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1 Základní údaje o škole 

 

Název školy Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334 

Adresa školy Kadaňská 2334, 430 03 Chomutov 

IČ 46 789 707 

Bankovní spojení 2234441/2700 

Telefon/fax 474 629 646 (škola), 474 626 417 (ŠD, ŠJ) 

E-mail skola@4zscv.cz; reditelka@4zscv.cz 

Webová adresa www.4zscv.cz 

Právní forma příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol 1. 9. 1996 

Součásti školy 

Základní škola  IZO 102 129 304 

Školní družina  IZO 116 200 057 

Školní jídelna  IZO 102 653 399 

Obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola 

IZO ředitelství  600 077 357 

Ředitel Mgr. Ilona Zahálková  

Zástupce ředitele Mgr. Sabina Dudová Fiedlerová 

Název zřizovatele statutární město Chomutov 

Adresa zřizovatele Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

Údaje o školské radě 

Školská rada byla zřízena ke dni 1. 1. 2006 

usnesením Rady města Chomutova č. j. 297/05 

ze dne 13. 6. 2005.  

K jednání se schází podle potřeby, nejméně však 

dvakrát ročně. 

Členové školské rady  

Ing. Jan Mareš – zástupce zřizovatele 

Ing. Marek Malý – zástupce zřizovatele 

Mgr. Martin Řehůřek – zástupce rodičů 

Ing. Radka Lichtenbergová – zástupce rodičů 

Mgr. Ivana Šlampová – zástupce pedag. pracovníků 

Mgr. Ivana Lhotáková – zástupce pedag.  

   pracovníků a předsedkyně ŠR 

mailto:skola@4zscv.cz
mailto:reditelka@4zscv.cz
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1.1 Základní údaje o škole 

Naše základní škola je druhou nejstarší školou v Chomutově. Tvoří ji historická dvoupatrová 

budova z roku 1910 a přístavba z roku 1960. Škola je situována na okraji města Chomutova, 

obklopena z jedné strany starší zástavbou, ze strany druhé moderním sídlištěm. Naše škola je 

úplná, žáci se vzdělávají v 1. až 9. postupovém ročníku, v každém ročníku jsou zpravidla 2 

paralelní třídy. Kapacita školy činí 540 žáků, v posledních letech dosáhl počet žáků školy svého 

maxima. Povinnou školní docházku zde plní nejen žáci ze školského obvodu, ale i z dalších 

obcí - Černovice, Málkov, Zelená, Místo, Krásná Lípa, Vysoká Jedle, Blahuňov, Křimov a 

Výsluní. Součástí školy jsou 2 školská zařízení: školní družina a školní jídelna. Do šesti 

oddělení školní družiny dochází 180 žáků (kapacita je 180 žáků). Ve školní jídelně se stravuje 

v průměru 420 žáků a 30 zaměstnanců (kapacita je od 1. 9. 2018 500 strávníků), školní jídelna 

nabízí denně možnost výběru ze dvou jídel. 

V roce 1999 získala škola certifikát Státního zdravotního ústavu o přijetí školy do sítě projektu 

Zdravá škola. Stala se tak jednou z přibližně sta škol v České republice, která užívá titul Škola 

podporující zdraví. Projekt je založen na interakčním pojetí zdraví – tj. vzájemné souvislosti 

mezi zdravím tělesným, duševním a sociálním. V rámci projektu je snahou všech zúčastněných 

splňovat 2 základní principy: 

 respekt k potřebám jednotlivce 

 rozvíjení komunikace a spolupráce 

a usilovat o naplnění 3 základních pilířů projektu: 

POHODA PROSTŘEDÍ 

 věcné prostředí 

 sociální prostředí 

 organizační prostředí 

ZDRAVÉ UČENÍ 

 smysluplnost 

 možnost výběru a přiměřenost 

 spolupráce a spoluúčast 

 motivující hodnocení 

OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ 

 škola = model demokratického společenství 

 škola = kulturní a vzdělávací středisko obce 

Na základě předložené hodnotící zprávy nám Státní zdravotní ústav v Praze udělil titul Škola 

podporující zdraví na další tři školní roky - 2019/20, 2020/21 a 2021/22 - viz Příloha č. 1. 
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1.2 Vybavení školy 

Každým rokem dochází díky zřizovateli – statutárnímu městu Chomutov – k opravám, 

rekonstrukcím a investicím vedoucím ke zlepšení celkového vybavení školy. Chodby i třídy 

jsou postupně malovány, dochází k opravám podlah, výměně lin, k obnově nábytku, 

k rekonstrukcím prostor školní družiny i sociálního zařízení. 

Veškeré třídy jsou vybaveny novým sektorovým nábytkem, výškově stavitelným žákovským 

nábytkem, v každé z nich byla v posledních letech instalována interaktivní tabule nebo tabule 

keramická s interaktivním dataprojektorem. 

Ve všech učebnách je počítač pro potřeby učitele. Škola vede školní matriku, katalogové listy, 

třídní knihy i žákovské knížky pouze v elektronické podobě. 

Výchovný poradce a školní metodik prevence mají zřízenu konzultační místnost. 

Škola dále disponuje školní dílnou a cvičnou kuchyňkou. Odborné kabinety (AJ, NJ, Z, D, P, 

F, M, I, OV, HV, TV, VV, kabinet 1. st.) jsou v rámci finančních možností vybavovány 

didaktickými pomůckami. Pro výuku tělesné výchovy a mimoškolní činnost jsou k dispozici 2 

tělocvičny (velká a malá), 2 hřiště – víceúčelové hřiště s atletickou dráhou a malé hřiště 

s umělou trávou, posilovna. U velké hřiště započala v srpnu 2020 celková rekonstrukce, během 

které bude antukový povrch běžeckého oválu nahrazen umělou trávou a rekonstruována bude 

rovněž sekce pro skok do dálky a vrh koulí. Celé hřiště je nově oploceno a nahrazeny jsou i 

brány pro vstup na hřiště. Oplocení patřilo mezi jeden z vítězných projektů, kdy občané 

Chomutova hlasovali pro jednotlivé projekty financované z participativního rozpočtu města. 

Úplně nejúspěšnějším projektem ze stejného hlasování byl přístřešek pro dojíždějící žáky, který 

byl vybudován v srpnu 2020 před budovou školy. 

Škola má vlastní čítárnu obsahující přes 2900 odborných a beletristických knih. Číst anglické 

texty odpovídající úrovni jazykových znalostí a dovedností žáků umožňuje anglická 

knihovnička.  

V přízemí školy je instalována horolezecká stěna a panáky na skákání. K aktivnímu trávení 

přestávek mohou žáci využít 5 stolních fotbalů. 

Žákům je k dispozici také automat s mléčnými výrobky. 

Rozsáhlou rekonstrukcí prošla školní družina, jejíž kapacita se za posledních 5 let 

zdvojnásobila. 180 žáků školní družiny se zájmově vzdělává v šesti odděleních. Všechna prošla 

celkovou proměnou (výmalby, podlahy, vylepšení sociálního zařízení) a byla vybavena novým 

nábytkem. 

Postupně byly na pozemku školy zbudovány dva zahradní přístřešky, které slouží jednak jako 

přírodní učebna, jednak pro žáky školní družiny. 

Během posledních let proběhla komplexní rekonstrukce školní jídelny a školní kuchyně včetně 

zbudování nové kanalizace tamtéž. 

V červenci 2018 byly započaty dlouho očekávané práce na obnově fasády celé školní budovy, 

které byly dokončeny v květnu 2019. Současně byla vyměněna všechna okna včetně žaluzií, 

byly pořízeny rekuperační jednotky do všech učeben. 
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V prosinci 2019 proběhla dlouho očekávaná rekonstrukce sborovny. Místnost je nově 

vymalována, položena byla nová podlaha a celá sborovna je zařízena novým nábytkem. 

Téměř v celé budově školy byly vyměněny dveře do učeben a ostatních místností. 

2 Vzdělávací program školy 

Žáci všech tříd byli ve školním roce 2019/2020 vzděláváni podle Školního vzdělávacího 

programu Základní školy Chomutov, Kadaňská 2334, platného od 1. 9. 2013 (ZŠK-490/2013). 

2.1 Učební plány 1. a 2. stupně 

 

UČEBNÍ PLÁN 1. stupně pro školní rok 2019/2020 

 

Předmět 

  Ročník Časová 
dotace 
celkem   

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Český jazyk   7+2* 7+2* 7+2* 6+2* 6+1* 33+9* 

Cizí jazyk   X X 3 3 3 9 

Matematika   4+1* 4+2* 4+1* 4+1* 4+1* 20+6* 

Informatika   X X X X 1 1 

Člověk a jeho svět   2 2 2 3 3 12 

Hudební výchova   1 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova   1 1 1+1* 2 2 7+1* 

Pracovní činnosti   1 1 1 1 1 5 

Tělesná výchova   2 2 2 2 2 10 

Celkem základní    18 18 21 22 23 102 

Disponibilní 
dotace*   

3 4 4 3 2 16 

Týdenní dotace 
povinných 
předmětů   

21 22 25 25 25 118 
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UČEBNÍ PLÁN 2. stupně pro školní rok 2019/2020 

Předmět 

Ročník Časová 
dotace 
celkem 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

Český jazyk 4+1* 4+1* 3+1* 4 15+3* 

Cizí jazyk 3+1* 3 3 3 12+1* 

Další cizí jazyk X 2 2 2 6 

Matematika 4 4 3+1* 4 15+1* 

Informatika X X 0+1* 1 1+1* 

Chemie X X 2 1+1* 3+1* 

Fyzika 2 1+1* 2 2 7+1* 

Přírodopis 1+1* 1 2 2 6+1* 

Zeměpis 1+1* 1+1* 1+1* 2 5+3* 

Dějepis 2 2 2 2 8 

Občanská výchova 0+1* 1 1 1 3+1* 

Globální výchova X 0+1* 0+1* X 0+2* 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

Člověk a svět práce X 1 1 1 3 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Výchova ke zdraví 1 X X 1 2 

Volitelné předměty X 0+1* 0+1* 0+1* 0+3* 

Celkem základní 23 25 26 30 104 

Disponibilní dotace* 5 5 6 2 18 

Týdenní dotace 
povinných 
předmětů 

28 30 32 32 122 

2.2 Volitelné předměty 

7. třídy Sportovní hry  

Přírodovědné praktikum  
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 Seminář z matematiky 

    

8. třídy Sportovní hry  

Seminář z matematiky  

Seminář z českého jazyka 

  

9. třídy Sportovní hry  

 Seminář z matematiky 

 Domácnost  

(Žák vždy volí 1 volitelný předmět, časová dotace: 1 hodina týdně.) 

2.3 Doučování, pedagogická intervence (PI) a předmět speciálně pedagogické péče 

(PSPP) 

pravidelná doučování 

Český jazyk a matematika – 1. třída 

Český jazyk a matematika – 4. třída 

Český jazyk a matematika – 5. třída 

Český jazyk – 6. třída 

Matematika – 6. a 9. třída 

Anglický jazyk - 6. a 8. třída 

logopedie 

Logopedie – 1. stupeň 

pedagogická intervence 

PI - 17 žáků (k 29. 6. 2019) 

předmět speciálně pedagogické péče 

PSPP – 9 žáků (k 29. 6.2020) 

2.4 Zájmové útvary 

název zájmového útvaru 

Hra na flétnu* 

Hra na kytaru* 

Dance mix* 

POI dance* 

Baskeťáček 

Florbal 7. – 9. tříd 

 

*zájmové útvary vedli u nás ve škole pracovníci Střediska volného času Domeček Chomutov 

3 Personální zabezpečení školy 

3.1 Údaje o všech zaměstnancích 

viz Příloha č. 2: 

Členění zaměstnanců podle: 
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 věku a pohlaví 

 podle vzdělání a pohlaví 

 Zařazení zaměstnanců do platových tříd 

 Trvání pracovního poměru 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

viz Příloha č. 3: 

Členění pedagogických pracovníků: 

 podle věku a pohlaví 

 podle vzdělání a pohlaví 

 podle odborné kvalifikace 

3.3 Charakteristika pedagogického sboru 

Na škole pracovalo celkem 43 pedagogických pracovníků (včetně ředitelky školy a zástupkyně 

ředitele): 34 učitelů, 6 vychovatelek školní družiny, 3 asistenti pedagoga (z toho 1 byla zároveň 

vychovatelkou ve ŠD), 1 paní učitelka a školní psycholožka na rodičovské dovolené (do 21. 6. 

2020). 

Na 1. stupni jsou všechny p. učitelky odborně kvalifikovány. Na 1. stupni bylo 12 tříd. 

Na 2. stupni byli z 21 vyučujících 1 odborně nekvalifikována - nesplňuje odbornou kvalifikaci 

pedagogických pracovníků podle § 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a 

o změně některých zákonů, v platném znění (2 paní učitelky si dokončily vzdělání v průběhu 

školního roku). Všechny tři asistentky pedagoga splňují odbornou kvalifikaci. 

Ředitelka školy splňuje předpoklady pro výkon funkce ředitele školy podle § 5 odst. 2 zákona 

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (znalosti v oblasti 

řízení školství absolvováním studia pro ředitele škol v rámci DVPP). 

Výchovná poradkyně splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce. 

Koordinátor EVVO, který splňoval předpoklad pro výkon specializovaných činností, bohužel 

ukončil pracovní poměr k 31. 12. 2019. Koordinátor a metodik ICT a školní metodička 

prevence předpoklady pro výkon specializovaných činností nesplňují, stejně jako koordinátor 

tvorby ŠVP. 

Kromě jedné paní vychovatelky školní družiny splňují ostatní paní vychovatelky odbornou 

kvalifikaci podle § 16 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů, v platném znění. 

3.4 Počet zaměstnanců 

K 30. 6. 2020: 

 43 pedagogických pracovníků (33 učitelů vč. ŘŠ a ZŘ, z toho 1 učitelka na RD, 1 školní 

psycholožka, 6 vychovatelek, 3 asistenti pedagoga), 

 5 uklízeček, 1 školník, 1 vrátná, 1 školní asistent, 

 1 účetní, 1 sekretářka, 

 6 pracovnic školní jídelny (2 pomocné kuchařky, 3 kuchařky, 1 vedoucí ŠJ). 



11 

 

Celkem: 57 zaměstnanců (1 AP zároveň vychovatelka, 1 AP zároveň vrátná) 

4 Počty žáků 

K 31. 8. 2020 vykazovala škola celkem 537 žáků /viz Tab. 1/. Na 1. stupni se vzdělávalo 297 

žáků (55 % žáků), na 2. stupni 240 žáků (45 % žáků). V jedné třídě se vzdělává průměrně 26 

žáků. 

Tab. 1 Počty žáků školy – stav k 31. 8. 2020 

Třída 
počet 

žáků 
třída 

počet 

žáků 
třída 

počet 

žáků 

celkem žáků 

v paralelních 

třídách 

1.A 17 1.B  19 1.C 19 55 

2.A 30 2.B 31 - - 61 

3.A 25 3.B 25 3.C 19 69 

4.A 24 4.B 29 - - 53 

5.A 29 5.B 30 - - 59 

6.A 26 6.B 24 6.C 27 77 

7.A 29 7.B 24 - - 53 

8.A 29 8.B 26 - - 55 

9.A 27 9.B 28 - - 55 

Celkem      537 žáků 

V průběhu školního roku přestoupilo na naši školu z jiných základních škol 13 žáků, na jiné 

základní školy odešlo 10 žáků /viz Tab. 2/. Nejčastějším důvodem přestupu bylo stěhování. 

Tab. 2 Přestupy žáků – stav k 31. 8. 2020 

Přestupy žáků na naši školu  počet žáků 

z chomutovských škol 4 

z jiných obcí 9 

Celkem 13 žáků 

Přestupy žáků na jinou školu  počet žáků 

v rámci Chomutova: 

ukončení povinné školní docházky z nižšího než 9. 

ročníku 
4 

na šestileté gymnázium 3 

na osmileté gymnázium  0 

na ZŠ Chomutov, Školní 2 

na ZŠ Chomutov, Na Příkopech 1 

na ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 0 

na ZŠ Chomutov, Březenecká 0 
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na ZŠ Chomutov, Písečná 0 

na ZŠ Chomutov, Hornická 0 

na ZŠ Chomutov, Heyrovského 0 

Na ZŠ Chomutov, Duhová cesta 0 

do jiných obcí: 

na ZŠ v jiné obci 4 

Celkem 10 žáků 

 

K plnění povinné školní docházky od školního roku 2020/2021 bylo přijato v průběhu 

elektronického zápisu do 1. tříd a následně celkem 64 žáků, včetně 4 žáků po odkladu povinné 

školní docházky z předešlého roku. Žádný žák neměl dodatečný odklad povinné školní 

docházky. Jedenácti žákům byla odložena povinná školní docházka, docházku zahájí ve 

školním roce 2021/2022. Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny 3 první třídy. Výsledný 

stav počtu prvňáků viz Tab. 3. 

Tab. 3 Předpokládaný počet žáků 1. ročníku základní školy ve šk. roce 2020/2021 (stav 

k 31. 8. 2020) 

Počet prvních tříd 3 

Celkem zahájí povinnou šk. docházku 

ve šk. roce 2020/2021 
64 

Ke vzdělávání na střední škole se hlásilo: 

 z 9. tříd 55 žáků 

 z 8. tříd 1 žák 

 ze 7. tříd 9 žáků na šestileté gymnázium 

 z 5. třídy 1 žák na osmileté gymnázium 

Ke vzdělávání na střední škole bylo přijato: 

 2 žáci ze 7. třídy byli přijati na šestileté gymnázium 

 0 žáků ze 7. třídy bylo přijato na SŠ 

 1 žák z 8. třídy byl přijat na SŠ 

 1 žák z 5. třídy byl přijat na SŠ 

Celkem bylo na střední školy přijato 59 žáků. /viz Tab.4/ 

Tab. 4  Žáci přijati ve šk. roce 2019/2020 ke vzdělávání na střední škole od 1. 9. 2020 

 

typ školy počet přijatých žáků 

osmileté Gymnázium Kadaň 1 

čtyřleté Gymnázium Kadaň 2 

šestileté Gymnázium Chomutov 2 

čtyřleté Gymnázium Chomutov  5 

Osmileté Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří 0 



13 

 

Městské gymnázium a ZŠ Jirkov 1 

Gymnázium Ústí nad Labem 0 

střední odborná škola: 
 SOŠ energetická a stavební, OA a Střední 

zdravotnická škola, Chomutov 
 SŠ technická, gastronomická a automobilní, 

Chomutov 
 SPŠ Chomutov 

 SPŠ stavební a OA Kadaň 

 SPŠ Děčín 

 SPŠ Plzeň 

 SPŠ Žatec 

 SŠ diplomacie Most 

 SOŠ technická Lovosice 
 Soukromá hotelová škola Bukaschool, Most 
 VOŠ ekon., a zdrav.,OA,SPgŠ a SZŠ Most 
 SOŠ Litvínov 

 SOŠ Humanitas Litvínov 

 VOŠ a SŠ zdravotnická Ústí nad Labem 

 SŠ technická, Praha 

 SŠ designu, Praha 

 SUPŠ Turnov 

 SUPŠ sklářská Kamenický Šenov 

 
 
7 
9 
8 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
8 
4 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

Celkem přijatých žáků 59 
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5 Průběh a výsledky vzdělávání 

5.1 Hodnocení prospěchu a chování žáků za 2. pololetí 2019/2020 

Hodnocení prospěchu žáků je uskutečňováno v souladu se školským zákonem a 

školním řádem. 

Stav k 31. 8. 2020 (po opravných zkouškách):  

TŘÍDA 

PROSPĚCH CHOVÁNÍ ABSENCE 

ce
lk

em
 

celkový průměr 

u
sp

o
k

o
ji

v
é
 

n
eu

sp
o

k
o

ji
v

é
 

průměrná 

absence na žáka 

v
y

zn
a

m
en

á
n

í 

p
ro

sp
ěl

i 

n
ep

ro
sp

ěl
i 

p
rů

m
ěr

n
á

 

zn
á

m
k

a
 

o
m

lu
v

en
á
 

n
eo

m
lu

v
en

á
 

∑ V P N ø 2 3 O N 

I. A 17 17 0 0 1,000 0 0 10,88 0 

I. B 19 18 0 0 1,000 0 0 14,84 0 

I. C 19 19 0 0 1,038 0 0 12,47 0 

II. A 30 29 0 1 1,086 0 0 15,63 0 

II. B 30 26 4 0 1,119 0 0 14,26 0 

III. A 25 22 3 0 1,205 0 0 19,88 0 

III. B  25 21 4 0 1,140 0 0 15,92 0 

III. C 19 12 7 0 1,252 0 0 25,15 0 

IV. A 24 21 3 0 1,301 0 0 23,37 0,21 

IV. B 29 28 1 0 1,159 0 0 21,75 0 

V. A 29 24 5 0 1,287 0 0 14,68 0 

V. B 30 20 10 0 1,330 0 0 16,16 0 

VI. A 26 10 16 0 1,824 0 0 21,69 0 

VI. B 24 6 18 0 1,677 0 0 21,83 0 

VI. C 27 17 10 0 1,401 0 0 21,74 0 

VII. A 29 16 13 0 1,423 0 0 20,51 0 

VII. B 24 6 18 0 1,656 0 0 20,58 0 

VIII. A 29 24 5 0 1,262 0 0 13,31 0 

VIII. B 26 10 16 0 1,685 0 0 25,61 0 

IX. A 27 8 19 0 1,509 0 0 37,96 0 

IX. B 28 7 21 0 1,639 0 0 21,25 0 

celkem 534 364 170 1 1,405 0 0 20,136 0,009 
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Od 11. 3. 2020 došlo z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k uzavření 

všech základních, středních a vysokých škol v souvislosti s nepříznivým vývojem 

epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem s 

označením SARS-CoV-2 v Evropě. Předmětem opatření byl zákaz vzdělávání na všech typech 

škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19 (vyšší riziko 

přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru). 

Výuka ve školách přešla do režimu distanční výuky. 

Naše škola v počáteční fázi předávala informace rodičům a žákům pomocí různých platforem:  

e-mail, zprávy v systému Bakaláři, aplikace WhatsApp nebo webové stránky školy a 

jednotlivých tříd. Asi 14 dní po uzavření škol vznikl požadavek na ujednocení komunikačního 

kanálu, zejména na 2. stupni, kde žáci spolupracují s více učiteli. Byla zvolena aplikace Teams 

z prostředí Office 365 společnosti Microsoft. Všem žákům školy byl vytvořen uživatelský 

profil a za pomoci třídních učitelů se žáci naučili aplikaci Teams používat. Od konce března 

2020 pak vyučující a žáci 5. – 9. ročníku používali výhradně toto prostředí. V 1. – 4. ročníku si 

učitelé mohli komunikační prostředí zvolit dle dříve osvědčených postupů. 

Od 11. 5. byl umožněn v omezeném režimu návrat na prezenční výuku žákům 9. ročníků, kteří 

se připravovali na přijímací zkoušky na střední školy. Výuka probíhala 2x týdně po dobu 4 

vyučovacích hodin (2 hodiny český jazyk, 2 hodiny matematika). 

Od 25. 5. nastoupili do školy někteří žáci 1. stupně. Z důvodu malého zájmu o návrat a 

nastavených hygienických opatření (maximálně 15 žáků ve třídě, skupiny se nesmí mísit) byly 

žáci rozděleni do skupin dle věku, ale ne výhradně dle tříd, které navštěvovali. Výuka probíhala 

denně od 8 do 12 hodin, pro zájemce byl program až do 16 hodin. 

Od 8. 6. byla povolena prezenční výuka při dodržení hygienických pravidel i pro žáky 2. stupně. 

Jednalo se spíše o navázání sociálního kontaktu mezi žáky, setkání probíhala nepravidelně. 

Účast všech žáků na vyučování byla dobrovolná, současně probíhala i distanční výuka. 

Dle doporučení MŠMT vyučující se žáky zejména opakovali a upevňovali učivo. Od 11. 3. se 

nezapočítávala absence žáků do celkového počtu zameškaných hodin. Klasifikace za 2. pololetí 

obsahovala hodnocení z období do 11. 3. s přihlédnutím k výsledkům z distanční výuky a 

výuky od 25. 5., respektive 8. 6. 

 

5.2 Hodnocení výsledků vzdělávání 

Všichni žáci školy byli hodnoceni klasifikačním stupněm, žádný žák nebyl hodnocen slovně či 

kombinací slovního hodnocení a klasifikačním stupněm. 
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5.3 Komisionální přezkoušení žáků 

Žádný zákonný zástupce žáka školy nepožádal ve školním roce 2019/2020 o přezkoumání 

výsledků hodnocení svého dítěte z důvodu pochybností o správnosti hodnocení. Opravnou 

zkoušku konal v srpnu 2020 pouze 1 žák (český jazyk) – neúspěšně. 

Komisionální přezkoušení absolvoval v srpnu 2020 1 žák čtvrté třídy, který se ve školním roce 

2019/2020 vzdělával v zahraničí (SRN). Zkoušku z českého jazyka a předmětu člověk a jeho 

svět zvládl úspěšně. 

5.4 Chování žáků 

Počet udělených výchovných opatření ve školním roce 2019/2020 dokládá Graf 1. 

 

5.5 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 

Z celkového počtu 537 žáků ve školním roce 2019/2020 (stav žáků k 30. 6. 2020): 

žáci s individuálním vzděláváním 1 0,19 % 

žáci mimořádně nadaní  0 0 % 

žáci vzdělávající se dle IVP  22 4,10 % 

žáci, kterým byl vypracován plán pedagogické podpory 8 1,49 % 

žáci s podpůrným opatřením 1. stupně 5 0,93 % 

žáci s podpůrným opatřením 2. stupně 40 7,45 % 

žáci s podpůrným opatřením 3. stupně 6 1,12 % 

žáci s podpůrným opatřením pedagogické intervence 18 3,35 % 

žáci mající předmět speciálně pedagogické péče 8 1,49 % 

 

6 Prevence rizikového chování 

Od srpna 2014 na naší škole pracuje školní poradenské pracoviště tvořené školním 

psychologem, výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Výchovný poradce s 

jednotlivými učiteli připravuje individuální vzdělávací plány, zajišťuje komunikaci a domluvu 

s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústeckého kraje a dalšími specialisty (např. 

s pedopsychiatry, s pracovníky středisek výchovné péče, speciálně pedagogických center aj.). 

Na tomto se před odchodem na rodičovskou dovolenou spolupodílel i školní psycholog. Školní 

metodik prevence (ŠMP) řeší případy rizikového chování. Naše školní poradenské pracoviště 

se věnuje i besedám a osvětě. Pro získání dalších informací školní metodik prevence pravidelně 

1x měsíčně navštěvuje konzultační a poradenské Učitelské podpůrné setkání. Akci zaštiťuje 

středisko Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov. ŠMP také navštěvuje další 
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setkání organizované zřizovatelem, pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) Chomutov 

věnované prevenci, sleduje aktuální informace. S výchovnou poradkyní (VP) Mgr. Lenkou 

Michalcovou navštívily DYÁDU v Mostě (Den otevřených dveří). 

V září 2019 byl připraven školním metodikem prevence ve spolupráci s pedagogy školy 

Preventivní program školy pro školní rok 2019/2020. Cílem je snaha o snížení výskytu případů 

verbálních útoků především prostřednictvím moderních technologií a předcházení výskytu 

případů kyberšikany a řešení stresu, stále pracujeme na vztazích žák – žák, pojmech „nechci, 

to, nedělej mi to“. S tím koresponduje spolupráce s DYÁDOU Chomutov a PPP Chomutov 

(třídy 3.C a 6.B – silné negativní vztahy mezi jednotlivci i skupinkami ve třídě, sociometrické 

šetření v 6.B). 

Jednorázové tematické aktivity byly v průběhu roku zapisovány vyučujícími do Přehledu 

preventivních aktivit. Z něj následně zpracovával školní metodik prevence každé čtvrtletí 

souhrn preventivních aktivit. 

Velkou podporou námi realizované prevence byl, stejně jako v minulých letech, program 

preventivních aktivit dotovaný z rozpočtu statutárního města Chomutova. V tomto školním 

roce byly z dotace realizovány: 

Program primární prevence rizikového chování Hravě o prevenci 

Během školního roku bylo zrealizováno 7 dvouhodinových programů pro třídní kolektivy naší 

školy pracovníky Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. Prevence byla uskutečněna: 

 Hravě o hygieně - 1.ABC 

 Okno prevence pro mladé muže, Okno prevence pro dívky - 9.AB 

 Reprodukční zdraví - 8.AB 

 Aktivity z druhého pololetí pro 1. ABC (Hravě bez úrazu – budoucí 2. ABC) jsme z důvodu 

distanční výuky přesunuly na září/říjen 2020, další aktivity jsme z důvodu nedostatku 

termínů zrušily. 

Spolupráce se Zdravotním ústavem bude pokračovat i v dalším roce, aby bylo co nejefektivněji 

využito nabídky dlouhodobé prevence. 

Kohezivní pobyt 

Kohezivní pobyt pro třídy 6.ABC uskutečněn v září 2019 – Bernava 2019 

Stmelovací aktivity 

Ve škole jsou také oblíbená spaní ve škole, která napomáhají k utužení kolektivu, ke spolupráci, 

samostatnosti i zodpovědnosti – několik tříd toto využilo. 

Schránka důvěry online 

Na počátku roku 2019 byla opětovně zakoupena roční licence na provoz online schránky 

důvěry, od dubna online schránka Nenech to být (žádný dotaz). 

Preventivní tvoření 

Preventivní tvoření, akce Statutárního města Chomutov ve spojení se střediskem Psychologické 

poradenství a diagnostiky, vyhlášeno tomto školním roce nebylo. 

Ze sledování rizikového chování našich žáků v průběhu školního roku – viz přehled Rizikové 

chování 2019/2020. V mnoha případech ojediněle, v některých opakovaně (žáci ani rodiče 

nerespektují zákony, pravidla školy). Kromě tohoto se zaměříme i na vandalismus a fyzické 

agresivní chování žáků. 

Den zdraví a sportu 
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Nekonal se z důvodu distanční výuky. 

Aktivity tříd 

 V síti – dokument - prevence před sexuálními predátory v kyberprostoru (5. - 9.r.) 

 Aquasvět Chomutov – plavání (2.AB, 3.ABC) 

 Městská policie Chomutov – prevence (1.ABC, 2.AB, 3.AB) 

 ZOOPARK Chomutov (ŠD) 

 Den veteránů (9.A) 

 MěD Chomutov – vystoupení žáků ZUŠ Chomutov – chování v divadle (3. - 5. ročníky) 

 Projekt Ukliďme svět (1.-9.r) 

 Vánoční besídky, program 5.tříd pro 1. stupeň, program 9. tříd pro 2. stupeň – spolupráce 

mezi žáky, plánování aktivit 

 ZŠ Chomutov, Hornická – exkurze (8.A) 

 Památník Terezín – exkurze (8.AB, 9.A) 

 Planeta Země – Kolumbie – poznávání cizích kultur, poznání jiných tradic a zvyků (4. - 

9.r.) 

 Šetření socioklimatu (6.B) 

 MŠ Zelená, MŠ Palachova (1.stupeň) 

 Ukliďme Česko – ochrana přírody (8.AB) 

 Kino Svět Chomutov 

 Soutěž Mladý zdravotník – výběr žáků 

 MěD Chomutov – Trapas nepřežiju – představení o etiketě a slušném chování (6.ABC, 

9.AB) 

 Třídní výlety – v tomto školním roce pouze před vánočními svátky 

 MěD – anglické představení – the Easy English Theatre (8.AB, 9.AB) 

 Výstava Vzdělávání 2020 – Okresní hospodářská komora (8.AB, 9.AB) 

 Piškvorky – oblastní kolo Gymnázium Chomutov (vybraní žáci) 

 Mobilní trilopark (1.ABC) 

 Archeopark (4.A) 

 SKKS – beseda s ilustrátorem A. Dudkem (1.ABC, 2.AB) 

 Investice do rozvoje vzdělání – projekt (výběr 8.AB, 9.AB) 

 SKKS – BESEDA (5.B) 

 Městské muzeum Chomutov – expozice (9.AB) 

 Divadlo Rozmanitosti Most (6.ABC) 

 EKOSELEKT Chomutov (8.AB) 

 ESOZ Chomutov – projekt Energie pod pokličkou (8.AB) 

 ESOZ Chomutov (9.A) 

 ZOO Praha (ŠD) 

 Surovina Švarc s.r.o. – sběr 

 Městské muzeum Chomutov – Únik z totality (8.AB, 9.AB) 

 Svět kolem nás – zeměpisný pořad (6.-9. ročník) 

 Domeček Chomutov – DANCE MIX, POI DANCE, kytara, sálová kopaná (1. – 9. ročník) 

 ZŠ Ak. Heyrovského Chomutov – exkurze TV studio (4.B) 

 ČNB Praha – exkurze (9.A) 

 Schola Humanitas Litvínov – nábor (9.AB) 

 SŠTGA Chomutov – nábor (9.AB) 

 Úřad práce (9.AB) 

 First Class English - netradiční výuka angličtiny – příměstský letní tábor 
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 First Class English - výuka angličtiny s rodilými mluvčími (6. - 9. ročník) 

 Spaní ve škole 

Ke stálé podpoře prevence rizikového chování na naší škole patří: 

 zájmová činnost pro žáky v odpoledních hodinách realizovaná pracovníky SVČ Domeček 

Chomutov, 

 činnost školního žákovského parlamentu, 

 školní schránka důvěry spravovaná školním metodikem prevence (v klasické i elektronické 

podobě), od dubna Nenech to být 

 nástěnka prevence s aktuálními informacemi pro žáky, 

 konzultační hodiny školního metodika prevence, výchovné poradkyně pro žáky a rodiče, 

 povinnost minimálně tří třídnických hodin za pololetí, 

 kontroly dodržování zákazu kouření žáků v okolí školy, 

 složka Prevence (nabídka publikací a videopořadů, důležité informace) určená pro 

pedagogy a knihovnička s preventivní tématikou, 

 informace školního metodika prevence na každé pedagogické radě, 

 informace pro rodiče na webových stránkách školy, na třídních schůzkách 

 nová rubrika ve školním časopisu Novinky z Kadaňské, která je zaměřená na prevenci 

rizikového chování 

 spolupráce se SVČ – Dětský den bez úrazů 

7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků a zapojení do dalšího 

vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Pedagogové absolvovali: 

v průběhu školního roku celkem 21 seminářů nebo kurzů DVPP. Akce byly většinou 

jednodenní, 3 kurzy vícedenní. 

Semináře se konaly na těchto místech: 

DDM Ústí nad Labem. NIDV Ústí nad Labem, Krajská knihovna Karlovy Vary, ZŠ Chomutov 

– Březenecká, Skautský institut Olomouc, ZŠ Chomutov – Zahradní, Mírové náměstí 120 

v Kadani, MŠ Chomutov – Jiráskova, ZŠ Chomutov – Duhová cesta, VIC ČVUT Praha, SKKS 

Chomutov, webináře – doma u PC 

Semináře pořádaly tyto instituce: 

KÚ + DDM Ústí nad Labem, NIDV Ústí nad Labem, fbi (festival bezpečného internetu), AV 

Media, ARPOK, o.p.s., PASCO – AV Media, MŠMT, Infra, s.r.o., MAS – Sdružení Západní 

Krušnohoří, z.s., Metodický portál RVP, MAP Chomutov, Nová škola, s.r.o., Životní 

vzdělávání, z.s. 

Témata vzdělávacích akcí: 

 Konference EVVO 

 Školy v souvislosti s úpravami ve školské legislativě – ZŠ, ŠD 

 Kolokvium ředitelů pro ZŠ 

 Kybernetická bezpečnost 

 Učíme se jazyky lépe 

 Matematika a výtvarná výchova 

 B-learning na web 

 Cíle udržitelného rozvoje 
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 Klimatické změny, gender, migrace, voda 

 Metodika výuky cizích jazyků pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Jak na hodnocení, aby dávalo smysl? 

 Jóga pro děti 

 Polytechnická pregramotnost v mateřské škole na ZŠ 

 Skupinová práce a kooperativní učení 

 Poruchy chování 

 Výroba šperků z odpadového materiálu 

 Školská legislativa 

 S knihou ve škole 

 Možnosti uplatnění digitálních technologií ve výuce přírodopisu 

 AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník 

 Tipy a triky na aktivity do matematiky II. 

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení – studium ke splnění kvalifikačních 

předpokladů: 

Paní učitelka tělesné výchovy úspěšně zakončila magisterské studium na PF UJEP, paní 

učitelka matematiky taktéž získala magisterský titul. 

8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8.1 Účast žáků na školních a mimoškolních akcích 

 

Zaměření 

akce 
Specifikace akce 

Třída/počet 

zúčastněných 

Termín 

konání 

Vzdělání Plavecký kurz pro 2. a 3. třídy 2.AB, 3.AB. Září 2019 

Výchova Adaptační pobyt 6. roč. Bernava 6.BC Září 2019 

Sport Ukázková hodina basketbalu 1.ABC Září 2019 

Kultura 
Představení divadlo Chomutov 

„Trapas nepřežiju“  
6.ABC, 9.AB Září 2019 

Sport Mobilní Trilopark 1. stupeň Září 2019 

Vzdělání Nábor Domečku-Šachy 1., 2. třída Září 2019 

Vzdělání Návštěva Archeoparku 4.A Říjen 2019 

Exkurze Exkurze ESOZ 9.A Říjen 2019 

Kultura Divadlo Rozmanitostí „Čtyřlístek“ 5.A Říjen 2019 

Výchova Zoo Praha ŠD 8 dětí Říjen 2019 

Vzdělání Depozitář Muzeum Chomutov  9.B Říjen 2019 
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Workshop Beseda Vesmír SKKS 5.B Říjen 2019 

Sport Plavecký kurz 2.AB, 3.ABC Říjen 2019 

Sport Futsal 6., 7. tř. Říjen 2019 

Vzdělání Lesní pedagogika 1.B Říjen 2019 

Sport Ukázkové hodiny florbalu 4.AB Říjen 2019 

Vzdělání Beseda k volbě povolání 9.B Říjen 2019 

Vzdělání Prevence Městská policie 2.A Říjen 2019 

Výchova Spaní ve škole 6.B Říjen 2019 

Vzdělání Projektový den „Ukliďme svět“ 1., 2. stupeň Říjen 2019 

Vzdělání Prevence „Okno prevence“ 9.A Říjen 2019 

Exkurze Exkurze Tušimice 9.AB  Listopad 2019 

Sport Turnaj v basketbalu v Březně 
Vybraní žáci 4.AB, 

5.AB 
Listopad 2019 

Kultura 
Městské divadlo Chomutov, anglické 

představení 
8.AB.  Listopad 2019 

Výchova Péče o zvířata před zimou ŠD Listopad 2019 

Vzdělání Plavecký kurz  2.AB, 3.AB  Listopad 2019 

Vzdělání Den veteránů 9.A Listopad 2019 

Vzdělání Promítání filmu k r.1989 9.AB  Listopad 2019 

Výchova Návštěva Dyády Chomutov 6.B Listopad 2019 

Kultura Únik z totality Muzeum Chomutov 8.A Listopad 2019 

Vzdělání Hravě o hygieně 1.A Listopad 2019 

Vzdělání Reprodukční zdraví 8.A Listopad 2019 

Vzdělání 
Projekt investice do rozvoje 

vzdělávání SPŠ 
Vybraní žáci školy Listopad 2019 

Vzdělání Výstava vzdělávání 2020 8.AB, 9.AB Listopad 2019 

Výchova Pohádka Popelka - Kass 1.BC Listopad 2019 
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Výchova Návštěva PPP  
Prosinec 2019 

 

Kultura Výlet Praha, Betlém, trhy 7.AB Prosinec 2019 

Sport Turnaj v basketbalu 
Vybraní žáci 1.-3. 

třídy 
Prosinec 2019 

Vzdělání Kolo olympiády v ČJ Vybraní žáci Prosinec 2019 

Kultura Návštěva Mikuláše a čerta na 1. st. 9.AB Prosinec 2019 

Vzdělání Kino Svět „svět kolem nás“ Írán 2. stupeň Prosinec 2019 

Kultura 
Návštěva Chomutovské knihovny, 

vánoční povídání 
3.C Prosinec 2019 

Vzdělání Nábor v rámci prof. přípravy 9.AB Prosinec 2019 

Exkurze Muzeum čokolády 8.AB Prosinec 2019 

Vzdělání Nábor školy Humanitas 9.AB Prosinec 2019 

Kultura Staročeské Vánoce 1.ABC Prosinec 2019 

Kultura Retrohrátky, Chomutovské trhy  2.A Prosinec 2019 

Výchova Prevence Městská policie 3.A Prosinec 2019 

Výchova Tvořivá dílna „rodiče s dětmi“ 1.C Prosinec 2019 

Sport Florbal  
Vybraní žáci 8. a 9. 

třídy 
Prosinec 2019 

Kultura Staročeské Vánoce 3.AB Prosinec 2019 

Vzdělání Prevence Městská policie 3.C Prosinec 2019 

Kultura Vánoční bowling v Admiralu 6.B Prosinec 2019 

Kultura Divadlo Rozmanitostí Most 2.AB Prosinec 2019 

Kultura Besídka s rodiči  2.A Prosinec 2019 

Výchova Spaní ve škole 6.A, 8.B Prosinec 2019 

Kultura Představení „Sněhová královna“ ZUŠ 4.AB, 3.C Prosinec 2019 

Kultura Vánoční stezka peklem ŠD Prosinec 2019 

Exkurze  Exkurze ČNB 9.A Leden 2020 
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Vzdělání  Nábor SŠTGA 9.AB Leden 2020 

Sport Hejtmanův pohár 1. stupeň Leden 2020 

Vzdělání 
Beseda pro první ročníky, knihovna 

Chomutov 
1.BC Leden 2020 

Výchova Návštěva Dyády Chomutov 6.B Leden 2020 

Kultura Planetárium Most 5.A Leden 2020 

Kultura 
Výstava „Retrohrátky“ Muzeum 

Chomutov 
1.A Únor 2020 

Vzdělání Olympiáda v zeměpisu 6.C, 7.A, 8.A, Únor 2020 

Vzdělání Olympiáda v AJ 7.B, 9.B Únor 2020 

Kultura Masopustní průvod  ŠD Únor 2020 

Kultura Promítání filmu „V síti“ 
6. ABC, 7.AB, 

8AB, 9. AB 
Únor 2020 

Vzdělání Soutěž v poskytnutí první pomoci 8.A Únor 2020 

Exkurze  Exkurze do Terezína 
Vybraní žáci 9.AB, 

8. AB 
Únor 2020 

Vzdělání Olympiáda v NJ 
Vybraní žáci 

8.AB., 9.AB, 7.AB 
Únor 2020 

Vzdělání Školní kolo v recitaci  1. stupeň Únor 2020 

Exkurze Exkurze ZŠ Hornická 8.A Únor 2020 

Od 11. 3. uzavření školy z nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR – škola přechází na distanční 

výuku. 

Vysvětlivky: 

ESOZ =Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola v Chomutově 

SŠTGA = střední škola technická, gastronomická a automobilní 

ŠD = školní družina 

ZUŠ = základní umělecká škola 

8.2 Další prezentace školy na veřejnosti 

Každoročně se snažíme naši školu prezentovat na veřejnosti. Nejinak tomu bylo ve školním 

roce 2019/2020. Ze všech aktivit jmenujme: 

 účast žáků na soutěžích (viz bod 8.1 Účast žáků na školních i mimoškolních akcích), 

 spolupráci s dalšími partnery školy (viz bod 13. Spolupráce s organizacemi a dalšími 

partnery školy), 

 téměř každodenní aktualizace webových stránek školy www.4zscv.cz, 

http://www.4zscv.cz/
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 prezentaci školy v regionálním tisku - k 1. 7. 2020 celkem 85 publikovaných článků: 

 

1. Deník Chomutovska (1. 10. 2019) Žáci nacvičovali první pomoc a zdravovědu 

2. Týdeník Chomutovsko (1. 10. 2019) Žáci zamířili do Bezručova údolí. Učili se 

 o  lesním světě 

3. Deník Chomutovska (25. 9. 2019) Naši prvňáci 

4. Deník Chomutovska (2. 10. 2019) Naši prvňáci 

5. Deník Chomutovska (8. 10. 2019) Žáci vyrazili ulevit přírodě. Uklízeli odpadky 

6. Deník Chomutovska (8. 10. 2019) Děti nahlédly do časů prehistorických ještěrů 

7. MF Dnes (11. 10. 2019) Už měsíc jsou z nás prvňáčci 

8. Deník Chomutovska (9. 10. 2019) Naši prvňáci 

9. Týdeník Chomutovsko (č. 42/2019) Žáci ulehčili přírodě, když uklízeli kolem 

rybníka 

10. Deník Chomutovska (1. 11. 2019) Znalosti školáků ověřil test od strážníků 

11. Deník Chomutovska (2. 11. 2019) Žáci se zapojili do projektu a sázeli stromy 

12. Týdeník Chomutovsko (č. 45/2019) Znalosti prověřili strážníci 

13. Deník Chomutovsko (6. 11. 2019) Žáci zjistili, jak se třídí odpad a funguje 

ekologie 

14. Chomutovský deník (7. 11. 2019) Žáci zjistili, jak se třídí odpad a funguje 

ekologie  

15. Chomutovský deník (9. 11. 2019) Poznávali město. Pak postavili jeho dominanty 

16. Chomutovský deník (9. 11. 2019) Sedmáci zasadili lípu, navýšili skóre spolužáků 

17. Týdeník Chomutovsko (č. 42/2019) Ohlédnutí za strašením 

18. Deník Chomutovsko (14. 11. 2019) Ve školní družině na Kadaňské strašilo 

19. Deník Chomutovsko (16. 11. 2019) Žáci si vychutnali divadelní zážitek. Dojeli si za 

 ním do Mostu 

20. Týdeník Chomutovsko (č. 47/2019) Ve školní družině strašilo 

21. Chomutovský deník (28. 11. 2019) Výročí revoluce oslavili i žáci na Kadaňské 

22. Chomutovský deník (29. 11. 2019) Školáci navštívili mladší kamarády v mateřince 

23. Týdeník Chomutovsko (č. 48/2019) Hurá za zvířátky. Družina výletovala 

24. Chomutovský deník (30. 11. 2019) Žáci prvních a druhých tříd nahlédli pod 

 pokličku práce ilustrátorů 

25. Týdeník Chomutovsko (č. 49/2019) Revoluci oslavili také žáci 

26. Týdeník Chomutovsko (č. 49/2019) Školáci se přišli podívat na děti z mateřinky 

27. Chomutovské noviny (4. 12. 2019) Do družiny přišla malá strašidla 

28. Chomutovský deník (9. 12. 2019) Pomohli vánočními dárky vrstevníkům v nouzi 

29. Chomutovský deník (10. 12. 2019) Změřili síly v miniházené 

30. Chomutovský deník (19. 12. 2019) Děti potěšily stařečky 

31. Týdeník Chomutovsko (č. 51/2019) Zahráli si basketbal 

32. Chomutovský deník (20. 12. 2019) Sběrem vydělali na pizzu 

33. Chomutovský deník (21. 12. 2019) Žáky čekala návštěva v mateřinkách 

34. Chomutovský deník (21. 12. 2019) Nadílku doprovodil sport 

35. Chomutovské noviny (8. 1. 2020) Na konci roku žáci pomáhali potřebným a 

bavili  se 

36. Chomutovské noviny (8. 1. 2020) Nové učebny slouží žákům i předškolákům 

37. Chomutovský deník (10. 1. 2020) Turnaj i dílna 

38. Chomutovský deník (10. 1. 2020) Besídka bavila 

39. Týdeník Chomutovsko (č. 3/2020) Vánoční besídka pobavila žáky i rodiče 

40. Týdeník Chomutovsko (č. 3/2020) Tradiční turnaj se vydařil 

41. Chomutovský deník (17. 1. 2020) Viděli miliony 
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42. Chomutovský deník (18. 1. 2020) Krmili ptáky 

43. Týdeník Chomutovsko (č. 5/2020) Žáčci vyráběli krmítko pro ptáčky 

44. Týdeník Chomutovsko (č. 5/2020) Deváťáci byli v Praze na exkurzi České národní 

 banky 

45. Deník (29. 1. 2020) Na ZŠ na Kadaňské se učí děti déle než sto let 

46. Chomutovský deník (28. 1. 2020) Přijela Afrika 

47. Chomutovský deník (1. 2. 2020) Měli tvořivou 

48. Chomutovský deník (1. 2. 2020) Vyhráli pohár 

49. Chomutovský deník (3. 2. 2020) Knihy zaujaly 

50. Chomutovské noviny (5. 2. 2020) Deváťáci si potěžkali milionový poklad 

51. Chomutovské noviny (5. 2. 2020) Krmítka ze šišek, vyrobená dětmi, pomohou 

 ptáčkům v zimě 

52. Chomutovský deník (6. 2. 2020)  Hračky bavily 

53. Chomutovský deník (2. 2. 2020)  Školáci vyhráli pohár 

54. Deník Extra (8. 2. 2020)  Školáci ze ZŠ Kadaňská Chomutov viděli 

 miliony 

55. Chomutovský deník (3. 3. 2020) Jak se slavil lidový svátek v družině na 

 Kadaňské 

56. Chomutovský deník (4. 3. 2020) 8.A z Kadaňské objevovala historické centrum 

 Chomutova 

57. Chomutovský deník (5. 3. 2020) Deváťáky ze ZŠ na Kadaňské pohltily knihy 

58. Chomutovské noviny (4. 3. 2020) Kadaňská získala pohár na turnaji ve futsalu 

59. Týdeník Chomutovsko (č.11/2020) Osmáci z Kadaňské objevovali historické 

 centrum města 

60. Týdeník Chomutovsko (č.11/2020) Žáci si v družině připomenuli lidový svátek 

61. Chomutovský deník (10. 3. 2020) Záchranářský tým ze základky na Kadaňské 

 zachraňoval 

62. Týdeník Chomutovsko (č.12/2020) Tým ze základky zachraňoval v Chomutovce 

63. Chomutovský deník (22. 3. 2020) Moje pokusy o online výuku 

64. Chomutovský deník (28. 3. 2020) Jaké emoce probíhají v tuhle dobu v mé hlavě? 

65. Chomutovský deník (30. 3. 2020) Velká pochvala všem rodičům 

66. Chomutovský deník (1. 4. 2020) Jak se daří 1.B z Kadaňské v době distanční 

 výuky? 

67. Nástup (1. 4. 2020) Prvňáky ze základní školy Kadaňská domácí 

 výuka baví 

68. Chomutovský deník (6. 4. 2020) Jak se učí doma žáci 2.A 

69. Chomutovský deník (7. 4. 2020) Škola on-line prověřuje rodiny 

70. Chomutovský deník (8. 4. 2020) Další týden se třídou 1.B 

71. Chomutovský deník (18. 4. 2020) Poslední měsíc je pro kantora jako smršť, bouře 

 nebo uragán 

72. Chomutovský deník (21. 4. 2020) 5.A a její zprávy z domova 

73. Nástup (22. 4. 2020) Prvňáčci z Kadaňské tvořili velikonoční 

 symboly 

74. Chomutovský deník (25. 4. 2020) Dnes plníme svůj slib 

75. Nástup (6. 5. 2020) Čarodějnice měly svůj den i v nouzovém 

režimu 

76. Chomutovské noviny (6. 5. 2020) Třídní učitelka při Dni naruby počítala, kreslila 

 i hrála v kuchyni 

77. Chomutovský deník (12. 5. 2020) Pozor! Nezapomínejme na bezpečné chování 

na  internetu! 
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78. Chomutovský deník (13. 5. 2020) Jak probíhá výuka v 1.C 

79. Chomutovský deník (13. 5. 2020) Čarodějnický týden ve 2.A 

80. Chomutovský deník (21. 5. 2020) Další zprávy z 1.B v ZŠ Kadaňská 

81. Nástup (10. 6. 2020) Prvňáčci ze ZŠ Kadaňská zůstávali převážně na 

 domácí výuce 

82. Chomutovský deník (17. 6. 2020) Žáci z 2.B byli na výletě v chomutovském 

 zooparku 

83. Chomutovské noviny (1. 7. 2020) Svůj den si děti užily při on-line výuce i venku 

 na školním hřišti 

84. Chomutovské noviny (1. 7. 2020) Prvňáčci stopovali lišku a hledali poklad 

85. Chomutovské noviny (5. 8. 2020) Děti si převzaly vysvědčení, pak si užily zábavu

  

Všechny články lze najít na školním webu www.4zscv.cz v odkazu Napsali o nás. 

9 Co se ve školním roce 2019/2020 změnilo 

V pedagogickém procesu: 

 Od září 2019 přibyl do školy další asistent pedagoga (úvazek 0,75 v 1. třídě). 

 Od února 2020 jsme v rámci Šablon přijali školního pedagoga. 

 K 31. 12. 2019 dohodou ukončila pracovní poměr paní učitelka E. D. Abychom nahradili 

její úvazek, museli jsme zaměstnat tři učitele na částečný úvazek. 

 V roce 2020 se neuskutečnili plánované akce výjezd žáků do Francie a Velké Británie ani 

dva výjezdy do školy v přírodě v Jiřetíně pod Jedlovou z důvodu uzavření škol. Zatímco 

platby za výjezd do zahraničí byly vráceny žákům beze zbytku, agentura pořádající školu 

v přírodě vrátila platby pouze částečně a přislíbila zbývajících 1000 Kč za každého žáka 

vrátit do konce roku 2020. 

 13. – 24. 7. 2020 – účast 50 dětí na 2 prázdninových týdnem anglického příměstského tábora 

v naší škole, které organizovala společnost First Class English Praha 

 3. – 14. 8. 2020 - účast 60 dětí na 2 prázdninových týdnech v naší škole, které organizovala 

společnost Ludus Magnus, z.s., Praha 4 – Nusle (sportovnikempy.com) 

V materiálně technických podmínkách: 

 V průběhu školního roku a letních prázdnin byly zrekonstruovány (výmalba, nová podlaha) 

čtyři učebny, přičemž v jedné z učeben došlo i k výměně radiátorů a pořízení nového 

nábytku, tabule a interaktivního projektoru. 

 V prosinci 2019 došlo k renovaci sborovny. Místnost byla vymalována, položena nová 

podlaha, pořízen nový nábytek a osvětlení. 

 U většiny učeben došlo k výměně interiérových dveří. 

 Započala rekonstrukce školní čítárny. 

 Škola zakoupila 30 kusů iPadů pro výuku žáků. 

 V létě započala rekonstrukce velkého atletického hřiště (pokračuje i ve školním roce 

2020/2021) 

 Bylo vybudováno oplocení velkého hřiště a přístřešek pro dojíždějící žáky, které byly 

financovány z participativního rozpočtu statutárního města Chomutova. Oba projekty 

v soutěžním hlasování mezi občany patřily mezi vítězné. 

10 Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Česká školní inspekce osobně školu ve školním roce 2019/2020 nenavštívila. 

http://www.4zscv.cz/
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11 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2019/2020 se škola zapojila do rozvojového programu Podpora výuky plavání 

v základních školách v roce 2019 (V. etapa), kde škola obdržela dotaci 72 000 Kč na výuku 

plavání žáků 2. a 3. ročníků, která proběhla v září až listopadu 2019. Dále škola obdržela dotaci 

na posílení platů a nákup pomůcek pro doučování dvou žáků – cizinců z rozvojového programu 

Podpora vzdělávání cizinců ve školách (Č. j.: MSMT-33 014/2019). Obdržená dotace ve výši 

15 933 Kč však bude čerpána až ve školním roce 2020/2021, neboť z důvodu uzavření škol od 

11. 3. 2020 nebylo možné doučování provádět. 

Škola se nezapojila do žádného mezinárodního programu. 

12 Realizace projektů financovaných z cizích zdrojů 

 V rámci výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání č. 02_18_063 

Šablony II byla v červnu 2019 podána žádost o poskytnutí dotace ve výši 2 048 970 Kč, která 

byla rozhodnutím MŠMT následně schválena. Projekt Zajímá nás je realizován od 1. 9. 2019 

do 31. 8. 2021. Ze získaných finančních prostředků je hrazena personální podpora (školní 

psycholog, školní asistent, školní kariérový poradce), zapojení odborníka z praxe do výuky, 

doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, projektové dny ve škole i mimo školu, ve 

školní družině i mimo školní družinu a kluby zábavné logiky a čtenářský klub ve ŠD. 

 Škola může každoročně podávat žádost o finanční prostředky z rozpočtu statutárního města 

Chomutova pro účely prevence rizikového chování. V roce 2019 obdržela škola dotaci ve 

výši 54 000 Kč, v roce 2020 pak částku 53 400 Kč. O čerpání těchto financí pojednává 

kapitola 6. Prevence rizikového chování. 

 Škola se účastnila evropského projektu Ovoce a zelenina do škol s finanční podporou 

Evropského společenství. Díky tomuto projektu měli žáci 1. i 2. stupně svačiny – ovoce, 

ovocné nápoje, zeleninu – čtyřikrát v měsíci zdarma. 

 Škola byla zapojena do programu Mléko do škol, jehož cílem je podpora zdravé výživy a 

zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků u žáků základních a středních škol, včetně 

přípravných tříd ZŠ. Žáci 1. a 2. stupně obdrželi svačinu zdarma – mléko, jogurty, sýry 

čtyřikrát v měsíci. Žáci taktéž mohli získat z prodejního automatu umístěného přímo ve 

škole mléko a mléčné výrobky a.s. Mlékárny Kunín za sníženou cenu. 

 Již podruhé jsme se zapojili do projektu společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Praha 

Obědy pro děti. V období od 1. 10. 2019 do 25. 6. 2020 obědvalo 11 vytipovaných žáků 

školy zdarma. Náklady na jejich stravování ve školní jídelně v celkové výši 25 588 Kč 

uhradila jmenovaná společnost. 

13 Spolupráce s organizacemi a dalšími partnery školy 

Organizace a partneři, se kterými škola spolupracovala ve školním roce 2019/2020: 

 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (Moskevská 15, Ústí nad Labem) – projekt 

Škola podporující zdraví 

 SUROVINY ŠVARC s.r.o., Výkup a recyklace surovin (Stavbařů 45, Most – Velebudice) 

Při podzimní etapě sběru papíru se podařilo sebrat 9 220 kg starého papíru. (Pozn. jarní 

etapa sběru se vzhledem k uzavření škol nekonala.) 

 - nezisková organizace Život dětem, o.p.s. Praha – účast v charitativní sbírce pro nemocné 

 děti (charitativní prodej se z důvodu uzavření škol neuskutečnil – pokračuje ve školním roce 

2020/2021) 
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 V charitativní sbírce Krabice od bot Diakonie Českobratrské církve evangelické věnovaly 

děti 146 anonymních dárků chudým dětem. 

 Magistrát města Chomutova – prevence rizikového chování, péče o žáky z problémového 

rodinného prostředí (OSPOD), každoroční dopravní soutěž, třídění odpadu (zajištění 

sběrných nádob) 

 Pedagogicko-psychologická poradna v Chomutově – péče o žáky se specifickými 

vzdělávacími potřebami, projekty primární prevence, DVPP, výchovné poradenství 

 Pedagogicko-psychologická poradna v Kadani – péče o žáky se specifickými vzdělávacími 

potřebami, výchovné poradenství 

 Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov (Husova ul.) – péče o žáky s SVP, 

DVPP 

 SVP Dyáda (Cihlářská 4132, Chomutov) – poruchy chování žáků 

 Speciálně pedagogické centrum Měcholupy – péče o žáky se specifickými vzdělávacími 

potřebami 

 Vzdělávací portál Moderní dějiny – Člověk v tísni (Šafaříkova 24, Praha) – projekt Příběhy 

bezpráví 

 Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) – organizace tělovýchovných soutěží 

 Tělovýchovná jednota ZŠ Sport pro všechny – pronájem tělocvičen a hřiště, žáci školy členy 

 Středisko volného času Domeček Chomutov – organizace soutěží a olympiád, vedení 

kroužků 

 Občanské sdružení PAC (K. Čapka 2750, Teplice) – škola v přírodě v Jiřetíně pod Jedlovou 

žáků 

 Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov – kulturní vystoupení pro žáky 

 Ústecký krajský šachový svaz (Brandtova 3271/22, Ústí nad Labem) - šachový turnaj 

 Basketbalový klub Levharti – podpora kroužku Baskeťáčku 

 Zoopark Chomutov 

 MŠ Sluníčko v Alešově ul. a MŠ v Palachově ul. v Chomutově, MŠ Málkov – Zelená – 

spolupráce učitelek ZŠ a MŠ 

 Městská policie Chomutov – přednášky o bezpečnosti, o dopravní výchově, o chování 

v kritických situacích 

 Úřad práce Chomutov – profesní orientace žáků, příspěvek na pracovní místo paní 

uklízečky 

 Autoškola Omega Chomutov – návštěva dopravního hřiště 

 Oblastní muzeum v Chomutově – výstavy, vzdělávací pořady 

 Okresní hospodářská komora v Chomutově – Výstava vzdělávání – nabídka středních škol 

a učilišť pro žáky 8. a 9. ročníků 

 Městské divadlo Chomutov, Městské divadlo Most, Divadlo rozmanitostí v Mostě – 

divadelní představení 

14 K činnosti školní družiny 

Kapacita školní družiny je 180 míst. Počet oddělení školní družiny, ve kterých je vykonávána 

výchovně-vzdělávací činnost, je v současné době šest. Tři oddělení se nachází v přístavbě školy, 

tři jsou v přízemí hlavní budovy školy. Kromě jedné vychovatelky školní družiny ostatní splňují 

odbornou kvalifikaci dle § 16 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, 

v platném znění 

Prostory pro výkon činnosti ŠD: 6 oddělení školní družiny, velká a malá tělocvična, zahrada 

ŠD, školní hřiště, zahrada u budovy školy, okolí školy při vycházkách. Se souhlasem ředitelky 

školy i v jiných učebnách školy (kuchyňka, dílna, počítačová učebna aj.). Na zahradě u budovy 
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školy je účastníkům zájmového vzdělávání k dispozici altán s kapacitou pro třicet dětí, hřiště 

s umělým povrchem, které je zároveň využíváno pro výuku tělesné výchovy a herní prvek se 

skluzavkou. Na zahradě ŠD jsou tři kyvadlové houpačky, nově se zde nachází velký herní prvek 

k prolézání a klouzání a přibyl také nově zbudovaný altán na ochranu před sluncem i deštěm. 

Na školním hřišti je dětem k dispozici kromě asfaltového hřiště s dvěma basketbalovými koši 

ještě klasická houpačka a houpačka typu „hnízdo“. 

Dětem ze školní družiny nabízíme různé doplňkové aktivity. Nově jsme zřídili v rámci čerpání 

dotací ze šablon pět kroužků. Čtyři zaměřené na hraní společenských her, jeden na podporu a 

rozvoj čtenářství. V letošním školním roce jsme dětem opět zprostředkovali promítání 

pohádkových filmů v chomutovském kině Svět. Vypravili jsme se na výlet do pražské 

zoologické zahrady. Vystoupili jsme s představením s čertovskou tématikou na u příležitosti 

vánočních oslav v Málkově a na chomutovském náměstí. Přivítali jsme u nás africkou skupinu 

Emongo, která nám zprostředkovala nevšední zážitek s tancem a vyprávěním o Africe. Oslavili 

jsme masopust průvodem ve spolupráci s okolními mateřskými školami. Vzhledem k uzavření 

škol od března 2020 jsme bohužel nemohli uskutečnit naše tradiční akce, kterými jsou Slet 

čarodějnic, Družinová olympiáda a také Výšlap do Bezručova údolí. Na příští školní rok 

plánujeme zachovat aktivity, které mají u dětí úspěch a rozšířit je o další zajímavé akce. 

15 Základní údaje o hospodaření školy 

Výroční rozbor hospodaření školské příspěvkové organizace v roce 2019 - viz Příloha č. 6. 

Údaje o hospodaření školy za období leden – srpen 2020 budou součástí Výročního rozboru 

hospodaření školské příspěvkové organizace v roce 2020 zpracované po účetní uzávěrce 

k 31. 12. 2020. 

16 Závěr 

Školní rok 2019/2020, zejména jeho druhé pololetí, byl vzhledem k probíhající celosvětové 

pandemii nemoci COVID-19 rokem naprosto nestandardním. Vzhledem k obavám z možného 

rizika přenosu nákazy byly od 11. 3. 2020 uzavřeny všechny typy škol. Výuka probíhala 

distančně, ale protože tento typ výuky neměl pro základní školy oporu v zákoně, byla kvalita, 

množství i výsledky vzdělávání na různých školách velice rozdílná. Naše škola se téměř 

okamžitě adaptovala na nastalou situaci a začala vyučovat online pomocí aplikace Teams a 

dalších online nástrojů. Přesto bylo ve škole několik žáků, kteří i přes urgenci učitelů a 

komunikaci s rodiči nepracovali. Protože obdobná situace dříve nikdy nenastala, bylo poměrně 

obtížné uzavřít a vyhodnotit vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019/2020 – žáci byli 

většinou hodnoceni lépe. Taktéž se za období uzavření školy nesledovala absence žáků. 

Výsledky žáků i hodnocení chování se tudíž jeví v porovnání s minulými lety jako mimořádně 

dobré. 

 

Školní rok 
Žáci s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

Průměrný 

prospěch žáka 

školy 

2014/2015 300 207 11 1,58 

2015/2016 302 214 3 1,53 

2016/2017 298 211 8 1,61 

2017/2018 305 222 9 1,61 

2018/2019 297 224 10 1,54 

2019/2020 364 170 1 1,41 
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Výsledky chování – absence snížených známek z chování – ve školním roce 2019/2020 taktéž 

souvisí s uzavřením škol a probíhající distanční výukou. Také průměrné počty omluvených a 

neomluvených hodin jsou tedy výrazně nižší než v předchozích letech. 

Školní rok 2 z chování 3 z chování 

Průměrný počet 

omluvených hodin 

na žáka  

Průměrný počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

2014/2015 0 3 58,25 2,07 

2015/2016 1 2 57,86 0,88 

2016/2017 2 3 50,82 0,51 

2017/2018 2 0 53,79 0,55 

2018/2019 6 4 54,53 0,56 

2019/2020 0 0 20,14 0,01 

 

Školní rok 2019/2020 byl naprosto mimořádný a ojedinělý. Vlivem nepříznivé epidemiologické 

situace se běh školy na chvíli téměř zastavil. Díky velkému úsilí všech zaměstnanců školy a 

zejména pedagogů, kteří se okamžitě začali vzdělávat v oblasti ICT, aby mohli poskytovat 

žákům vzdělávání pomocí moderních technologií, se ale podařilo tento školní rok úspěšně 

zvládnout. Škola je připravena v případě potřeby i v budoucích letech využít nabyté znalosti a 

dovednosti, a vzdělávat žáky distančním způsobem a moderně. 

Pozitivní ohlasy přišly i z řad rodičů, kteří se podíleli na výuce svých dětí. Velice všem rodičům 

děkujeme za spolupráci. 

Kapacita školy – 540 žáků – byla k 31. 8. 2020 zcela naplněna. Věříme, že i to svědčí o dobrém 

jménu naší školy. 

 

V Chomutově dne 31. 8. 2020 Mgr. Ilona Zahálková 

 ředitelka školy 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Školská rada  projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní 

rok 2019/2020 dne 14. 10. 2020. 

 Mgr. Ivana Lhotáková 

 předsedkyně školské rady 
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Příloha č. 1 – Certifikát Škola podporující zdraví 
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Příloha č. 2 – Údaje o všech zaměstnancích (stav k 30. 6. 2020) 

a) Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 0 2 2 3,50 

31 - 40 let 2 13 15 26,32 

41 - 50 let 1 23 24 42,11 

51 - 60 let 0 13 13 22,81 

61 a více let 1 2 3 5,26 

celkem 4 53 57 100,00 

Věkový průměr všech zaměstnanců je 45,93 let. 

b) Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

dosažené vzdělání muži ženy celkem % 

základní 0 5 5 8,77 

střední 0 0 0 0 

střední s výučním listem 1 6 7 12,28 

střední s maturitní zk. 0 9 9 15,79 

vyšší odborné (konzerv.) 0 2 2 3,51 

vysokoškolské 3 31 34 59,65 

celkem 4 53 57 100,00 

c) Zařazení zaměstnanců do platových tříd 

 

platová třída 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

Počet zařazených 

pracovníků 
1 6 2 0 4 1 0 2 4 2 1 32 2 

 

d) Trvání pracovního poměru 

 

doba trvání počet % 

do 5 let včetně pracujících důchodců 14 24,56 

do 10 let 11 19,30 

do 15 let  9 15,79 

do 20 let 11 19,30 

nad 20 let 12 21,05 

celkem 57 100,00 

 



33 

 

Příloha č. 3 – Údaje o pedagogických pracovnících (stav k 30. 6. 2020) 

a) Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví 

 

věk muži ženy celkem  % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 0 2 2 4,65 

31 - 40 let 2 12 14 32,56 

41 - 50 let 0 19 19 44,19 

51 - 60 let 0 5 5 11,63 

61 a více let 1 2 3 6,97 

celkem 3 40 43  100,00 

 

Věkový průměr pedagogického sboru je 44,59 let. 

b) Členění pedagogických pracovníků podle vzdělání a pohlaví 

 

dosažené vzdělání muži ženy celkem % 

střední s maturitou 0 8 8  18,61  

vyšší odborné  0 2 2 4,65 

vysokoškolské 3 30 33 76,74 

celkem 3 40 43 100,00 

 

c) Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

 

odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci 
nesplňuje 

kvalifikaci 
celkem 

učitel 1. stupně ZŠ 12  0 12 

učitel 2. stupně ZŠ  20 * 1 21 * 

vychovatel 6 (1 zároveň AP) 0 6 (1 zároveň AP) 

asistent pedagoga 3 (1 zároveň vychovatel, 1 vrátná) 0 3 (1 zároveň vychovatel, 1 vrátná) 

školní psycholog 1 0 1 

celkem 42 1 43 
 *z toho 1 x RD 
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Příloha č. 4 – Preventivní aktivity za 1. – 4. čtvrtletí školního roku 2019/2020 

Datum Třída Předmět Aktivita 

září     

1. stupeň     

02.09.2019 1.A TH 
Seznámení se školním řádem, především s informací týkající se zákazu 

používání mobilního telefonu v prostorách školy 

02.09.2019 1.C TH 
Seznámení se školním řádem, především s informací týkající se zákazu 

používání mobilního telefonu v prostorách školy 

02.09.2019 2.A TH 
Seznámení se školním řádem, především s informací týkající se zákazu 

používání mobilního telefonu v prostorách školy 

02.09.2019 3.C TH 
Seznámení se školním řádem, především s informací týkající se zákazu 

používání mobilního telefonu v prostorách školy 

02.09.2019 4.A TH 
Seznámení se školním řádem, především s informací týkající se zákazu 

používání mobilního telefonu v prostorách školy 

02.09.2019 4.B TH 
Seznámení se školním řádem, především s informací týkající se zákazu 

používání mobilního telefonu v prostorách školy, pravidla třídy 

02.09.2019 5.A TH 
Seznámení se školním řádem, především s informací týkající se zákazu 

používání mobilního telefonu v prostorách školy 

02.09.2019 5.B TH Seznámení se školním řádem 

03.09.2019 1.A TH Vstup do školy – změna v dosavadním způsobu života 

03.09.2019 1.C TH Adaptační hry na stmelení kolektivu 

03.09.2019 2.A ČJS Třídní pravidla 

03.09.2019 2.B TH 
Seznámení se školním řádem, především s informací týkající se zákazu 

používání mobilního telefonu v prostorách školy, třídní pravidla 

03.09.2019 5.A TH Třídní pravidla, vzájemná tolerance, spolupráce 

04.09.2019 2.B TH Školní čítárna – pravidla 

04.09.2019 3.A TH 
Seznámení se školním řádem, především s informací týkající se zákazu 

používání mobilního telefonu v prostorách školy 

04.09.2019 5.B I 
Zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s 

dlouhodobým využíváním výpočetní techniky 

05.09.2019 2.B ČJ Povolání 

05.09.2019 4.B TV 

"Základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené 

povely, signály Organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, 

bezpečnost v šatnách a umývárnách, bezpečná příprava a ukládání 

nářadí, náčiní, pomůcek" 

06.09.2019 2.B ČJS Lesní pedagogika – Zvířátka v lese 

09.09.2019 1.C ČJS Vstup do školy – změna dosavadního způsobu života 

09.09.2019 2.A TV Plavání – bezpečnost, hygiena prostředí, prvky sebezáchrany 

10.09.2019 3.A ČJS Cesta do školy, bezpečnost v dopravě 

10.09.2019 3.C ČJS Bezpečná cesta do školy 

10.09.2019 4.A ČJS 
Národ, národnostní menšiny – nesnášenlivost mezi lidmi, významné 

sociální problémy 

11.09.2019 3.A ČJS Dopravní značky 

11.09.2019 5.A ČJ Vzpomínka na teroristické útoky dne 11. 9. 2001: terorismus, úvaha 

12.09.2019 2.A ČJS 
Osvojování vhodného chování k ostatním spolužákům, zvládání vlastní 

emocionality 
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12.09.2019 2.B ČJS Bezpečná cesta do školy 

12.09.2019 3.C ČJS Chování k cizím lidem – zdravení, vlastní bezpečnost 

13.09.2019 2.B ČJS Přednáška – První pomoc pro malé školáky – www.umispomoci.cz 

17.09.2019 3.C ČJS Demokracie, volby, odpovědnost za své chování 

18.09.2019 1.A ČJS Ochrana životního prostředí, vše kolem nás 

18.09.2019 3.A ČJS Riziková místa a situace v okolí školy a okolí bydliště 

18.09.2019 3.C ČJ Vhodnost darování živého dárku např. psa, péče o domácí mazlíčky 

19.09.2019 4.A ČJS 
Naše vlast – národní hrdost, vztahy se sousedními státy, státy EU – 

spolupráce 

20.09.2019 2.A ČJ 
Základní formy společenského styku – oslovení, pozdrav, poděkování, 

prosba… 

20.09.2019 4.B ČJS Houby – pravidla pro sběr hub, jedovaté houby 

23.09.2019 1.A ČJS Bezpečné chování v silničním provozu 

24.09.2019 1.C ČJS 
Bezpečná cesta do školy, riziková místa a situace. Bezp. chování v siln. 

provozu 

24.09.2019 2.B ČJ Zlá a dobrá – rozdílné lidské vlastnosti 

24.09.2019 3.A ČJS Soužití lidí, principy demokracie, právo a spravedlnost 

24.09.2019 3.C TH Chování mezi spolužáky ve třídě 

25.09.2019 3.A ČJS 
Chování lidí, základní lidská práva a práva dítěte, povinnosti žáků 

školy 

25.09.2019 5.B I Desatero bezpečného internetu, Listina dětských práv na internetu. 

26.09.2019 2.B ČJS Dopravní značky, semafor 

26.09.2019 2.B ČJS www.bezpecnecesty.cz – Jízda s Toníkem na kole 

27.09.2019 2.B ČJS akce – Mobilní trilopark 

28.09.2019 2.B ČJS Den české státnosti – sv. Václav 

30.09.2019 2.A ČJS Bezpečná cesta do školy a ze školy 

30.09.2019 2.B ČJS Vesnice, město 

září 1. C TH Pravidla chování ve třídě, ve škole 

září 3.-9.r.  Školní parlament 

školní družina 

září ŠD  Kdo jsem já a jaká je má rodina 

září ŠD  Mám nové kamarády 

září ŠD  Příroda kolem nás 

září ŠD  Škola a mé povinnosti 

2. stupeň 

02.09.2019 6.A TH 
Seznámení se školním řádem, především s informací týkající se zákazu 

používání mobilního telefonu v prostorách školy 

02.09.2019 6.B TH 
Seznámení se školním řádem, především s informací týkající se zákazu 

používání mobilního telefonu v prostorách školy 

02.09.2019 6.C TH 
Seznámení se školním řádem, a jeho změnami o zákazu používání 

mobilního telefonu v prostorách školy 

02.09.2019 7.A TH 
Seznámení se školním řádem, především s informací týkající se zákazu 

používání mobilního telefonu v prostorách školy 

02.09.2019 8.B TH 
Seznámení se školním řádem, především s informací týkající se zákazu 

používání mobilního telefonu v prostorách školy 

02.09.2019 9.B TH 
Seznámení se školním řádem, především s informací týkající se zákazu 

používání mobilního telefonu v prostorách školy 
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03.09.2019 6.C TH Bezpečný pohyb a ochrana zdraví v průběhu školního roku 

03.09.2019 8.A TH Školní řád, pravidla BOZP v budově školy 

03.09.2019 8.B TH Dokumentace – GDPR 

04.09.2019 6.C TV 
Rizikového chování a prevence úrazů během hodin tělesné výchovy v 

tělocvičně a na školním hřišti 

04.09.2019 8.A TV 
Dívky – rizikového chování a prevence úrazů během hodin tělesné 

výchovy v tělocvičně a na školním hřišti 

04.09.2019 8.A SH 
Rizikového chování a prevence úrazů během hodin sportovních her v 

tělocvičně a na školním hřišti 

04.09.2019 8.B TV 
Dívky – rizikového chování a prevence úrazů během hodin tělesné 

výchovy v tělocvičně a na školním hřišti 

04.09.2019 9.A TV 
Chlapci – rizikového chování a prevence úrazů během hodin tělesné 

výchovy v tělocvičně a na školním hřišti 

04.09.2019 9.B TV 
Chlapci – rizikového chování a prevence úrazů během hodin tělesné 

výchovy v tělocvičně a na školním hřišti 

05.09.2019 6.A TV 
Rizikového chování a prevence úrazů během hodin tělesné výchovy v 

tělocvičně a na školním hřišti 

06.09.2019 7.A TV 
Dívky – rizikového chování a prevence úrazů během hodin tělesné 

výchovy v tělocvičně a na školním hřišti 

06.09.2019 7.B TV 
Dívky – rizikového chování a prevence úrazů během hodin tělesné 

výchovy v tělocvičně a na školním hřišti 

06.09.2019 8.A I Řád učebny – ochrana zdraví, chování v kyberprostoru 

06.09.2019 9.A ČSP Plánování – rizikové mezníky života 

06.09.2019 9.A I Řád učebny – ochrana zdraví, chování v kyberprostoru 

06.09.2019 9.B ČSP Plánování – rizikové mezníky života 

09.09.2019 7.B D Prameny poznávání dějin – význam ochrany památek 

09.09.2019 8.B I Řád učebny – ochrana zdraví, chování v kyberprostoru 

09.09.2019 9.B I Řád učebny – ochrana zdraví, chování v kyberprostoru 

10.09.2019 6.A P Význam přírody pro lidstvo 

10.09.2019 7.A D Prameny poznávání dějin – význam ochrany památek 

10.09.2019 8.AB AJ Práce s článkem o charitativní činnosti 

10.09.2019 9.B D 
11.9.2001 – 18. výročí útoků na WTC v New Yorku a na Pentagon, 

terorismus, boj s terorismem 

11.09.2019 8.A OV Vztahy mezi lidmi – osobní, neosobní, lidská setkání 

11.09.2019 9.A OV Rozmanitost kulturních projevů 

11.09.2019 9. B F 
Bezpečné zacházení el. přístroji a ochrana před úrazem el. proudem a 

poskytnutí první pomoci 

12.09.2020 7.A Z Problematika rasismu v rámci tématu obyvatelstvo světa 

12.09.2019 7.B Z Problematika rasismu v rámci tématu obyvatelstvo světa 

12.09.2019 8.A Z Asie – střet různých kultur a náboženství 

12.09.2019 9.A F 
Bezpečné zacházení el. přístroji a ochrana před úrazem el. proudem a 

poskytnutí první pomoci 

12.09.2019 9.B OV Rozmanitost kulturních projevů 

13.09.2019 8.A GV Škola model otevřeného partnerství – spolupráce, rodiče, žáci … 

13.09.2019 9.A VZ Vztahy ve dvojici – manželství, rodičovství; antikoncepce 
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13.09.2019 9.A ČSP Plánování – rizikové mezníky života 

13.09.2019 9.A Z Evropa – život Evropanů 

13.09.2019 9.B VZ Vztahy ve dvojici – manželství a rodičovství 

13.09.2019 9.B ČSP Plánování – rizikové mezníky života 

14.09.2019 9.AB AJ Sport – vybavení, prevence úrazů 

16.09.2019 6.B ČJ Životní příběhy 

16.09.2019 6.C OV Interpersonální agresivní chování 

17.09.2019 6.B ČJ Životní příběhy 

17.09.2019 8.AB SČJ Konkurz na místo – strategie 

17.09.2019 8.B Z 
Život obyvatel v Africe – občanské války, hladomor, náboženské 

problémy, ženská obřízka 

17.09.2019 9.B Z Problematika rasismu v rámci evropských států 

18.09.2019 8.A OV Lidská setkání 

18.09.2019 9.A OV Kulturní život – kulturní tradice 

19.09.2019 6.A ČJ Bible – kniha knih – náboženství x literatura 

19.09.2019 6.C ČJ Bible – kniha knih – náboženství x literatura 

19.09.2019 8.B Z 
Severní Amerika – původní obyvatelstvo x objevitelé (následně 

dobyvatelé), tradice, historie 

19.09.2019 9.B OV Kulturní život – kulturní tradice 

20.09.2019 6.A ČJ Národní jazyk – hrdost, péče o jazyk 

20.09.2019 6.B ČJ Národní jazyk – hrdost, péče o jazyk 

20.09.2019 6.C ČJ Národní jazyk – hrdost, péče o jazyk 

20.09.2019 8.A GV Demokratická atmosféra ve škole 

20.09.2019 9.A VZ Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity 

20.09.2019 9.A ČSP Výběr vhodné střední školy 

20.09.2019 9.B VZ Dospívání 

20.09.2019 9.B ČSP Výběr vhodné střední školy 

23.09.2020 6.C OV Rizikové formy komunikace 

23.09.2019 8.B OV Lidská setkání 

24.09.2019 6.A TH Adaptační pobyt 

24.09.2019 7.A GV Ekosystémy 

24.09.2019 8.B Z 
Střední a Jižní Amerika – původní obyvatelstvo x objevitelé (následně 

dobyvatelé), tradice, historie 

24.09.2019 9.A Z Evropa – život Evropanů 

24.09.2019 9.AB DOM Bezpečnost a hygiena provozu 

25.09.2019 6.B VZ Vztahy a pravidla – rodina, škola, vrstevnická skupina 

25.09.2019 8.A OV Lidská solidarita, pomoc v nouzi 

25.09.2019 9.A OV Kulturní hodnoty – rozdíly v kulturách, zvyklostech 

26.09.2019 6.A TH Trapas nepřežiju – div. představení o etiketě 

26.09.2019 7.B D Význam křesťanství ve středověké společnosti 

27.09.2019 7.A D Význam křesťanství ve středověké společnosti 

27.09.2019 8.A GV Žákovská samospráva tříd, školní parlamenty 

27.09.2019 8.A I Desatero bezpečného internetu 

27.09.2019 8.A I Textový editor – duševní vlastnictví, druhy licencí 
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27.09.2019 9.A I 
Vývojové trendy – výměna zařízení – nutnost nebo módní trend 

(ekologie)  

27.09.2019 9.A I Desatero bezpečného internetu 

27.09.2019 9.B VZ Vztahy ve dvojici – láska a partnerské vztahy 

30.09.2019 7.AB SH 
Rizikového chování a prevence úrazů během hodin sportovních her v 

tělocvičně a na školním hřišti 

30.09.2019 8.B OV Lidská solidarita, pomoc v nouzi 

30.09.2019 8.B I Desatero bezpečného internetu 

30.09.2019 9.AB AJ Šikana a problémy mládeže – slovní zásoba 

30.09.2019 9.AB AJ Šikana 

30.09.2019 9.B D 
28.9. – Den české státnosti, připomínka mučednické smrti sv. Václava, 

státní symboly, pojmy vražda, bratrovražda 

30.09.2019 9.B I Desatero bezpečného internetu 

04.-

30.09.2019 
7.AB VV Bezpečnost při práci v hodinách VV 

04.-

30.09.2019 
8.AB VV Bezpečnost při práci v hodinách VV 

04.-

30.09.2019 
9.AB VV Bezpečnost při práci v hodinách VV 

04.-

30.09.2019 

6.AB

C 
VV Bezpečnost při práci v hodinách VV 

05.-

30.09.2019 
7.AB ČSP Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví žáků ve cvičné kuchyňce 

05.-

30.09.2019 
7.AB ČSP První pomoc při úrazech v domácnosti 

10.-

30.09.2020 
9.AB DOM Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví žáků ve cvičné kuchyňce 

23.09 2019 9. B TH Záškoláctví 

30.9.20219 9.B I 
Vývojové trendy – výměna zařízení – nutnost nebo módní trend 

(ekologie)  

září 
6.AB

C 
 Adaptační pobyt 

září 3.-9.r.  Školní parlament 

září 7.AB NJ 
11.9.2001 – 18. výročí útoků na WTC v New Yorku a na Pentagon, 

terorismus, boj s terorismem 

září 8.AB NJ 
11.9.2001 – 18. výročí útoků na WTC v New Yorku a na Pentagon, 

terorismus, boj s terorismem 

září 9.AB NJ 
11.9.2001 – 18. výročí útoků na WTC v New Yorku a na Pentagon, 

terorismus, boj s terorismem 

říjen 

1. stupeň 

01.10.2019 3.C ČJS Vlastenectví 

02.10.2019 1.A ČJS Krizové situace, vhodná a nevhodná místa pro hru 

02.10.2019 4.A ČJS 
Den české státnosti – Je nutné za každou cenu hájit své zájmy nebo je 

někdy výhodnější domluva? 

03.10.2019 1.C TV Bezpečnost při sportování, první pomoc v podmínkách TV 
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03.10.2019 2.A ČJ Chování ke spolužákům – posmívání, ubližování… 

03.10.2019 4.AB AJ Rodina 

03.10.2019 4.B ČJ Spisovná a nespisovná slova 

03.10.2019 5.B ČJ Povahové vlastnosti – Jací jsme? 

04.10.2019 3.A ČJ Pravidla komunikace – žádost o pomoc, poděkování  

04.10.2019 4.A ČJS Pravidla pro sběr hub 

04.10.2019 5.A ČJ Úmrtí K. Gotta: osobnost, koloběh lidského života 

07.10.2019 2.A TV Plavání – pomoc tonoucímu 

07.10.2019 5.A VV Kresba nálady, pocitu, emoce: důležitost sdělení emocí 

08.10.2019 1.C ČJS Krizové situace, vhodná a nevhodná místa pro hru 

10.10.2019 4.A ČJ Omluva – intonace, postoj... 

10.10.2019 5.B TH Tolerance, odlišnost lidí 

11.10.2019 1 .A HV Rozloučení s Karlem Gottem 

11.10.2019 3.A ČJ Komunikační formy – oslovení, pozvánka, omluva, pozdrav 

11.10.2019 2.A ČJ 
Základní formy společenského styku – oslovení, pozdrav, poděkování, 

prosba… 

14.10.2019 5.B ČJ Ferda a jeho mouchy- hněv 

15.10.2019 3.C ČJ Odlišnosti mezi lidmi (zůstat sám sebou) 

16.10.2019 3.A ČJS Využití krajiny, ochrana přírody 

16.10.2019 3.C ČJS Organizace – Lékaři bez hranic 

16.10.2019 3.C TH Stravovací návyky, zdravé stravování 

17.10.2019 1.A ŠK. A. Příroda, les – přednáška 

17.10.2019 2.A ČJS 
Osvojování vhodného chování k ostatním spolužákům, zvládání vlastní 

emocionality 

21.10.2019 
3.AB

C 
AJ 

Vysvětlení pojmu rasismus v rámci procvičování otázky "Odkud 

pocházíš?" 

22.10.2019 3.C ČJS Nebezpečí při sběru hub, pomoc při otravě 

23.10.2019 1.A ČJS Vznik republiky – státní svátky 

23.10.2019 2.A ČJ 
Prevence s MěPO – dopravní značky, bezpečnost silničního provozu, 

cizí lidé… 

24.10.2019 3.A ČJ 
Možnosti neverbální komunikace – postoj těla, mimika, zrakový 

kontakt, gesta, podání ruky 

25.10.2019 1.A TH Ukliďme svět 

25.10.2019 1.C TH Ukliďme svět – projektový den, třídění odpadu 

25.10.2019 2.A ČJS Ukliďme svět – třídění odpadu, ekologie 

25.10.2019 3.A TH Projekt Ukliďme svět – znečišťování okolí – beseda 

25.10.2019 4.A 
Ukliďme 

svět 

Rekultivace krajiny – využívání přírodních zdrojů a zachování 

původních přírodních společenstev 

25.10.2019 4.B TH Celoškolní projekt Ukliďme svět – ekologie 

31.10.2019 2.A ČJ Halloween, Dušičky – tradice 

31.10.2019 4.B ČJ Komunikační a slohová výchova – omluva 

31.10.2019 
4.-6. 

roč. 
AJ Halloween 

říjen 3.-9.r.  Školní parlament 

školní družina 

říjen ŠD  Učím se, co se sluší a patří 

říjen ŠD  Cestou do školy 
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říjen ŠD  Proměny přírody 

říjen ŠD  Pečuji o svůj zevnějšek 

2. stupeň 

01.10.2019 6.A VZ Vrstevnická skupina, obec, spolek 

01.10.2019 9.A Z 
Česká republika – změna hranic související s historickým vývojem a 

politickými změnami 

02.10.2019 6.B VZ Rodina – vztahy v rodině 

02.,07.10. 

2019 
8.A OV Přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi 

02.10.2019 9.A OV Kulturní tradice u nás a ve světě 

03.10.2019 8.B Z Evropa x Asie – Eurasie – vztahy 

03.10.2019 9.B OV Kulturní tradice u nás a ve světě 

04.10.2019 6.A ČJ Zásady výslovnosti – hrdost na český jazyk 

04.10.2019 6.B ČJ Zásady výslovnosti – hrdost na český jazyk 

04.10.2019 6.C ČJ Zásady výslovnosti – hrdost na český jazyk 

04.10.2019 8.A GV Spolupráce školy se správními orgány a institucemi školy 

04.10.2019 9.A Z Česká republika v srdci Evropy – vztahy se sousedními státy 

04.10.2019 9.A VZ Vrstevnické skupiny – komunikace, ovlivnění, rizika 

04.10.2019 9.A VZ Vrstevnické skupiny – vztahy a pravidla 

04.10.2019 9.B VZ Sexuální dospívání a reprodukční zdraví 

07.10.2019 8.B OV Přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi 

08.10.2019 6.A VZ Dospívání – tělesné změny, puberta 

09.10.2019 6.B VZ Škola – vztahy a pravidla 

10.10.2019 7.B D Středověká společnost – nevolnictví 

10.10.2019 8.B Z Cestujeme po Evropě – známá místa (zážitky z prázdnin) 

11.10.2019 7.A D Středověká společnost – nevolnictví 

11.10.2019 8.A GV Úloha občana v demokratické společnosti 

11.10.2019 9.A I Web – ochrana os. údajů, nebezpečí v kyberprostoru 

11.10.2019 9.A VZ sexuální dospívání, reprodukční zdraví 

11.10.2019 9.B VZ Dospívání – duševní a společenské změny 

14.10.2019 6.C OV Rodina – vztahy ve třídě, + - 

14.10.2019 9.AB AJ Vyřízení reklamace v obchodě 

15.10.2019 6.A VZ Dospívání – duševní a společenské změny 

15.10.2019 7.A GV Voda – základní podmínka života 

15.10.2019 8.AB TV průpravná kompenzační, vyrovnávací, relaxační cvičení 

16.10.2019 6.B VZ Dětství a puberta 

16.10.2019 8.A Z Funkce a účel Evropské unie 

16.10.2019 8.A OV Mezilidské vztahy 

16.10.2019 9.A OV Prostředky masové komunikace, masmédia 

16.10.2019 9.AB AJ Šikana – prevence a obrana (autentické materiály) 

17.10.2019 6.C ČJ Pohádka – dobro x zlo 

17.10.2019 9.B OV Prostředky masové komunikace, masmédia 

18.10.2019 8.A exkurze 
Exkurze na ESOZ v Chomutově – projekt Energie pod pokličkou 

(úspora energie) 

18.10.2019 9.A ČSP Beseda k volbě povolání Úřad práce Chomutov 

18.10.2019 9.A I Ověřování informací – svoboda projevu vs. klamné informace 
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18.10.2019 9.B VZ Těhotenství a rodičovství mladistvých 

21.10.2019 6.C OV Projevy násilí ve společnosti 

21.10.2019 8.B OV Mezilidské vztahy 

21.10.2019 9.B I Ověřování informací – svoboda projevu vs. klamné informace 

22.10.2019 6.A VZ Dospívání – dětství, puberta 

22.10.2019 7.A GV Vodní zdroje v okolí Chomutova 

23.10.2019 8.A OV Konflikt 

23.10.2019 8.AB NJ Vandalismus v rámci tématu Vídeň – památky 

24.10.2019 6.C TH 
Skupinové práce, recyklace bio odpadu, kompostování, úklid v okolí 

školy, výzdoba školního vestibulu 

31.10.2019 
4.-6. 

roč. 
AJ Halloween 

31.10.2019 6.A ČJ Literární hrdina 

31.10.2019 6.C ČJ Literární hrdina 

31.10.2019 7.A Z Projevy násilí ve společnosti 

31.10.2019 7.B ČSP Úprava stolu a stolování, obsluha a chování u stolu 

31.10.2019 7.B Z Projevy násilí ve společnosti 

31.10.2019 9.AB AJ Psaní stížnosti hotelovému manažerovi – jednání s lidmi 

říjen 3.-9.r.  Školní parlament 

listopad 

1. stupeň 

01.11.2019 1.A ŠK. A. Hravě o hygieně 

01.11.2019 1.A ČJ Vysvětlení památky zesnulých 

04.11.2019 1.C TV Bezpečnost cvič. prostoru 

04.11.2019 5.B TV První pomoc 

06.11.2019 1.C TH Hygiena hravě 

11.11.2019 1.A ČJS Svátek sv. Martina – soužití lidí 

11.11.2019 2.A ČJS Houby jedlé a jedovaté 

12.11.2019 1.C ČJ, VV Beseda s A. Dudkem – hravě o bezpečnosti v pohádkách 

12.11.2019 2.A ČJ 
Beseda s ilustrátorem A. Dudkem – základní formy společenského 

styku 

12.11.2019 5.A ČJ Slohová cvičení na téma: Horoskop (charakter člověka, osobnost, …) 

14.11.2019 2.A ČJS 17. listopad, 30 let od Sametové revoluce 

14.11.2019 5.B ČJ Přátelství 

15.11.2019 1.A HV Modlitba pro Martu – Den boje za svobodu a demokracii 

15.11.2019 5.B ČJ Práce s knihou – Pachatelé dobrých skutků 

18.11.2019 5.A ČJ 30. výročí osvobození od komunismu: diskuse 

19.11.2019 3.C ČJS Výročí sametové revoluce 

21.11.2019 
3.AB

C 
AJ Recyklace materiálů, ohleduplnost k živ. prostředí 

21.11.2019 3.C ČJ Soudržnost  

22.11.2019 5.AB AJ Moje rodina 

22.11.2019 5.B TH Charitativní akce – Krabice od bot 

25.11.2019 1.C TH Povídání o šikaně, násilí a rasismu. Opakování třídních pravidel 

26.11.2019 2.A TV Zásady jednání a chování fair play 

27.11.2019 1.A ŠK. A. Lesní pedagogika 
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27.11.2019 2.A ČJ Užívání sprostých slov a vulgárních výrazů  

27.11.2019 3.C ČJ Náš domov, naše vlast 

28.11.2019 2.A ČJS Ovoce a zelenina – alergie, uchovávání potravin 

listopad 3.-9.r.  Školní parlament 

školní družina 

listopad ŠD  Jsem společenský 

listopad ŠD  Znám své okolí a místo kde bydlím 

listopad ŠD  Zjišťuji jak a proč příroda odpočívá 

listopad ŠD  Chráním sebe i ostatní 

2. stupeň 

01.11.2019 9.A VZ Těhotenství 

01.11.2019 9.A I Úpravy multimediálních souborů – duševní vlastnictví 

01.11.2019 9.B VZ Poruchy pohlavní identity 

04.11.2019 8.B OV Konflikt 

04.11.2019 9.B D 
pojem fašismus a všechny jeho konotace, jeho vznik a tvůrce, fašismus 

jako forma vlády v Itálii od 20. let 20. stol.  

05.11.2019 6.A VZ Výživa a zdraví – zásady zdravého stravování 

05.11.2019 6.B ČJ Pohádka – dobro x zlo 

05.11.2019 7.A GV Globální problémy planety 

05.11.2019 9.A Z Krizové situace – záplavy 

05.11.2019 9.B D expanze Itálie před 2. sv. v., vyvražďovací válka v Habeši 

06.11.2019 6.B VZ Dospívání – duševní a společenské změny 

06.11.2019 8.B  Výstava Vzdělávání 2020 – výběr vhodné školy 

07.11.2019 6.A TH Divadlo Rozmanitostí Most 

07.11.2019 6.C TH Společná cesta vlakem, Divadlo Rozmanitostí Most – Vango 

07.11.2019 7.A Z Rasismus 

07.11.2019 7.B Z Rasismus 

07.11.2019 9.B OV Co udělá majetek s člověkem? 

08.11.2019 9.A VZ Poruchy pohlavní identity 

08.11.2019 9.B VZ Vliv vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví 

08.11.2019 9.B I Úpravy multimediálních souborů – duševní vlastnictví 

11.11.2019 6.C OV Šikana 

11.11.2019 8.B OV Řešení konfliktu 

11.11.2019 9.AB AJ Volba povolání 

11.11.2019 9.AB TV Prevence a korekce jednostranného zatížení 

11.11.2019 9.B D 

Výmarská republika, obří bída v Německu po 1. sv. v., ztráta úcty 

Němců k Vým. rep., ponížené Německo versailleským systémem, 

objevení extremistů, Hitlerův nacismus, podíl mocností (hl. F a VB) na 

"vyrobení" Hitlerova Německa obřími sankcemi, reparacemi, 

ponížením. Vyvstává otázka: dalo se předejít Hitlerovu "vyrobení"? 

Obří inflace v N. – 1 dolar = 4,2 bil. Marek, vysvětlení pojmu inflace 

12.11.2019 6.A VZ Pitný režim, výživa 

12.11.2019 7.A GV Půda, rekultivace půdy 

12.11.2019 9.B D nacismus v Německu – německá forma pojetí fašismu 

13.11.2019 6.B VZ Výživa a zdraví, pitný režim 

13.11.2019 8.A OV Řešení konfliktu 
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14.11.2019 6.A ČJ Historie v literatuře – hrdost na naši historii 

14.11.2019 6.C ČJ Historie v literatuře – hrdost na naši historii 

14.11.2019 7.B ČSP Bezpečnost a hygiena provozu 

14.11.2019 8.A Z Vodstvo Evropy – znečištění řek, jezer, moří 

15.11.2019 9.A VZ Tělesná a duševní hygiena, denní režim 

15.11.2019 9.B VZ Tělesná a duševní hygiena, denní režim 

18.11.2019 8.B OV Projevy chování, rozdíly v prožívání 

18.11.2019 8.B I Hardware – vliv počítačů a mobilních zařízení na zdraví člověka 

18.11.2019 9.B D 
konec Výmarské rep., nástup Hitlera, jeho protiakce proti odpůrcům, 

komunistům, socialistům, Židům, Romům 

19.11.2019 6.A VZ Vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví 

19.11.2019 7.A GV Skleníkový efekt, kvalita ovzduší 

19.11.2019 8.B Z Západní Evropa – tradice, zvyklosti, náboženská a rasová tolerance 

19.11.2019 9.A Z Krizové situace – sesuvy půdy 

19.11.2019 9.AB NJ Problematika multikulturalismu – rizikové faktory 

19.11.2019 9.B D 
zhoubná Hitlerova ideologie, nacistické symboly, strana NSDAP, 

gestapo, SS, Mein Kampf 

19.11.2019 9.B Z 
Problematika sucha v rámci tématu "Fauna a flóra ČR" chování při 

požáru 

20.11.2019 6.B VZ Vliv životních podmínek a stravování na zdraví 

20.11.2019 8.A OV Projevy chování, rozdíly v prožívání 

20.11.2019 9.AB NJ 
Pojem antisemitismu v rámci tématu památná místa v Berlíně, násilí ve 

společnosti 

21.11.2019 8.A Z Demografie Evropy – otázka přistěhovalectví (uprchlíci, žádost o azyl) 

21.11.2019 8.A exkurze Únik z totality aneb Listopad 89 na Chomutovsku – život za totality 

21.11.2019 9.AB AJ Thanksgiving Day – reálie USA 

22.11.2019 8.A I Hardware – vliv počítačů a mobilních zařízení na zdraví člověka 

22.11.2019 9.B I Počítačové licence – počítačové pirátství, duševní vlastnictví 

25.11.2019 7.AB AJ Úvahy o životě v budoucnosti (ekologie, multikulturní společnost) 

25.11.2019 8.B OV Osobnost, podobnost a odlišnost lidí 

25. a 

26.11.2019 
9.B D 

Hitlerovy přípravy na válku, proč za ním Němci šli? Snížil 

nezaměstnanost téměř na 0, dal lidem práci, tedy chleba, budoval 

železnice, dálnice (ale pro válku!!!) 

26.11.2019 6.A VZ Poruchy příjmu potravy 

26.11.2019 9.A Z Ochrana přírody 

27.11.2019 8.A Z Ekologické následky těžby nerostných surovin v Evropě 

27.11.2019 8.A OV Osobnost, podobnost a odlišnost lidí 

27.11.2019 9.AB AJ Sjednání schůzky – pravidla společenského chování  

28.11.2019 6.A VV Návštěva školní galerie, estetika, hodnocení 

28.11.2019 6.B TV Relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení 

28.11.2019 6.C TH Spaní ve škole, společné aktivity, hry, stezka odvahy a příprava večeře 

28.11.2019 8.B Z Jižní Evropa – tradice, zvyklosti, náboženská a rasová tolerance 

29.11.2019 6.B VV Návštěva školní galerie, estetika, hodnocení 

29.11.2019 7.B VV Návštěva školní galerie, estetika, hodnocení 

29.11.2019 9.A ČSP Jaký jsem? 

29.11.2019 9.A Z Česká republika – majorita, minority, vztahy mezi nimi 
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29.11.2019 9.A I Počítačové licence – počítačové pirátství, duševní vlastnictví 

29.11.2019 9.B VZ Přenosné choroby 

29.11.2019 9.B ČSP Jaký jsem? 

listopad 3.-9.r.  Školní parlament 

prosinec     

1. stupeň     

03.12.2019 4.B ČJS Orientace v krajině 

05.12.2019 2.A ČJS Osobní bezpečí, dopravní výchova 

05.12.2019 4.A ČJ Lidové zvyky – pověst o sv. Mikuláši – dobročinnost 

05.12.2019 4.B TV Rozvoj různých forem pohyblivosti a jejich praktické využití 

06.12.2019 4.B ČJS Vzájemné vztahy mezi organismy 

06.12.2019 5.B TV Mikulášské skotačení – upevňování vztahů  

09.12.2019 5.B AJ Vánoce anglicky mluvících zemí – tradice, multikulturalita 

10.12.2019 1.C ČJ, ČJS Staročeské Vánoce – zvyky a tradice 

10.12.2019 1.C VV, PČ Vánoční tvořivá dílna pro děti a rodiče 

11.12.2019 1.C TH Spolupráce s MŠ Palachova – společné tvoření vánočních ozdob 

12.12.2019 2.A ČJS Základy neverbální komunikace – zrakový kontakt, podání ruky 

12.12.2019 3.A ČJ Literární pojmy – divadlo, hlediště, jeviště, herec, kulisy… 

13.12.2019 5.B ČJ Kniha Neviditelný Vítek – šikana 

16.12.2019 1.C TH Připomenutí pravidel chováni ve třídě, o přestávce 

16.12.2019 2.A ČJS Etické zásady, ohleduplnost, chování lidí, soužití a vztahy mezi nimi 

16.12.2019 3.A ČJ Chování v divadle, sváteční oblečení… 

16.12.2019 5.A ČJ Vánoční přání – poselství do nadcházejícího roku 

16.12.2019 5.B TV Olympijské symboly 

17.12.2019 2.A ČJ Vánoční tradice, příprava dárků pro druhé 

17.12.2019 3.C ČJS Hospodaření s penězi, rodinný rozpočet 

17.12.2019 2.A TV Chování fair play, pomoc ostatním 

17.12.2019 5.B ČJ Vzájemná tolerance, neposmívání se, uznávání rozdílů 

18.12.2019 3.A ČJS Vánoční zvyky a tradice, svátky, proč se slaví Vánoce 

18.12.2019 4.A ČJ Bajka – význam tohoto typu literatury (hledání poučení) 

19.12.2019 2.A ČJS Divadlo – chování, vhodné oblečení 

19.12.2019 3.C ČJS Vánoční tradice 

20.12.2019 1.C TH Vánoce – zvyky a tradice. Vánoční besídka 

20.12.2019 2.A PČ Základy stolování 

20.12.2019 3.A TH Vánoční koledy, nadílka, výroba dárečku 

20.12.2019 4.A TH Lidové tradice a zvyky. Co mám rád na svém kamarádovi? 

20.12.2019 5.A TH Vánoce – zvyky, tradice, láska, rodina 

20.12.2019 5.B TH Vánoční besídka, upevňování vztahů v kolektivu 

prosinec 4.A  Účast na projektu Krabice od bot 

prosinec 4.A  Psaní pěkných vzkazů spolužákům jako alternativa "sladkého" 

adventního kalendáře 

prosinec 3.-9.r. AJ Vánoční tradice 

prosinec 3.-9.r.  Školní parlament 

školní družina 

prosinec ŠD  Kultura, společnost a společenský život 
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prosinec ŠD  Ctím tradice a zvyklosti 

prosinec ŠD  Rok končí, časy a věci se mění 

2. stupeň 

02.12.2019 6.B ČJ Dodržování bezpečnosti práce při pracovním postupu 

02.12.2019 8.B VV Návštěva školní galerie, estetika, hodnocení, pozorování 

02.12.2019 8.B OV Myšlení, jednání, temperament 

02.12.2019 9.A VV Návštěva školní galerie, estetika, hodnocení, pozorování 

03.12.2019 6.C ČJ Dodržování bezpečnosti práce při pracovním postupu 

03.12.2019 7.A GV Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

04.12.2019 6.A ČJ Dodržování bezpečnosti práce při pracovním postupu 

04.12.2019 8.A OV Myšlení, jednání, temperament 

04.12.2019 9.A OV Hospodaření – peníze 

05.12.2019 8.A školní akce 
Zeměpisný dokument o Íránu – kulturní rozmanitost, náboženská 

tolerance 

05.12.2019 8.B Z Svět kolem nás – Írán – zahalená krása – prevence intolerance 

05.12.2019 9.B OV Hospodaření – peníze 

06.12.2019 8.A GV Občan jako odpovědný člen společnosti 

06.12.2019 9.A Z Život ve městě x na vesnici +- 

09.12.2019 7.B AJ Vánoce anglicky mluvících zemí – tradice, multikulturalita 

09.12.2019 8.AB AJ Vánoce anglicky mluvících zemí – tradice, multikulturalita 

09.12.2019 8.B  Praha – Muzeum čokolády – orientace ve městě, historická místa, 

spolupráce v týmu 

09.12.2019 
9.AB

C 
AJ Vánoce anglicky mluvících zemí – tradice, multikulturalita 

10.12.2019 
6.AB

C 
AJ Vánoce anglicky mluvících zemí – tradice, multikulturalita 

10.12.2019 6.B ČJ Pověst – selekce informací (fakta x fikce) 

10.12.2019 8.AB SČJ Webové stránky – vhodné a nevhodné informace 

11.12.2019 6.A TH Exkurze Praha 

11.12.2019 6.C TH 
Třídní výlet do MUZEA ČOKOLÁDY Choco-Story v Praze a 

MUZEA VOSKOVÝCH FIGURÍN, staroměstské náměstí 

11.12.2019 8.A Z Jižní Evropa – multikulturní společnost, náboženská tolerance 

11.12.2019 9.A OV Finanční gramotnost, nebezpečí úvěrů 

11.12.2019 9.AB NJ Problematika záškoláctví  

12.12.2019 6.A ČJ Pověst – selekce informací (fakta x fikce) 

12.12.2019 6.C ČJ Pověst – selekce informací (fakta x fikce) 

12.12.2019 7.B D Kulturní přínos Byzantské říše – kulturní rozmanitost 

12.12.2019 9.B OV Hospodaření domácnosti, rodinný rozpočet 

13.12.2019 7.A D Kulturní přínos Byzantské říše – kulturní rozmanitost 

13.12.2019 7.AB TV Zdravotně orientovaná zdatnost a její rozvoj 

13.12.2019 8.A GV Demokratické způsoby řešení konfliktů v osobním i školním životě 

13.12.2019 9.A VZ Přenosné choroby – ochrana, přenos nákaz, prevence 

13.12.2019 9.A ČSP Asertivní chování 

13.12.2019 9.A Z Pravidla chování v dopravním prostředku 

13.12.2019 9.B ČSP Asertivní chování 

16.12.2019 8.B OV Osobnost – schopnosti, charakter, vůle 
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18.12.2019 8.A OV Vnitřní svět člověka 

18.12.2019 9.AB TV První pomoc při TV a sportu v různém prostředí 

19.12.2019 6.A TH Spaní ve škole 

19.12.2019 8.A Z Severní Evropa – životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj 

20.12.2019 6.C TH Vánočně sportovní den, vánoční besídka,  

20.12.2019 8.B  Aktivity s vánoční tematikou – spolupráce skupin 

prosinec 
3.-

9.roč. 
AJ Vánoční tradice 

prosinec 3.-9.r.  Školní parlament 

leden     

první stupeň 

06.01.2020 1.A ČJS Soužití lidí – Tři králové 

06.01.2020 4.A ČJ Tříkrálová sbírka – dobročinnost a její potřebnost 

06.01.2020 5.A ČJ Tři králové – poselství 

07.01.2020 3.C ČJS Rozdíly mezi lidmi, šikana 

08.01.2020 3.C ČJ Novoroční předsevzetí, zdravý životní styl 

09.01.2020 2.A ČJS Osobní bezpečí, rodina 

09.01.2020 4.B TV Uklidnění po zátěži 

09.01.2020 5.A ČJ Předsevzetí do nového roku 

10.01.2020 1.C TH 
Povídání o jedinečnosti člověka – rasismus, xenofogie (reakce na 

chování A. Ch. Ve třídě) 

10.01.2020 3.A ČJ Literární pojmy – ilustrátor, ilustrace, dětští ilustrátoři 

14.01.2020 2.A ČJS Základy společenského chování 

15.01.2020 3.A ČJS 
Lidské tělo, lidské smysly, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, 

základy lidské reprodukce 

15.01.2020 4.A ČJS Svatý Václav – patron naší země, důvod jeho svatořečení 

16.01.2020 1.C ČJ Beseda v dětském oddělení knihovny – Úvodní beseda o knihovně 

16.01.2020 2.A TV Hejtmanův pohár – fair play, soudržnost, spolupráce 

17.01.2020 4.B ČJS Péče o domácí zvířata 

20.01.2020 2.A ČJS Zimní sporty – bezpečnost, vybavení, úrazy 

20.01.2020 3.A ČJS Zdravý životní styl, vhodná skladba stravy, pitný režim 

20.01.2020 5.B AJ Zdravá a nezdravá strava, poruchy příjmů potravy 

21.01.2020 3.C ČJS Prevence úrazů 

22.01.2020 3.C TV Ponižování spolužáka, sourozence…jak řešit situaci lépe 

23.01.2020 5.B TV Hejtmanův pohár 

24.01.2020 1.A ŠK. A. Chomutovská knihovna – celostátní projekt: Už jsem čtenář 2019/2020 

24.01.2020 1.C TH Sebehodnocení žáků v 1. pololetí 

24.01.2020 4.A ČJS Potravní řetězce a rovnováha v přírodě, nevhodné zásahy lidí 

24.01.2020 4.B ČJS Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – odpovědnost lidí 

24.01.2020 5.B TH Řešení schovávání aktovek na toalety 

27.01.2020 3.A ČJS Správná výživa, výběr a způsoby uchování potravin 

28.01.2020 3.C ČJS Správná výživa 

29.01.2020 1.A ŠK. A. Retrohrátky 

29.01.2020 3.C TV Sportovní chování 

29.01.2020 5.B I Komunikace přes internet – pravidla bezpečnosti 
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30.01.2020 4.A ČJS Péče o domácí zvířata, zodpovědnost za ně 

30.01.2020 4.A TH 
Školní řád – opětovné připomenutí pravidel a nutnost jejich 

dodržování, odpovědnost za své činy 

leden 3.-9.r.  Školní parlament 

školní družina 

leden ŠD  Rodina, spolužáci, kamarádi 

leden ŠD  Vím, kam patřím a kde žiji 

leden ŠD  Pomáhám přírodě odpočívat 

leden ŠD  Zdravý životní styl 

druhý stupeň 

06.01.2020 6.B ČJ Jaký jsem a nejsem? 

06.01.2020 7.B D Arabská říše a islám – kulturní a náboženská rozmanitost 

06.01.2020 8.B OV Vnitřní svět člověka 

06.01.2020 8.B I Software – počítačové pirátství, duševní vlastnictví 

06.01.2020 9.A D 
Seznámení s pojmy genocida, holokaust, šoa, zločiny proti lidskosti a 

historickými událostmi, které jsou takto definovány 

07.01.2020 6.C ČJ Jaký jsem a nejsem? 

07.01.2020 7.A D Arabská říše a islám – kulturní a náboženská rozmanitost 

07.01.2020 8.AB SČJ Pravidla diskuse – jsem schopný přijmout v klidu názor druhého  

07.01.2020 8.B Z Jižní Evropa – tradice, zvyklosti, náboženská a rasová tolerance 

08.01.2020 6.A ČJ Jaký jsem a nejsem? 

08.01.2020 6.B VZ Tělesná a duševní hygiena, odpočinek 

08.01.2020 8.A OV Sebepoznání, sebepojetí, sebereflexe 

09.01.2020 9.B Př Rizika přírodních katastrof 

10.01.2020 9.A VZ Ochrana před chronickými nemocemi a úrazy 

13.01.2020 7.B D Přínos arabské kultury světu 

13.01.2020 8.B OV Sebepoznání, sebepojetí, sebereflexe 

14.01.2020 8.B Z Střední Evropa – tradice, zvyklosti, náboženská a rasová tolerance 

15.01.2020 6.B VZ Pohybový režim, otužování 

17.01.2020 7.A D Přínos arabské kultury světu 

17.01.2020 9.A VZ Pohlavní choroby, autodestruktivní závislosti 

20.01.2020 6.C OV Ochrana kulturních památek, vandalismus 

20.01.2020 7.B AJ Zdravá a nezdravá strava, poruchy příjmů potravy 

20.01.2020 8.AB AJ Zdravá a nezdravá strava, poruchy příjmů potravy 

20.01.2020 
9.AB

C 
AJ Zdravá a nezdravá strava, poruchy příjmů potravy 

21.01.2020 
6.AB

C 
AJ Zdravá a nezdravá strava, poruchy příjmů potravy 

21.01.2020 7.B GV Ekologické problémy 

22.01.2020 6.B VZ Přenosné choroby 

22.01.2020 8.A OV Osobní rozvoj 

23.01.2020 7.B Z Rizika přírodních katastrof – správné chování  

24.01.2019 7.AB AJ Přírodní katastrofy 

24.01.2020 8.A I Software – počítačové pirátství, duševní vlastnictví 

24.01.2020 8.B Z Východní Evropa – tradice, zvyklosti, náboženská a rasová tolerance 
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24.01.2020 9.A VZ Ochrana před přenosnými chorobami 

24.01.2020 9.A Z Praha – nástrahy velkoměsta 

27.01.2020 6.C OV Xenofobní chování 

27.01.2020 7.A Z Rizika přírodních katastrof – správné chování  

27.01.2020 
8.AB, 

9.A 
D Mezinárodní den památky obětí holokaustu 

27.01.2020 8.B OV Osobní rozvoj 

28.01.2020 7.AB AJ Přírodní katastrofy – chování v rizikových situacích  

29.01.2020 6.B VZ Vliv sportu na zdraví 

29.01.2020 8.A OV Motivace, vůle, hodnoty 

29.01.2020 9.AB AJ Příroda a životní prostředí – práce s textem Supervolcano 

30.01.2019 8.AB AJ Zdravý jídelníček 

leden 3.-9.r.  Školní parlament 

únor     

první stupeň 

06.02.2020 5.A ČJ Třídní kolo v recitaci (samostatnost, tolerance, poslech, povzbuzení 

10.02.2020 1.A ČJS Péče o zdraví 

10.02.2020 2.A ČJS Právo a spravedlnost, soužití lidí 

10.02.2020 5.B TV Jednání fair play 

11.02.2020 1.C ČJS Lidské tělo – hygiena 

11.02.2020 3.C ČJS Čím budu, zájmy, koníčky, trávení volného času 

13.02.2020 3.A ČJ Co je pohádka? Vypravování – Jak se zamotaly pohádky 

13.02.2020 3.C ČJS Charitativní činnost, pomoc starým lidem 

13.02.2020 4.B PČ 
Tvořivost v mezilidských vztazích – vytváření prožitků radosti pro 

druhé 

13.02.2020 5.A ČJ Můj literární hrdina: kladné vlastnosti 

14.02.2020 4.B ČJS Jedovaté rostliny, nebezpeční živočichové v okolí lidských obydlí 

14.02.2020 5.B TV Hejtmanův pohár 

17.02.2020 2.A ČJ Základy společenského chování 

17.02.2020 
3.AB

C 
AJ Bezpečnost na silnici 

17.02.2020 3.C TH Ohleduplnost ke spolužákům 

17.02.2020 4.B ČJ 
Bezpečná komunikace na sociálních sítích – komunikační a slohová 

výchova 

18.02.2020 1.C ČJS Lidské tělo – zdravá strava 

18.02.2020 2.A TV Hejtmanův pohár – fair play, soudržnost, spolupráce 

19.02.2020 1.A ČJS Doprava ve městě, rizika 

19.02.2020 1.C TH Zápis nanečisto pro MŠ (spolupráce školáka a předškoláka) 

19.02.2020 3.A ČJS Živá a neživá příroda, podmínky pro život 

20.02.2020 
3.AB

C 
AJ Bezpečnost na silnici 

20.02.2020 
4.AB

C 
AJ Britské svátky a tradice 

20.02.2020 4.B TV 
Zdroje informací o pohybových činnostech – škola, zájmové útvary, 

internet 

21.02.2020 4.B ČJS Jedovaté houby a rostliny v lese 

24.02.2020 2.A ČJS Úrazy, nemoc – prevence 

24.02.2020 5.B ČJS Zdravý životní styl, jídelníček, hygiena... 



49 

 

24.02.2020 5.B AJ Prevence před šířením virů, hygienická pravidla 

25.02.2020 5.B ČJ Práce s textem, vztahy ve škole 

26.02.2020 1.A ČJS Naše tradice – masopust 

26.02.2020 1.C ČJS Třídění odpadu 

26.02.2020 3.C ČJ Dopis spolužačce  

27.02.2020 1.C TH Připomenutí třídních pravidel a šk. řádu – nekázeň chlapců na toaletách 

27.02.2020 3.A TH Lež, krádež, osočování druhých versus kamarádství, pomoc, přátelství 

28.02.2020 3.C TH Najdi něco dobrého na spolužákovi a pochval ho. 

28.02.2020 4.B ČJS Škodlivé organismy 

únor 3.-9.r.  Školní parlament 

školní družina 

únor ŠD  Vím, co je spolupráce, porozumění, tolerance 

únor ŠD  Bezpečnost mého domova 

únor ŠD  Přírodní koloběh 

únor ŠD  Všechno má svůj čas 

druhý stupeň 

10.02.2020 7.B D Velká Morava – cyrilometodějská mise – kulturní přínos 

10.02.2020 9.B D 

2. sv. v. – válka v Evropě, změny hranic ještě před válkou (anšlus 

Rakouska, mnichovský diktát – zabrání Sudet, březen 39 – protektorát, 

zánik Československa, něm. expanze do r. 1941, útok na Polsko a 

Skandinávii, statečnost Dánů, kteří za 1 noc evakuovali skoro všechny 

Židy do Švédska – záchrana před Hitlerem), postava Dr. Emila Háchy 

– tragická postava, slušný člověk, sebeobětoval se 

10.02.2020 8.B OV Motivace, vůle, hodnoty 

11.02.2020 7.A D Velká Morava – cyrilometodějská mise – kulturní přínos 

12.02.2020 6.B VZ Stmelovací aktivity, utužování kolektivu 

12.02.2020 8.A OV Osobní kázeň při seberozvoji 

12.02.2020 9.AB AJ Kvíz o přežití v krizových situacích 

13.02.2020 6.A ČJ Můj literární hrdina 

13.02.2020 6.C ČJ Můj literární hrdina 

14.02.2020 8.A I Viry – zneužívání dat, ochrana os. údajů 

14.02.2020 9.A VZ Reklama – manipulativní, vliv reklamy 

14.02.2020 9.A ČSP Týmové práce 

14.02.2020 9.B ČSP Týmové práce 

14.02.2020 9.B D 

Útok Hitlera na Francii a Velkou Británii, obsazení Beneluxu, 

naplňování Hitlerových ďábelských plánů, kolaborantská vláda ve 

Vichy, rozdělení Francie na okupovanou a loutkový stát s vládou ve 

Vichy, postavení Španělska v době 2.sv.v. – neutralita (po krvavé 

občanské válce) 

17.02.2020 9.AB AJ Varování a rady  

17.02.2020 9.B D 
Útok na Balkán, napadení SSSR Hitlerem, porušení paktu o neútočení 

– je etické a morální a vůbec správné porušovat dohody? 

18.02.2020 7.B GV Ekosystémy – rozdělení, ochrana 

19.02.2020 6.B VZ Stres – rizika, vliv na zdraví 

19.02.2020 9.A OV Orgány právní ochrany a sankce, které ukládají 

19.02.2020 9.AB AJ Porozumění varovným nápisům a cedulím v cizím jazyce 
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20.02.2020 8.B Z 
Jihovýchodní Evropa – tradice, zvyklosti, náboženská a rasová 

tolerance 

20.02.2020 9.B OV Orgány právní ochrany a sankce, které ukládají 

21.02.2020 9.A VZ Mimořádné situace – ochrana člověka, varovný signál a způsoby 

21.02.2020 9.A ČSP Týmové práce 

21.02.2020 9.B ČSP Týmové práce 

21.02.2020 9.B D 

Válka se SSSR, průběh bojů v Sovětském svazu – šílené utrpení jak 

sovětského lidu, tak ale i německých vojáků, vlastenecká válka SSSR 

proti Hitlerovi  

24.02.2020 9.AB AJ Varování a rady v nebezpečných situacích 

24.02.2020 7.B AJ Prevence před šířením virů, hygienická pravidla 

24.02.2020 8.AB AJ Prevence před šířením virů, hygienická pravidla 

24.02.2020 
9.AB

C 
AJ Prevence před šířením virů, hygienická pravidla 

24.02.2020 9.B D 

Připomínka komunistického puče vedeného K. Gottwaldem v únoru 

1948 – tzv. Vítězný únor znamenal pro naši zemi 40 let odporné 

komunistické totality, život ve strachu a ve lži, jedno z nejodpornějších 

období naší země 

24.02.2020 9.B D 

Obrat ve válce, VVV žene Hitlera ze SSSR, proč pobaltské země 

Hitlera vítaly, proč tak nenáviděly Stalina – otřesné krutosti páchané 

Stalinem nejen v pobaltských státech, srovnání komunistické a 

nacistické propagandy  

25.02.2020 
6.AB

C 
AJ Prevence před šířením virů, hygienická pravidla 

25.02.2020 8.AB TV První pomoc při TV a sportu v různém prostředí 

25.02.2020 8.B Z Evropa – tradice, významné osobnosti 

26.02.2020 6.AB AJ Zdravá výživa 

26.02.2020 6.B VZ Chronické choroby – ochrana, prevence 

26.02.2020 8.A AJ 
Státy Evropy – památná místa a památky – význam organizace 

UNESCO 

27.02.2020 9.AB AJ Moderní technologie – nebezpečí internetu 

28.02.2020 9.A VZ Trestná činnost, doping ve sportu  

28.02.2020 9.B D 

Koordinace postupu Spojenců, nejvýznamnější konference, důležitost 

spolupráce, byť mezi nepřáteli, k poražení Hitlera (VB, USA – se 

SSSR), úloha Winstona Churchilla, osobnosti generálů Eisenhowera a 

Montgomeryho 

únor 9.B TH Vandalismus, vztahy ž-ž (mladší x starší) 

únor 3.-9.r.  Školní parlament 

březen 

první stupeň 

02.03.2020 5.A PČ Mezinárodní den žen: výroba květiny 

03.03.2020 5.AB exkurze Dokument V síti – prevence před sexuálními predátory v kyberprostoru 

10.03.2020 5.A ČJ Poučení o prevenci před nákazou Koronavirem: beseda 

od 

11.03.2020 

1.AB

C, 

2.AB, 

3.AB

C, 

4.AB, 

5.AB 

TH 
Pravidelné třídnické hodiny – stmelování žáků, pomoc při distanční 

výuce, psychická podpora při domácí výuce 

od 1/2 

března 
2.B TH Příběh – Boj s drakem Koronem 
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od 1/2 

března 
2.B TH 

Co je Koronavirus a Covid – 19? Správná hygiena mytí rukou, ochrana 

vlastního zdraví, svojí rouškou chráním tebe, tvoje rouška chrání mě 

březen 3.-9.r.  Školní parlament 

školní družina 

březen ŠD  Pozoruji přírodní proměny 

březen ŠD  Pečuji o sebe a své okolí 

druhý stupeň 

02.03.2020  VV 

Zahájení soutěže Nezapomeneme – téma 2. světová válka, Holokaust – 

účastní se vybraní žáci 8. a 9. ročníků. Celkem bylo odesláno 9 

obrázků do krajského kola a 8 z nich postoupilo do celorepublikového 

kola. K této akci se odehrává několik doprovodných akcí. Díla, která 

postoupila do celorepublikového kola budou vystavena na Pražském 

hradě (vernisáž počátkem září 2020) a jejich kopie budou vystaveny v 

galerii Lurago v Chomutově 6. 9. 2020 (vernisáž kam jsou pozvaní 

všichni účastníci), kde budou k této příležitosti předávána 

vyznamenání válečným veteránům. 

03.03.2020 

6.AB

C, 

7.AB, 

8.AB, 

9.AB 

prevence Dokument V síti – prevence před sexuálními predátory v kyberprostoru 

03.03.2020 8.AB SČJ Korektnost v novinařině 

03.03.2020 8.B Z Obyvatelstvo – náhled na migranty 

04.03.2020 9.AB AJ Média 

05.03.2020 7.B ČSP Nebezpečí při práci se dřevem 

05.03.2020 8.A soutěž 
Vybraní žáci soutěž – Nebojím se poskytnout první pomoc. Pořádá 

ESOZ – Celkové umístění 2. místo 

05.03.2020 
8.AB,

9.AB 
D Exkurze – Památník Terezín 

06.03.2020 
8.AB, 

9.A 
ČJ Reflexe – exkurze  

09.03.2020 6.B ČJ Dopis kamarádovi 

09.03.2020 7.AB AJ Dotaz na cestu v cizím jazyce (řešení krizové situace v zahraničí) 

březen 9.B D 

 Atentát na Heydricha, heydrichiáda, je možné schvalovat atentát na 

tyrana a lidskou zrůdu? Dopad atentátu na obyvatele protektorátu, 

vypálení Lidic a Ležáků, osud žen, mužů a dětí, solidarita států, dodnes 

v Americe názvy obcí dle zdecimovaných obcí. Téma zrady výsadkáře 

Čurdy, znectění svaté půdy (kostel Cyrila a Metoděje v Praze) při akci 

proti výsadkářům apod.  

březen 9.B D 

Osvobozování protektorátu – průběh, proč pro nás špatně – že se 

generál Patton zastavil před demarkační linií, sféra Stalinova vlivu = 

další zkáza pro naši zemi 

březen 9.B D 
Židé a Romové v protektorátu, jejich osud, připomínka koncentr. 

tábora v Letech u Písku, dodnes nevyřešená kauza řádné piety  

březen 9.B D 
Chování našich obyvatel za protektorátu, pojem kolaborace, 

kolaborant, mrtví brouci, hrdinové 

březen 9.B D 

Poválečné dějiny: Postupimská konference, rozdělení Evropy, 

potrestání vál. zločinců, norimberský proces, hon na nacisty (Simon 

Wiesenthal), potrestání největšího úlovku – Adolfa Eichmana, 

nedostižení zrůdy zrůd - "Anděla smrti" – Josefa Mengeleho, zrůdnost 

konání tohoto německého samozvaného doktora.  
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březen 9.B D 

vznik OSN, důležitost této mezin. org., řešení otázky: Je všemocná? 

Pomohla např. Ukrajincům při řešení anexe Krymu? Pomáhá např. 

obyvatelům S Koreje, utiskovaným zrůdným totalitním režimem?  

březen 9.B D 

Studená válka, její 4 fáze, počátky, Churchillův projev, pojmy: železná 

opona, studená válka, V a Z blok, supervelmoci, rozdělení světa, 

Trumanova doktrína, Marshallův plán, proč je škoda, že jsme jej 

nesměli na příkaz Stalina přijmout – dopad železné opony na evropské 

národy a potažmo svět  

březen 9.B D 

Poválečné dějiny = nedávno, z nich nyní vycházíme, zpovídáme 

babičky, dědečky, rodiče, vycházíme z jejich vzpomínek, hledáme 

odpovědi na otázky z doby poválečné a z doby komunistické totality, 

pamětníci, paměť národa 

březen 8.B z Náboženství – otázka víry, nebezpečí fundamentalismu 

březen 9.B D 
Vznik NATO, proč je pro nás důležité, že jsme již také 20 let členy, 1. 

berlínská krize, rozdělení Německa 

Od 

11.03.2020 

6.AB

C, 

7.AB, 

8.AB, 

9.AB 

TH 
Pravidelné třídnické hodiny – stmelování žáků, pomoc při distanční 

výuce, psychická podpora při domácí výuce 

březen 3.-9.r.  Školní parlament 

školní družina 

duben ŠD  Nejsme všichni stejní, ale umíme spolu žít 

duben ŠD  Doprava a dopravní obslužnost 

duben ŠD  Příroda a ekologie 

duben ŠD  Trápení a problémy mají svá řešení 

druhý stupeň 

duben 9.B D Berlínská krize a rozdělení Německa po válce 

duben 9.B D Vývoj v Číně od zániku císařství – komunistický stát, totalita v Číně 

duben 9.B D Válka v Koreji, 2. fáze studené války (1953 – 1960) 

duben 9.B D Smrt Stalina, Chruščov, suezská krize, Rakouská státní smlouva 

duben 8.B Z Život ve městě a na vesnici 

duben 9.B D 

Stavba berlínské zdi, 2. berlínská krize, 3. fáze studené války, karibská 

krize – hrozba 3. sv. v. = atomové války!!! Důsledky karibské krize pro 

Chruščova (sesazen) a pro Kennedyho (atentát) 

květen     

první stupeň 

04.05.2020 2.B ČJ, ČJS Jaro v lese 

07.05.2020 2.B ČJ, ČJS Jaro u vody 

07.05.2020 2.B ČJS 8.5. Den osvobození 

07.05.2020 2.B ČJ, ČJS Osoba Adolfa Hitlera 

07.05.2020 2.B ČJS Druhá květnová neděle – Den matek 

07.05.2020 2.B ČJ, ČJS Projektový den – Moje maminka 

11.05.2020 2.B ČJ, ČJS Jaro u vody – živočichové u vody 

11.05.2020 2.B ČJS Mlok, čolek, rak – chránění živočichové 

12.05.2020 2.B ČJ, ČJS Ledoví muži – Pankrác, Servác, Bonifác 

13.05.2020 2.B M, ČJS Orientace v čase – hodiny, jednotky času 
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14.05.2020 2.B ČJ, ČJS Jedovaté pokojové rostliny 

14.05.2020 2.B ČJ, ČJS Domácí rozmnožování pokojové rostliny 

15.05.2020 2.B ČJ Pranostika – Žofie 

18.05.2020 2.B ČJ Sebehodnocení – distanční výuka 

21.05.2020 2.B ČJS Stromy na jaře 

25.05.2020 2.B ČJS Ovocné stromy – plody 

28.05.2020 2.B ČJS Ze života včel 

školní družina 

květen ŠD  Vím, co chci a jak toho dosáhnout 

květen ŠD  Moje maminka 

květen ŠD  Pozoruji dění v přírodě 

květen ŠD  Učím se odpočívat 

druhý stupeň 

květen 9.B D Československo po 2. sv. v. – od 1945 – 1948 

květen 9.B D 

Komunistický puč, zrůdnost KSČ, Klementa Gottwalda, Stalinův 

chřtán namířený k nám, 25.2.1948 tragický mezník, který nás opět 

uvrhl do totality na dlouhých 40 let 

květen 9.B D 
Zrůdnost totalitních režimů, hledání shod v nacistické, fašistickém a 

komunistickém totalitářství 

květen 8.B Z Ochrana přírody 

květen 8.B  
Zemědělství – význam plodin pro život člověka (hladomor v zemích 

třetího světa), znehodnocení půdy, monokultura plodin (řepka), 

ubývání hmyzu) 

Květen –

červen 2020 
9.A D „Divoký odsun“ – morálka x msta 

červen     

školní družina 

červen ŠD  Objevuji svět 

červen ŠD  Můj tatínek 

červen ŠD  Respektuji a jsem respektován 

červen ŠD  Dodržuji zásady bezpečnosti 

druhý stupeň 

01.06.2020 9.A D Etika a morální hodnoty – Válečné konflikty po druhé světové válce 

03.06.2020 6.C TH Společný výlet do ZOOparku Chomutov – stmelování kolektivu. 

03.06.2020 7.AB AJ Nemoci a zdravotní problémy 

04.06.2020 7.AB D Lucemburkové na českém trůnu – význam osobnosti Karla IV. 

09.06.2020 7.AB D Kulturní přínos Mistra Jana Husa 

10.06.2020 6.C TH Společné aktivity dětí ze 6.C na Ploché dráze 

15.06.2020 8.B TH Setkání v Podkrušnohorském zooparku 

17.06.2020 6.C TH 
Společný výšlap do Bezručova údolí, společně s třídou 6.A a B. 

Opětovné navázaní kontaktů mezi žáky, společné aktivity. 

červen 9.B D 

Zrůdné nástroje upevňování moci komunismu, pronásledování odpůrců 

režimu, politické procesy – se zaměřením na ty nejznámější: Heliodor 

Píka, Milada Horáková, Rudolf Slánský, StB, LM, SNB, komunistický 

antisemitismus 
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červen 9.B D 

Život v komunistickém Československu, znárodnění, monopol státu, 

pětiletky, RVHP, JZD, násilná kolektivizace, úpadek hospodářství i 

zemědělství, běžný život – spotřební zboží, 1953 – 1. vysílání TV, 

Tuzex – bony, veksláci, spartakiáda, povinnost pracovat, uvolnění v 

60. letech, mravní a hodnotová devastace národa – dodnes jsme se 

nevzpamatovali (viz současný vývoj) 

červen 9.B D 
1956 – Chruščov – odhalení kultu osobnosti Stalina – "chruščovovské 

tání", od r. 1964 -"brežněvovské tuhnutí" 

červen 9.B D 
ČSSR – reformy v 60. letech, co vedlo k reformám, pokus o změnu 

1968, pražské jaro 1948, srpen 1968 

červen 9.B D 
Období normalizace, okupace vojsky SSSR, 70. – 80. léta v ČSSR, 

jiskřičky, pionýři, svazáci 

červen 9.B D Sametová revoluce a nový vývoj 

červen 9.B D 
Kultura, věda v poválečném období, socialistický realismus, VT 

pokrok 

červen 8.B Z Geopolitické procesy 
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Příloha č. 5 – Fotodokumentace 

 

2.B v Bezručově údolí 

 

Nácvik první pomoci 
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Kohezivní pobyt 6. ročníku 

 

Objevování historického centra Chomutova 
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Malí basketbalisté z Kadaňské 

 

Beseda v knihovně 
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Čertovská škola 

 

Deváťáci v knihovně 
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Divadlo Rozmanitostí Most 

 

Beseda s ilustrátorem A. Dudkem 



60 

 

 

Halloween 

 

Hejtmanův pohár 
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Mobilní trilopark 

 

Techmánie Plzeň 



62 

 

 

Tvořivá dílna s rodiči 

 

Besídka pro rodiče 
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Záchranářský tým (soutěž v poskytování první pomoci) 

 

Návštěva Terezína 



64 

 

 

Na výletě v zooparku 

  



65 

 

    

Vstup do kanceláří před a po rekonstrukci 

    

Vstupní hala před a po rekonstrukci  
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Sborovna před a po rekonstrukci 
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Příloha č. 6 – Výroční rozbor hospodaření za rok 2019 

Výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace 

k 31.12.2019 

Předkladatel:  Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334 

IČ:  46789707 

Zastoupená ředitelem organizace:  Mgr. Ilonou Zahálkovou 

 

Do jednání Rady statutárního města Chomutova 25.05.2020  

 předkládáno ke schválení výroční hospodaření příspěvkové organizace v dikci  

Vyhlášky č. 220/2013 Sb. 

A) Základní informace o hospodaření organizace za rok 2019 

Činnost náklady výnosy 
výsledek 

hospodaření 

Hlavní 36774,69  36784,91  10,22 

Doplňková  18,17  107,90  89,73 

CELKEM 36792,86 36892,81 99,95 

Komentář dosaženého výsledku hospodaření: 

Hospodářský výsledek za rok 2019 činí: 99.949,94 Kč, z toho výsledek z hlavní činnosti 

10.217,94 Kč a doplňkové činnosti 89.732,00 Kč. 

Kladný hospodářský výsledek za rok 2019 byl navržen k rozdělení do fondů (FO a RF). 

Prostředky získané na provozní a neinvestiční náklady, stejně jako prostředky získané z dotací 

a sponzorských darů škola využívá účelně, hospodárně a v maximální možné míře k rozvoji 

školy. 

Podání informace o výkonu hlavní činnosti organizace:    

Hlavní činností organizace je výchova a základní vzdělávání žáků. K 31. 12. 2018 se ve 21 

třídách vzdělává 539 žáků (kapacita školy činí 540 žáků). Do šesti oddělení školní družiny 

dochází 175 žáků (kapacita 180 ž.), ve školní jídelně se stravuje 481 žáků (kapacita 500 ž.) a 

45 dospělých.  

Uvedení skutečností, které byly v hlavní činnosti v daném období mimořádné:  

Z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro 

MŠ a ZŠ II“ získá škola v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 dotaci ve výši 2.048.970,- Kč na 

realizaci projektu Zajímá nás, jehož cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání a výsledků žáků ZŠ 

v klíčových kompetencích. Finance budou použity na učební pomůcky, doučování žáků, vedení 

klubů v rámci školní družiny (čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her), realizaci 

projektových dnů v rámci školy i školní družiny, financování školního asistenta, kariérového 

poradce a školního psychologa.   
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Porovnání se shodným obdobím předchozího roku (31.12.2018): 

Činnost náklady výnosy 
výsledek 

hospodaření 

Hlavní 33130,41 33177,48 47,07 

Doplňková  18,94 99,85 80,91 

CELKEM 33149,35 33277,33 127,98 

Meziroční změna (rozdílová tabulka):    

Činnost náklady výnosy 
výsledek 

hospodaření 

Hlavní 3644,28 3607,43 -36,85 

Doplňková  -0,77 8,05 8,82 

CELKEM 3643,51 3615,48 -28,03 

B) Analýza nákladů a výnosů 2019    

Výnosy z hlavní činnosti   

 tis. Kč % 

Celkem 36784,91 100,00% 

z toho: vlastní výnosy  3393,06 9,22 

  příspěvek zřizovatel 4506,20 12,25 

  dotace ostatní 28885,65 78,53 

Výnosy z hospodářské činnosti 

Celkem 107,90 100,00% 

z toho: vlastní výnosy  107,90 100 

  ostatní 0 0 

C) Specifikace výnosových položek: 

a) 

  

  

  

  

Příspěvek zřizovatele   4965,50 

provozní příspěvek 4506,20 

projekty/granty 459,30 

ostatní   

investiční dotace       
b) 

  

  

Neinvestiční dotace z rozpočtu státu/kraje  28342,29 

platy 28224,69 

Ostatní (plavání žáků) + ÚP 117,60     
c) 

 
Dotace národní zdroje a evropské fondy (rozepsat, resortní 

dotace, ESF, např. OPVK apod.) 

 

84,05 

  Neinvestiční dotace:  

  z toho: ESF 84,05    
 d) Investiční dotace: 0,00 

  z toho:   

e) Vlastní výnosy 3393,06 
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  stravné 1716,17 

  ŠD - školné 180,00 

  Fondy - sponzorské dary + dary z FKSP 91,10 

  ostatní 1405,79 

D) Specifikace nákladových položek 

a) Investiční výdaje celkem   74,79 

  

z toho:  Herní prvek na zahradu ŠD 74,79 

    

    

 

    

b) 
Neinvestiční výdaje 

celkem   36792,86 

  

z toho: Náklady na platy PP pracovníků školy 

(hrazeno z příspěvku) 17000,26 

Náklady na platy NP pracovníků školy 

(hrazeno z příspěvku) 3586,61 

OPPP – PP - hrazeno z příspěvku 11,52 

OPPP – NP – hrazeno z příspěvku 13,60 

Platy a OPPP hrazeno z jiných zdrojů 118,80 

Zákonné odvody sociálního a 

zdravotního pojištění 6996,00 

Tvorba fondu kulturních a sociálních 

potřeb 414,21 

Odpisy mov. a nemov. majetku 719,93 

(z toho odvod do rozpočtu zřizovatele) 423,20 

Ostatní provozní náklady (samostatný 

rozpis) 7932,65 

E) Vyhodnocení tvorby a čerpání fondů organizace  

Fond Stav k 1.1.2019 Stav k 31.12.2019 Meziroční změna 

investiční  458,90 680,90 222,00 

odměn  114,30 200,00 85,70 

rezervní – dary+ 

EU  263,09 2221,96 1958,87 

rezervní - ZHV  405,18 447,44 42,26 

FKSP  128,60 98,80 -29,80 

Tvorba fondů 

Investiční fond 

- odpisy mov. a nemov. majetku (účet 551) ve výši 719,93  

- investiční dotace - zřizovatel       

- investiční dotace – ostatní       

- ostatní                 
FKSP 

- přídělem ve výši       414,21        
Fond odměn 
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- příděl ze zlepšeného HV ve výši   85,70        
Rezervní fond 

- sponzorské dary ve výši     97,80  

- přídělem ze zlepšeného HV ve výši   42,26  

- ostatní (nespotřebovaná dotace EU)         1964,92  

Čerpání fondů 

Investiční fond       497,99 

odvod z investičního fondu zřizovateli   423,20  

čerpání na reprodukci majetku   74,79  

čerpání na opravy a údržbu majetku     

čerpání investic. dotací projektů ESF      

Seznam zrealizovaných akcí (investice a stavební opravy): 

Pořízení herního prvku na zahradu ŠD ve výši 74.799,- Kč. 

FKSP         444,01 

příspěvek na stravování zaměstnanců    46,84 

příspěvek na peněžní dary      19,00 

příspěvek na rekreaci zaměstnanců    24,00 

kulturní činnost zaměstnanců     31,38 

penzijní fondy, život. 

pojištění      0 

ostatní (rozepište) zájezd pořádaný organizací, 

vybavení pracoviště, UNI šeky + FKSP 

 

322,79 

 

Fond odměn       0,00 

čerpání 0,00        
Rezervní fond       103,85 

položkově rozepište  

Sponzorské dary peněžité 103,85 

    

    

    

F) Rekapitulace přijatých darů 

Přehled darů: 

Finanční dary účelové (schválené MMCH v roce 2019): 

Trading BR s.r.o. Chomutov ....................................................................................... 7.000,- Kč 

Finanční dary účelové 2019: 

WOMEN FOR WOMEN,o.p.s., Praha ..................................................................... 15.872,- Kč 

Vrácení nespotřebovaného daru nadaci WOMEN FOR WOMEN (r. 2018) ............. -1.811,- Kč 

Martin Kokeš, Chomutov .......................................................................................... 10.000,- Kč 

REMIS- NBC spol. s r.o. Ústí nad Labem ................................................................ 10.000,- Kč 
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WOMEN FOR WOMEN,o.p.s., Praha ..................................................................... 17.676,- Kč 

Vrácení nespotř. daru nadaci WOMEN FOR WOMEN (9-12 r.2019) ...................... -3.714,- Kč 

Vrácení nespotř. daru nadaci WOMEN FOR WOMEN (1-6 r.2019) ........................ -3.413,- Kč 

Celkem finanční dary účelové ................................................................................ 51.610,- Kč 

Finanční dary neúčelové 2019: 

Bc. Menhardová Ivana, Chomutov ............................................................................. 2.000,- Kč 

Obecní úřad Málkov, Zelená  ...................................................................................... 1.000,- Kč 

Ing. Isteník Pavel, Otvice  ........................................................................................... 2.000,- Kč 

Vaňkát Zdeněk, Chomutov ......................................................................................... 1.600,- Kč 

Vaňkátová Radka, Chomutov ..................................................................................... 1.095,- Kč 

Martin Kokeš, Chomutov  ......................................................................................... 10.000,- Kč 

Martin Kokeš, Chomutov .......................................................................................... 10.000,- Kč 

FRK, s.r.o., Kadaň  ...................................................................................................... 3.500,- Kč 

Trading BR s.r.o. Chomutov ..................................................................................... 10.000,- Kč 

Bc. Menhardová Ivana, Chomutov ............................................................................. 5.000,- Kč 

Celkem finanční dary neúčelové  ........................................................................... 46.195,- Kč 

Celkem finanční dary .............................................................................................. 97.805,- Kč 

G) Finanční majetek 

stavy prostředků na bankovních účtech 6504,01  

pokladní hotovost 34,06  

ceniny 0,60  

H) Přehled o závazcích a pohledávkách 

Přehled o závazcích 

Členění 1.1.2019 31.12.2019 
Změna 

meziroční 

Závazky dlouhodobé  1016,00 3064,97 2048,97 

Závazky krátkodobé  2682,49 3013,83 331,34 

Závazky celkem k 31.12.2019  3698,49 6078,80 2380,31 

z toho: závazky do lhůty splatnosti   0  0 0 

 závazky po lhůtě splatnosti   0  0 0 

Závazky v soudním řízení   0  0 0 

Přehled o pohledávkách 

Členění 1.1.2019 31.12.2019 
Změna 

meziroční 

Pohledávky do lhůty splatnosti  1374,18  3182,97  1808,79 

Pohledávky po lhůtě splatnosti 30,00  30,30  30,00 

v tom: do jednoho roku      0,00 
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 starší jednoho roku  30,00  30,00  30,00 

 z toho: nedobytné pohledávky      0,00 

Pohledávky celkem k 31.12.2019    3213,97  3213,97 

z toho: pohledávky v soudním řízení   30,00  30,00 

Částka vymožená soudně k 

31.12.2019    0,00  0,00 

Odepsané pohl. vedené v podrozv. ev.   0,00  0,00 

 

Vyčíslení pohledávek evidovaných mimo rozvahu: 

Krátkodobé pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou (účet 921) čipy 

docházkové a čipy do ŠJ celkem 31,44 tis. Kč. 

Dlouhodobá pohledávka – dotace EU (účet 941) ve výši 2.048,97 tis. Kč. 

Majetek ve výpůjčce (účet 966) ve výši 356,90 tis. Kč 

Zdůvodnění příčin existence pohledávky či závazku po splatnosti; způsob a stav vymáhání 

pohledávky: Soudní spor o neuhrazené nájemné za užívaní nebytových prostor školy se vede 

proti Janu Belhovi, bytem Jirkov. Neuhrazené nájemné ve výši 30.000,- Kč. Částka 30.000,- 

Kč je vymáhána prostřednictvím advokátky JUDr. Marty Klenovské. Dne 6.1.2012 byl podána 

žaloba na vydání platebního rozkazu JUDr. Klenovskou. Dne 23. července 2013 byl podán 

návrh na odklad exekuce s tím, že žalovaný dočasně není schopen splácet svůj dluh a má další 

dluhy z podnikání ve výši 5.400.000,- Kč. Dne 20.8.2013 bylo Mgr. Ing. Jiřím Proškem, 

soudním exekutorem rozhodnuto o spojení exekucí. Do dnešního dne škola neobdržela žádnou 

splátku dluhu.  

I) Seznam akcí zrealizovaných z městského Fondu oprav majetku města  

Příděl v roce 2019 v Kč  1.800.000,00 

Rozpis čerpání    1.799.970,47 

Ležatá kanalizace + daň    67.760,00 

Oprava maleb + daň  29.257,80 

Oprava maleb vč. tmelení + daň    130.635,96 

Oprava elektroinstalace    50.961,00 

Plastová okna – 1. PP    12.524,71 

Oprava 3 ks komínů vč. střechy  345.099,00 

Omítky ve vstupní hale  86.240,00 

Sanace omítek 1. PP  85.765,00 

Oprava odvětrávací šachty a oplechování  264.339,00 

Oprava omítek, maleb a nátěrů  570.432,00 

Oprava omítek  36.025,00 

Oprava dveří a nátěr vstupní stěny  31.581,00 
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Dešťové svody  89.350,00 

J) Doplňková činnost  

Výsledek hospodaření: 99,94 tis. Kč 

Komentář k dosažené hospodářské činnosti: výsledek hospodaření doplňkové činnosti 

ve výši 89,73 tis. Kč byl dosažen výnosy z pronájmů nebytových prostor. 

 


