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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 2011/2012 se vyučovalo ve 26 třídách, 

kapacita školy byla plně využita.    

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, a tím plnohodnotné zapojení do všech vyučovacích předmětů. 

V roce 2011/2012 byli na škole integrováni tři žáci s tělesným postižením. O tyto žáky pečovaly 

tři asistentky pedagoga. Ve vyučovacích hodinách se jim soustavně, individuálně věnují, rozvíjejí 

jejich pracovní a sociální dovednosti, a tím přispívají k plnohodnotnému rozvoji těchto dětí  jako 

osobností. V době, kdy se v průběhu dne žáci neúčastní výuky, připravují jim individuální náplň 

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

Využily i sponzoringu a s dětmi navštívily několikrát solnou jeskyni. Osobně si velice cením jejich 

citlivého přístupu k těmto žákům.   

 Technický stav budovy musím označit jako neuspokojivý. Ve velmi špatném stavu jsou okna, 

jejichž rámy jsou vyhnilé a okna nedovírají. Manipulace s okny představuje nebezpečí úrazu pro 

žáky i uklízečky. Dále dochází k velkému úniku tepelné energie. Rozpočet od zřizovatele na rok 

2011 činil 4 722 000,- Kč. Z dané částky bylo na otop vynaloženo celkem 1 996 689,- Kč, což činí 

42,285%. O dané problematice jsem zřizovatele informovala dopisem dne 30. 8. 2011. Musím 

ohodnotit fakt, že se touto záležitostí zabývaly zainteresované orgány. V září 2011 byl zpracován 

nový tzv. energetický štítek budovy, který jasně prokázal nutnost řešení této problematiky. 

Zřizovatelem byla podána žádost o dotaci a naše škola byla zaregistrována ke dni 29. 2. 2012. 

Pevně věřím, že k vyřešení této otázky, tedy k výměně současných oken za plastová a zateplení 

pláště budovy dojde v brzké budoucnosti. 

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

poloodborné. Žáci mají k dispozici 2 učebny výpočetní techniky. Vzhledem k velkému počtu žáků a 

tříd (téměř naplněná kapacita školy), bohužel nedisponujeme žádným volným prostorem, kterého 

bychom mohli využít jako školní knihovnu, studovnu či oddychový koutek pro žáky. 

V únoru roku 2010 byla podána žádost v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

tzv. šablony. Náš projekt jsme nazvali „Učení pro život“. V rámci tohoto projektu škola obdrží 

celkem finanční částku 2 991 683,- Kč, projekt byl zahájen 1. 9. 2011. Části těchto finančních 
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prostředků již bylo využito na vybavení moderními učebními pomůckami, prozatím byly  

zakoupeny  4 interaktivní tabule, 3 na II. stupeň, 1 na I. stupeň.                                                                                        

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

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

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

aktivit. 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 dalším sportovním aktivitám lze využívat dvou tělocvičen i 

baletního sálu. Vzhledem k tomu, že se podařilo získat dostatečné množství finančních prostředků 

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

zrekonstruovat velkou tělocvičnu a v průběhu hlavních prázdnin 2011 i malou tělocvičnu. Obě 

tělocvičny jsou nyní plně funkční a esteticky na vysoké úrovni. Jsou využívány nejen pro potřeby 

školy a školní výuky, ale pronajímány i dalším sportovním organizacím a zájmovým klubům. 

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

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

pro výtvarnou a zájmovou činnost dílna keramická. 

Školní družina využívala 7 samostatných oddělení.  Pro dvě oddělení musela být 

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

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

Ke společnému stravování slouží školní jídelna. Školní kuchyně prošla celkovou 

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

k tomu, že se podařilo vyřídit žádost o doplňkovou činnost školní jídelny, může škola také nabízet 

žákům v průběhu velké přestávky konzumaci zdravých svačinek, jejichž obliba stále vzrůstá. 

V jarním období byl otevřen ještě tzv. minibufík, ve kterém si mohou žáci zakoupit lákavé 

pochoutky. Rovněž se uskutečňuje prodej obědů pro cizí strávníky. Zájem o tyto služby se stále 

zvyšuje. Pro zpestření stravy jsou ve škole k dispozici 2 automaty. Žáci si rovněž mohou zakoupit 

v průběhu velké přestávky mléko a mléčné výrobky. 

Škola si zvolila svůj motivační název „HARMON1Э“. 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.  
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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 

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

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

vydaným pro základní školy zřizovanými Statutárním městem Chomutov dne 1. 9. 2005 byly dne  

29. 11. 2011 vyhlášeny volby do nové školské rady.   

Při volbách z řad zákonných zástupců bylo odevzdáno celkem 232 platných volebních 

lístků.  Z nich vzešlo celkem 31 kandidátů, při volbách z řad pedagogických pracovníků bylo 

odevzdáno celkem 45 platných volebních lístků. Z nich vzešli celkem 4 kandidáti. 

Do školské rady byli zvoleni vždy 2 kandidáti s největším počtem hlasů.  

Pedagogické pracovníky zastupuje:  Mgr. Jana Saloňová 

     Mgr. Jiřina Iglerová (jednatelka) 

Zákonné zástupce zastupuje:  Ing. PhDr. Zdeněk Hejna ( předseda ) – hejna.ml@post.cz 

Kateřina Fryčová 

Zřizovatele zastupuje:  Ing. Miloň Houda 

     Ing. Vojtěch Čihař 

Ve školním roce 2011 - 2012 se ve svém 1. volebním období školská rada sešla celkem 

2krát. První jednání se konalo 9. 1. 2012, při kterém byl zvolen předsedou p. Hejna a jednatelkou pí 

Iglerová, druhé jednání se konalo 23. 4. 2012. 

Na jednáních byli členové informováni o organizačních záležitostech školy a veškerých 

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

zřizovatele. 

Věřím, že jednání  s nově vzniklou školskou radou budou stejně plodná a vstřícná jako s tou 

předcházející.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

mailto:hejna.ml@post.cz
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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 200 žáků 116 200 090 

Školní jídelna 560 strávníků 102 653 437 

 

Přehled o počtu žáků a pracovníků školy k 30. 9. 2011: 

ZŠ: 

počet žáků počet tříd prům.počet žáků 

na    třídu 

prům. počet žáků na 

učitele 

632 I. st. - 15,  II. st.-11 24,31 

17,08 

(7 pracovníků pracovalo 

na snížený úvazek) 

 

ŠD: 

počet žáků počet oddělení prům. počet 

žáků na oddělení 

197 7 28,14 

 

ŠJ: 

počet strávníků      počet  pracovnic 

518 žáků+54 zaměst. 6 

 

AP: 

počet imobilních žáků počet AP úvazek 

3 3 3x 0,75 = 2,25 

pozn.: AP - asistent pedagoga 
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2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se 

zápisem do  školského rejstříku 

Výuka byla prováděna ve všech ročnících I. i II. stupně podle Školního vzdělávacího 

programu  „HARMON1Э“   platného od 1. 9. 2007.  

Učební plány pro I. a II. stupeň školy – 2010/2011: 

 
 Školní učební plán pro I. stupeň 

          

  Vyučovací Počet hodin:               118       

Vzdělávací oblasti  předměty Ročník           

    
1. 2. 3. 4. 5. celkem 

 z toho 
DČD  

  
  dle ŠVP       

Jazyk a jazyková 
komunikace 
 ( 44)0 

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 

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

Člověk a jeho svět 
(12)   

Prvouka                       2 2 2 0 0 6 0 

Vlastivěda                  0 0 0 2 2 4 0 

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

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

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

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

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

Celková časová 
dotace     21 22 24 25 26 118   

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

  

 

  Počet hodin: 122       

Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty Ročník           

    6. 7. 8. 9. celkem 

 z 

toho 

DČD 

Jazyk a jazyková komunikace 

(27) 

  

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

Anglický jazyk 

Německý jazyk           3 3 3 3 12 0 

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

Informační a komunikační 

technol.(1) Informatika                  1 0 0+1 0 2 1 

Člověk a společnost  (11) 

  

Dějepis                                2 2 2 2 8 0 

Výchova k občanství              1 1 0 1 3 0 

Člověk a příroda (21) 

  

  

  

Fyzika                            1+1 2 2 1+1 8 2 

Chemie                      0 0 2 2 4 0 

Přírodopis                           2 1+1 2 1+1 8 2 

Zeměpis                             2 1+1 1 1+1 7 2 

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

  Výtvarná výchova    2 2 1 1 6 0 

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

  Tělesná výchova       2 2 2 2 8 0 

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

Doplňující vzděl. obory Volitelné předměty 0 0+2 0+2 0+2 0 6 

  Další cizí jazyk 0 0+2 0+2 0+2 0 6 

Celková časová dotace 28 30 32 32 122   

Z toho disponibilní časová dotace 2 8 6 8   24 

       

DČD - disponibilní časová dotace, jsou označeny +1.   
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Průřezová témata jsou integrována do vyučovacích předmětů a nevyučují se samostatně. 

Žákům od 7. do 9. ročníku jsou nabídnuty na základě jejich zájmu, s ohledem na personální a 

mediální podmínky tyto volitelné předměty: 

7. a 8. ročník - společensko-vědní seminář 

                        sportovní výchova 

                        dramatická výchova 

9. ročník - společensko-vědní seminář 

                 sportovní výchova 

                 výtvarné činnosti 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti  školy 

Celkový počet pracovníků:  64 

z toho: 

učitelů celkem/přepočtený stav         37/35,19       z toho učitelů I. stupeň/přep.   16/15,96 

                                                                                         II. stupeň/přep.      21/19,23 

asistentů pedagoga/přep.    3/2,25 

vychovatelé ŠD/přep.   7/6,50 

školní jídelna/přep.              6/6 

THP/přep.    2/1,5 

správní/přep.    8/8 

  

Změny ve stavu pedagogických pracovníků: 

Nástup:   Mgr. Jaroslava Čihařová - učitelka II. stupně 

 Hana Jíchová - učitelka II. stupně 

 Petra Zgarbová - učitelka II. stupně 

 Jana Olišarová - učitelka II. stupně 

 Mgr. Hana Mačudová - učitelka II. stupně 

 Mgr. Hana Tröglová - učitelka II. stupně 

 Daniel Lísa - učitel II. stupně 

 Mgr. Petra Fořtová - učitelka I. stupně 
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 Dagmar Svatošová - asistentka pedagoga 

Odchod: Mgr. Blanka Doležalová - odchod do starobního důchodu 

  Danuše Hlaváčková - odchod do starobního důchodu 

  Mgr. Hana Krákorová - mateřská dovolená 

  Bc. Michaela Jarešová - mateřská dovolená  

 

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. J. Iglerová 

 PK  Čj  ved. J. Saloňová 

 PK M, F, Z  ved. D. Sochorová 

 PK D, VKO, ved. A. Heráňová 

 PK  PŘ, CH, PČ ved. J. Ficková 

 PK Cj,   ved. R. Stojanovová 

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

 

VEDENÍ ŠKOLY 

Mgr. Jitka Červená ředitelka školy, VP 

Mgr. Jiří Sajner statutární ZŘ, VP 

Mgr. Alena Nazarčíková  ZŘ, VP 

 

TŘÍDNÍ UČITELÉ I. STUPNĚ 

Mgr. Jiřina Iglerová I.A 

Mgr. Kateřina Kaneová I.B 

Mgr. Petra Fořtová I.C 

Mgr. Lenka Ernesová II. A 

Mgr. Ilona Křížová II. B 

Mgr. Miluše Konopásková II. C 

Mgr. Silvie Vítková III. A 

Mgr. Věra Krobová III.B 

Mgr. Marcela Janurová III.C 

Mgr. Ivana Kopecká IV.A 

Mgr. Miroslava Hüblová IV.B 

Mgr. Alena Šustrová IV.C 

Zdeňka Kořínková V.A 

Mgr. Petra Kulianu V.B 

Mgr. Eva Preibischová V.C 

Mgr. Alena Heráňová VI.A 

Mgr. Renata Stojanovová VI.B 

Tomáš Binter VI.C 

Mgr. Dagmar Sochorová VII.A 

Mgr. Josef Karhan VII.B 
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Mgr. Jana Saloňová VII.C 

Mgr. Dagmar Skálová VIII.A 

Ivan Holubář VIII.B 

Mgr. Stanislava Kovářová VIII.C 

Vladimír Dlouhý IX.A 

Mgr. Irena Šenfeldová IX.B 

BEZ TŘÍDNICTVÍ 

Mgr. Jitka Ficková  

Mgr. Hana Tröglová  

Mgr. Hana Mačudová  

Mgr. Jaroslava Čihařová  

Daniel Lísa  

Hana Jíchová  

Petra Zgarbová  

Jana Olišarová 
 

 

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Andrea Zaťková vedoucí vychovatelka 

Marie Bojtarová  

Miluše Dortová  

Ilona Guskeová  

Pavlína Hubálková  

Gabriela Chlustinová  

Kamila Lísová  

 

ASISTENTKY PEDAGOGA 

Vlasta Polcarová  

Jaroslava Bylíková  

Dagmar Svatošová  
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THP 

Věra Buchtová účetní 

Vlasta Dvořáková sekretářka 

Michal Pöpprle správce sítě 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Václava Bublová vedoucí školní jídelny 

Alena Ševčíková   

Alena Bartáková  

Hana Budíková vedoucí kuchařka 

Jana Čermáková  

Vlasta Tesařová  

 

ÚDRŽBA 

Vlastimil Peřina školník 

 

UKLÍZEČKY 

Blanka Bernárová  

Ilona Bohuslavová  

Miroslava Čarnogurská  

Dana Nováková  

Jana Zrebňáková  

Jana Pospíšilová  

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

docházce a následném přijetí do školy 

4.1 Změny v počtu žáků v průběhu roku 

 celkem I. stupeň II. stupeň 

k 30. 9. 2011 651 žáků 391 260 

k 31. 1. 2012 642 žáků 381 261 

k 24. 6. 2012 633 žáků 373 260 

 

V průběhu 1. pololetí přišlo na školu nově celkem 12 žáků a odešlo 22 žáků, v průběhu 2. 

pololetí přišlo 5 žáků a odešlo 12 žáků. Musím konstatovat, že je zaznamenáván stále větší pohyb 

žáků v průběhu školního roku. Někteří žáci školu navštěvovali velmi krátký čas. Tento pohyb je 

důsledkem zvýšené migrace obyvatel, která je způsobena změnou nájemních podmínek či 

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

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

Bohužel v tomto negativním trendu zaznamenáváme příliv potomků především ze stran 

méně přizpůsobivých spoluobčanů. Žáci mívají i zhoršené podmínky pro domácí přípravu, dohled a 

rodinné zázemí jako celek. Spolupráce s těmito rodiči je stále složitější a domluva komplikovanější. 

Bylo zaznamenáno zvýšení celkového počtu žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 

(4,61%). 

 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 žádostí o OŠD 21 

1. 9. skutečně nastoupilo 73 

 

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

z  důvodu změny bydliště nebo vzhledem k jiným skutečnostem, např. nepřijetí dětí bydlících mimo 

spádový obvod školy. 

4.3  Údaje o vycházejících žácích 

ročník počet žáků gymnázia SOU + SŠ 

7. 3 3 0 

8. 5 0 5 

9. 57 14 43 

 

Docházku v základní škole ukončilo 65 žáků. 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 

vzdělávacím programem 

Přehled prospěchu školy     
    

1. pololetí 
školního roku 

2011/2012 

      

zpracování dne 
11.2.2012 

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     640 1,017   

Cj Český jazyk a literatura     640 2,077   

KA Konverzace v anglickém jazyce     15 1,000   

KAN Kanoistika     10 1,000   

Ke Keramický kroužek     18 1,111   

KrA Anglický jazyk- kroužek     3 1,000   

Kyt Hra na kytaru     7 1,500   

Aj Anglický jazyk     460 1,924   

AJ2 Anglický jazyk- 2. cizí jazyk     31 1,935   

Nj Německý jazyk     30 2,567   

NJ2 Německý jazyk- 2. cizí jazyk     119 2,487   

D Dějepis     260 2,196   

Pr Prvouka     217 1,355   

DRA  Dramatický kroužek     29 1,000   

DrVy Dramatická výchova     39 1,000   

Fl Florbal     28 1,000   

Vla Vlastivěda     163 1,834   

Rv Řečová výchova     17 1,000   

Sh Sportovní hry     20 1,105   

SP Svět práce     57 1,544   

SvS Společensko-vědní seminář     55 1,145   

Sv Sportovní výchova     83 1,012   

Z  Zeměpis     260 2,073   

M Matematika     640 1,995   

MG Moderní gymnastika     25 1,160   

MH Míčové hry     18 1,111   

Pp Přírodopis     260 2,138   

Pří  Přírodověda     163 1,834   

RJ Ruský jazyk     41 1,634   

Fy Fyzika     260 1,985   

Ha Házená     31 1,032   

HFl Hra na flétnu     23 1,043   

Ch Chemie     114 2,061   

In Informatika     201 1,179   

Hv Hudební výchova     640 1,233   

Vv Výtvarná výchova     640 1,281   
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Vvk Výtvarný kroužek     14 1,000   

Pč Praktické činnosti     582 1,174   

Pk Počítačový kroužek     27 1,074   

Tv Tělesná výchova     633 1,232   

VČ  Výtvarné činnosti     12 1,000   

Vko Výchova k občanství     203 1,419   

Vkz Výchova ke zdraví     114 1,719   

Celkový průměrný 
prospěch   

1,642 

 

Zameškané hodiny Celkem na žáka 

Stupeň hodnocení 
prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 358 
 

omluvených 27 606 43,134 

prospěl 265 
 

neomluvených 113 0,177 

neprospěl 17 
    

nehodnocen 0 
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Přehled prospěchu školy     
    

2. pololetí 
školního roku 

2011/2012 

      

zpracování dne 
31.8.2012 

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     629 2,234   

KA Konverzace v anglickém jazyce     15 1,000   

KAN Kanoistika     17 1,059   

Ke Keramický kroužek     17 1,059   

KrA Anglický jazyk- kroužek     5 1,200   

Kyt Hra na kytaru     4 1,000   

Aj Anglický jazyk     455 2,048   

AJ2 Anglický jazyk- 2. cizí jazyk     31 2,258   

Nj Německý jazyk     30 2,533   

NJ2 Německý jazyk- 2. cizí jazyk     118 2,576   

D Dějepis     259 2,533   

Pr Prvouka     210 1,543   

DRA  Dramatický kroužek     22 1,000   

DrVy Dramatická výchova     39 1,000   

Fl Florbal     37 1,054   

Vla Vlastivěda     160 1,931   

Rv Řečová výchova     16 1,000   

Sh Sportovní hry     26 1,080   

SP Svět práce     57 1,737   

SvS Společensko-vědní seminář     56 1,143   

Sv Sportovní výchova     83 1,048   

Z  Zeměpis     259 2,124   

M Matematika     629 2,084   

MG Moderní gymnastika     19 1,368   

MH Míčové hry     17 1,000   

Pp Přírodopis     259 2,448   

Pří  Přírodověda     160 1,869   

RJ Ruský jazyk     41 1,878   

Fy Fyzika     259 2,069   

Ha Házená     26 1,000   

HFl Hra na flétnu     14 1,000   

Ch Chemie     113 1,867   

In Informatika     199 1,141   

Hv Hudební výchova     629 1,243   

Vv Výtvarná výchova     629 1,293   

Vvk Výtvarný kroužek     12 1,250   

Pč Praktické činnosti     571 1,142   

Pk Počítačový kroužek     24 1,000   

Tv Tělesná výchova     624 1,274   
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VČ  Výtvarné činnosti     12 1,000   

Vko Výchova k občanství     203 1,286   

Vkz Výchova ke zdraví     113 1,788   

Celkový průměrný 
prospěch 

  1,711 

 

Zameškané hodiny Celkem na žáka 

Stupeň prospěl s vyznamenáním 325 
 

omluvených 34 477 54,812 

hodnocení prospěl 287 
 

neomluvených 73 0,116 

prospěchu neprospěl 17 
      nehodnocen 0 
     

Pozitivním faktem je, že se škola nepotýká s  nadměrným  množstvím neomluvených hodin. 

Jedná se spíše o absenci, která je operativně podchycena třídními učiteli i vedením školy, okamžitě 

řešena jednáním s rodiči. 

Větší problém vidíme v tzv. skrytém krátkodobém záškoláctví, kdy rodiče omluví dítěti 

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

dokázat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

21 

  

 

Souhrnná statistika tříd    1. pololetí školního roku 2011/12 

třída žáků 

z toho hodnocení snížená průměrný  
absence na 

žáka třídní učitel   

V P 5 N známka  prospěch oml. neoml. 
  

  

1.A 25 23 0 1 0 0 1,126 34,41 0 Mgr. Iglerová Jiřina 

1.B 24 24 0 0 0 0 1,058 28,37 0 Mgr. Kaneová Kateřina     

1.C 23 22 1 0 0 0 1,073 24,56 0 Mgr. Fořtová Petra 

2.A 26 22 4 0 0 0 1,275 33,88 0 Mgr. Ernesová Lenka 

2.B 26 22 4 0 0 0 1,203 30,61 0 Mgr. Křížová Ilona 

2.C 27 24 3 0 0 0 1,196 37,03 0 Mgr. Konopásková Miluše 

3.A 23 13 8 1 0 0 1,438 41,31 0 Mgr. Vítková Silvie 

3.B 22 16 6 0 0 0 1,358 34,59 0 Mgr. Krobová Věra 

3.C 23 14 9 0 0 0 1,424 38,95 0 Mgr. Janurová Marcela     

4.A 30 15 15 0 0 0 1,674 50,2 0 Mgr. Kopecká Ivana   

4.B 29 19 10 0 0 0 1,487 46,62 0 Mgr. Hüblová Miroslava     

4.C 29 18 11 0 0 0 1,452 34,34 0 Mgr. Šustrová Alena   

5.A 26 20 5 1 0 0 1,385 42,65 0 Kořínková Zdenka   

5.B 24 16 8 0 0 0 1,413 36,2 0 Mgr. Kulianu Petra   

5.C 25 9 16 0 0 0 1,788 53,72 0 Mgr. Preibischová Eva     

6.A 24 11 12 0 0 0 1,488 44 0 Mgr. Heráňová Alena     

6.B 23 6 17 0 0 0 1,906 31,78 0 Mgr. Stojanovová Renata     

6.C 23 9 11 3 0 1(1+0) 1,893 43,47 1,39 Binter Tomáš 

7.A 26 5 19 2 0 1(0+1) 1,931 49,69 2,35 Mgr. Sochorová Dagmar     

7.B 25 11 13 1 0 1(1+0) 1,757 48,4 0,48 Mgr. Karhan Josef   

7.C 26 11 14 1 0 1(1+0) 1,826 47,3 0,08 Mgr. Saloňová Jana   

8.A 20 5 14 1 0 3(3+0) 1,863 79,15 0 Mgr. Skálová Dagmar 

8.B 19 7 12 0 0 1(1+0) 1,786 39,26 0 Holubář Ivan   

8.C 18 3 12 3 0 2(2+0) 2,084 56,33 0,17 Mgr. Kovářová Stanislava     

9.A 28 5 22 1 0 0 1,847 65 0 Dlouhý Ladislav   

9.B 29 8 19 2 0 0 1,974 50,96 0,1 Mgr. Šenfeldová Irena     
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         Souhrnná statistika 
tříd      2. pololetí školního roku 2011/12 

třída žáků 

z toho 
hodnocení snížená průměrný  

absence na 
žáka třídní učitel   

V P 5 N známka  prospěch oml. neoml. 
  

  

1.A 25 21 3 1 0 0 1,341 44,08 0 Mgr. Iglerová Jiřina     

1.B 23 19 4 0 0 0 1,181 41,6 0 Mgr. Kaneová Kateřina     

1.C 22 21 1 0 0 0 1,134 25,4 0 Mgr. Fořtová Petra 

2.A 25 20 5 0 0 0 1,309 39,08 0 Mgr. Ernesová Lenka 

2.B 24 20 4 0 0 0 1,226 27,12 0 Mgr. Křížová Ilona 

2.C 25 23 2 0 0 0 1,166 31,52 0 Mgr. Konopásková Miluše 

3.A 22 13 9 0 0 0 1,557 50,04 0 Mgr. Vítková Silvie 

3.B 22 14 8 0 0 0 1,477 35,9 0 Mgr. Krobová Věra 

3.C 22 11 10 1 0 0 1,528 45,4 0 Mgr. Janurová Marcela     

4.A 28 12 15 1 0 0 1,718 49,89 0 Mgr. Kopecká Ivana   

4.B 29 17 12 0 0 0 1,51 56,2 0 Mgr. Hüblová Miroslava     

4.C 29 19 10 0 0 0 1,433 45,62 0 Mgr. Šustrová Alena   

5.A 26 16 9 1 0 0 1,492 49,03 0 Kořínková Zdenka   

5.B 24 14 10 0 0 0 1,525 49,83 0 Mgr. Kulianu Petra   

5.C 24 6 17 1 0 0 1,963 57,79 0 Mgr. Preibischová Eva     

6.A 24 8 16 0 0 0 1,657 49,91 0 Mgr. Heráňová Alena     

6.B 23 7 15 1 0 0 1,92 56,13 0 Mgr. Stojanovová Renata     

6.C 22 10 10 2 0 0 1,962 62,95 0 Binter Tomáš 

7.A 26 4 20 2 0 0 2,055 78,88 0 Mgr. Sochorová Dagmar     

7.B 25 12 12 1 0 0 1,822 80 0,32 Mgr. Karhan Josef   

7.C 26 11 13 2 0 1(1+0) 1,85 45,96 0,31 Mgr. Saloňová Jana   

8.A 20 6 13 1 0 2(1+1) 1,919 95,1 1,45 Mgr. Skálová Dagmar 

8.B 18 8 10 0 0 0 1,712 69,16 0 Holubář Ivan   

8.C 18 4 11 3 0 3(3+0) 2,042 76,33 1,17 Mgr. Kovářová Stanislava     

9.A 28 4 24 0 0 0 1,908 87,17 0 Dlouhý Ladislav   

9.B 29 5 24 0 0 2(2+0) 2,079 78,03 0,24 Mgr. Šenfeldová Irena     

             Legenda    
           

  
V- vyznamenání 

      

  
P- prospěl 

      

  
5- neprospěl 

      

  

N- nehodnocen 
 

      Znalosti žáků 5. a 9. tříd byly prověřovány v testech. Výsledky těchto testů viz příloha č.1a  č. 1b. 
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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 2011– 2012.  

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

Kladně hodnotím vzájemně otevřený vztah a důvěru  mezi žáky a učitelem, jeho ochotu řešit 

vzniklé situace. Velmi často jsou řešeny drobnější problémy a prohřešky operativně a bez odkladu. 

V nejnutnějších případech jsou informováni rodiče žáků. Ze všech jednání jsou pořizovány písemné 

záznamy. 

Ve školním roce 2011 – 2012 byl zpracován projekt ve spolupráci s pracovní skupinou 

LINKS, a tak byla získána finanční dotace 44 000,- Kč na uskutečnění některých aktivit spojených 

s prevencí sociálně patologických jevů.  

            Opět pokračovala spolupráce s PPP Chomutov, v oblasti sociometrických šetření třídních 

kolektivů a jiných aktivitách. Spolupráci hodnotím jako velice prospěšnou, v případě potřeby 

využívám i osobní či telefonické konzultace k řešení různých problémů. 

V šestých třídách proběhla ve 2. pololetí sociometrická šetření. Význam těchto šetření právě 

v daných ročnících shledávám jako velmi důležitý, zejména s ohledem na podstatná zjištění o 

kolektivu  pro nového třídního učitele.  

Zástupci školy (pí Červená, p. Holubář, p. Karhan) se zúčastnili v rámci projektu „Václav“  

2denního semináře Podpora preventivních týmů II na Bernavě, který nám pomohl ujasnit některé 

aspekty v oblasti prevence sociálně patologických jevů.  

Nově byl sestaven preventivní tým. Členy jsou : p. Holubář (ŠMP), pí Nazarčíková a 

Kaneová  ( za I.st.),  pí Stojanovová (za II. st.) a pí Zaťková (za ŠD). V případě potřeby se mohou 

sejít, nacházet společná řešení, napomáhat v sestavení MPP. 

  

Obecné cíle: 

  1. Řešení šikany a kyberšikany na škole i mimo ni 

  2. Koheze třídních kolektivů 

          3. Vlastní PEER program – v tomto školním roce zaměřen na KYBERŠIKANU 

          4. Využití sociometrických šetření k řešení problémů třídních kolektivů  

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

    OSPOD, Dyáda  aj. 

6. Využívání velkoplošné obrazovky systému ŠIK 
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 V rámci prevence  byly uskutečněny následující akce: 

I. stupeň (1. – 5. ročník) 

Termín konání Typ aktivity Cílová skupina Poznámky 

Září Den bez úrazu II.-V.třídy DDM 

Říjen Vých.vzdělávací koncert I.-V.třídy  

Říjen Prevence úrazů I.-V.třídy Česká pojišťovna 

Říjen-duben Prevence s MěPo-

dopravní výchova, 

chování v nebezpečných 

situacích,šikana 

I.-V.třídy MěPo 

Prosinec PEER program-

kyberšikana 

V.třídy  

Únor PEER program-

kyberšikana 

IV. třídy  

 

Březen PEER program-

kyberšikana 

III. třídy  

 

II. stupeň (6. – 9. ročník) 

Termín konání Typ aktivity Cílová skupina Poznámky 

Leden - červen PEER prog.-kyberšikana III. - VI.třídy p.učitel J.Karhan 

Červen 2012 PEER prog.-kyberšikana žáci ZŠ Zahradní p.učitel J.Karhan 

 PEER prog.-kyberšikana žáci ZŠ praktické,CV p.učitel J.Karhan 

Listopad, červen Školení peeristů žáci zapojení do 

PEER programu 

Bernava, Lesná 

II.pololetí Sociometrická šetření 

třídních kolektivů 

VI. ročníky PPP Chomutov 

dlouhodobé projekty koheze třídních kolektivů 

 

Mladý preventista 

 

třídy II. stupně 

 

skupiny žáků 

 II. stupně 

třídní výlety, ŠvP, 

spaní ve škole. 

 

MěPo + MMCH 

 

Školní družina 

Typ aktivity  

Víkendové akce - září - červen Měsíční projekty 

Freizeitpark Plohn září: Zebra se za tebe nerozhlédne - BESIP 

Dům pohádek v Plzni říjen: Rozhlédni se kolem sebe - Drakiáda s MěPo 

Vánoční dům - Doubí listopad: Ve zdravém těle, zdravý duch 

Muzikál Mrazík - Praha prosinec: Čas vánoční - rodinné tradice 

Noční ZOO  - Praha leden: Zima, zima tu je - zvířata v zimě 

Masopustní rej - Chomutov únor: Karnevalový rej - orientace v čase, význam lidské práce 

Divadlo kouzel Pavla Kožíška - Praha březen: Vůně jara - Velikonoce 

Buzení draka - Březno duben: Den Země  

Spaní ve škole - Servác květen: Jeden za všechny, všichni za jednoho - vzájemná   

             pomoc, úcta a tolerance, fair-play 

Kozí farma - Kadaň červen: Hurá na prázdniny - chování chodce a cyklisty 

Zoopark Chomutov(adoptovaná 

zvířata, Lanáček, opékání buřtů) 
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I nadále škola využívá nabídku pracovní skupiny LINKS k pronájmu velkoplošné obrazovky 

systému ŠIK. Ve srovnání s loňským rokem se sledovanost spotů  zvýšila. 

Také v  tomto školním roce pracovala skupina PEER aktivistů. Proběhly besedy se žáky 3. – 

6. tříd, které se u žáků setkaly s velkým zájmem a kladným ohlasem. Díky kvalitní přípravě PEER 

aktivistů, mohli žáci navštívit a předat své zkušenosti a poznatky žákům jiných základních škol (ZŠ 

Zahradní a ZŠ praktická, Chomutov). Stejně jako v loňském roce žáci odvedli dobrou a kvalitní 

práci, a proto budou v těchto aktivitách pokračovat i v letošním školním roce. 

Zúčastnili jsme se již 3. ročníku projektu „Mladý preventista“, který vznikl v rámci prevence 

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

v několikačlenných kolektivech a mapovaly nedostatky v lokalitě našeho sídliště.  

V oblasti prevence šikany můžeme s potěšením konstatovat, že situací týkajících se šikany a 

kyberšikany rapidně ubylo a byly řešeny pouze dva případy s těmito projevy.  Žáci měli k dispozici 

schránku důvěry, do které mohli anonymně vkládat připomínky. Této možnosti však nebylo 

využito. Některé konkrétní vzniklé problémy byly řešeny vedením školy ihned s příslušným třídním 

učitelem.                                       

                                                        

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.  

Poznatky získané v jednotlivých seminářích si učitelé operativně sdělovali v paralelních 

třídách, předmětových komisích, event. na  provozních poradách.   

Malý počet vzdělávacích akcí je především důsledkem nedostatečného finančního přídělu na 

ONIV a  poměrně vysoké ceny za uskutečnění seminářů. 

 

DRUH SEMINÁŘE POČET 

ÚČASTNÍKŮ 

POZNÁMKA 

Zákoník práce 1 AJAK Chomutov 

Český červený kříž  5 ČČK Chomutov 

Tvořivá škola - činnostní učení  1 SSS Chomutov 

Lyžařský kurz 1 SSS Chomutov 

 

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. Výhodou těchto seminářů bylo bezesporu to, že se uskutečnily přímo na 

půdě školy. 
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Prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích zařízení včetně VŠ se vzdělávali: 

 p. uč. Binter – PF UJEP – přírodní vědy  5. ročník 

 pí uč. Kaneová - PF UK Praha - celoživotní vzdělávání - speciální pedagogika pro učitele  

                           2. ročník  

 pí uč. Jakabová - specializační studium pro školní koordinátory EVVO - dokončeno v září 

2011 

 pí uč. Sochorová - jednoroční studium k výkonu specializovaných činností - koordinace 

v oblasti informačních a komunikačních technologií 

 pí vych. Hubálková - VOŠ Most - sociálně právní činnost 1. ročník 

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

organizování školení školských lyžařských instruktorů, který je akreditován MŠMT.  

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) bylo využito finančních 

prostředků z tzv. šablon.  

DVPP  bylo zaměřeno na:  

 vzdělávání v oblasti čtenářské a informační gramotnosti - 3 ped. pracovníci 

 vzdělávání v oblasti cizích jazyků - 9 ped. pracovníků 

 vzdělávání v oblasti využití ICT - 3 ped. pracovníci 

 

   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.  

Větší zájem i nadále přetrvává u žáků I. stupně.  

I. stupeň   

NÁZEV KROUŽKU, TŘÍDA VEDOUCÍ 

dramatický – 5. C  E. Preibischová 

dramatický – 4. B M. Hüblová 

hra na flétnu – 2 skupiny (3. - 5. tř.) H. Jíchová 

hra na kytaru – 4. A I. Kopecká 

míčové hry - 2 skupiny (1. - 4. tř.) J. Čihařová 

moderní gymnastika - 1. - 3. tř. H. Kejaková, A. Štroufová, L. Beranová  

kanoistika - 1. - 5. tř.  B. Doležalová 

sportovní hry (TJ Baník Březenecká) -1.-3.tř.  p. Fořt, p. Nezbeda 

rybářský (Rybářský svaz) - 1.  - 2. tř. p. Rut 
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II. stupeň 

NÁZEV KROUŽKU, TŘÍDA VEDOUCÍ 

florbal – 3 skupiny I. Holubář 

odbíjená - 9. tř. I. Holubář 

divadelní  - 7. + 8. tř. V.Dlouhý 

moderní gymnastika - 7. + 8. tř.  K. Chlebečková 

 

ŠD 

NÁZEV KROUŽKU VEDOUCÍ 

výtvarný kroužek  I. Guskeová,  

keramický kroužek M. Bojtarová, G. Chlustinová 

flétna  A. Zaťková 

angličtina hrou  A. Zaťková 

počítače P. Hubálková, K. Lísová 

sportovní kroužek M. Dortová, P. Hubálková 

 

Dlouhodobě se potýkáme s malou pestrostí nabídky. Za současného stavu je však většina 

pracovníků školy tak časově vytížena, že další časová zátěž by byla neúnosná.  Z řad rodičovské 

veřejnosti se nám nedaří najít nikoho, kdo by k vedení zájmového kroužku projevil ochotu.  

 

 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 po 

krátkodobé či dlouhodobé absenci. Doučování se již tradičně věnovaly všechny učitelky na I. 

stupni,  ale i někteří vyučující II. stupně,  kteří zajišťovali doučování pravidelně. Těmto náleží 

zasloužené poděkování. 

Žákům i rodičům byly dále nabídnuty pravidelné tzv. konzultační hodiny. Této možnosti však 

rodiče i žáci využívali pouze sporadicky. 

Na základě zpracovaného individuálního vzdělávacího plánu (IVP) byla věnována pozornost i 

nápravě SVPU pro integrované žáky. V červnu proběhla kontrola plnění IVP  Mgr. K. Homolovou 

ze strany školy i rodiny. Bylo konstatováno, že ze strany školy je těmto žákům věnována 

odpovídající pozornost. Rovněž většina rodičů plní zadané úkoly. 

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, většina žáků však 

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

žáků na střední školy, ve kterém stále více převládá větší nabídka než reálná poptávka. Ze 

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

soudu se situace nezlepší do té doby, než budou žáci nuceni se na přijímací zkoušky řádně 

připravovat a podrobit se jim. Navíc do tohoto systému vstupuje stále větší množství soukromých 

škol. Žáci nejsou dostatečně motivováni k výuce a jejich snaha končí rozdáním pololetního 

vysvědčení. Velmi často dochází k tomu, že žáci, kteří měli kvalitní prospěch a požadovaný průměr, 

se v dalším pololetí markantně zhorší. 
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8.2   Moderní gymnastika a kanoistika 

I v tomto školním roce škola nabídla v 1. – 8. ročníku  možnost zapojení do nadstandardních 

sportovních aktivit, moderní gymnastiky a kanoistiky, a tím smysluplné využití volného času. 

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

dosahují velmi kvalitních výsledků ve vyšších celostátních i mezinárodních soutěžích.  

 

 Kanoistika 

Zájem o kanoistiku projevilo celkem 21 žáků, 11 z nich bylo v tzv. přípravce. Trénovali 

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

pravidelně trénují na Kamencovém jezeře a účastní se závodů.  

Většina závodů je v rámci republiky, pouze několik je v rámci kraje. V kategorii benjamínci se 

startuje po ročnících, od kategorie žáci závodí kajakáři pouze v rámci svého ročníku, ale setkávají 

se se staršími ročníky. 

Vrcholem sezóny mladých kajakářů je MČR na krátkých, dlouhých tratích a v maratonu, kde 

získávají velice pěkná umístění. Jsou členy oddílu SC80 kanoistika Chomutov. Tento oddíl obsadil 

v letošním roce 2. místo v republikové soutěži žáků 48 oddílů. 

Dorostenec Ondřej Bišický je člen Sportovního centra mládeže (SCM), 3. nejlepší v ročníku 

1997 a účastnil se MS dorostenců v Szegedu, kde získal stříbrnou medaili. 

 

    

          Ondřej Bišický na stupni vítězů                                    Naše nejmladší naděje. 
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      Moderní gymnastika 

 

Pod vedením trenérek  pí H. Kejakové, A. Štroufové a  L. Beranové byl založen nový  oddíl 

moderní gymnastiky složen z nových žákyň 1. a 2. tříd. 

Krédem nového oddílu není jen porážet soupeře na soutěžích, ale umožnit svěřenkyním pocit 

radosti z pohybu s následnou možností vlastní seberealizace v rámci i jiných sportovních aktivit 

nebo v jiných sportovních klubech.  

I nadále na škole standardně 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 SC80. 

Trenérky a všechna děvčata si zaslouží za svou píli, aktivní a snaživou práci pochvalu. Důležité 

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

seberealizaci.                                                                                   

 

       Takto začínají malé gymnastky. K baletní průpravě využívají našeho baletního sálu. 

 

8.3 Projekty 

Projekty doplňují výchovně vzdělávací proces žáků 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 

efektivity vyučovacího procesu, motivace žáků a podpora spolupráce pedagog – žák – rodič. Těmito 

aktivitami se snažíme proniknout často i do povědomí širší veřejnosti. Ve spolupráci s médii se 

snažíme uskutečněné akce prezentovat i v regionálním tisku. Nově jsme navázali spolupráci 

s redakcí eChomutov. 

 Osvědčené jsou celoškolní projektové týdny na téma Vánoce a Velikonoce.  
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V letošním roce jsme realizovali projekty:  

 „Halloween“ 

 Již druhým rokem jsme si připomněli tradici Halloweenu, který byl připraven na 1.11. 2011. 

 Dopoledne se děti seznámily se zvyky a tradicemi, které doprovázejí tento svátek v anglicky 

mluvících zemích. Nechybělo ani srovnání s našimi dušičkami. 

 V hodinách angličtiny nebo praktických činností si děti vydlabaly dýně a vyrobily 

strašidelné dekorace pro večerní stezku odvahy. Ta se opět uskutečnila v prostorách ztemnělé 

školy. Odvážlivci museli projít trasu plnou duchů, strašidel a tajemných zvuků jen za svitu 

svíček a svítících dýní. 

 Odměnou všem zúčastněným, kterých bylo téměř 400, byl certifikát za odvahu.  

 

                       

 

 Vánoční trhy 

 

  Dne 21. 12. 2011 jsme již tradičně realizovali celoškolní projekt „Vánoce“. 

        Žáci jednotlivých tříd si připravili pod dohledem třídních učitelů prezentaci umu vlastního,   

ale   velmi často přispěly i šikovné maminky a jiní rodinní příslušníci. Nabídka byla opět velmi 

bohatá - vánoční věnce a další výzdoba, svícny, pečené cukroví, perníčky a jiné lákavé zboží.  
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 Poděkování patří  také  taneční skupině STARDANCE, která vystoupila v tělocvičně školy 

pod vedením pí. Zelenkové. 

 

 

 

 Doufám, že si všichni zúčastnění odnesli nejen dárky, ale alespoň někteří ocenili to, že se na 

naší škole snažíme nejen kvalitně učit, ale navíc jsme schopni připravit pro žáky i tyto organizačně 

náročné aktivity. 
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 Silvestr v Africe 

 

  Jak bývá naším zvykem, chtěli jsme se rozloučit s rokem 2011 opět netradičním způsobem. 

Bohužel s ohledem na nepřízeň počasí jsme „museli“ oslavit tedy až příchod nového roku pod 

názvem „Silvestr v Africe“ (5. 1. 2012).  

 

Účastníci se převtělili do Křováků, Senegalců, Somálců, Egypťanů, Masajů. Pod dohledem 

krále Jelimána (pan učitel Dlouhý), který přijel až z Madagaskaru, různými tanečními variacemi 

vzývali svá božstva a prosili o jejich přízeň po celý začínající rok 2012. Pak za zvuků afrických 

bubnů své ohnivé umění předvedli členové taneční skupiny Taratibu.  

 

     
 

 Na závěr „africké silvestrovské noci“ všichni přihlížející nadšeně tleskali a vzhlíželi 

k obloze, kterou rozzářil úžasný ohňostroj. Počasí sice také nepřálo, ale to nevadilo, protože 

nevšední zážitek jeho nepřízeň předčil. 
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 Něco typicky „našeho“ 

   Divadelní spolek Ladji  Dlouhého NAHOĎ při ZŠ Březenecká  

 Bohužel během roku došlo k zásadní změně. Divadelní spolek musel v průběhu roku opustit 

prostory Městského divadle v Chomutově. V tom okamžiku nebylo kde zkoušet již připravená 

divadelní představení. Nepodařilo se využít bývalého kina Oko, jehož rekonstrukce se časově 

protáhla.  

   K nastudování je připraveno několik her a mladí herci netrpělivě čekají, že své herecké 

dovednosti budou moci předvést  napřesrok. 

 Divadlo však nezahálelo a mohlo se představit alespoň jako součást Bambiriády. Letošní 

ročník byl ve znamení evropských zemí, a my jsme si vybrali Španělsko. Připravený kabaret, 

který je tou nejvhodnější formou, si žáci nacvičili sami včetně sestřihání a úpravy hudby. 
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 „ Vzduchoplavec Kráčmera“ 

 

        Žáci společensko-vědního semináře pod vedením pí. učitelky Saloňové od minulého 

školního roku pracují na dlouhodobém projektu Vzduchoplavec Kráčmera, který navazuje na 

projekt Krajina za školou. A poněvadž máme opravdu šikovné žáky, oslovila nás Česká televize, se 

kterou jsme natočili dokument o zaniklém městečku Přísečnice. Jedním z výstupů tohoto projektu 

bylo natáčení, které proběhlo 2. a 3. června 2011 v okolí Chomutova.  

Tento díl odvysílala Česká televize v lednu 2012 na programu 2 v Planetě YÓ.  

Na závěr tohoto projektu proběhne vernisáž Vzduchoplavce Kráčmery pro širokou veřejnost 

v Praze a na podzim se žáci pochlubí svou prací v Chomutově. 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

35 

  

 

 Závody Dračích lodí 

 

 Naši „Draci ze Třináctky“ se 24. 9. 2011 zúčastnili III. ročníku závodů dračích lodí na 

Kamencovém jezeře. Pořadatel závodů oddíl kanoistiky SC80 připravil tratě o délce 200 m a 1000 

m. Naši borci se přihlásili na trať 200 m. Ač převážnou část posádky tvoří ženy, neskončili jsme 

poslední.  

 

 
 

 Rovněž jsme se zúčastnili  III. ročníku závodu dračích lodí O pohár primátora města. Tento 

kolektivní sport se stává na škole tradicí a oblibou. Řady dračího týmu posilují dokonce rodiče 

našich žáků a někteří zapálení kolegové vysílají do dračích bojů i rodinné příslušníky. Na letošních 

závodech posílil naši posádku „sporťák“ Jakub Bažant, známý sportovní moderátor České televize.  

 „Draci ze Třináctky“ se po těchto závodech mohou pochlubit tím, že jsme byli jedinou 

školou, která se závodů zúčastnila a poskočili jsme o 6 míst dopředu, stali jsme se skokany roku. 
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8.4   Účast  a umístění žáků v soutěžích a olympiádách,  sběrové   aktivity  

Umístění v soutěžích 

Sportovní soutěže: 

Soutěž Účast Umístění v okrese Připravil - vyučující 

KANOISTIKA 

 

ml. žáci 

st. žáci 

medailové umístění na 

MS dorostenců, na MČR, 

v pohárových soutěžích, 

v republikových i 

oblastních soutěžích, 

v mezinárodní regatě 

v Hofu (mezi svěřenci 

jsou i několikanásobní 

mistři ČR ve svých 

kategoriích) 

P. Doležal 

B. Doležalová 

FLORBAL  

ORION FLORBAL CUP 

ml. žáci 

ml. žáci 

3. místo 

4. místo 

(celorepubliková) 

I. Holubář  

SÁLOVÁ KOPANÁ 

VÁNOČNÍ TURNAJ 

ml. žáci 

 

1. místo 

 

I. Holubář 

MIKULÁŠSKÁ  LAŤKA st. žáci 1. místo J. Sajner 

MINIHÁZENÁ ml. žáci 2. místo J. Čihařová 

GYMNASTIKA 

 Jablonec nad Nisou 

 Ústí nad Labem 

 Chomutov 

 Brno - MČR 

 

 

st. žákyně 

 

několikrát 1. a 2. místo 

v celorepublikových a 

mezinárodních závodech, 

nominace 2 děvčat na 

MČR 

 

K. Chlebečková 

 

MC Donald´s Cup 

 

žáci 1. - 3. tříd 

žáci 4. - 5. tříd 

1. místo 

1. místo, 6. místo  

- krajské kolo 

M. Konopásková  

M . Hüblová 

ODZNAK VŠESTRANNOSTI  

OLYMP. VÍTĚZŮ (OVOV) 

 5. místo P. Kulianu 

STOLNÍ TENIS ml. žáci 

st. žáci 

1. a 2. místo 

1. místo 

J. Sajner 

 

 

 Nově jsme se rozhodli motivovat žáky ke sportovní všestrannosti zapojením do soutěže o 

Odznak všestrannosti olympijských vítězů. V květnu jsme se stali spoluorganizátory okresního 

klání, na kterém jsme přivítali řadu známých osobností z řad bývalých olympijských vítězů, např. 

Imrich Bugár, David Motejlek, Bohumil Kubát a manželé Legátovi. Hvězdou tohoto dne se stal i 

prozatímní profesionální mistr světa v boxu Lukáš Konečný, který přijal pozvání na besedu se žáky. 

 Poděkování za zapojení většiny žáků I. st. si zaslouží jednotlivé třídní učitelky a především 

pí uč. Kulianu. 
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 Pod vedením jednotlivých vyučujících se naši žáci zapojili do většiny různých vyhlášených 

okresních soutěží. V rámci školy byla uskutečněna školní kola, na které se připravovala drtivá část 

žáků. Žáci projevili dobré odborné znalosti, vědomosti a dovednosti. 

 Na škodu však často bývá nadměrná obtížnost těchto soutěží již v okresním kole či 

konkurence ze strany žáků ze 6letých gymnázií. 

 

Vědomostní  soutěže a  olympiády: 

Olympiáda Účast Umístění v okrese Připravil - 

vyučující 

MATEMATIKA 6. třída 7. místo D. Sochorová  

PYTHAGORIÁDA 5. třída 

6. třída 

7. třída 

4. místo 

4. místo 

5. místo 

D. Sochorová 

H. Mačudová 

BIOLOGICKÁ kategorie D 

 

 

kategorie C 

 

3. a 4. místo 
14. místo - 

krajské kolo 

4. místo 

J. Ficková  

ANGLICKÝ JAZYK kategorie II. 

kategorie I. 

7. místo 

7. místo 

R. Stojanovová 

 

NĚMECKÝ JAZYK kategorie st. žáků 1. místo 

5. místo 

A.Nazarčíková 

3 x 1. místo 

2 x 2. místo 

 

I. Kopecká 

H. Jíchová SKŘIVÁNEK  kategorie I., II. a III. DUO 

 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ kategorie I. a II. cena poroty 

čestné uznání, 

postup do 

krajského kola 

E. Preibischová 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 

„ Anežko Česká, …“ 

kategorie I. 2. místo R. Stojanovová 

 

Sběr starého papíru a víček od PET lahví 

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

Soutěž  vyhlašuje  KOVOŠROT  DĚČÍN, a. s. – Žatec. Ve školním roce 2011/2012 se konal 

sběr starého papíru ve čtyřech „sběrových týdnech“. Celkem jsme nasbírali 52 660 kg (pro srovnání 

druzí nasbírali 31 715 kg) starého papíru a celkově do fondu SRPDŠ putovalo 95 066,- Kč a prémie 

8 000,- Kč za celkové 1. místo. Velké  poděkování patří pí učitelce Iglerové a Konopáskové, dalším 

třídním učitelům, žákům i aktivním rodičům.  
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Do budoucna však uvažujeme o tom, že výtěžek ze sběru by putoval z 50% do fondu 

SRPDŠ a 50% do jednotlivých tříd. Předpokládáme, že by jednotlivé třídní kolektivy takto byly 

ještě více motivovány, neboť výtěžek by mohly využít na své vlastní aktivity.  

V tomto roce jsme se opět rozhodli oživit tradici sběru víček od PET lahví, ve kterém jsme 

svého času také patřili mezi rekordmany. S ohledem na to, že se tato aktivita znovu rozjíždí a 

dostává do povědomí sběračů, nebyl výtěžek příliš ohromující. Průběžně bylo sebráno 770 kg 

tohoto materiálu. Výtěžek činil 1 604 Kč.  Poděkování patří pí učitelce Kořínkové. 

Věříme, že v roce následujícím se sběr této suroviny ještě rozšíří. 

 

8.5  Další mimovýukové  aktivity 

 Lyžařský výcvikový kurz 

 

         
 

V termínu 4. 2. -  10. 2. 2011  se  35 žáků 7. ročníků zúčastnilo tradičně organizovaného  

lyžařského kurzu na Tetřevích boudách v Krkonoších.  

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

Sajner, p. Karhan, pí Saloňová). Doprovod dále zajišťovala jako zdravotnice pí Frycová. Kvalitní 

sportovní areál a kvalitní sněhové podmínky vytvořily dobrý předpoklad ke zvládnutí základů 

lyžování. 

Na financování se podílelo SRPDŠ, které přispělo částkou 20 000,- Kč. Doprava byla 

zajištěna sponzorsky firmou ve výši 22 000,- Kč.  
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 Školy v přírodě 

V termínech od 12. 5. - 19. 5. a 19. 5. - 26. 5. byly realizovány dva turnusy do ŠVP Poslův 

Mlýn, Doksy. V 1. turnusu vyjelo 83 žáků ze II. až IV. tříd, ve 2. turnusu 76 žáků I., VI. a VIII. tříd. 

Doprovod zajistili třídní učitelé a další pracovníci školy. Děti uskutečnily několik výletů, návštěv 

muzeí a výstav, program byl zpestřen řadou aktivit včetně velké světelné diskotéky na závěr pobytu.  

V termínu od 17. - 21. 6. se vypravilo 24 žáků 8. tříd s panem učitelem Holubářem a Lísou 

do Velké Úpy v Krkonoších. Cílem tohoto pobytu byla koheze kolektivu s ohledem na slučování 

tříd do budoucího 9. ročníku. 

Závěr roku, od 6. - 15. 6., využila třída IX. A k rozloučení se školou pobytem v Nejdku u 

Karlových Varů. Tímto pobytem vyvrcholilo jejich čtyřleté souznění se svým třídním učitelem p. 

Dlouhým.  Zúčastněné doprovázela také pí učitelka Olišarová. 

 

 

 V rámci programu aktivního života PAŽIT se 23 žáků 5. tříd zúčastnilo návštěvy EKOfarmy 

Rumburk. Tento výjezd byl zaměřen na hodnocení životního prostředí, chov domácích zvířat, 

zjišťování ekologických problémů krajiny v ČR. Žáci se zúčastnili řady odborných seminářů a 

besed.  Pobyt byl velmi kladně hodncen  dětmi i pí učitelkou Kulianu, která děti doprovázela. 

 

 Výlet do Drážďan 

 

Výlet do Drážďan se uskutečnil pro žáky 7. - 8. tříd dne 15. 12. 2011. První zastávka byla v 

Panometru. Je zde expozice, která zachycuje život Římanů v roce 312. Díky moderním 

technologiím se žáci ocitli o několik století zpět. Dětem se líbila i návštěva Muzea hygieny. Je zde 

stálá výstava Člověk jako dobrodružství. Poslední zastávkou byly vánoční trhy, na kterých 

zúčastnění obdivovali krásně nazdobené stánky s bohatou nabídkou tradičních výrobků.  
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 Zájezd  do  Velké  Británie 

 

     Ve dnech 22. 5. – 27. 3. 2012 se uskutečnil 6 denní výjezd na jižní pobřeží Anglie, kterého 

se zúčastnili zájemci z I. i II. stupně. Žáci si měli možnost ověřit své znalosti angličtiny při pobytu 

v anglických rodinách a prohlédnout si slavná místa.  

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

Tröglové  za realizaci samotného výjezdu. 

 

 
 

 

 Návštěva rodilých Angličanů u nás  

 

 Na 20. 3. 2012 přijalo pozvání k návštěvě školy 5 rodilých mluvčích, kteří během dopoledne 

představili jednotlivé části Anglie. Žáci II. stupně získali další informace o reáliích, historii i 

současnosti Anglie. Významným přínosem bylo i to, že žáci s nimi mohli konverzovat na 

zajímavá témata.  
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 Sobotní  akce  školní družiny 

 

 Paní vychovatelky ŠD pravidelně minimálně 1x v měsíci nabízely dětem, nejen družinovým, 

zajímavou aktivitu, která se uskutečnila o víkendu. Jednalo se vždy o velmi přitažlivé programy. 

Zájem o ně byl ze strany dětí i rodičů velký, ačkoliv bývá někdy i finančně dosti nákladný. Těchto 

akcí se pravidelně zúčastňuje kolem 80 - 90 dětí.  

Mezi nejlepší bezesporu patřila návštěva zábavného parku Plohn v Německu, výlet do 

vánočního domu na zámečku Doubí, muzikál na ledě Mrazík, večerní prohlídka pražské ZOO a 

další.  

Pí vychovatelky s dětmi přespaly ve škole, využily tělocvičen školy pro karneval, diskotéku, 

v areálu opékaly vuřty a podobně.  
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 Letní tábory 

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

tábory.  V červenci 2012  postupně vyjelo 70  dětí  na prázdniny. 

V den vysvědčení děti a jejich vedoucí vyrazili za hranice naší republiky. 

Děti trávily svůj čas koupáním v moři, ježděním na šlapadlech, skoky na obrovské trampolíně, 

řáděním v nafukovací kouli nebo krocením divokého býka.  

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

 

 

Do penzionu U Kapličky v Krkonoších vyjelo již potřetí ve dnech od 16. do 27. 7. 2012 

tentokrát na 11 dní 40 dětí a 5 vedoucích. V rámci pobytu se uskutečnily dva celodenní výlety, 

Bobová dráha v Mladých Bucích a koupaliště s tobogány a vyhřívanou vodou v Trutnově. Tyto 

výlety a další aktivity bylo možné uskutečnit díky získaným financím od sponzorů a SRPDŠ. 
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Je nutné ocenit nadšení zainteresovaných, kteří v době hlavních prázdnin ochotně věnují čas 

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

vychovatelce Zaťkové, pí Hubálkové a p. učiteli Dlouhému, kteří se zúčastnili obou táborů. Do 

Krkonoš doprovod  posílila  pí učitelka Janurová a pí vychovatelka Dortová.  

            

   Nová prázdninová aktivita školní družiny 

 Druhým rokem byla nabídnuta rodičům a dětem možnost využití školní družiny i během 

prázdnin. Poprvé se tento záměr nezdařil. Až o prázdninách 2012 se tato aktivita setkala s odezvou. 

Pro zájemce byly otevřeny dva turnusy. Dětem byla nabídnuta řada zajímavých akcí, vycházek a 

návštěv. Prázdninového pobytu se zúčastnilo celkem 22 dětí.  

 Děti i rodiče tuto aktivitu ocenili, neboť někteří nemají možnost v průběhu celých prázdnin 

zajistit dětem patřičný dohled. Na základě tohoto zájmu bude škola ochotna v příštím roce nabídku 

rozšířit i o další turnusy.  

 Poděkování jistě patří pí vychovatelce Bojtarové a Hubálkové, které si připravily pestrý 

program. 
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 Netradiční týdny ve školní kuchyni 

 

Pracovnice školní jídelny pod vedením pí Bublové se rozhodly v průběhu roku dětem 

zpestřovat jídelníček o nabídku jídel jiných kuchyní. Žáci tak mají možnost nejen ochutnat 

netradiční jídla, ale seznamují se i se zvyky či kulturou vybrané země. 

Žáci, především I. stupně a školní družiny, se pak podílejí i na netradiční výzdobě s prvky, 

které jsou pro danou zemi typické. 

Nabízela se například jídla kuchyně italské, romské, byl uskutečněn den jablíčkový, rýžový, 

čarodějnický.   

             

      

 Jednotlivé třídní kolektivy v průběhu roku uskutečňovaly i další akce - třídní výlety, 

návštěvy divadelních představení, exkurze apod., 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.  

 Většina těchto akcí je prezentována i na webových stránkách školy. 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 Dne 2. 4. 2012 byla elektronickou poštou zaslána panu primátorovi Mgr. Marešovi stížnost 

na jednání ředitelky školy. Stížnost podali rodiče žáka VIII. třídy. Stížnost se týkala nedostatečné 

informovanosti ze strany ředitelky školy o šetření záležitosti úrazu syna. Údajně napadený syn se 

zapletl do incidentu se spolužákem, kterému způsobil vážný úraz oka.  

 Tato stížnost byla dne 18. 4. 2012 šetřena zástupkyní Odboru školství a kultury pí 

Adamuškovou. Na základě předložené písemné dokumentace, která se týkala této vzniklé situace 

bylo konstatováno, že v postupu ředitelky nebylo zjištěno žádné pochybení a stížnost byla shledána 

nedůvodnou. 

 Současně se stížností, která byla zaslána zřizovateli, byla tatáž zaslána i na Českou školní 

inspekci. ČŠI přišla danou stížnost projednat dne 10. 5. 2012. Po podrobném šetření celé události i 
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ona konstatovala, že ředitelka školy v informovanosti nepochybila a rovněž uznala stížnost jako 

nedůvodnou. 

 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.  

ROZPOČET pro rok 2011 činil 4 722 000,- Kč a pro rok 2012 činil 5 250 000,- Kč. 

Podrobné čerpání finančních prostředků: 

příloha  3:  Účetní závěrka k  31. 12. 2011 

příloha  4:  Rozbor hospodaření k 30. 6. 2012 

 

Sponzorské dary ve školním roce 2011/2012: 

DÁRCE ÚČEL DARU KČ 

SD - 1.strojírenská Bílina na výuk. programy a interaktivní učebnice             10 000     

AMADEUS Chomutov aktivity na závěr roku             15 000     

KECIP Klášterec n. O. věcný dar - 3 židle                4 470     

R. Houska, Chomutov aktivity třídy VI. B                1 500     

FYTEA Securitas Chomutov integrovaní žáci                5 000     

Flexipartner Pardubice aktivity III. B                3 000     

Žaluzie Vyhlas Chomutov aktivity II. C                2 000     

Nadace České pojišťovny Praha nosič DVD - Prevence rizik.chování dětí a mládeže  bez udání ceny  

Country bar Spořice lyžařský výcvik                5 000     

Slanař Chomutov lyžařský výcvik                1 500     

ERGOlighting Litvínov lyžařský výcvik             10 000     

Kleinanderová Chomutov lyžařský výcvik                   500     

SD - Kolejová doprava Tušimice letní tábory                2 000     

ABC Chomutov letní tábory                2 000     

Červená Chomutov startovné dračích lodí                5 000     

SD  - Rekultivace Tušimice letní tábory             20 000     

L.A.Interiér Chomutov letní tábory             10 000     

Novák Chomutov letní tábory                5 000     

DDD knihkupectví Chomutov knižní odměny pro handicapované.žáky                   477     

 

Celkem přijato………………………………………………………………..       102 447 Kč ,- 
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních   

 programů 

Škola se v průběhu roku 2011/2012  do  podobných  programů nezapojila. 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

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

učení neuskutečňuje a neorganizuje. 

 

13. Údaje o  předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

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

pro otázky bezpečnosti dětí a mládeže LINKS ve výši 44 000,- Kč. Veškeré prostředky byly využity 

na prevenci sociálně patologických jevů. Byly financovány 2 výjezdy skupiny PEERistů na 

Bernavu  a rekreační středisko Lesná, na terénní výukový program, besedy a další aktivity.  

 

Dne 13. 4. 2011 bylo schváleno poskytnutí dotace v rámci OP VK – Operační program 

Vzdělání pro konkurenceschopnost. 

 

Na základě této žádosti škola získá finanční prostředky v celkové výši 2 991 683,- Kč. 

Těchto prostředků je průběžně využíváno: 

 na individualizaci výuky anglického jazyka, řečovou výchovu a v rámci společensko- 

vědních seminářů v některých ročnících 

 na tvorbu nových výukových materiálů v matematice, zeměpise, českém jazyce, anglickém 

jazyce a přírodopisu  

 na další vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména v oblasti ICT a cizích jazyků. 

 

Další část těchto prostředků byla využita na zakoupení 4 interaktivních tabulí, 

dataprojektorů, další didaktické techniky a odborných pomůcek do kabinetů. 

 

Ačkoliv byla avizována jednoduchost realizace celého projektu, musím konstatovat, že 

některé aspekty se tak jednoduše nejeví. Některé nedostatky a nejasnosti budou odkryty až při 

zpracování 1. monitorovací zprávy. 

Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol, v rámci kterého žáci I. stupně získávají 

zdarma  v určitých intervalech ovoce  jako doplněk svačin. 
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Jako škola jsme se ještě přihlásili do několika projektů. V rámci environmentální výchovy 

do projektu „Objevme společně České Švýcarsko“, ale výsledek výběrového řízení není dosud 

znám. 

Dalším projektem je „Zmapování budoucích potřeb základních, středních a vysokých škol 

ve vazbě na nové programovací období“, kterou realizuje společnost ELVIJA s.r.o. Projektový 

záměr se týkal obnovy materielního vybavení školním nábytkem s předpokládanými výdaji 

1 500 000,- Kč. Výsledek výběrového řízení opět není znám.  

 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 SRPDŠ – Sdružení rodičů, přátel dětí a školy 

I ve školním roce 2011/2012 nadále při škole pracovala tato dobrovolná společenská 

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

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

akcí pořádaných školou. Velkým přínosem byly především výtěžky ze sběru starého papíru a víček 

od PET lahví (viz bod 8.4). 

Uskutečnila se 3 společná setkání zástupců rodičů a vedení školy (listopad, duben, červen).  

Na jednáních byly hodnoceny realizované a diskutovány připravované akce a aktivity, 

projednávány organizační záležitosti školy a využití finančních prostředků SRPDŠ, tedy 

financování jednotlivých aktivit žáků a školy.  

Rodiče v jednotlivých třídách jsou v průběhu třídních schůzek vždy informováni třídním 

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

V průběhu roku se uskutečnily 4 třídní schůzky - září, listopad, duben a červen. Většina 

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

konzultace s jednotlivými vyučujícími. Jednotliví vyučující zaznamenávají průběh písemnou 

formou. Případné připomínky pak řeší vedení školy na provozních poradách a zaujímá stanoviska, 

přijímá nápravy. V případě časté neúčasti některých jednotlivých rodičů je vyzývá k návštěvě školy. 

Obecně však mohu konstatovat, že spolupráce s většinou rodičů je na dobré úrovni. Bohužel 

se velmi často stává, že právě rodiče problémových žáků se školou navazují jen sporadický kontakt. 

 

 Odborové organizace 

Na škole pracovala od roku 2010 jedna odborová organizace. Předsedkyní této organizace je pí 

Bublová, která zastupuje zaměstnankyně školní jídelny a převzala i další součinnost s vedením 

školy .  

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

připomínky k organizačním záležitostem. Vzhledem k tomu, že zájmy pedagogických pracovníků 

nejsou zaštítěny odborovou organizací, bylo rozhodnuto, že na porady vedení školy budou zvány 
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zástupci pedagogů, kteří vzešli z voleb do školské rady. Pedagogy zastupuje pí uč. Iglerová a 

Saloňová. 

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 

Nová školská rada vzešla z voleb, které se konaly dne 29. 11. 2011. Nová školská rada se 

sešla prozatím 2krát. Dne 9. 1. na své ustavující schůzi a 23. 4. 2012. Na tato jednání byli pozváni i 

zástupci vedení školy.  

Dosavadní jednání se nesla v pracovním duchu, vždy byly uloženy jasné úkoly a 

diskutovány aktuální problémy školy.  

Dle mého soudu má i tato školská rada nejlepší předpoklady být funkční a smysluplná. 

 

 Další partneři 

 

Škola samozřejmě pravidelně spolupracuje i s dalšími organizacemi, jejichž služeb využívá 

k obohacení a zpestření výuky. 

Mezi ně patří například: 

 Městská policie  

 Městské divadlo Chomutov 

 Městské divadlo Most 

 Autoškola Omega 

 Podkrušnohorský ZOO park 

 Asociace školských sportovních klubů 

 Městské lázně Chomutov 

 Informační centrum Severočeských dolů a.s. 

 Lidová škola umění TMG 

 Dům dětí a mládeže  

 Středisko knihovnických služeb 

 Úřad práce 

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

a jiné 
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15. Komentář 

 S ohledem na celkově vysokou náročnost pedagogické práce je nutno konstatovat, že školní 

rok 2011/12 s sebou přinesl mnoho zajímavého. 

 Vzhledem k nástupu značného počtu nových pracovníků a množství snížených pracovních 

úvazků bylo nutno jejich práci dobře organizačně koordinovat. Noví pracovníci se sžívali s chodem 

školy, ale myslím, že se většině podařilo přijatou koncepci respektovat. 

 Bohužel se řadě institucí nedaří zjednodušovat úkoly kladené na školy a pedagogy. Bují, dle 

mého soudu, i zbytečná administrativa, objevuje se často duplicitní vyplňování tabulek a dotazníků, 

množí se informace prostřednictvím elektronické pošty. Tyto činnosti většinu z nás odvádějí od 

našeho základního úkolu, tedy vzdělávání a výchovy. Mnohdy jde o kroky demotivující, které se 

mohou negativně odrážet v celkové atmosféře školního dění. 

 Pozitivně je však nutno vyzdvihnout splnění některých kroků vzhledem  k vytčeným cílům.  

Jsem přesvědčena o tom, že valná většina pedagogů odvádí poctivou, odpovědnou a časově 

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

vzdělávací práce školy a možná i ve větším docenění ze strany rodičů a veřejnosti. 

 

Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům, kteří se svou každodenní obětavou prací 

zasluhují o bezproblémový chod školy. 
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16. Přílohy 

Příloha č. 1 a    Diagnostika stavu znalostí a dovedností  

             č. 1 b   Národní šetření výsledků žáků - celoplošná generální zkouška testování  

Příloha č. 2      Výsledky dotazníkového šetření spokojenosti rodičů se školou 

Příloha č. 3      Účetní závěrka k  31. 12. 2011 

Příloha č. 4      Rozbor hospodaření k 30. 6. 2012 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena  Školskou  radou dne  15.10. 2012. 

 

 

 

 

 

V Chomutově  dne  11. 10. 2012 

    

 Zpracovala  a  předkládá: 

    

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

  Mgr. Jitka Červená 

                                               ředitelka školy 
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Příloha 1a 

 

Zpráva z testování 

 

Projekt“ Diagnostika stavu znalostí  

a dovedností žáků se zaměřením  

na jejich rozvoj“ 

 

 Testování „Diagnostika“ se uskutečnilo  v únoru. 

Test se skládal z předmětů: 

 V 5. ročníku  - český jazyk, matematika, anglický jazyk, Člověk a jeho svět (vlastivěda a 

přírodověda) 

 V 9. ročníku - český jazyk, matematika, anglický/německý jazyk, Člověk a příroda          

(fyzika, chemie, přírodopis) 

V 5. ročníku dosáhli žáci nejlepších výsledků v českém jazyce, horších výsledků v anglickém 

jazyce a ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 

V 9. ročníku dosáhli žáci nejlepších výsledků v českém a anglickém jazyce, horšího výsledku 

ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda a velmi slabých výsledků v matematice. 

Na základě tohoto zjištění byla zadána ještě vedením školy srovnávací kontrolní práce  

v matematice v 9. třídách. Bohužel i tato práce potvrdila velmi nízkou úroveň znalostí  žáků 

z matematiky. V rámci předmětové komise matematiky a fyziky bylo jednáno s vyučujícími a 

přijaty patřičné kroky k nápravě. 

 

Částečně méně uspokojivé výsledky v 9. třídách spatřuji i ve složení žáků a nízké motivaci 

k dosahování kvalitních vzdělávacích výsledků. Jsem přesvědčena o tom, že zavedení přijímacích 

zkoušek na SŠ a SOU  by  napomohlo ke zlepšení jejich práce a zvýšení snahy.  

Přínos těchto testů vidím především v tom, že jsou doloženy také výsledky jednotlivců, a tak 

mají žáci možnost srovnání s ostatními spolužáky v rámci předmětu a třídy. 
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Vysvětlivky: 

Tmavě modré sloupce (Ú%) - průměrná úspěšnost žáků třídy/školy v dané dovednosti/ předmětu 

Šedé sloupce (ÚP%) - průměrná úspěšnost žáků třídy/školy v dané dovednosti/ předmětu  

                                   v rámci České republiky 

Světle modré sloupce (ÚPK%) - průměrná úspěšnost žáků třídy/školy v dané  dovednosti/ 

                                                  předmětu v rámci Ústeckého kraje 
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Příloha č. 1b 

Národní šetření výsledků žáků 

 v počátečním vzdělávání 

 

 Ve dnech 30. 5. - 8. 6. 2012 probíhala celoplošná generální zkouška testování u žáků 5. a 9. tříd. 

Zadání testů vypracoval Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy NIQES.   

 Musím podotknout, že: 

1. Příprava ( zaevidování žáků) a naninstalování programu byla velmi časově náročná   

             především pro metodika ICT a správce sítě, a to bez možnosti jejich dalšího finančního   

             ohodnocení. 

 

2. V závěru školního roku převážně  žáci 9. tříd nevěnovali výsledkům náležitou a odpovídající  

             pozornost, motivace byla téměř nulová.  

 

3. Výsledek testů zachytil úspěšnost školy i jednotlivců. Výsledky testů jednotlivců byly velice    

             podrobné, ale chyběla výsledná srovnávací tabulka jednotlivců ve třídě, ze které by bylo   

             patrné srovnávání dovedností mezi jednotlivými žáky.  

 

 I tento test potvrdil vcelku dobré znalosti žáků v českém a anglickém jazyce, průměrné v německém 

jazyce(horší složení žáků ve skupině) a slabé v matematice především v 9. ročníku. 

4.  
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Příloha č.2 

 

 

Výsledky dotazníkového šetření  

spokojenosti rodičů se školou 
 

 

 V rámci autoevaluace byl rodičům žáků školy rozdán dotazník, který měl mapovat klady a 

nedostatky našeho školského zařízení a informovat především vedení školy o kvalitě plnění úkolů a funkcí. 

 Dotazník byl předán celkem 638 respondentům, zákonným zástupcům žáků školy dne 19. 4. 2012 

v termínu konání třídních schůzek. Vyplněný dotazník mohli rodiče odevzdávat v termínu od 19. 4. do 30. 4. 

2012. Vzhledem k tomu, že se v daném termínu vrátilo nedostatečné množství vyplněných dotazníků, byl 

termín dvakrát prodloužen. 

 Nakonec bylo vráceno celkem 322 dotazníků, což činilo celkem 50,47 %. Některé odevzdané i přesto 

zůstaly částečně nebo vůbec nevyplněny. 

 Můj prvotní dojem z tohoto počtu, účasti a nezájmu rodičů byl celkem negativní, ale nakonec mne 

přesvědčilo, že nadpoloviční návratnost není zcela neuspokojivá. 

 S výsledky dotazníku byli seznámeni všichni pracovníci školy. Bylo osobně jednáno s  vedoucí ŠJ pí 

Bublovou, s vychovatelkami ŠD na metodickém sdružení, s ostatními pedagogickými pracovníky 

projednány na pedagogické radě dne 25. 6. 2012, individuálně pak se všemi vyučujícími v průběhu června. 

Zejména byly konzultovány klady jejich práce, poukázáno na kritické jevy, byly projednány i konkrétní 

připomínky, na které je třeba reagovat a v praxi realizovat. 

 Zástupci rodičů SRPDŠ byli se závěry šetření seznámeni na výborové schůzi 11. 6. 2012 a ostatní 

rodiče na třídní schůzce 13. 9. 2012.  

 Celkový výsledek hodnotím vcelku pozitivně. Některá hodnocení vyzněla v tom duchu, že si většina 

rodičů práce zaměstnanců školy váží a oceňuje celkové klima školy. 

 Všechny dotazníky jsou k dispozici k případnému nahlédnutí v podobě, ve které byly vyhotoveny a 

odevzdány, u ředitelky školy. 
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VZOR DOTAZNÍKU 

 

Vážení rodiče,       třída: 

 dovolte, abychom vás požádali o vyplnění krátkého jednoduchého dotazníku, jehož vyhodnocení 

využije vedení školy k následnému posouzení celkové kvality plnění všech funkcí našeho školského 

zařízení. 

Máte k „dispozici“ vždy 10 bodů, kterými můžete ohodnotit kvalitu plnění jejich úkolů. 

10 bodů – jsem jako rodič spokojen (zcela) 

  0 bodů – jsem Jako rodič nespokojen (zcela) 

Rozmezí bodů od  0 do 10 tak určuje hodnocení spokojenosti. 

 

 Pro hodnocení práce školní jídelny: počet bodů ………………………… 

Zdůvodněte, prosím, konkrétně proč: 

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

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

…………………………………………………………………………………… 

 Pro hodnocení práce školní družiny: počet bodů…………………………….. 

Zdůvodněte, prosím, konkrétně proč: 

.…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 Pro hodnocení  plnění  úkolů školy v oblasti vzdělávání: 
 

a )  Jak jste spokojeni s úrovní výuky na naší škole?:počet bodů………………………  

Zdůvodněte, prosím, konkrétně proč: 

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

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

…………………………………………………………………………………… 

b) Jak jste spokojeni s úrovní komunikace mezi vámi  a ?   

1)  třídním učitelem: počet bodů………………….. 

Zdůvodněte, prosím, konkrétně proč: 

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

…………………………………………..………………………………………………………………………

2)  ostatními pedagogy: počet bodů………………… 

..............................................................................................................................................................................

........………………………………………….................................................................................................... 
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 3)  vedením školy: počet bodů………………………..  

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

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

…………………………………………………………………………………… 

Přáli byste si, aby se ve škole něco změnilo?   ano – ne  

Pokud ano, tak co konkrétně? 

…..………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………….…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..… 

Další sdělení  vedení školy: 

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

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

…………………………………………………………………………………… 

 

Dotazník je anonymní (nepodepisovat, popř. odevzdat v zalepené obálce aj.). 

Můžete jej odevzdávat od 19.4. do 30.4. 2012 

 prostřednictvím Vašeho dítěte přímo třídnímu učiteli/učitelce (zejm. na I.st.) 

 ve vestibulu školy vždy v 7:45 - 7:55 (před vyučováním), 9:45 - 9:55 (o velké přestávce) do příslušné 
schránky, u které bude žákovská služba 

 Věříme, že odevzdáním dotazníku a objektivním posouzením celkové situace společně 

přispějeme k dalšímu zkvalitnění naší práce.  
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