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1. Základní údaje o škole 

1.1  Název školy 

 Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 

1.2  Sídlo školy 

 Březenecká 4679, 430 04 Chomutov 

1.3 Charakteristika školy 

Škola zahájila činnost 1. 9. 1977 jako 22 třídní v rámci výstavby sídliště Březenecká 

v Chomutově. Jedná se o areál se šesti pavilony. V roce 2010/2011 se vyučovalo ve 26 třídách, 

kapacita školy byla plně vyuţita. 

Od 1. 9. 1996 začala škola vyuţívat bezbariérového přístupu ke vzdělávání imobilních ţáků. 

Původně zabudovaný výtah byl schopen převáţet děti pouze do 1. patra, ale v průběhu prázdnin 

2004 byla nainstalována výtahová plošina, která umoţňuje těmto ţákům bezproblémový pohyb po 

celé budově školy, a tím plnohodnotné zapojení do všech vyučovacích předmětů. 

Také v tomto školním roce byla v 1. – 7. ročníku  opět  nabídnuta moţnost zapojení ţáků do 

nadstandardních sportovních aktivit se zaměřením na moderní gymnastiku a kanoistiku, coţ se stalo  

tradicí a devizou naší školy.  

Prostory školní budovy včetně učeben jsou plně vytíţeny. Učebny jsou kmenové, odborné a 

poloodborné. Ţáci mají k dispozici 2 učebny výpočetní techniky. Bohuţel i nadále zůstáváme 

jednou z mála škol, která dosud nemá k dispozici interaktivní tabuli. Nedisponujeme ţádnou 

vhodnou volnou učebnou, která by mohla být vyuţívána všemi pedagogy a třídami. V únoru roku 

2010 byla podána ţádost v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, tzv. šablony. Náš 

projekt jsme nazvali „Učení pro ţivot“. V rámci tohoto projektu škola obdrţí finanční částku 

2 991 683,- Kč. Předpokládané datum zahájení projektu je 1. 9. 2011. Těchto finančních prostředků 

škola vyuţije z velké části právě na vybavení moderními učebními pomůckami, tedy i k nákupu 

interaktivních tabulí do více učeben.                                                                                        

 Škola disponuje prostorným sportovním areálem s travnatým hřištěm, běţeckou dráhou, 

dvěma doskočišti, dvěma tenisovými kurty. Ze třetího kurtu se podařilo v závěru školního roku 

2009/10 vybudovat volejbalové hřiště především pro potřeby ţáků školy v rámci sportovních 

aktivit. Na základě ţádosti magistrátu města byl dán tento areál k dispozici chomutovské veřejnosti 

k jeho vyuţití ve volném čase. Za účelem údrţby je zaměstnán správce, který je financován 

z provozního rozpočtu od zřizovatele.  
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K výuce tělesné výchovy a dalším sportovním aktivitám lze vyuţívat dvou tělocvičen i 

baletního sálu. Vzhledem k tomu, ţe se podařilo získat dostatečné mnoţství finančních prostředků 

z Fondu oprav od zřizovatele, bylo konečně moţné v průběhu hlavních prázdnin 2010 kompletně 

zrekonstruovat velkou tělocvičnu včetně podlahy. Část finančních prostředků byla pouţita i na další 

opravy, které proběhly zejména malé tělocvičny s tím, ţe k výměně podlahové krytiny dojde v roce 

následujícím. 

Součástí areálu je školní pozemek a vytápěný skleník, který je však v zimním období 

z ekonomických důvodů mimo provoz. Pro výuku praktických činností je vyuţívána školní dílna, 

pro výtvarnou a zájmovou činnost dílna  keramická. 

Školní druţina vyuţívala 7 samostatných oddělení.  Pro dvě oddělení musela být 

přebudována část kmenových tříd a zprovozněna samostatná šatna. Musíme konstatovat, ţe zájem o 

účast a činnost ve ŠD je ze strany rodičů i dětí stále značný. 

Ke společnému stravování slouţí školní jídelna. Školní kuchyně prošla celkovou 

rekonstrukcí a splňuje přísné hygienické normy. Výdej jídel probíhá formou čipů a karet. Vzhledem 

k tomu, ţe se podařilo vyřídit ţádost o doplňkovou činnost školní jídelny, můţe škola také nabízet 

ţákům v průběhu velké přestávky  konzumaci zdravých svačinek. V jarním období byl otevřen ještě 

tzv. Minibufík, ve kterém si mohou ţáci zakoupit lákavé pochoutky. Rovněţ se uskutečňuje prodej 

obědů pro cizí strávníky. Zájem o tyto sluţby se stále zvyšuje.  

Motivační název školy „HARMON1Э“ byl vybrán na základě návrhů a diskuzí mezi 

pedagogy, posléze předloţený a konzultovaný se ţáky školy. Není tedy nahodilý. 

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

Statutární město Chomutov 

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

 

 

 1.5 Údaje o vedení školy  

ředitelka školy: Mgr. Jitka Červená 

statutární zástupce: Mgr. Jiří Sajner 

zástupce:  Mgr. Alena Nazarčíková  

 

 

 1.6 Adresa pro dálkový přístup 

telefon:  474 624 110 – sekretariát 

   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 

 

 

 

 

 

 

mailto:jcervena@zsbrezenecka.cz
mailto:jsajner@zsbrezenecka.cz
mailto:anazarcikova@zsbrezenecka.cz
mailto:info@zsbrezenecka.cz
http://www.zsbrezenecka.cz/
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1.7 Údaje o školské radě 

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) 

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

Ing. Jana Reimitzová 

Zřizovatele zastupuje:  Ing. Miloň Houda 

     Ing. Kamila Vrtišková 

Ve školním roce 2010 - 2011 se ve svém 2. volebním období školská rada sešla celkem 

2krát (listopad 2010,  květen  2011).  

Na jednáních byli členové informováni o organizačních záleţitostech školy a veškerých 

aktivitách probíhajících i připravovaných, byla projednávána i otázka financování školy ze strany 

zřizovatele. 

Je nutno konstatovat, ţe veškerá jednání provázela vstřícná atmosféra a velký zájem o 

projednávané záleţitosti i ze strany  členů  zastupujících zřizovatele. 

 

   

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 ţáků 102 129 371 

Školní druţina 200 ţáků 116 200 090 

Školní jídelna 560 strávníků 102 653 437 

 

Přehled o počtu ţáků a pracovníků školy k 30. 9. 2010: 

ZŠ: 

počet ţáků        počet  tříd prům. počet ţáků na    

třídu 

prům. počet ţáků na 

učitele 

626     I. st.-15,  II.st.-11                            25,20              22,55 

 

mailto:libor.chytry@magna.com
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ŠD: 

počet ţáků      počet  oddělení prům. počet ţáků na 

oddělení 

193                 7 27,52 

 

ŠJ: 

počet strávníků      počet  pracovnic 

499 ţáků+56 zaměst.           7/přepoč.6,5 

   (od 1/10 7 pracovnic) 

 

 

2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se 

zápisem do  školského rejstříku 

Výuka byla prováděna v 1., 2., 3., 4.ročníku a ve všech ročnících II. stupně podle Školního 

vzdělávacího programu  „HARMON1Э“   platného od 1. 9. 2007, pouze v 5. ročníku se ještě 

vyučovalo podle vzdělávacího programu Základní škola č.j. 16847-2. 
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Učební plány pro I. a II. stupeň školy – 2010/2011: 

 
 Školní učební plán pro 1. stupeň 

          

  Vyučovací Počet hodin:               117       

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      
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 
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 25 117   

Z toho 
disponibilní 
časová dotace   3 4 3 2 2   14 

         DČD 
 - disponibilní časová dotace 

       
Průřezová témata jsou integrována do vyučovacích předmětů a nevyučují se samostatně 

Platí pro I. i II. stupeň 
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 Školní učební plán pro 2. 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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3. Personální zabezpečení školy 

Celkový počet pracovníků:  64 

z toho: 

učitelů celkem/přepočtený stav         37/35,864    z toho učitelů I. stupeň/přep.   16/16 

                                                                                         II. stupeň/přep.      21/19,864 

asistentů pedagoga/přep.    3/2,25 

vychovatelé ŠD/přep.   7/6 

školní jídelna/přep.              7/6,5 (1/11 – 7/6) 

THP/přep.    2/1,5 

správní/přep.    8/8 

  

Změny ve stavu pedagogických pracovníků: 

Nástup:   Mgr. Michaela Vildová - učitelka I. stupně, z  důvodu rizikového těhotenství 

neplánovaně odešla  (v květnu ji nahradila pí učitelka Pavla Bartošová) 

 Josef  Karhan – učitel II. stupně 

Mgr. Ladislava Khailová – učitelka II. stupně (zástup za pí Jakabovou) 

Mgr. Marta Matoušová – učitelka II. stupně (zástup za pí Jakabovou)  

Gabriela Chlustinová – vychovatelka ŠD 

Odchod: Mgr. Květoslava Pištová – učitelka I. stupně –  do invalidního důchodu  

Mgr. Pavlína Jakabová – učitelka II. stupně – MD 

  Mgr. Alena Krejčová – učitelka II. stupně (jiná škola) 

  Dagmar Svatošová – asistentka pedagoga 

  

Odborné metodické orgány 

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

záleţitostmi týkajících se  příslušných vzdělávacích oblastí. 
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Sekce: 

 MS  I. st.   ved. Iglerová 

 PK  Čj  ved. Saloňová 

 PK M, F, Z  ved. Sochorová 

 PK D, VKO, ved. Heráňová 

 PK  PŘ, CH, PČ ved. Ficková 

 PK Cj,   ved. Jarešová 

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

 

Personální obsazení : 

VEDENÍ ŠKOLY 

Mgr. Jitka Červená ředitelka školy 

Mgr. Jiří Sajner statutární ZŘ, VP 

Mgr. Alena Nazarčíková  ZŘ 

TŘÍDNÍ UČITELÉ I. STUPNĚ 

Mgr. Lenka Ernesová I.A 

Mgr. Ilona Kříţová  I.B 

Mgr. Miluše Konopásková I.C 

Mgr. Silvie Vítková II. A 

Mgr. Věra Krobová II. B 

Mgr. Marcela Janurová II. C 

Mgr. Ivana Kopecká III. A 

Mgr. Miroslava Hüblová III.B 

Mgr. Alena Šustrová III.C 

Zdenka Kořínková IV.A 

Mgr. Petra Kulianu IV.B 

Mgr. Eva Preibischová IV.C 

Mgr. Jiřina Iglerová V.A 

Mgr. Kateřina Kaneová V.B 
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Mgr. Michaela Vildová ( Mgr.P.Bartošová) V.C 

TŘÍDNÍ UČITELÉ II. STUPNĚ 

Bc. Michaela Jarešová VI.A 

Mgr. Pavlína Jakabová VI.B 

Mgr. Jana Saloňová VI.C 

Mgr. Hana Milcová ( provd. Krákorová) VII.A 

Mgr. Jitka Ficková VII.B 

Mgr. Stanislava Kovářová VII.C 

Vladimír Dlouhý VIII.A 

Mgr. Irena Šenfeldová VIII.B 

Mgr. Alena Heráňová VIII.C 

Mgr. Dagmar Skálová  IX.A 

Tomáš Binter IX.B 

Mgr. Blanka Doleţalová  

Mgr. Renata Stojanovová  

Mgr. Dagmar Sochorová  

Jan Drda  

Ivan Holubář  

Danuše Hlaváčková  

Josef Karhan VI.B (od 1.2. 2011) 

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŢINY 

Andrea Zaťková vedoucí vychovatelka 

Marie Bojtarová  

Miluše Dortová  

Ilona Guskeová  

Pavlína Hubálková  

Gabriela Chlustinová  
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Kamila Lísová  

ASISTENTKY PEDAGOGA 

Vlasta Polcarová  

Jaroslava Bylíková  

Pavlína Hubálková  

THP 

Věra Buchtová účetní 

Vlasta Dvořáková sekretářka 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Václava Bublová vedoucí školní jídelny 

Alena Ševčíková  vedoucí kuchařka 

Alena Bartáková  

Hana Budíková  

Jana Čermáková  

Anna Naďalová ( 1.2. 2011 - rozvázání prac.pom.dohodou)  

Vlasta Tesařová  

ÚDRŢBA 

Vlastimil Peřina školník 

UKLÍZEČKY 

Blanka Bernárová  

Ilona Bohuslavová  

Miroslava Čarnogurská  

Alena Fujerová (odchod do invalid.důchodu)  

Dana Nováková  

Jana Zrebňáková  

Jana Pospíšilová  

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

4.1 Změny v počtu ţáků v průběhu roku 

 celkem I. stupeň II. stupeň 

k 30. 9. 2010 626 ţáků 378 248 

k 25. 1. 2011 632 ţáků 385 247 

k 24. 6. 2011 629 ţáků 381 248 

 

V průběhu I. pololetí přišlo na školu celkem 18 ţáků a odešlo 9 ţáků, v průběhu II. pololetí 

přišli 3 ţáci a odešlo 23 ţáků. Musím konstatovat, ţe poprvé v existenci školy byl zaznamenán tak 

velký pohyb ţáků v průběhu školního roku. Někteří ţáci školu navštěvovali velmi krátký čas. Tento 

pohyb je důsledkem zvýšené migrace obyvatel, který je způsoben změnou nájemních podmínek či 

neplacením nájemného. Daný fakt velmi negativně ovlivňuje adaptaci dítěte na školní prostředí, 

jeho školní výsledky, neboť v průběhu školního roku často vystřídá i několik základních škol. 

 

 4.2 Údaje o počtu zapsaných dětí do 1. ročníku 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2011/2012 se konal v lednu 2011. 

Poprvé k zápisu přišlo 80 

Po OŠD  17 

Po dodatečném OŠD 3 

Zapsáno celkem 100 

Z toho počet ţádostí o OŠD 23 

1.9. skutečně nastoupilo 72 

 

V průběhu prázdnin došlo k rozdílu v počtu ţáků zapsaných a ţáků, kteří skutečně nastoupili 

z  důvodu změny bydliště nebo vzhledem k jiným skutečnostem. 

4.3  Údaje o vycházejících ţácích 

ročník počet ţáků gymnázia SOU + SŠ 

7. 2 2 0 

8. 5 0 5 

9. 48 10 38 

 

Docházku v základní škole ukončilo 53 ţáků. 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Přehled prospěchu školy     
    

1.pololetí školního 
roku 2010/2011 

      

zpracování dne 
11.2.2011 

1.A; 1.B;1.C;2.A;2.B;2.C;3.A;3.B;3.C;4.A;4.B;4.C;5.A;5.B;5.C;6.A;6.B;6.C;7.A;7.B;7.C;8.A;8.B;9.A;9.B;9.C 
 

Předmět       
Počet klasifikovaných 

žáků 
Průměr   

C Chování     632 1,021   

Cj Český jazyk a literatura     631 2,125   

Aj Anglický jazyk     465 2,049   

Nj Německý jazyk     167 2,479   

Vla Vlastivěda     148 1,858   

Ov Občanská výchova     3 3,000   

D Dějepis     247 2,381   

Z Zeměpis     247 1,996   

M Matematika     631 2,089   

Fy Fyzika     247 2,166   

Ch Chemie     117 2,701   

Pp Přírodopis     247 2,154   

Tv Tělesná výchova     623 1,169   

Pří Přírodověda     148 1,777   

Pr Prvouka     237 1,388   

Pc Pracovní činnosti     630 1,243   

RoV Rodinná výchova     632 1,332   

VV Výtvarná výchova     138 1,529   

Hv Hudební výchova     178 1,629   

In Informatika     138 1,529   

Vko Výchova k občanství     178 1,629   

Pč Praktické činnosti     581 1,114   

SP Svět práce     48 1,417   

Vkz Výchova ke zdraví     116 1,362   

Rj2 Ruský jazyk     29 1,333   

Nj2 Německý jazyk     1 4,000   

Aj2 Anglický jazyk     1 1,000   

Sv Sportovní výchova     76 1,026   

Vč Výtvarné činnosti     15 1,200   

SvS 
Společensko-vědní 
seminář     47 1,170   

DrVy Dramatická výchova     35 1,000   

HFl Hra na flétnu     3 1,000   

Fl Florbal     27 1,000   

MG Moderní gymnastika     32 1,000   

KAN Kanoistika     24 1,042   

Kyt Hra na kytaru     9 1,000   

DRA Dramatický kroužek     23 1,000   

MH Míčové hry     16 1,000   

Celkový průměrný 
prospěch   

1,6944 

 

Zameškané hodiny Celkem na žáka 

Stupeň hodnocení 
prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 333 
 

omluvených 26083 41,271 

prospěl 274 
 

neomluvených 170 0,269 

neprospěl 25 
    

nehodnocen 0 
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Přehled prospěchu školy     
    

2.pololetí školního 
roku 2010/2011 

      

zpracování dne 
30.8.2011 

1.A; 1.B;1.C;2.A;2.B;2.C;3.A;3.B;3.C;4.A;4.B;4.C;5.A;5.B;5.C;6.A;6.B;6.C;7.A;7.B;7.C;8.A;8.B;9.A;9.B;9.C 
 

Předmět       
Počet klasifikovaných 

žáků 
Průměr   

C Chování     629 1,041   

Cj Český jazyk a literatura     628 2,234   

KAN Kanoistika     23 1,000   

Kyt Hra na kytaru     7 1,000   

Aj Anglický jazyk     464 2,194   

AJ2 Anglický jazyk     1 2,000   

Nj Německý jazyk     168 2,673   

NJ2 Německý jazyk     1 4,000   

D Dějepis     248 2,540   

Pr Prvouka     236 1,475   

DRA  Dramatický kroužek     34 1,000   

DrVy Dramatická výchova     34 1,000   

Fl Florbal     5 1,000   

Vla Vlastivěda     145 2,000   

SP Svět práce     48 2,229   

SvS 
Společensko-vědní 
seminář     46 1,087   

Sv Sportovní výchova     81 1,062   

Z  Zeměpis     248 2,194   

M Matematika     628 2,204   

MG Moderní gymnastika     15 1,067   

MH Míčové hry     17 1,118   

Pp Přírodopis     248 2,379   

Pří  Přírodověda     145 1,841   

Rj2 Ruský jazyk     20 1,850   

Fy Fyzika     248 2,298   

Hkyt Hra na kytaru     1 1,000   

Ch Chemie     116 2,216   

In Informatika     140 1,179   

Hv Hudební výchova     629 1,162   

Vv Výtvarná výchova     628 1,242   

Pc Pracovní činnosti     3 2,000   

Pč Praktické činnosti     576 1,165   

Tv Tělesná výchova     620 1,203   

VČ  Výtvarné činnosti     15 1,000   

Vko Výchova k občanství     180 1,772   

Vkz Výchova ke zdraví     116 1,603   

Celkový průměrný 
prospěch 

  1,65 

 

Zameškané hodiny Celkem na žáka 

Stupeň prospěl s vyznamenáním 312 
 

omluvených 35316 56,146 

hodnocení prospěl 294 
 

neomluvených 178 0,283 

prospěchu neprospěl 23 
      nehodnocen 0 
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Souhrnná statistika tříd    1. pololetí školního roku 2010/11   

třída žáků 

z toho 
hodnocení snížená průměrný  

absence na 
žáka třídní učitel   

V P 5 N známka  prospěch oml. neoml. 
  

  

1.A 27 25 2 0 0   1,138 29,96   Mgr. Ernesová Lenka 

1.B 27 26 1 0 0 
 

1,063 28,74 2,48 Mgr. Křížová Ilona 

1.C 28 27 1 0 0   1,041 28,6   Mgr. Konopásková Miluše 

2.A 24 20 4 0 0   1,214 34 0,54 Mgr. Vítková Silvie 

2.B 23 16 6 1 0   1,298 38,65 0,04 Mgr. Krobová Věra 

2.C 24 11 13 0 0   1,473 29,62   Mgr..Janurová Marcela 

3.A 28 22 6 0 0   1,274 30,92   Mgr .Kopecká Ivana 

3.B 28 20 8 0 0   1,281 46,5   Mgr. Hüblová Miroslava 

3.C 28 24 4 0 0   1,286 31,85   Mgr. Šustrová Alena 

4.A 26 17 9 0 0   1,333 36,19   Kořínková Zdenka 

4.B 25 18 7 0 0        1,36 31,6   Mgr. Kulianu Petra 

4.C 22 9 12 1 0 1(0+1) 1,778 39,36 3,82 Mgr. Preibischová Eva 

5.A 26 9 17 1 0   1,684 34,42   Mgr. Iglerová Jiřina 

5.B 24 12 9 3 0   1,528 37,04   Mgr. Kaneová Kateřina 

5.C 25 9 14 2 0        1,75 40,56   Mgr.Vildová Michaela 

6.A 24 7 17 0 0 1(1+0) 1,629 49,7 0,21 Bc. Jarešová Michaela 

6.B 24 11 13 0 0   1,723 46,25   Mgr.Karhan Josef 

6.C 23 11 12 0 0   1,582 29,39   Mgr. Saloňová Jana 

7.A 22 7 15 0 1   1,795 60,18   Mgr. Milcová Hana 

7.B 19 6 13 0 0   1,812 37,26   Mgr. Ficková Jitka 

7.C 18 3 12 3 0         2,25 53,94   Mgr. Kovářová Stanislava 

8.A 23 2 17 4 0 4(3+1) 2,161 56,69   Dlouhý Vladimír 

8.B 24 9 15 0 0   1,945 71,12   2,5 Mgr. Šenfeldová Irena 

8.C 22 2 14 6 0 3(3+0) 2,406 38,63   Mgr. Heráňová Alena 

9.A 24 3 18 3 0   2,225 54,66   Mgr..Skálová Dagmar 

9.B 24 7 15 2 0   1,956 69,62   Binter Tomáš 
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Souhrnná statistika tříd      2. pololetí školního roku 2010/11 

 

třída žáků 

z toho 
hodnocení snížená průměrný  

absence na 
žáka třídní učitel   

V P 5 N známka  prospěch oml. neoml. 
  

  

1.A 25 23 1 1  0   1,143 42,6   Mgr.Ernesová Lenka 

1.B 26 26 0  0  0          1,077 24,73   Mgr.Křížová Ilona 

1.C 28 26 2  0  0   1,107 49,89   Mgr.Konopásková Miluše 

2.A 24 17 5 2 0    1,435 48,29   Mgr. Vítková Silvie 

2.B 23 15 7 1  0   1,385 51,43   Mgr. Krobová Věra 

2.C 25 14 11  0 0    1,443 44,52   Mgr.Janurová Marcela 

3.A 25 17 11 1  0   1,471 49,79   Mgr.Kopecká Ivana 

3.B 28 20 8  0  0   1,344 58   Mgr. Hüblová Miroslava 

3.C 28 23 5  0  0   1,263 40,14   Mgr. Šustrová Alena 

4.A 26 20 6  0  0   1,389 61,92   Kořínková Zdenka 

4.B 24 12 12  0  0 1(1+0) 1,519 34,25   Mgr. Kulianu Petra 

4.C 21 7 14  0  0   1,751 57,09   Mgr. Preibischová Eva 

5.A 26 7 18 1  0   1,842 44,19   Mgr. Iglerová Jiřina 

5.B 24 12 9 3  0   1,681 57,66   Mgr. Kaneová Kateřina 

5.C 24 9 13 2 0        1,74 50,7   Mgr.Vildová Michaela 

6.A 24 5 18 1 0  1(1+0)    1,72 52,79   Bc.Jarešová Michaela 

6.B 23 10 13  0 0  2(1+1) 1,789 52,65 0,96 Mgr.Karhan Josef 

6.C 25 11 14  0 0  1(0+1) 1,767 48    1,8 Mgr.Saloňová Jana 

7.A 22 6 16  0 0  2(2+0) 1,851 83,31 0,32 Mgr.Krákorová Hana 

7.B 19 6 13  0 0  2(2+0) 1,868 53,73   Mgr.Ficková Jitka 

7.C 19 4 12 3 0  1(0+1) 2,297 77,57 1,42 Mgr.Kovářová Stanislava 

8.A 23 4 16 3 0    1,984 75,34   Dlouhý Ladislav 

8.B 23 7 16  0 0  
 

2,033 91,69    1,3 Mgr. Šenfeldová Irena 

8.C 22 2 15 5  0 6(4+2) 2,435 62,95 2,14 Mgr. Heráňová Alena 

9.A 24 3 21 0 0 2(2+0) 2,313 79 
 

Mgr. Skálová Dagmar 

9.B 24 6 18 0 0   1,971 85,58 
 

Binter Tomáš 

             Legenda    
           

  
V- vyznamenání 

      

  
P- prospěl 

      

  
5- neprospěl 

      

  
N- nehodnocen 
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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 2010 – 2011.  

Na škole působí jako školní metodik prevence pan Holubář – učitel II. stupně. Kladně 

hodnotím vzájemně otevřený vztah a důvěru  mezi ţáky a učitelem, jeho ochotu řešit vzniklé 

situace. Těchto situací bylo řešeno více neţ v předešlých letech, jsou o nich vedeny písemné 

záznamy. V závěru roku se objevilo podezření i na distribuci omamných látek mezi některými ţáky 

(mimo školu). Nápomocna při vyšetřování byla i Policie České republiky. Ačkoliv byl viník 

identifikován, bez jeho doznání  nebylo moţno učinit nekompromisní závěr.  

Ve školním roce 2010 – 2011 byl zpracován projekt ve spolupráci s pracovní skupinou 

LINKS, a tak byla získána finanční dotace 43 800,- Kč na uskutečnění některých aktivit spojených 

s prevencí sociálně patologických jevů.  

Opět pokračovala spolupráce s PPP Chomutov, jejímţ výsledkem byla i zdařilá účast na 

projektu „Hledá se dobrá třída“, kterou zaštítila pí učitelka Krákorová se třídou VII.A.  

V šestých a sedmých třídách proběhla sociometrická šetření, u jedné z nich dokonce 

intervenční program, který probíhal celoročně v několika etapách. Jeho účelem bylo zlepšení 

vnitřních vztahů ve třídě. Pí učitelka Jarešová po vyškolení SORADu si sama vyzkoušela toto 

šetření u třídy VI. A  a VI. C. Je potěšující, ţe napříště můţe tato šetření vykonávat sama.  

Zástupci školy (pí Červená, p. Holubář, pí Krákorová) se zúčastnili v rámci projektu 

„Václav“  2denního semináře Podpora preventivních týmů I. na Svahové, který nám pomohl ujasnit 

některé aspekty v oblasti prevence sociálně patologických jevů.  

 

Obecné cíle: 

  1. Řešení šikany na škole i mimo ni 

  2. Koheze třídních kolektivů 

          3. Vlastní  PEER  program 

          4. Vyuţití sociometrických šetření k řešení problémů třídních kolektivů  

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

    OSPOD, sdruţení  KARO aj. 

6. Vyuţívání velkoplošné obrazovky systému ŠIK 
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I.stupeň (1. – 5. ročník) 

Termín konání Typ aktivity Cílová skupina Poznámky 

září 2010 Běh pro zdraví 

Den bez úrazu 

I. - V. třídy PPP Chomutov 

 

říjen dopravní výchova IV. - V. třídy Autoškola Omega 

listopad  

leden 2011 

dopravní výchova II. a III. třídy 

I. třídy 

MěPo 

únor, březen a červen PEER program III. - V. třídy pí Krákorová, 

Červená 

březen projekt „ Rozhlédni 

se“ - dopravní 

výchova 

II. a III. třídy  

duben „Ţivot bez bariér“ 

(prevence úrazů) 

III. třídy 

 

beseda s ukázkami 

- pí Vepříková  

duben dopravní výchova IV. třídy MěPo 

květen dopravní hřiště IV. – V. třídy Autoškola Omega 

celoroční projekt  AJAX – (spolupráce 

s PČR) 

II. třídy PČR 

 

II. stupeň (6. – 9. ročník) 

Termín konání Typ aktivity Cílová skupina Poznámky 

září 2010 Běh pro zdraví 

 

VI. - IX. třídy PPP Chomutov 

 

září a říjen „Sexualita a mládí“ IX. ročník Mgr. M. Šafařík -

beseda 

duben a květen nebezpečí šikany  VI. ročník MěPo 

květen zneuţívání dětí, dětská 

prostituce 

VI. – VIII. ročník sdruţení KARO  

dlouhodobé projekty koheze třídních kolektivů 

 

Mladý preventista 

 

třídy II. stupně 

 

skupiny ţáků 

 II. stupně 

např. „Spaní ve škole“          

výjezdy do ŠvP aj. 

MěPo + MMCH 

 

Školní druţina 

Termín konání  Typ aktivity Poznámky 

září „Zebra se za tebe nerozhlédne“ 

dopravní výchova 

 

říjen  dopravní výchova  MěPo 

říjen Drakiáda MěPo 

listopad prevence před škodlivými 

látkami, zdravý způsob ţivota 

 

leden dopravní výchova  MěPo 

červen chování chodce a cyklisty  
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 Škola vyuţila nabídku pracovní skupiny LINKS k pronájmu velkoplošné obrazovky 

systému ŠIK. Jde o nový způsob komunikace s mladými lidmi v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů. Je však nutné podotknout, ţe vysílané spoty se zatím nesetkaly s větším 

zájmem. 

Také v  tomto školním roce pracovala skupina PEER aktivistů. Proběhly besedy se ţáky     

3. – 5. tříd, které se u ţáků setkaly s velkým zájmem a kladným ohlasem. V rámci spolupráce se   

ZŠ Hora Sv. Kateřiny, kterou jsme opět v červnu navštívili, bylo uskutečněno několik společných 

akcí. Vzhledem k tomu, ţe došlo k patrnému zkvalitnění práce PEER aktivistů, bylo moţné tuto 

aktivitu nabídnout i na 8. ZŠ Chomutov. I v tomto „neznámém prostředí“ si ţáci vedli dobře, pí 

ředitelka Marková jim vyslovila velkou pochvalu.  

Zúčastnili jsme se jiţ 2. ročníku projektu „Mladý preventista“, který vznikl v rámci prevence 

MěPo jako prostředek pro prohloubení právního vědomí ţáků 7. a 8.tříd. Děti pracovaly 

v několikačlenných kolektivech a mapovaly nedostatky v lokalitě našeho sídliště. Nejúspěšnější a 

nejaktivnější byla ţákyně Kateřina Karásková, která obdrţela od  organizátorů  kromě poháru i další 

drobné dárky. 

 

                                                 

                                                                Kateřina Karásková 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Učitelé si vybírali vzdělávací akce především podle vlastního zájmu, zaměření a s ohledem 

na časovou náročnost a místo konání akce. Nejvíce se osvědčila spolupráce se Střediskem sluţeb 

školám,  PPP Chomutov a společností JOB. 

Poznatky získané v jednotlivých seminářích si učitelé operativně sdělovali v paralelních 

třídách, předmětových komisích, event.  na  provozních poradách.   

 

DRUH SEMINÁŘE POČET ÚČASTNÍKŮ POZNÁMKA 

Výtvarná dílna 2 SSŠ Chomutov 

Školní násilí  1 PPP Chomutov 

SORAD  1 PPP Chomutov 

Kapradí 2010  1 konf.EVVO 

 

Ve spolupráci s PPP Chomutov byl v únoru 2011 uspořádán workshop na téma Aktuální 

trendy v rizikovém chování - moderní styly mládeţe. Tohoto semináře se zúčastnili všichni 

pedagogičtí pracovníci. 

Pro zájemce byly v průběhu roku organizovány semináře ve spolupráci se společností JOB 

na téma Rozvoj čtenářské gramotnosti. Seminářů se pravidelně účastnili zájemci z řad vyučujících  

I. stupně a českého jazyka. 

Prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích zařízení včetně VŠ se vzdělávali: 

 p. uč. Binter – PF UJEP – přírodní vědy  4. ročník 

 p. uč. Kaneová - PF UK Praha - celoţivotní vzdělávání - speciální pedagogika pro učitele  

                           1. ročník  

 p. uč. Jakabová - specializační studium pro školní koordinátory EVVO - 2. ročník 

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

organizování školení školských lyţařských instruktorů, který je akreditován MŠMT.  

    

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8.1  Mimovýukové aktivity 

 Zájmové  krouţky 

Od října do konce května škola organizovala v rámci volnočasových aktivit zájmové krouţky.  

Větší zájem i nadále přetrvává u ţáků I. stupně.  
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I. stupeň 

logopedická náprava (pro vybrané ţáky)   I. Kopecká 

dramatický – 4. C  E. Preibischová 

dramatický – 3. B M. Hüblová 

hra na flétnu – 4. B D. Hlaváčková 

hra na kytaru – 3. A I. Kopecká 

moderní gymnastika  K. Chlebečková 

K. Vomastová, M. Petříková - I. pol. 2010 

H. Kejaková, A. Štroufová, L. Beranová - II. pol. 2011 

kanoistika P. Doleţal 

 

II. stupeň 

florbal – 4 skupiny I. Holubář 

divadelní  - 7. + 8. třídy V.Dlouhý 

 

ŠD 

výtvarný I. Guskeová, M. Dortová 

keramický M. Bojtarová 

flétna A. Zaťková 

angličtina hrou A. Zaťková 

společenské a sportovní hry P. Hubálková 

míčové hry M. Dortová 

 

 

 Doučování a příprava na přijímací zkoušky 

Ţákům, kteří si potřebují některé učivo upevnit a více procvičit, byla nabídnuta moţnost 

pravidelného či nepravidelného doučování. Tato nabídka pochopitelně platila i pro ţáky, kteří 

dlouhodobě chyběli.  Doučování se jiţ tradičně věnovaly všechny učitelky na I. stupni,  ale i někteří 

vyučující II.stupně,  kteří zajišťovali doučování pravidelně. Těmto náleţí zaslouţené poděkování. 

Ţákům i rodičům byly dále nabídnuty pravidelné tzv. konzultační hodiny. Této moţnosti však 

rodiče i ţáci vyuţívali pouze sporadicky. 

Na základě zpracovaného individuálního vzdělávacího plánu byla věnována pozornost i nápravě 

SVPU pro integrované ţáky. 

Na II. stupni probíhala pro vycházející ţáky příprava na přijímací zkoušky na střední školy v 7. 

a 9. ročníku.  Výrazný zájem o tuto přípravu projevovali spíše jednotlivci, většina ţáků však 

k přípravě na SŠ a SOU  nepřistupovala příliš zodpovědně. Tento fakt je odrazem systému přijímání 

ţáků na střední školy, ve kterém stále více převládá větší nabídka neţ reálná poptávka. Ze 

základních škol tak přibývá ţáků, kteří neodpovídají kvalitě středoškolského studenta. Dle mého 

soudu se situace nezlepší do té doby, neţ budou ţáci nuceni se na přijímací zkoušky řádně 
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připravovat a podrobit se jim. Navíc do tohoto systému vstupuje stále větší mnoţství soukromých 

škol. 

 

 Péče o integrované imobilní ţáky 

Ve školním roce 2010/2011 byli na škole integrováni tři ţáci s tělesným postiţením. O tyto ţáky 

pečovaly tři asistentky pedagoga. Osobně si velice cením jejich citlivého přístupu k těmto ţákům.  

 V čase, kdy se v průběhu dne ţáci neúčastnili výuky, připravovaly jim individuální náplň 

(výukové programy na PC, uvolňovací cvičení pro rozvoj jemné motoriky, relaxační cviky, aj.). U 

těchto dětí je nutno ocenit to, ţe do školy chodí rády a s nadšením. Tomu také odpovídá jejich 

snaţení.  

 

Moderní gymnastika a kanoistika 

I v tomto školním roce škola nabídla v 1. – 7. ročníku  moţnost zapojení do nadstandardních 

sportovních aktivit, a tím smysluplné vyuţití volného času, moderní gymnastiku a kanoistiku. 

Nejedná se sice o nabídku, které by bylo vyuţito „masově“, ale někteří jedinci jiţ v současné době 

dosahují velmi kvalitních výsledků ve vyšších soutěţích.  

 

 Kanoistika 

Zájem o kanoistiku projevilo celkem 22 ţáků, 11 z nich bylo v tzv. přípravce. Trénovali 

všeobecnou průpravu – sportovní gymnastiku, míčové hry, lehkou atletiku a  plavání..  

Ţáci druhé skupiny navíc docházeli na Kamencové jezero, kde se seznamovali se základy a 

technikou pádlování na kajaku.  

Třetí skupina, nejstarší ţáci, se jiţ pravidelně o víkendech účastní závodů v kanoistice. Kaţdý 

ze závodů  je  vlastně  setkáním  celorepublikovým, pouze  několik  závodů  je  jen  v rámci kraje.  

Částečně horší umístění v letošní sezóně je opět ovlivněno posunem našich malých kajakářů do 

vyšších kategorií, kde jiţ nezávodí pouze v rámci svého ročníku narození a o umístění bojují se 

staršími kolegy. 

Vyvrcholením sezóny byly závody na MČR, kde naši ţáci obsadili velice pěkná místa.  

 

 

 

 

 



  

26 

  

 

                                       

                                                  MČR Sedlčany -  O.Bišický 3. místo 

 

 

                                          

                                                 závod na 5000m T. Doláková, A. Kavanová   

 Moderní gymnastika 

 

Bohuţel se koncem I. pololetí objevily jisté komplikace s oddílem moderní gymnastiky MIKA. 

Tento oddíl  od  II. pololetí spolupráci se školou ukončil. 

 

Úspěšně však proběhl nábor nových ţákyň z 1. a 2 tříd, a tak byl zaloţen nový  oddíl  pod 

vedením trenérek  pí H. Kejakové, A.Štroufové a  L. Beranové. Krédem nového oddílu není jen 

poráţet soupeře na soutěţích, ale umoţnit svěřenkyním pocit radosti z pohybu s následnou 

moţností vlastní seberealizace v rámci i jiných sportovních aktivit nebo v jiných sportovních 

klubech. Malé „naděje“ se předvedly v závěru roku i rodičům a zúčastnily se závodů „Nádherňajs“,  

kde  mohly  poprvé  po  půlroce  trénování  změřit síly s jinými závodnicemi. 
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I nadále na škole standartně působil oddíl moderní gymnastiky starších děvčat pod vedením pí                   

K. Chlebečkové. Některá děvčata dosahují velmi dobré výkonnosti, reprezentují nejen naši školu, 

ale i zastřešující oddíl SC 80. 

Trenérky a všechna děvčata si zaslouţí za svou píli, aktivní a snaţivou práci pochvalu. Důleţité 

je, ţe všechny sport baví, ţe se stal trvalou volnočasovou aktivitou, pomáhá jim k vlastní 

seberealizaci.                                               

   Naše nejúspěšnější gymnastky - J.Bernasová a K.Chlebečková 

                    

 

        Naše  naděje - ţákyně 1.a 2. tříd 

             

  

8.3 Projekty 

Projekty doplňují výchovně vzdělávací proces ţáků v jednotlivých třídách, ročnících i celé 

školy. Realizujeme projekty krátkodobé i dlouhodobé, plánované, ale často i neplánované, které 

byly momentální inspirací pro některé pedagogy. Cílem jejich zařazování do výuky je zvyšování  
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efektivity vyučovacího procesu, motivace ţáků a podpora spolupráce pedagog – ţák – rodič. 

Těmito aktivitami se snaţíme proniknout často i do povědomí širší veřejnosti. 

 Osvědčené jsou celoškolní projektové týdny na téma Vánoce a Velikonoce.  

 

V letošním roce jsme realizovali projekt:  

 

 „Halloween“ 

 Neplánovanou aktivitou byl projekt, který byl připraven na 1.11. pod názvem „Halloween“. 

Vyučující I.stupně připravili pro ţáky v obou tělocvičnách „sportovní klání“ a jiné atrakce.  

 Aţ ve večerních hodinách si všichni ţáci mohli projít tajemnou školou plnou strašidelných 

nástrah. Na konci stezky všichni obdrţeli Certifikát za statečnost.  

 Všichni organizátoři byli příjemně překvapeni vysokou účastí. 
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 Kdyţ hvězdy zpívají 

 

Ačkoliv nebylo toto vystoupení rovněţ plánováno, zrodil se zcela výjimečný nápad, 

jak jinak neţ v hlavě pana učitele Dlouhého. Řada pedagogů byla ochotna vystoupit v roli  

Shakiry, Tiny Turner, Lucie Vondráčkové a jiných hvězd pop music. O obecenstvo nebyla 

nouze. 

Myslím, ţe celkový dojem z vystoupení byl skvělý a snad i neopakovatelný. 

Poděkování za svou účast si jistě zaslouţí i pan náměstek ing. J. Řehák. 

 

                                 

                         

                                    Perfektním závěrem byl tradiční mohutný ohňostroj  
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Vánoce byly doprovázeny i dalšími akcemi: 

 Vystoupení  ţáků 4.A „Půjdem spolu do Betléma“ konané v centru Chomutova 

 

                       

              

 Vánoční turnaj ve stolním tenise a florbale, který připravil pan učitel Holubář 

                      
 

 

Projekt Velikonoce 

 

Plánovaným projektem pro tento rok však byl projekt Velikonoce.  

Před velikonočními prázdninami se škola proměnila v jarmark s nepřeberným mnoţstvím stánků, ve 

kterých ţáci prezentovali své výrobky a svoji dovednost. Poděkování jistě patří i řadě rodičů, kteří 

se podíleli na výrobě drobných velikonočních pozorností. 

 

Výtěţek  z prodeje výrobků poslouţí jednotlivým třídám k obohacení jejich třídního fondu. 

 

 prezentace výrobků ţáků jednotlivých tříd formou prodejních stánků  
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 Něco typicky „našeho“ 

   Divadelní spolek Ladji Dlouhého NAHOĎ při ZŠ Březenecká  

Během  roku došlo v  divadle  k zásadní změně scény. Díky podpoře a fanouškům  se herci 

od ledna mohli promenádovat po prknech v Městském divadle Chomutov. To ale vyţadovalo 

spoustu změn nejen ve scénách, ale také v pohybech na vyuţití celé scény 

Přesto bylo odehráno několik představení, a to především pro školy. První stupeň poslední 

sezonu navštívil divadelní hru „Vrabčáci“, která byla také s velkým úspěchem odehrána na 

„Kadaňském divadelním květnu“. 

Pro druhý stupeň základních škol a střední školy ( také jako večerní představení) byla 

několikrát odehrána komedie P.A.Breála „Husaři“ a divadelní drama autora p. Dlouhého „Jako noc 

a den“ a „Nevěra“. I tato vystoupení byla odehrána mimo Chomutov, a to v Klášterci na 

„Kláštereckých divadelních ţních“, „Kadaňském divadelním květnu“ i na divadelní přehlídce ve 

Veltrusích. Také bylo navázáno na dobrou  spolupráci s Městskou knihovnou Chomutov, kde jiţ 

tradičně byly uvedeny  divadelní hry v kavárně Café Atrium. Divadlo se také představilo na 

Bambiriádě s vlastním kabaretem. 

Kromě těchto her, ve kterých bude pokračováno v reprízách, bylo průběţně připravováno 

dalších pět premiér. S prvním stupněm jde o hru „Ferda Mravenec“, s druhým stupněm hry „Neřesti 
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a ctnosti“, „On Claudius“ a „Kanár v kleci“. Těšit se lze i na zbrusu nové hry „O Golemovi“, 

„Hotel“, „Válka Růţičkových“, „A dost“. 

 

 

 

Divadlo také připravuje inscenaci hry „Svatá Barbora“, o kterou bylo poţádáno pro 

„Slavnosti hornictva“, které budou  pořádány městem Chomutov. 

 

                          

                                            Husaři – Městské divadlo Chomutov  

 

                       

                                         Jako noc a den - Atrium Café 

 

 



  

33 

  

 

 „ Vzduchoplavec Kráčmera“ 

 

        Naše škola je zapojena do dlouhodobého projektu Vzduchoplavec Kráčmera, který 

realizuje pí učitelka Saloňová s ţáky v rámci Společenskovědního semináře. Tento projekt „diváky“ 

zavede do historie Podkrušnohoří, srovnává tuto krajinu v minulosti se současností. Škola tímto 

vyuţila moţnosti spolupráce s ČT 1.  

V červnu jsme tak natáčeli v ulicích Chomutova, v oblasti zaniklých obcí Rusová, Přísečnice. Tento 

díl by měl být odvysílán na jaře roku 2012. 

V tomto projektu budeme pokračovat. 
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 Závody Dračích lodí 

18. září 2010 se konal na Kamencovém jezeře 2. ročník závodu dračích lodí O pohár 

primátora města Chomutova. Trasa byla dlouhá 200 a 1000 metrů. Za naši školu soutěţily dvě 

posádky sloţené ze zaměstnanců školy a ze ţáků druhého stupně. Všichni se snaţili ze všech sil o 

vítězství. V konečném pořadí závodu na 200m se umístili zaměstnanci na 7. místě, ţáci na 5. místě 

a v závodu na 1000m se umístili ţáci na 3. místě. Blahopřejeme!   
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8.4  Účast  a umístění ţáků v soutěţích a olympiádách,  sběrové   aktivity.  

Umístění v soutěţích 

Soutěţ Účast Umístění v okrese Připravil - vyučující 

KANOISTIKA 

 

Fridrych Tomáš 

 

 

 

 

Bišický Ondřej 

 

 

Doláková Tereza 

 

 

 

Kavanová Aneta 

 

Kamil Klein 

 

5x mistr ČR 

3x 2. místo MČR  

2x 3. místo MČR 

vítěz mezinárodní regaty  

v Hofu 

3x mistr ČR 

3x 2. místo MČR 

2x 3. místo MČR 

3. místo MČR 

3. místo na mezinárodní 

regatě v Hofu 

3. místo MČR 

3. místo na mezinárodní 

regatě v Hofu 

3. místo v závodech 

v Kadani, Ústí n.L. 

P. Doleţal 

B. Doleţalová 

FLORBAL  ml.ţáci 

st. ţáci 

2. místo 

2. místo 

I. Holubář  

SÁLOVÁ KOPANÁ 

VÁNOČNÍ TURNAJ 

ml. ţáci 

st. ţáci 

2. místo 

2. místo  

I. Holubář 

MIKULÁŠSKÁ  LAŤKA st. ţáci 1. a 2. místo I. Holubář 

BASKETBAL Jägrová, Jäger, 

Drahá, Gluzová, 

Černý, Bursík 

2. místo J. Sajner  

I. Šenfeldová  

GYMNASTIKA 

 SEVEROČESKÁ LIGA 

 OBLASTNÍ PŘEBORY 

 ÚSTECKÝ POHÁR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štolová T. 

Milerová K. 

Nováková K. 

Přikrylová Š. 

Bernasová J. 

Bendlová T. 

Germeková D.  

Amerová N. 

Kašparová K.A. 

Koderová N. 

Sudová D. 

Chlebečková K.  

Kubinová T. 

Přikrylová T. 

 

umístění 1. - 5. místo 

v několika závodech a 

disciplínách 

 

K.Chlebečková 

odd. MIKA 

MC Donald´s Cup 4. ročník 6. místo M.Hüblová  
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Umístění v olympiádách 

Olympiáda Účast Umístění v okrese Připravil - vyučující 

MATEMATIKA Tietz P. 

Meško O. 

Pour J. 

Kaják P. 

Šmolová K. 

Chalupová V. 

Janečková T. 

2. místo 

4.-5. místo 

6.-15. místo 

4. - 5. místo 

11.-13.místo 

13.-15. místo 

18. místo 

S.Kovářová  

D.Sochorová  

PYTHAGORIÁDA Kaják P. 

Karásková L. 

2. - 3. místo 

14. - 15. místo 

J. Iglerová  

M. Vildová 

BIOLOGICKÁ Fricová A. 

Vysocká M. 
 

3. místo 

6. místo 

 

T.Binter 

J.Ficková  

ANGLICKÝ JAZYK Klein K. 

Melzer A. 

2. místo 

4. místo 

M. Jarešová 

A.Nazarčíková 

SKŘIVÁNEK  Dvořák J. 

Lecjaksová Lada 

Lecjaksová Leona 

K.Schubrtová 

1. místo 

2. místo 

3. místo 

2. místo 

 

D.Hlaváčková 

RECITAČNÍ SOUTĚŢ Richterová L. cena poroty E. Preibischová 

 

 

 

Sběr starého papíru 

Jiţ tradicí se na naší škole stal sběr starého papíru, do kterého se aktivně zapojujeme. 

Dokonce byl vyhlášen jeden ročník jako soutěţ mezi ţáky a pedagogy. V přepočtu kilogramů 

nasbírali více pedagogové, takţe sázku o „učení v pyţamu“ vyhráli.  

Soutěţ  vyhlašuje KOVOŠROT  DĚČÍN, a. s. – Ţatec. Ve školním roce 2010/2011 se konal 

sběr starého papíru ve třech „Sběrových týdnech“. Celkem jsme nasbírali 46 240 kg starého papíru 

a celkově do fondu SRPDŠ putovalo 77 858,-Kč a prémie 10 000,- Kč za celkové 1. místo. 

Velké  poděkování patří pí. učitelce Iglerové a Konopáskové, dalším třídním učitelům, 

ţákům i aktivním rodičům. 
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8.5  Další mimovýukové  aktivity 

 Lyţařský výcvikový kurz 

 

               

V termínu 5. 2. -  11. 2. 2011  se  40 ţáků 7. ročníků zúčastnilo jiţ tradičně lyţařského kurzu 

na Tetřevích boudách v Krkonoších.  

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

Sajner, pí Doleţalová, pí Saloňová). Doprovod dále zajišťovala pí Hubálková. Kvalitní sportovní 

areál a kvalitní sněhové podmínky  vytvořily  dobrý předpoklad ke zvládnutí základů lyţování. 

Na financování se podílelo SRPDŠ, které přispělo částkou 25 000,- Kč. Za tímto účelem 

nám byly rovněţ poskytnuty sponzorské dary ve výši dalších 20 000,- Kč.  

 

 Školy v přírodě 

V termínech od 9. - 16. 5. a od 16. 5. – 23.5. 2011  vyjeli postupně ţáci 3. - 6. tříd do ŠvP. 

Jiţní Čechy jsou krásné a Lučkovice, kde se výjezdy konaly, nemohly zklamat. Ţáci byli ubytováni  

v bungalovech, takţe je netrápily ţádné schody. Proto se pobytu mohli zúčastnit i imobilní ţáci 

školy.  

Ţáci společně s pí učitelkami a pí vychovatelkami absolvovali pěší výlety, jeden delší do 

„Westernového městečka“. Paní vychovatelky společně s pedagogy  dětem  připravovaly na kaţdý 

den bohatý program. Nechyběly tudíţ diskotéky, pyţamová párty, karneval na louce, soutěţe v 

přehazované mezi třídami, stavění obydlí v lese, vodní bitvy na louce aj.  Domů se všichni vrátili 

spokojení, zdraví i opálení, protoţe počasí přálo. 
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 Výlet do Dráţďan 

 

V rámci zdokonalení konverzace v německém jazyce se uskutečnil 9.12. 2010 tento jiţ 

tradiční výlet pro zájemce z řad ţáků  II.st. ZŠ. 

Po příjezdu do centra Dráţďan, se šli ţáci  projít od galerie Zwinger k vánočním trhům. 

Všechno kolem dýchalo vánoční atmosférou. Ţáci se dále byli podívat  na historické památky jako 

je Pochod kníţat z míšeňského porcelánu a zrekonstruovaný barokní kostel Frauenkirche. Navštívili 

klenotnici Neues grünes Gewölbe, kde bylo mnoho nádherných šperků a zajímavých věcí ze zlata, 

skla, křišťálu, perleti apod. Výlet organizačně zajistila pí učitelka Skálová, která si zaslouţí jistě 

poděkování. 
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 Zájezd  do Velké  Británie 

 

     Ve  dnech 29.5. – 3.6. 2011 se ve spolupráci s CK Školní zájezdy Brno uskutečnil 6 denní 

výjezd na jiţní pobřeţí Anglie. 14 ţáků školy mělo moţnost ověřit si své znalosti angličtiny při 

pobytu v anglických rodinách a prohlédnout si slavná místa ostrovní historie – Hastings, Brighton, 

Portsmouth, Isle of Wight a samozřejmě Londýn, včetně Toweru a London Eye. 

      Zájezd byl po organizační stránce velmi náročný, poděkování za přípravu patří pí učitelce 

Jarešové a pí učitelce Stojanovové za realizaci samotného výjezdu. 

 

 Sobotní  akce  školní druţiny 

 

Díky  iniciativě a ochotě vychovatelek školní druţiny se pravidelně uskutečňují zajímavé 

sobotní akce, o které je ze strany dětí i rodičů velký zájem. Mezi nejlepší akce bezesporu patřila 

návštěva Beckilandu v Praze, výlet na Kavčí hory, vlakem do Teplic do planetária, drakiáda a další.  

Pí vychovatelky s dětmi několikrát přespaly ve škole, vyuţily tělocvičen školy pro maškarní 

karneval, diskotéku a jiné akce.  

 

                                
 

 

 Letní tábory 

O letních prázdninách byly zorganizovány v rámci výchovné práce  ŠD  tentokrát 2  letní 

dětské  tábory. V červenci 2011 postupně vyjelo 70  dětí  na prázdniny. 

Novinkou nejen pro děti, ale i pro vychovatelky ŠD byl letní tábor, který se rozhodly 

zorganizovat v zahraničí - v Chorvatsku - Baška Voda.  

 

 

 

 



  

40 

  

 

První prázdninový den poprvé děti a jejich vedoucí vyrazili za hranice naší republiky. 

Cesta byla dlouhá, ale stálo to za to. Kaţdý den pohoda u moře, koupání, jeţdění na šlapadlech, 

návštěva muzea mořských tvorů, skoky na obrovské trampolíně.  

Večerní procházky do přístavu s nakupováním a dokonce i „stezka odvahy“ s koupáním v 

nočním moři v pyţamu! Došlo i na maškarní průvod k moři.  

Rekreační pobyt v Chorvatsku se setkal s velkým ohlasem a všem se moc líbil. 

Do penzionu U Kapličky v Krkonoších vyjelo od 16. do 26. 7. 42 dětí a 5 vedoucích. 

V rámci pobytu se uskutečnily tři celodenní výlety: Adrenalinové centrum ve Špindlerově Mlýně, 

Bobová dráha v Peci pod Sněţkou a koupaliště s tobogány a vyhřívanou vodou v Trutnově. Tyto 

výlety a další aktivity bylo moţné uskutečnit díky získaným financím od sponzorů a SRPDŠ. 

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

a elán k hodnotnému vyuţití prázdnin. Poděkování proto patří hlavní vedoucí obou LDT pí 

Zaťkové, dále pí Dortové a Hubálkové (které se zúčastnily obou táborů). Do Krkonoš společně 

s nimi vyjeli pí Hüblová a pan Dlouhý.  

       Chorvatsko                                         Prkenný Důl 

   

 

     Jednotlivé třídní kolektivy v průběhu roku uskutečňovaly i další akce, ale pro jejich 

mnoţství je zde neuvádím. Z jejich konání máme i bohatou fotodokumentaci, ze které 

kaţdoročně vytváříme celý ALMANACH, jenţ je v podstatě ucelenou kronikou těchto aktivit. 

Je k dispozici k nahlédnutí ţákům i rodičům ve sborovně školy.  
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 V červnu 2011 podala matka ţákyně 8. třídy stíţnost proti udělení sníţené známky z chování 

za II. pololetí šk. roku 2010/11. Ředitelka školy na návrh třídní učitelky pí Šenfeldové a po 

většinovém vyjádření pedagogické rady konané 23.6. ţákyni „dvojku“ z chování – chvalitebnou, 

udělila. 

 Vzhledem k okolnostem bylo vyuţito § 52 školského zákona, odst. 5 a poţádáno o 

součinnost ČŠI. Tato byla poskytnuta dne 11.7.2011. Při přezkoumání všech základních dokumentů 

školy byl  konstatován nesoulad mezi „Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků“ a            

“ Kritérii pro hodnocení chování“. Tento nesoulad tkvěl v tom, ţe „Pravidla“ a „Kritéria“  

připouštěla  dvojí výklad při udělování sníţené známky z chování. 

Na základě tohoto zjištění byly tyto dva dokumenty zpracovány v srpnu 2011 v jeden 

dokument. Stěţovatelka se obrátila nejprve na Krajský úřad Ústeckého kraje a posléze po 

neuspokojivé odpovědi i na ČŠI. Tato byla jiţ o celé kauze informována. Po celkem sloţitých 

jednáních ČŠI konstatovala, ţe stíţnost shledává jako důvodnou s tím, ţe ţákyni má být změněno 

hodnocení chování na jedničku – velmi dobré. Změna klasifikace chování na velmi dobré byla 

uskutečněna v říjnu 2011. 

 Bohuţel musím konstatovat, ţe pravomocné orgány důvod sníţené známky z chování 

posuzovaly po „lidské“ stránce jako oprávněné, ale podle legislativy byl porušen „zákon“. Otázkou 

je, zda výchovu a vzdělávání lze soudit jen podle paragrafů  nebo zda by neměl být zohledněn i 

obyčejný lidský úsudek. 

 Od 12.10.2010  probíhala veřejnoprávní kontrola, jejímţ předmětem byla kontrola tvorby a 

čerpání vybraných fondů a kontrola přijímaných darů (evidence, účtování, ohlašování zřizovateli), 

kterou uskutečnily pracovnice MMCH pí Ing. Mravcová a pí Tučková. 

 Při kontrole byly zjištěny jen drobné nedostatky ve způsobu účtování (převod z rezervního 

fondu do provozních prostředků, nezaúčtování přijetí věcných darů  a nesouladu Směrnice pro 

účetnictví, inventarizaci a hospodaření s majetkem). Jednalo se o drobné chyby, které byly 

dodatečně odstraněny. 

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. 
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 Finanční hospodaření se nekryje časově se školním rokem.  

ROZPOČET PRO ROK 2010 i 2011 činil shodně 4 722 000 Kč. 

Sponzorské dary ve školním roce 2010/2011: 

DÁRCE ÚČEL DARU KČ 

QINN INVEST Chomutov Projekt Vánoce 15 000,- 

Lékárna U Okřídleného býka LVK 2 000,- 

SD Chomutov ŠvP Lučkovice (pobyt imob. ţáků) 20 000,- 

SD- kolejová doprava Tušimice LDT 2 000,- 

SD- Rekultivace Tušimice LDT 20 000,- 

L.A. Interiér Chomutov LDT 10 000,- 

p.Hlaváček aktivity školy 10 000,- 

manţelé Novákovi LDT 10 000,- 

 

Celkem přijato   ........................................................................................                        89 000,- 

Pozn. LDT-letní dětský tábor, LVK-lyţařský výcvikový kurz 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

Škola se v průběhu roku 20010/2011  do  podobných  programů nezapojila. 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

V tomto smyslu  škola  ţádné formy dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení 

neposkytuje.  

 

13. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů 

Škola získala na základě ţádosti finanční dotaci z pracovní skupiny Rady města Chomutova 

pro otázky bezpečnosti dětí a mládeţe LINKS ve výši 43 800,- Kč. Veškeré prostředky byly vyuţity 

na prevenci sociálně patologických jevů (viz bod 6). 

 

Dne 13.4.2011 bylo schváleno poskytnutí dotace v rámci OP VK – Operační program 

Vzdělání pro konkurenceschopnost. 
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Na základě této ţádosti škola získá finanční prostředky v celkové výši 2 991 683,- Kč. 

Těchto prostředků hodláme vyuţít na individualizaci výuky v některých ročnících a předmětech, na 

inovaci tvorbou nových výukových materiálů, ale i na další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Ke smysluplnému vyuţití těchto prostředků bylo nutno přesvědčit většinu pedagogů školy. 

Ne všichni byli ochotni, byť s vidinou finančního ohodnocení, obětovat osobní čas a energii k této 

realizaci. 

Ačkoliv byla avizována jednoduchost při realizaci celého projektu, musím konstatovat, ţe 

některé aspekty se tak jednoduše nejeví. 

Doufám, ţe vynaloţené prostředky a čas přinesou v průběhu dvou let adekvátní dlouhodobé 

pozitivní výsledky. 

 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími 

partnery 

 

 SRPDŠ – Sdruţení rodičů, přátel dětí a školy 

I ve školním roce 2010/2011 nadále při škole pracovala tato dobrovolná společenská 

organizace.  Jednotlivé třídy zastupoval zvolený zástupce z řad rodičů ţáků. Organizace měla i 

nadále své finanční hospodaření. Příjmy převáţně tvořily členské příspěvky a výtěţky ze sběrových 

akcí pořádaných školou. Velkým přínosem byly především výtěţky ze sběru starého papíru              

( viz str. 34). 

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

hodnoceny realizované a diskutovány připravované akce a aktivity, projednávány organizační 

záleţitosti školy a vyuţití finančních prostředků SRPDŠ, tedy financování jednotlivých aktivit ţáků 

a školy.  

 

 Odborové organizace 

Na škole pracovaly dvě odborové organizace, jedna zastupovala zaměstnance základní školy, 

druhá zaměstnankyně školní jídelny.  

Předsedkyně obou organizací byly zvány na porady vedení školy, kde měly moţnost vyjádřit 

své připomínky k organizačním záleţitostem týkajících se provozu školy. Společně byly ještě 

projednány i zásady čerpání prostředků FKSP v roce 2010.  

Bohuţel v závěru školního roku ukončila na základě vlastního rozhodnutí činnost odborová 

organizace, která zastupovala převáţně pedagogické pracovníky. Další součinnost s vedením školy 

tak převzala předsedkyně odborové organizace zastupující zaměstnankyně školní jídelny pí. 

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

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

 

 Školská rada 

Školská rada, jeţ vzešla z voleb, se sešla v průběhu roku 2krát. Na všechna jednání byli 

zváni i zástupci vedení školy.  

Pracovní část jednání byla velmi plodná, diskutovalo se o organizačních záleţitostech  a 

financování provozu školy. V neformální části jsme zmiňovali často i otázky všeobecného 

charakteru. Zástupci rodičů i zřizovatele se ţivě zajímají o školskou otázku a sami přicházejí 

s novými podněty.  

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

 

15. Komentář 

Pracovní a organizační náročnost školního roku 2010/2011 bych označila jako velmi 

vysokou.  

Jedním z důvodů bylo i to, ţe v průběhu roku bylo nutno řešit řadu personálních otázek. Tři 

paní učitelky se rozhodly plnit své rodičovské povinnosti. Jedna odešla na MD v pololetí a dvě 

v průběhu prázdnin, dvě učitelky si chtějí uţít zaslouţeného důchodu, s jedním pedagogem byl 

rozvázán pracovní poměr dohodou. Bylo nutné zajistit dostatečný počet pracovníků, kteří by 

nastoupili  na jejich místa. Šlo o problém odpovídající aprobace a kvalifikační způsobilosti. Jednalo 

se o proces náročný na výběr vhodných kandidátů, časově náročný i na jednotlivé osobní pohovory. 

Další problematickou oblastí je stále se zhoršující spolupráci s některými rodiči. Snad jejich 

velké pracovní vytíţení, a tudíţ nedostatek času na plnění rodičovských povinností   jim brání 

v důsledné výchově a přehledu o tom, jak jejich dítě tráví volný čas. Nechci soudit nejednotnost  

rodičovského působení. Pokud se vyskytnou výchovné obtíţe, často je nejbliţším viníkem škola. 

Některé kroky pak vedou k podkopávání autority učitele  a školy jako instituce. 

Přesto jsem přesvědčena, ţe drtivá většina rodičů si práce jednotlivých pedagogů i školy 

váţí. Jako povzbudivý příklad uvádím  oscanovaný dopis jednoho z rodičů (příloha č.3). 

 

I já jsem přesvědčena o tom, ţe valná  většina pedagogů odvádí poctivou, časově velmi 

náročnou práci. Věřím, ţe se toto naše úsilí v budoucnu odrazí v celkové kvalitě výchovně 

vzdělávací práce školy a moţná i v ocenění dalších soudných rodičů. 

 

 

 



  

45 

  

 

16. Přílohy 

Příloha 1:  Účetní závěrka k 31. 12. 2010 

Příloha 2:  Rozbor hospodaření k 30. 6. 2011 

Příloha 3: dopis pí. Fryčové 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena  Školskou  radou dne  26.11.2011. 

 

V Chomutově  dne …………………… 

     

Zpracovala a předkládá: Mgr. Jitka Červená 

                                            ředitelka školy 

          


