st.   ved. Nazarčíková, od dubna Iglerová 
• PK  Čj  ved. Saloňová 
• PK M, F, Z  ved. Sochorová 

• PK D, Nj, VKO, ved. Heráňová 
• PK  PŘ, CH, PČ ved. Ficková 

• PK Cj,   ved. Jarešová 

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

VEDENÍ ŠKOLY  

Mgr. Jitka Červená,ředitelka školy  

Mgr. Ji ří Sajner, statut.zástupce pro II. stupeň  

Mgr. Eva Poništová, zástupkyně pro I. stupeň 
od 1. 4. 2009  Mgr. Alena Nazarčíková 

    

TŘÍDNÍ U ČITELÉ I. STUPN Ě  TŘÍDNÍ U ČITELÉ II. STUPN Ě 

I. A Mgr. IVANA KOPECKÁ   VI. A VLADIMÍR DLOUHÝ  

I. B Mgr. MIROSLAVA HÜBLOVÁ   VI. B Mgr. IRENA ŠENFELDOVÁ  

I. C Mgr. ALENA ŠUSTROVÁ   VI. C Mgr. ALENA HERÁ ŇOVÁ  

II. A ZDE ŇKA KO ŘÍNKOVÁ   VII. A Mgr. DAGMAR SKÁLOVÁ  

II. B Mgr. PETRA KULIANU   VII. B Mgr. BLANKA DOLEŽALOVÁ  

II. C Mgr. EVA PREIBISCHOVÁ   VIII. A Mgr. DAGMAR SOCHOROVÁ  

III. A Mgr. JI ŘINA IGLEROVÁ   VIII. B Mgr. JANA SALO ŇOVÁ  

III. B Mgr. GABRIELA MALÁ   VIII.C Mgr. RENATA STOJANOVOVÁ  

III. C Mgr. KV ĚTOSLAVA PIŠTOVÁ   IX. A Mgr. ALENA KREJ ČOVÁ  

IV.A Mgr. ALENA NAZAR ČÍKOVÁ –do 1.4. ( zástup – pí    
                                                                    Borovičková ) 

 IX. B Mgr. JITKA FICKOVÁ  

IV. B Mgr. MILUŠE KONOPÁSKOVÁ   IX. C Mgr. STANISLAVA KOVÁ ŘOVÁ  

IV. C Mgr. LENKA ERNESOVÁ     

V. A Mgr. ILONA K ŘÍŽOVÁ   BEZ TŘÍDNICTVÍ  

V. B Mgr. V ĚRA KROBOVÁ   Mgr. Hana Milcová  

V. C Mgr. MARCELA JANUROVÁ    Mgr. Pavlína Jakabová 

  Danuše Hlaváčková  

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY   Tomáš Binter 

Andrea Zaťková, vedoucí vychovatelka  Jan Drda 

Marie Bojtarová   Ivan Holubář 

Miluše Dortová  Michaela Jarešová 

Ilona Guskeová    

Kamila Lísová  THP 

  Věra Buchtová Účetní  

ASISTENTKY PEDAGOGA   Věra Tlustá 

Dagmar Svatošová    
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Jaroslava Bylíková  SPRÁVNÍ ZAM ĚSTNANCI  

Pavlína Hubálková  Blanka Bernárová 

  Miroslava Čarnogurská  

ŠKOLNÍ JÍDELNA   Alena Fujerová 

Václava Bublová ,vedoucí školní jídelny  Dana Nováková 

Alena Ševčíková,vedoucí kuchařka  Vlasta Polcarová 

Alena Bartáková  Marta Skálová 

Hana Budíková  Helena Šnáblová 

Jana Čermáková    

Vlasta Tesařová  ÚDRŽBA  

  Vlastimil Peřina-školník  

 

4. Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní 
docházce 

4.1. Změny v počtu žáků v průběhu roku 

 k 30. 9. 2008  602 žáků 

 k 22. 1. 2009  598 žáků 

 k 30. 6. 2009  603 žáků 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že v průběhu roku nedocházelo k výrazným změnám v počtu 
žáků. Musím konstatovat, že nestouplo procento migrujících rodin a škola nemusela 
v průběhu roku řešit problémy se začleněním nově příchozích žáků do kolektivů kmenových 
tříd.  

4.2. Údaje o počtu zapsaných dětí do 1. ročníku 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2009/2010 se konal ve dnech  15. a 16. ledna 2009. 

 

Poprvé k zápisu přišlo 81 
Po OŠD  17 
Po dodatečném OŠD 4 
Zapsáno celkem 102 
Počet žádostí o OŠD 21 
Skutečně nastoupilo 77 
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V průběhu prázdnin došlo k rozdílu v počtu žáků zapsaných a žáků, kteří skutečně nastoupili 

z  důvodu změny bydliště. 

 4.3.  Údaje o vycházejících žácích 

ročník počet žáků gymnázia SOU + SŠ 
7. 0 0 0 
8. 4 0 4 
9. 65 10 55 

 

Docházku v základní škole ukončilo 69 žáků. 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Využito přehledů z programu Bakalář ( pozn.:tyto přehledy nelze již upravit ). 
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Všeobecné údaje o cílech prevence sociálně patologických jevů jsou zpracovány 
v minimálním preventivním plánu pro školní rok 2008 – 2009. Na škole působil jako 
preventista 1. rokem pan Holubář – učitel II. stupně. Přestože neměl  zkušenosti v této oblasti, 
vedl si dobře. Kladně hodnotím vzájemně otevřený vztah a důvěru  žáků k učiteli. 

Ve školním roce 2008 – 2009 byl poprvé zpracován projekt ve spolupráci s pracovní skupinou 
LINKS,  a tak  byla získána finanční dotace 42 000,- Kč na uskutečnění některých aktivit 
spojených s prevencí sociálně patologických jevů. Oceňuji získání nových zkušeností, na 
jejichž základě budeme jistě stavět i v budoucnu.   

Rovněž se podařilo navázat užší spolupráci s PPP Chomutov. Zaujala nás nabídka nových a 
neotřelých aktivit, kterou chceme využívat a uplatňovat i nadále. 

Zaměřili jsme se především na následující cíle: 

  1. Řešení šikany na škole i mimo ni 

  2. Koheze třídních kolektivů 

          3. Vlastní PEER  program 

          4. Využití sociometrických šetření 

          5. Navázání užší spolupráce s dalšími institucemi např.  Policie ČR,  Městská policie, 
K-centrum Chomutov a jiné.  

 

I.stupeň (1. – 5. ročník) 

Termín konání Typ aktivity Cílová skupina Poznámky 
Září Prevence bezpečnosti 1. – 5. ročník Spolupráce 

s Městskou policií 
Chomutov 

Duben – květen „Ajaxův zápisník“- 
mezilidské vztahy, 
šikana, trestné činy, 
„Bezpečné 
prázdniny“ 

2. – 5. ročník Spolupráce s Policií 
ČR 

Červen PEER program – 
„Žijeme zdravě“- 
zdravý životní styl 

4.-5. ročník LINKS 
Spolupráce se ZŠ a 
MŠ Hora sv. 
Kateřiny  

Červen Dopravní výchova 3. – 4. ročník Autoškola OMEGA 
Chomutov 
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II. stupeň (6. – 9. ročník) 

Termín konání Typ aktivity Cílová skupina Poznámky 
Říjen  Beseda o šikaně – 

DVD „Mezi ploty“ 
6. – 8. ročník Zajistil  školní 

metodik prevence 
Leden – únor PEER program – 

beseda „Štíhlá, ale 
mrtvá“- problematika 
mentální anorexie, 
bulimie, poruchy 
stravování. 

6.ročník SZŠ Chomutov 

Duben Besedy- „Sexualita a 
já“ 

8. ročník LINKS 
Mgr. Milan Šafařík 

Květen Koheze třídního 
kolektivu- 
stmelování třídního 
kolektivu, spolupráce 
mezi žáky, zlepšení 
vztahů mezi žáky a 
třídním učitelem, 
výjezd na Lesnou 

6.- 7. ročník LINKS 
Spolupráce s PPP 

Červen Pěší výlet za účelem 
stmelování kolektivu, 
zlepšení vztahů mezi 
žáky a učitelem. 

8. ročník Zajistil školní 
metodik, třídní 
učitelé 

 

V průběhu školního roku proběhlo sociometrické šetření v 8. ročnících ve spolupráci s PPP 
(Mgr. Karolína Homolová). Výsledky jistě napomohly k lepší orientaci ve vztahu učitele 
k žákům.  

V červnu 2009 byla vytvořena PEER skupina složená z žáků školy. 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Učitelé si vybírali vzdělávací akce především podle vlastního zájmu,  zaměření a s ohledem 
na časovou náročnost a místo konání akce. Nejvíce se osvědčila spolupráce se Střediskem 
služeb školám, Pedagogickým centrem Ústí n.L.- pracoviště Most a PPP Chomutov, 
Akademií JAK Chomutov.  

Poznatky získané v jednotlivých seminářích si učitelé operativně sdělovali v paralelních 
třídách, předmětových komisích, event. na  provozních poradách.   

Nejpočetnější účast byla:  

• na seminářích ICT-Bakaláři – 7 účastníků 
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• anglický  jazyk  pro mírně pokročilé  (organizováno v   Akademii JAK Chomutov) – 5 
učitelek 

• školení ČČK  - 3 pracovnice 
• Arte dílna – 5 učitelek 

• na seminářích Ekoateliér – 3 učitelky 

Prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích zařízení včetně VŠ se vzdělávali: 

• p. uč. II.st.– PF UJEP – přírodní vědy  2. ročník 

• p. uč. II.st. – MATFIS pro SŠ . obor M + F (přerušeno v 1. ročníku) 
• pí. uč. Bc. II.st. – dokončení studia UK Praha – teologická fakulta 
• ŘŠ  – UK Praha ( chybí obhajoba dipl. práce) 

Pan Mgr. Sajner prostřednictvím Střediska služeb školám vykonává lektorskou činnost při 
organizování školení školských lyžařských instruktorů, který je akreditován MŠMT.  

Vzhledem k tomu, že  jsem si  uvědomila absenci týmového vzdělávání, rozhodla jsem se 
zorganizovat ve spolupráci s PPP Chomutov a na základě zájmu pedagogických pracovníků 
dvoudenní výjezdní seminář  na téma „Kázeňské   problémy žáků“. Semináře se zúčastnili 
všichni pedagogičtí pracovníci, včetně vychovatelek ŠD a asistentek pedagoga, 2 pracovnice 
školní jídelny. Cílem této akce bylo naučit se předcházet, rozlišovat a řešit kázeňské problémy 
žáků. Účastníci semináře provedli tematickou SWOT analýzu, která by měla odhalit slabé a 
silné stránky školního prostředí ve vztahu ke kázni žáků. S výsledkem a bližším rozborem nás  
seznámí pracovnice PPP Chomutov  na společném pracovním setkání  v následujícím školním 
roce.  

Zvolit tuto formu, tedy dvoudenní seminář s pobytem mimo pracoviště, mne vedla i snaha o 
kohezi pracovníků, neboť jsem si uvědomila, že časové vytížení zaměstnanců je tak vysoké, 
že nám mnohdy unikají i setkání přátelská, neoficiální. Při tak velkém počtu pracovníků se 
někteří vídají zřídka a omezují se pouze na řešení školních problémů. Myslím, že se mi 
podařilo přesvědčit drtivou většinu kolegů, aby se do podobných akcí aktivně zapojili a 
získali tak  nové  poznatky i jinými, než tradičními metodami.  

Poděkování si jistě zaslouží Mgr. Karolína Homolová, ředitelka PPP Chomutov a Mgr. Lenka 
Lisá za ochotu a profesionální přístup.  
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 8.1. Mimovýukové aktivity 

• Zájmové  kroužky 

Od října do konce května škola organizovala v rámci volnočasových aktivit zájmové kroužky. 
Musím opět konstatovat, že u žáků stále klesá „touha“ po organizovaném využití vlastního 
volného času.  

Větší zájem i nadále přetrvává u žáků I. stupně.  

I přes vyjednávání se zástupci rodičů se vedení školy nepodařilo do užší spolupráce v této 
oblasti zainteresovat rodiče.  

I. stupeň 

logopedie (pro vybrané žáky)   I. Kopecká 
dramatický – 2. C.  E. Preibischová 
hra na flétnu – 2. B.  P. Kulianu 
výtvarný – 2. A.  Z. Kořínková 
míčové hry – 2. A.  Z. Kořínková 
angličtina hrou (pro vybrané žáky) M. Jarešová 
moderní gymnastika – 1. – 5. ročník K. Chlebečková, K.Kottová, M. Petříková 
kanoistika M. Šafařík, P. Doležal 
 

II. stupeň 

florbal – 4 skupiny I. Holubář 
basketbal – 8. + 9. třídy J. Sajner 
divadelní  - 7. + 8. třídy V.Dlouhý 
 

ŠD 

výtvarný I. Guskeová, M. Dortová 
keramický M. Bojtarová 
angličtina hrou A. Zaťková 
práce na PC K. Lísová 
 

• Doučování a příprava na přijímací zkoušky 
 

Žákům, kteří si potřebují některé učivo upevnit a více procvičit, byla nabídnuta možnost 
pravidelného či nepravidelného doučování. Tato nabídka pochopitelně platila i pro žáky, kteří 
dlouhodobě chyběli.   Doučování  se již tradičně věnovaly všechny učitelky na I. stupni školy, 
které si za odvedenou pomoc žákům zaslouží poděkování.  
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Pozornost byla věnována i nápravě SVPU pro integrované žáky. Bohužel škola zatím nemá 
učitele, který by byl absolventem odborného  kurzu pro nápravu specifických poruch učení.  

Na II. stupni probíhala pro vycházející žáky příprava na přijímací zkoušky na střední školy 
v 7. A 9. ročníku.  Výrazný zájem o tuto přípravu projevovali spíše jednotlivci, ale většina 
této možnosti kvalitní přípravy odpovědně nevyužila. Tento fakt je odrazem systému 
přijímání žáků na střední školy, ve kterém stále více převládá větší nabídka, než je reálná 
poptávka. Do tohoto systému vstupuje stále větší množství soukromých škol, které bohužel 
hledí  více na kvantitu než kvalitu uchazečů o studium.   

 

• Péče o integrované imobilní žáky 

Ve školním roce 2008/2009 byli na škole integrováni tři žáci s tělesným postižením. O tyto 
žáky pečovaly tři asistentky pedagoga. V čase, kdy se v průběhu dne žáci neúčastnili výuky,  
připravovaly  jim individuální náplň ( výukové programy na PC, uvolňovací cvičení pro 
rozvoj jemné motoriky, relaxační cviky, aj.)  

Osobně si velice cením jejich citlivého přístupu k těmto žákům a myslím si, že téměř plošné 
snížení pracovního úvazku pro asistenty pedagoga nepřispělo dobré věci.  

 8.2. Moderní gymnastika a kanoistika 

Jak již bylo zmíněno, škola nabízí nadstandardní formy využití volného času – moderní 
gymnastiku a kanoistiku. Nejedná se sice o nabídku, které by bylo využito „masově“, ale 
někteří jedinci již v současné době dosahují velmi kvalitních výsledků ve vyšších soutěžích.  

Kanoistika 

Do kroužku kanoistiky dochází v současné době 21 žáků naší školy. 8 z nich je v přípravce – 
trénují všeobecnou průpravu – sportovní gymnastiku, míčové hry, lehkou atletiku a plavání. 

Ve druhé skupině jsou žáci, kteří pokračují v činnostech stejného zaměření jako 1. skupina,  
navíc docházejí na Kamencové jezero, kde se seznamují se základy a technikou pádlování na 
kajaku.  

Třetí skupina  – nejstarší se již pravidelně o víkendech účastní závodů v kanoistice. Každý ze 
závodů je  vlastně  setkáním  celorepublikovým,  pouze  několik  závodů  je  pouze  v rámci 
kraje. V letošním roce se také účastnili závodů v německém Hofu. Ani tady nezůstali bez 
medailových umístění. 

Vyvrcholením sezóny jsou závody na Mistrovství republiky, kde naši žáci obsadili velice 
pěkná místa. K nejlepším patří Ondřej Bišický – MČR  2 zlaté a 1 stříbrná medaile, dále pak 
Tereza Doláková stříbrná a bronzová medaile, Aneta Kavanová zlatá a stříbrná medaile, 
Tomáš Fridrych zlatá a bronzová medaile, Denis Reiner  zlatá a stříbrná medaile. 
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Moderní gymnastika 

V lednu 2009 byl na naší škole založen oddíl moderní gymnastiky MIKA Chomutov, který 
v současné době navštěvuje 24 děvčat. Splnil se tím sen nejen trenérkám, ale zvláště 
děvčatům. Již 15 dívek je připraveno na závodní činnost. Výkonnost všech děvčat je téměř 
stejná, proto nelze vybrat jednu, o které by se dalo říci, že je úplně nejlepší.  

V každém případě můžeme zmínit děvčata, která každoročně obsazovala přední příčky 
v oddílových závodech – Denisa Germeková, Denisa Matějková, Petra Kašková, Tereza 
Bendlová a z nováčků zcela nepochybně Kateřina Nováková a Nicole Koderová. Všechna 
děvčata si zaslouží za svou aktivní a snaživou práci pochvalu. Důležité je, že je gymnastika 
baví, že se stala milou volnočasovou aktivitou a že jim pomáhá k seberealizaci a vede je 
v životě, doufejme, tím správným směrem. 

 

 

 8.3. Projekty 

Projekty doplňují výchovně vzdělávací proces žáků v jednotlivých třídách, ročnících i celé 
školy. Realizujeme projekty krátkodobé  i dlouhodobé. Cílem jejich zařazování do výuky je 
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zvyšování efektivity vyučovacího procesu, motivace žáků a podpora spolupráce pedagog – 
žák – rodič. Těmito aktivitami se snažíme proniknout do povědomí širší veřejnosti. 
Osvědčené jsou celoškolní projektové týdny na téma Vánoce a Velikonoce.  

V letošním roce jsme realizovali projekt  V e l i k o n o c e, v rámci kterého mohli žáci tříd 
prezentovat své dovednosti a zručnost. Žáci nabídli do svých prodejních „stánků“ vlastní 
výrobky s velikonoční tematikou, maminky napekly velikonoční beránky a tatínkové si třeba 
znovu osvěžili dovednost plést pomlázku. 

Žáci měli upřímnou radost nejen z finančního výdělku, ale i ze svého úspěchu v konkurenci 
ostatních tříd. 

V průběhu týdne si  děti připomněly i lidové tradice  formou třídních besídek, veřejných 
vystoupení a besed. 

 

 

Dalším velice zdařilým projektem byl již 2. ročník soutěže Sherlock Holmes a Chomutov. 
Tentokrát jsem se zaměřili na pověsti Chomutovska. Žáci I. stupně postupně pátrali po 
nejznámějším krušnohorském strašidlu a vyráběli své třídní strašidlo. Tuto soutěž připravili 
žáci 8. a 9. ročníků pod vedením pí. uč. J.Saloňové, které rovněž patří poděkování za 
zajímavý námět, realizaci a prezentaci dětských prací ve vestibulu školy. 
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          8.4. Účast a umístění žáků v soutěžích a olympiádách,  sběrové 
aktivity.  

Umístění v soutěžích 

Soutěž Účast Umístění v okrese Připravil - vyučující 

Malá kopaná  „O pohár 
ředitele ZŠ Březno“ 

 
starší žáci 

 
2. místo 

 
I. Holubář 

Malá kopaná – krajské finále starší žáci 4. místo I. Holubář 
Okresní finále v košíkové starší žáci 1. místo J. Sajner 
Krajské finále v košíkové starší žáci 6. místo J. Sajner 
Bambiriáda-florbal chlapci II. stupeň 2. místo I. Holubář 
Vybíjená žáci 4. a 5. tříd   L. Ernesová 
Atletický trojboj žáci 4. a 5. tříd 3. místo J. Iglerová 
Atletický trojboj žákyně 4.a 5. tříd 1. místo M. Janurová 
Kopaná žáci 4. a 5.  tříd 2. místo M. Konopásková 
McDonald´s Cup mladší žáci 1. místo M. Hüblová 
  4. místo-kraj.fin.  -„- 
Coca-cola Cup. starší žáci 1. místo (mužstvo 

postoupilo až do  
semifinále)  

I. Holubář 

Plavecká liga škol mladší žáci 5. místo Z. Kořínková 
Pěvecká „Chomutovský 
skřivánek“ 

kategorie 1. - 3.tř. 
B. Dolníková 

3. místo I. Kopecká 

 kategorie 4.- 6.tř. 
K. Schubertová 
J. Dvořák 

 
1. místo 
3. místo 

 
R. Stojanovová 
 

 kategorie 7.– 8.tř. 
K. Dolníková 

 
2. místo 

 
R. Stojanovová 

 duo –  II. ktg. 1. místo -„- 
 duo – III. ktg. 1. místo -„- 
 trio -  III. ktg.  3. místo -„- 
Recitační „Den poezie“ F. Szilvasi 1. místo A. Krejčová 
Výtvarná   „Kam poletí draci“ K. Engeová 1. místo D. Skálová 
Výtvarná „Jirkovská paleta“ K. Engeová 3. místo D. Skálová 
Matematická „Pythagoriáda“ D. Drahota, 

M. Kukučka 
 
6. -7.  místo 

 
V. Dlouhý 

 

Umístění v olympiádách 

Olympiáda Účast Umístění v okrese Připravil - vyučující 

český jazyk P. Tišlerová   5. místo J.  Saloňová 
matematická M. Osvald – ktg. Z6 16. místo V. Dlouhý 
 D. Smejkal – ktg  Z8   6. místo D. Sochorová 
fyzikální K.Sochorová–kat.F8    8. místo J.  Drda 
zeměpisná J. Brichta – ktg. B 14. místo S. Kovářová 
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 D. Bokša – ktg. C 22. místo H. Milcová 
biologická J.Chlouba 11.místo J.Ficková 
v  anglickém jazyce žáci 4. a 5. tříd 

Š. Šilhanová 
M. Fabianová 
O. Meško 
J. Bernasová 

 
  2. místo 
  2. místo 
4. – 5. místo 
4. – 5. místo 

 
H. Milcová 
H. Milcová 
A. Šustrová 
A. Šustrová 

v  německém jazyce žáci 4. a 5. tříd 
P. Tietz 
E. Brabcová 
O. Kůgel 
A. Šestáková 

 
1. místo 
4. místo 
1. místo 
5. místo 

 
A. Nazarčíková 
A. Nazarčíková 
I. Křížová  
I. Křížová 

-„- žáci 6. a 7.tříd 
Eliška Drahá 

 
7. místo 

 
I. Šenfeldová 

-„- žáci 8. a 9. tříd 
Eva Hlavatá  

 
2. místo 

 
I. Šenfeldová 

 

Sběr starého papíru 

Do soutěže, kterou vyhlašuje již tradičně KOVOŠROT  DĚČÍN, a. s. – Žatec,  bylo pro školní 
rok 2008/2009 přihlášeno 36 škol.  Naši žáci se aktivně do této soutěže zapojili a umístili se 
na prvním místě. S nasbíranými 37 520 kg „převálcovali“ na druhém místě  umístěnou 
mosteckou školu o více jak  2 000 kg. Škola vyhrála  10 000,- Kč a drobné dárky. Získané 
peníze byly převedeny do fondu SRPDŠ. Poděkování patří pí. učitelce Iglerové a 
Konopáskové.  

Sběr víček od PET lahví 

I pro tento školní rok byla původně vyhlášená, ale v únoru nám bylo sděleno, že ze strany 
firmy KAMAplast byla jednostranně ukončená. Vzhledem k tomu, že jsme v této soutěži 
získali již 6 krát prvenství, byli jsme touto informací velmi zklamáni, vůči žákům tento postoj 
vidíme jako velmi demotivující.   

 

 8.5. Další mimovýukové  aktivity 

• Lyžařský výcvikový kurz 
 

V termínu  21. 2. -  27. 2. 2009 se 26 žáků, převážně  7. ročníků, zúčastnilo již tradičně 
lyžařského kurzu na Tetřevích boudách v Krkonoších.  

Tento kurz byl organizačně zajištěn z řad zkušených pedagogů a lyžařských instruktorů (p. 
Sajner a pí Doležalová).  Spolu s kvalitním sportovním areálem, dobrými sněhovými 
podmínkami tak byl vytvořen i dobrý předpoklad ke zvládnutí základů lyžování. 
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Na financování se podílelo i SRPDŠ, které přispělo částkou 25 000,- Kč. Rovněž nám za 
tímto účelem byly poskytnuty sponzorské dary ve výši 9 500,- Kč.   

• Školy v přírodě 

Pro  žáky převážně I.stupně byl organizován výjezd ve dnech  15. 4. – 22. 4. 2009  do ŠvP 
Sklárna Žihle. Výjezdu se účastnilo celkem 92 žáků, kteří byli složeni z různých třídních 
kolektivů podle zájmu. Za uskutečnění patří poděkování  pí. uč. Hüblové, Preibischové, 
Konopáskové, Krobové, Sochorové a vedoucí školní jídelny pí. Bublové. Bohužel finanční 
náročnost často brání výjezdu celých kolektivů tříd, což je jistě na škodu. 

Učitelé a žáci některých tříd  II.stupně si zorganizovali několikadenní pobyt mimo školu dle 
vlastního výběru a možností. 

Výjezd uskutečnily třídy:  

třída TU, doprovod počet žáků termín místo pobytu 
VI. A. V. Dlouhý 22 1. 6. -12. 6. 2009 RS Bernov 
VII. A.  D. Skálová 

M. Jarešová 
 15. 6. - 17. 6. 2009 Autocamp  

Kotvina 
IX.  A. A. Krej čová 

D. Svatošová 
18 25. 5. – 29. 5. 2009 RS Machův Mlýn 

IX. B.  J. Ficková 
J Bylíková 

 11. 6. – 12. 6. 2009 Autocamp 
Prunéřov 

IX. C.  S. Kovářová 
V. Polcarová 

17 25. 5. – 27. 5. 2009 RS Měděnec 

 

Jednotlivé výjezdy byly velice kladně hodnoceny ze strany vyučujících i žáků, kteří společně 
prožili příjemné chvíle a ověřili si vzájemné vztahy v kolektivu.  

 

•  Výjezd EVVO – „ Jizerky netradi čně“ 

Ve dnech 18. – 22.5. 2009 byl realizován neobvyklý výjezd pro zájemce  ze 7.,8. a 9.ročníků.  
Jednalo se o týdenní seminář zaměřený na environmentální výchovu v Jizerských horách. 
Žáci měli možnost v krásném prostředí zkoumat např. složení vody, hrát zajímavé hry 
s ekologickými náměty, po večerech chytat motýly, uskutečnit několikakilometrové túry. 
Během pobytu žáci řešili Jizerskohorskou katastrofu (pomocí protokolu řešili stav lesů 
Jizerských hor). O financování projektu bylo původně požádáno MŠMT, ale nakonec si jej 
žáci hradili  sami. Jistě však nelitovali, protože si dojednali opakování této akce v příštím 
školním roce. 

Poděkování za zajištění celé akce patří pí. uč. P.Jakabové a p. uč.T.Binterovi. 

 

• Letní tábory 
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Již  tradičně   byly v průběhu letních prázdnin   zorganizovány v rámci  výchovné práce  ŠD  
2  letní dětské tábory a 1 táborové soustředění moderních gymnastek.  

termín místo pobytu počet dětí vedoucí akce 
1. 7. – 10. 7.  Penzion Krásná 31 J. Iglerová 
10. 7. – 20. 7. Penzion Krásná 30 A. Zaťková 
4. 7. – 14. 7. Objekt ŠVP Žihle 33 K. Kottová 
 

Tyto aktivity jsou velmi náročné na celkovou přípravu, organizaci a zabezpečení. Všem 
dětem je věnována maximální péče, je organizována řada zajímavých aktivit, činnost je vždy 
velmi pestrá. Výjezdů se zúčastnila: pí. Dortová – vychovatelka ŠD 

     pí. Bublová – vedoucí ŠJ 

     pí. Kopecká – učitelka I. stupně  

Ostatní pracovníci z řad veřejnosti a bývalých žáků školy.  

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

Na nákladech se podíleli rodiče, SRPDŠ a sponzoři. Na soustředění moderních gymnastek 
bylo použito sponzorského daru ve výši 30 000,- Kč, které škole poskytly Severočeské doly 
a.s.  

 

Jednotlivé třídní kolektivy v průběhu roku uskutečňovaly i další akce, ale pro jejich množství 
je zde neuvádím. Z jejich konání máme i bohatou fotodokumentaci, ze které každoročně 
vytváříme celý ALMANACH,  jenž  je v podstatě ucelenou kronikou těchto aktivit. Je 
k dispozici k nahlédnutí žákům i rodičům ve sborovně školy.  

  

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2008/2009 byla provedena ze strany ČŠI dvě šetření. Bohužel obě šetření se 
týkala stížností, které byly ČŠI předány ze strany rodičů žáků školy.  
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První byla provedena dne 16. 2. 2009. Týkala se nesouhlasu rodičů s klasifikací chování 
žákyně  IX. třídy. Tato stížnost však byla ze strany ČŠI hodnocena jako nedůvodná.  

Druhá byla provedena dne 16. 6. 2009. Týkala se stížnosti  rodiče žáka VI. třídy. Jednalo se o 
 nerespektování poruch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a neinformování 
zákonného zástupce o údajném napadení spolužačky synem stěžovatele. Část stížnosti o 
nerespektování povahy postižení byla hodnocena ČŠI jako důvodná. Na základě tohoto 
zjištění škola přijala průkazná  opatření k nápravě, která byla projednána na pedagogické radě 
dne 31. 8. 2009. Část stížnosti týkající  se  neinformování o napadení byla shledána jako 
neprokazatelná. 

Bohužel, tentýž rodič vznesl v průběhu prázdnin další stížnost směrem k ČŠI. Tato stížnost 
byla šetřena dne 3. 9. 2009, tudíž se vztahuje ke školnímu roku 2009/2010.  

Jiné kontroly se neuskutečnily.   

10. Základní údaje o hospodaření školy 

Škola je příspěvkovou organizací a hospodaří s příspěvkem na provoz od zřizovatele a 
s příspěvkem na přímé náklady z krajského úřadu. Finanční hospodaření se nekryje časově se 
školním rokem. Časový cyklus je kalendářní rok. 

Vzhledem ke způsobu financování školy (na kalendářní rok) bude zpráva o hospodaření školy 
zpracována za kalendářní rok 2008 až po zpracování účetní uzávěrky k 31.12.2008 a po 
provedeném finančním a účetním auditu, který proběhne v podzimních měsících 2009. 

 

Pro rok 2008 hospodaří škola s příspěvkem od zřizovatele ve výši:                    4 310 000,- Kč 

 (příspěvek na provoz 4 300 000,- Kč a na Galavečer k výročí školy 10 000,- Kč)                          

 

a s příspěvkem od krajského úřadu na přímé náklady ve výši:                          20 210 320,- Kč 

( příspěvek na provoz a mzdy  20 165 130,- Kč, na projekt EVVO  45 190,- Kč) 

 

Příloha 1:  Účetní závěrka k 31. 12. 2008 

Příloha 2:  Rozbor hospodaření k 30. 6. 2009 

 

Sponzorské dary ve školním roce 2008/2009: 

SD  Rekultivace  Kadaň                   LDT  1                     ..................................... 10 000,- 
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Hošek Jan, CV                                 LVK                      .........................................  4 000,- 

Vavro Luboš,Cv                               LVK                         ......................................    500,- 

Pušková, CV                                    LVK                      ........................................   5 000,- 

TRANS-REGION-STAV, Březno  LDT 2          .................................................    4 000,- 

SD Chomutov                                  LDT 3-MG              ...................................... 30 000,- 

Autoškola OMEGA,CV                  LDT 2                       .....................................   5 000,- 

SD Kolejová doprava Tušimice       LDT 2           .................................................. 2 000,- 

Dohnal, Jirkov                                  LDT  v r. 2007/2008               ......................  5 000,- 

Celkem přijato                                                                          ............................. 65 500,- 

Použito ve šk.r. 2008/2009     .............................................................................   60 500,- 

(LDT-letní dětský tábor, LVK-lyžařský výcvikový kurz) 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

Škola se v průběhu roku 2008/2009  do  podobných  programů nezapojila 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 

V tomto smyslu škola neposkytuje žádné formy dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
učení.  

 

13. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů 

• Škola získala na základě žádosti finanční dotaci z pracovní skupiny Rady města 
Chomutova pro otázky bezpečnosti dětí a mládeže LINKS ve výši 42 000,- Kč. 
Veškeré prostředky byly využity na prevenci sociálně patologických jevů (viz. bod 6). 

• Metodik environmentální výchovy  žádal:                                                       
a) MŠMT o dotaci na: 

1) financování pomůcek na ekologický seminář 
2) spolufinancování pobytu žáků v ekologickém centru v Jizerských horách 
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 b) Nadaci „Partnerství“ o dotaci na realizaci projektu „Krušnohorská zahrada“ 

 Bohužel žádný z těchto projektů nebyl schválen a finanční dotaci jsme nezískali. 

Celková příprava na vypracování žádostí o dotaci bývá časově velmi náročná a stále častěji je 
méně reálné, vzhledem k množství žadatelů,  získat finanční prostředky. 

 

   

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími 
partnery 

• SRPDŠ – Sdružení rodičů, přátel dětí a školy 

I ve školním roce 2008/2009 pracovala při škole tato dobrovolná společenská organizace.  
Jednotlivé třídy zastupoval zvolený zástupce z řad rodičů žáků. Organizace měla i nadále 
svoje finanční hospodaření. Příjmy převážně tvořily členské příspěvky a výtěžky ze 
sběrových akcí pořádaných školou. 

Uskutečnila se 3 společná setkání zástupců rodičů a vedení školy.  Na jednáních byly 
hodnoceny realizované a diskutovány připravované akce a aktivity, projednávány organizační 
záležitosti školy a využití finančních prostředků SRPDŠ.  

• Odborové organizace 

Na škole jsou založeny dvě odborové organizace, jedna zastupuje zaměstnance základní 
školy, druhá zaměstnankyně školní jídelny.  

Na základě kolektivního vyjednávání byla sepsána nová kolektivní smlouva, která vešla 
v platnost dne 5. 1. 2009. Předsedkyně obou organizací jsou zvány na porady vedení školy, 
kde mají možnost vyjádřit své připomínky k organizačním záležitostem týkajících se provozu 
školy. Společně byly projednány i zásady čerpání prostředků FKSP v roce 2009.  

Spolupráci považuji za oboustranně přínosnou.  

• Školská rada 

Školská rada, jež vzešla z voleb, se sešla v novém složení v průběhu roku 3 krát. Na všechna 
jednání byli zváni i zástupci vedení školy.  

Pracovní část jednání byla velmi plodná, diskutovalo se o  organizačních záležitostech  a 
financování provozu školy. V neformální části jsme se dotkli často i otázek všeobecného 
charakteru. Zástupci rodičů i zřizovatele se živě zajímají o školskou otázku a sami přicházejí 
s novými podněty.  

Dle mého soudu  je  školská rada  funkční a její činnost prospěšná.  
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15. Komentář 

Školní rok 2008/2009 byl velmi náročný, bylo nutno řešit celou řadu závažných organizačních 
záležitostí, včetně změny v personálním obsazení zástupkyně pro I. stupeň.  Rovněž přinesl 
nové náhledy na kvalitu našeho Školního vzdělávacího programu. Jednotlivé  týmy a většina 
pedagogů odvádí dobrou,  časově velmi náročnou práci. Věříme, že se nám toto naše úsilí 
v budoucnu odrazí v celkové kvalitě výchovně vzdělávací práce školy.  

 

16. Přílohy 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne 16.11.2009. 

 

V Chomutově  dne 18.11.2009         

 

 

Zpracovala a předkládá: Mgr. Jitka Červená 

                                        ředitelka školy 

          


