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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 dvě nebo tři 

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. 

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 
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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, dále má každý učitel k dispozici notebook. 

Pro potřeby výuky žáků škola zakoupila 30 kusů iPadů a vybudovala z nich mobilní učebnu. 

Škola vede školní matriku, katalogové listy, třídní knihy i žákovské knížky pouze 

v elektronické podobě. 

Škola disponuje školním poradenským pracovištěm, kde sídlí školní psycholožka a speciální 

pedagožka. K dispozici mají zřízenu konzultační místnost. 

Škola dále disponuje školní dílnou a cvičnou kuchyňkou, která prošla v létě 2021 rekonstrukcí. 

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. Velké hřiště bylo v období srpen až 

září 2020 rekonstruováno. Antukový povrch běžeckého oválu nahradil umělý povrch, obnovena 

byla 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. Nově oplocen byl i zbytek pozemku sousedící 

s mateřskou školou v Alešově ulici a mezi malým hřištěm a parkovištěm, rovněž i vjezd na 

pozemek u školní družiny 

Škola má vlastní čítárnu obsahující přes 2900 odborných a beletristických knih. Ve školním 

roce 2020/2021 prošla knihovna kompletní rekonstrukcí. Nové omítnutí stěn, výmalba, výměna 

podlahy a topení, zakoupení nového nábytku. Číst anglické texty odpovídající úrovni 

jazykových znalostí a dovedností žáků umožňuje anglická knihovnička.  

Opravena byla učebna informatiky, kde došlo k zbudování sníženého stropu s osvětlením, 

výmalbě, výměně podlahy a zakoupení nových počítačů. 

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 prošlo jedno z oddělení školní družiny, které se v dopoledních 

hodinách využívá zároveň jako učebna. Kapacita školní družiny se za posledních 5 let 

zdvojnásobila, všechny místnosti byly rekonstruovány a vybaveny novým nábytkem. 180 žáků 

školní družiny se zájmově vzdělává v šesti odděleních.  

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

přírodní učebna, jednak pro žáky školní družiny. Zároveň jsme pořídili zahradní altán pro 

uskladnění nářadí, s výhledem založení školního pozemku pro nácvik pěstitelství. 
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Během posledních let proběhla komplexní rekonstrukce školní jídelny a školní kuchyně včetně 

zbudování nové kanalizace tamtéž. Nadále čekáme na dokončení odvětrávání prostoru školní 

kuchyně nově zbudovanou vzduchotechnikou. 

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

2 Vzdělávací program školy 

Žáci 2. – 5. ročníků a 7. – 9. ročníků byli ve školním roce 2020/2021 vzděláváni podle Školního 

vzdělávacího programu Základní školy Chomutov, Kadaňská 2334, platného od 1. 9. 2013 

(ZŠK-490/2013). Žáci 1. a 6. ročníků byli vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu 

Základní školy Chomutov, Kadaňská 2334, platného od 1. 9. 2020 (ZŠK-287/2020). 

2.1 Učební plány 1. a 2. stupně 

 

Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334  

UČEBNÍ PLÁN 1. stupně pro šk. rok 2020/2021 

Předmět 

ročník 

Čas. dotace 
celkem 

1. 
(nový 
ŠVP) 

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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Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334  

UČEBNÍ PLÁN 2. stupně pro šk. rok 2020/2021 

Předmět 

Ročník 
čas. dotace 

celkem 6. 
(nový ŠVP) 

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 
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2.2 Volitelné předměty 

7. třídy Sportovní hry 

Seminář z českého jazyka 

 Seminář z matematiky 

  Dramatická výchova 

  

8. třídy Sportovní hry  

Přírodovědné praktikum  

Seminář z matematiky 

  

9. třídy Sportovní hry  

 Seminář z matematiky  

 Seminář z českého jazyka 

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

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

(PSPP) 

Od 1. 1. 2021 se změnou vyhlášky 27/2016 Sb. stala pedagogická intervence podpůrným 

opatřením 1. stupně a škola ji nastavuje dle potřeby a podle vlastního uvážení. Do 30. 6. 2021 

zachováváme označení PI pro doučování na základě doporučení PPP. Vzhledem k výpadkům 

učiva v průběhu distanční výuky probíhá doučování prakticky ve všech třídách, zejména 

z českého jazyky a matematiky. 

 

pravidelná doučování 

Český jazyk a matematika – 1. - 5. třída 

Český jazyk – 6. - 9. třída 

Matematika – 7. třída 

Anglický jazyk - 6. a 8. třída 

logopedie 

Logopedie – 1. stupeň 

pedagogická intervence 

PI - 19 žáků (k 30. 6. 2021) 

předmět speciálně pedagogické péče 

PSPP – 13 žáků (k 30. 6. 2021) 

2.4 Zájmové útvary 

Zájmové útvary pod vedením pracovníků SVČ Domeček z důvodu nastavených 

epidemiologických opatření ve školním roce 2020/2021 neprobíhaly. 
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3 Personální zabezpečení školy 

3.1 Údaje o všech zaměstnancích 

viz Příloha č. 2: 

Členění zaměstnanců podle: 

 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 45 pedagogických pracovníků (včetně ředitelky školy a zástupkyně 

ředitele): 33 učitelů, 6 vychovatelek školní družiny, 4 asistenti pedagoga (z toho 1 byla zároveň 

vychovatelkou ve ŠD a 1 školní asistent), 1 paní učitelka na rodičovské dovolené (do 28. 4. 

2021, poté rozvázala pracovní poměr), 1 školní psycholog, 1 speciální pedagog (stav k 30. 6. 

2021). 

Na 1. stupni jsou všechny p. učitelky odborně kvalifikovány. Na 1. stupni bylo 13 tříd. 

Na 2. stupni byli z 20 vyučujících 2 odborně nekvalifikovány – nesplňují odbornou kvalifikaci 

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

o změně některých zákonů, v platném znění. Všechny čtyři 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, školní metodik prevence a koordinátor tvorby ŠVP kvalifikační 

předpoklady pro výkon specializovaných činností nesplňují, stejně jako jeden z koordinátorů a 

metodiků ICT (funkci koordinátora a metodika ICT nově částečně zastává ředitelka školy, která 

kvalifikační předpoklady splňuje). 

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. 
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3.4 Počet zaměstnanců 

K 30. 6. 2021: 

 45 pedagogických pracovníků (33 učitelů vč. ŘŠ a ZŘ, 1 školní psycholožka, 1 speciální 

pedagožka, 6 vychovatelek, 4 asistenti pedagoga), 

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

 1 účetní, 1 sekretářka, 

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

Celkem: 58 zaměstnanců (1 AP zároveň vychovatelka, 1 AP zároveň vrátná, 1 AP zároveň 

školní asistent) 

4 Počty žáků 

K 31. 8. 2021 vykazovala škola celkem 535 žáků /viz Tab. 1/. Na 1. stupni se vzdělávalo 298 

žáků (56 % žáků), na 2. stupni 237 žáků (44 % žáků). V jedné třídě se vzdělává průměrně 24 

žáků. 

Tab. 1 Počty žáků školy – stav k 31. 8. 2021 

Třída 
počet 

žáků 
třída 

počet 

žáků 
třída 

počet 

žáků 

celkem žáků 

v paralelních 

třídách 

1.A 22 1.B  22 1.C 21 65 

2.A 19 2.B 20 2.C 19 58 

3.A 30 3.B 30 - - 60 

4.A 24 4.B 23 4.C 18 65 

5.A 22 5.B 28 - - 50 

6.A 29 6.B 29 - - 58 

7.A 25 7.B 23 7.C 27 75 

8.A 29 8.B 21 - - 50 

9.A 29 9.B 25 - - 54 

Celkem      535 žáků 

V průběhu školního roku přestoupilo na naši školu z jiných základních škol 4 žáci, na jiné 

základní školy odešlo 14 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 2 

z jiných obcí 2 

Celkem 4 žáci 

Přestupy žáků na jinou školu  počet žáků 

v rámci Chomutova: 
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ukončení povinné školní docházky z nižšího než 9. 

ročníku 
1 

na šestileté gymnázium 2 

na osmileté gymnázium  0 

na ZŠ Chomutov, Školní 0 

na ZŠ Chomutov, Na Příkopech 1 

na ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 1 

na ZŠ Chomutov, Březenecká 0 

na ZŠ Chomutov, Písečná 0 

na ZŠ Chomutov, Hornická 1 

na ZŠ Chomutov, Heyrovského 0 

Na ZŠ Chomutov, Duhová cesta 0 

do jiných obcí: 

na ZŠ v jiné obci 8 

Celkem 14 žáků 

 

K plnění povinné školní docházky od školního roku 2021/2022 bylo přijato v průběhu 

elektronického zápisu do 1. tříd a následně celkem 54 žáků, včetně 7 žáků po odkladu povinné 

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

docházky. 4 žákům byla odložena povinná školní docházka, docházku zahájí ve školním roce 

2022/2023. Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny 2 první třídy. Výsledný stav počtu 

prvňáků viz Tab. 3. 

Tab. 3 Předpokládaný počet žáků 1. ročníku základní školy ve šk. roce 2021/2022 (stav 

k 31. 8. 2021) 

Počet prvních tříd 2 

Celkem zahájí povinnou šk. docházku 

ve šk. roce 2021/2022 
54 

Ke vzdělávání na střední škole se hlásilo: 

 z 9. tříd 54 žáků 

 z 8. tříd 0 žáků 

 ze 7. tříd 3 žáci na šestileté gymnázium 

 z 5. třídy 1 žák na osmileté gymnázium 

Ke vzdělávání na střední škole bylo přijato: 

 0 žáků ze 7. třídy bylo přijato na šestileté gymnázium 

 0 žáků ze 7. třídy bylo přijato na SŠ 

 0 žáků z 8. třídy bylo přijato na SŠ 

 0 žáků z 5. třídy bylo přijato na SŠ 

Celkem bylo na střední školy přijato 54 žáků. /viz Tab.4/ 
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Tab. 4  Žáci přijati ve šk. roce 2020/2021 ke vzdělávání na střední škole od 1. 9. 2021 

typ školy počet přijatých žáků 

osmileté Gymnázium Kadaň 0 

čtyřleté Gymnázium Kadaň 1 

šestileté Gymnázium Chomutov 0 

čtyřleté Gymnázium Chomutov  6 

Osmileté Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří 0 

Městské gymnázium a ZŠ Jirkov 0 

Gymnázium Ústí nad Labem 0 

střední odborná škola:  

ESOZ - energetická a stavební, OA a Střední 
zdravotnická škola, Na Průhoně, Chomutov 

10 

SŠ technická, gastronomická a automobilní, Pražská, 
Chomutov 

8 

SPŠ Chomutov 7 

SPŠ stavební a OA Kadaň 1 

SPŠ Děčín 1 

SPŠ Žatec 1 

SŠ diplomacie Most 1 

SOŠ Litvínov, Mládežnická 1 

Soukromá hotelová škola Bukaschool, Most 1 

VOŠ ekon. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Zd. Fibicha, Most 6 

SŠ zdravotnická, Karlovy Vary 1 

SŠ hotelová, OA a SPŠ, Benešovo nám., Teplice 1 

OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec 3 

SŠ policejní MV, Praha 1 

SŠ technická, Dělnická, Most 1 

SVOŠ, SPŠ a SOŠ, Bratislavská, Varnsdorf 1 

SUPŠ Zámeček, Pod vinicemi, Plzeň 1 

SŠ Educhem, Meziboří 1 

Celkem přijatých žáků 54 
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5 Průběh a výsledky vzdělávání 

5.1 Hodnocení prospěchu a chování žáků za 2. pololetí 2020/2021 

Hodnocení prospěchu žáků je uskutečňováno v souladu se školským zákonem a 

školním řádem. 

Stav k 31. 8. 2021 (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 22 22 0 0 1,000 0 0 12,136 0 

I.B 22 22 0 0 1,000 0 0 12,818 0 

I.C 21 20 0 1 1,082 0 0 18,000 0 

II.A 19 18 1 0 1,105 0 0 29,316 0 

II.B 20 15 5 0 1,224 0 0 43,000 0 

II.C 19 18 1 0 1,090 0 0 26,421 0 

III.A  30 30 0 0 1,054 0 0 18,300 0 

III.B 30 25 5 0 1,150 0 0 20,600 0 

IV.A 24 18 6 0 1,458 0 0 29,417 0 

IV.B 23 17 5 1 1,304 0 0 22,609 0 

IV.C 18 14 4 0 1,287 0 0 50,000 0 

V.A 22 16 6 0 1,304 0 0 15,182 0 

V.B 28 26 2 0 1,151 0 0 14,464 0 

VI.A 29 16 13 0 1,457 0 0 12,759 0,103 

VI.B 29 16 13 0 1,655 0 0 23,897 1,034 

VII.A 25 10 14 1 1,832 0 0 28,440 0,240 

VII.B 23 2 21 0 1,864 0 0 23,435 0,217 

VII.C 27 17 10 0 1,484 0 0 23,111 0,148 

VIII.A 29 16 13 0 1,392 0 0 25,069 0,069 

VIII.B 21 7 14 0 1,826 0 0 22,905 0,048 

IX.A 29 22 7 0 1,280 0 0 25,034 0 

IX.B 25 9 16 0 1,915 0 0 35,320 1,48 

celkem 535 376 156 3 1,443 0 0 23,611 0,174 
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V průběhu školního roku došlo několikrát k přechodu z prezenční výuky na distanční výuku 

z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s nepříznivým 

vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem 

s označením SARS-CoV-2.  

Poprvé pro všechny ročníky školy dne 14. 10. 2020. Toto omezení trvalo až do 23. 11. 2020, 

kdy se do školy vrátily 1. a 2. ročníky. Následně se 30. 11. 2020 vrátil k prezenční výuce zbytek 

žáků 1. stupně a žáci 9. ročníků. Třídy 2. stupně se vzdělávaly rotačně, tzn. polovina tříd na 

prezenční výuce a druhá polovina má distanční výuku. Po týdnu se třídy vyměnily. Tímto 

způsobem pokračovala výuka do vánočních prázdnin (prosinec 2020). 4. 1. 2021 se vrátily do 

školy na prezenční výuku pouze žáci 1. a 2. ročníků, ostatní ročníky se vzdělávají distančně. 

Od 1. 3. 2021 došlo z důvodu zhoršení epidemiologické situace opětovně k uzavření škol a 

přechodu všech ročníků na distanční výuku. Tato opatření trvala až do 12. 4. 2021, kdy 

k prezenční výuce ve škole nastoupila polovina tříd 1. stupně (rotační výuka, třídy se střídají 

po týdnu s distanční a prezenční výukou). Od 10. 5. 2021 došlo k návratu poloviny tříd 2. stupně 

(rotační výuka), 1. stupeň pokračuje v rotační výuce. Od 17. 5. 2021 se vrátily k plné prezenční 

výuce všechny ročníky 1. stupně, 2. stupeň nadále zůstává v režimu rotační výuky. Od 24. 5. 

2021 nastoupily k prezenční výuce všechny ročníky školy. Tento stav už trval po zbytek 

školního roku, ačkoliv byl ještě 2x narušen nařízenou karanténou pro jednotlivé třídy. 

Naše škola měla z předchozího školního roku nastaven systém vzdělávání přes aplikaci Teams 

od společnosti Microsoft. Tato aplikace nabízí možnost písemné, telefonické i video 

komunikace, dále umožňuje zadávat žákům úkoly, dají se vkládat učební materiály všech 

formátů. Tento způsob distanční výuky po celý školní rok využívaly všechny ročníky. 

Třídám byl nastaven rozvrh pro online hodiny, kdy se setkávali žáci s vyučujícími v reálném 

čase, a dále byl zaveden systém pro online asynchronní výuku, tzn., že žákům byly zadávány 

do prostředí Teams úkoly, které plnili v čase, dle jejich uvážení. 

Vlivem opakovaného uzavírání škol bylo potřeba některé žáky podpořit nad rámec běžné 

výuky. Škola tudíž poskytovala pravidelná i nepravidelná doučování žáků, pedagogické 

intervence a předmět speciálně pedagogické péče, kdy se učitel věnuje individuálně po 

vyučování žáku/žákům, dále stálé termíny konzultačních hodin všech vyučujících a 

v neposlední řadě i celoroční motivační hry na 1. stupni nebo používání žákovských Žolíků na 

stupni druhém. 

Žolík žáku umožňuje vyvázat se 1krát v měsíci ze zkoušení. V případě, že během měsíce žák 

Žolíka nepoužije, může si nechat smazat na konci měsíce jednu nejhorší známku. Ve zvláštních 

případech může žák získat mimořádného Žolíka (např. poctivý nálezce cenné věci), 

v odůvodněných případech (např. velký kázeňský přestupek) mu je na měsíc odebrán. Žolík se 

stal běžnou součástí vyučování, s příznivým ohlasem se setkáváme u nově příchozích žáků. 

Odbourává u dětí stres ze zkoušení, motivuje k učení.  

5.2 Hodnocení výsledků vzdělávání 

Jeden žák školy byl hodnocen kombinací slovního hodnocení a klasifikačním stupněm, 

zbývající žáci byla hodnoceni klasifikačním stupněm. 

5.3 Komisionální přezkoušení žáků 

Žádný zákonný zástupce žáka školy nepožádal ve školním roce 2020/2021 o přezkoumání 

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

zkoušku konalo v srpnu 2021 6 žáků ze 6 předmětů. Úspěšní byli 3 žáci. 
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Komisionální přezkoušení absolvovali v srpnu 2021 2 žáci (druhý a pátý ročník), kteří se ve 

školním roce 2020/2021 vzdělávali v zahraniční škole (SRN) a 1 žák absolvující individuální 

vzdělávání. Všichni tři zvládli zkoušky úspěšně.  

5.4 Chování žáků 

Počet udělených výchovných opatření ve školním roce 2020/2021 dokládá Graf 1. 

 

Graf 1 

Většina kázeňských opatření byla udělena za neomluvenou absenci v době trvání distanční 

výuky a porušování pravidel pro distanční výuku. 

5.5 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 

Z celkového počtu 535 žáků ve školním roce 2020/2021 (stav žáků k 30. 6. 2021): 

žáci s individuálním vzděláváním 1 0,19 % 

žáci mimořádně nadaní  0 0 % 

žáci vzdělávající se dle IVP  15 2,80 % 

žáci, kterým byl vypracován plán pedagogické podpory 6 1,12 % 

žáci s podpůrným opatřením 1. stupně (navrženo PPP/školou) 2/31 0,37/5,79 % 

žáci s podpůrným opatřením 2. stupně 50 9,35 % 

žáci s podpůrným opatřením 3. stupně 10 1,87 % 

žáci s podpůrným opatřením pedagogické intervence (PPP/škola) 6/13 1,12/2,43 % 

žáci mající předmět speciálně pedagogické péče 13 2,43 % 

 

6 Prevence rizikového chování 

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

psychologem, výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Ve školním roce 

2020/2021 se dalším členem stal speciální pedagog. Speciální pedagog a psycholog s 

jednotlivými učiteli připravují individuální vzdělávací plány, zajišťují komunikaci a domluvu 

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

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

Školní metodik prevence (ŠMP) řeší případy rizikového chování. Naše školní poradenské 
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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. V letošním školním 

roce vzhledem k dané situaci byly schůzky organizovány i online. ŠMP také navštěvuje další 

setkání organizované zřizovatelem, pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) Chomutov 

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

DYÁDU v Mostě (Den otevřených dveří). 

V září 2020 byl připraven školním metodikem prevence ve spolupráci s pedagogy školy 

Preventivní program školy pro školní rok 2020/2021. 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. 

Školní psycholog a speciální pedagog pravidelně navštěvují třídní kolektivy a v případě potřeby 

s nimi pracují.  

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.  

Dotaci pro 2. pololetí 2020/21 jsme společně se školní psycholožkou nabídly třídním učitelům 

hlavně na stmelovací aktivity žáků. Důvodem byla dlouhodobá izolace žáků i třídních 

kolektivů. Přihlásilo se celkem 12 tříd, které finance využily na spaní ve škole, třídní výlety 

apod. Speciální částku jsme pro rozloučení nabídly deváťákům. 

Program primární prevence rizikového chování Hravě o prevenci 

Během školního roku bylo zrealizováno 13 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 

 Hravě bez úrazu – 1.ABC, 2.ABC 

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

využito nabídky dlouhodobé prevence. 

Světlo Kadaň 

 Poruchy příjmu potravy – 9.B 

Kohezivní pobyt 

Kohezivní pobyt pro třídy 6.AB byl uskutečněn v září 2020 na Svahové. 

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  

V budově školy je nainstalována schránka důvěry, kam mají žáci možnost napsat své obavy, 

problémy, starosti apod. Doručenými podněty se pak zabývá školní psycholog, který domluví 

spolupráci s dalšími subjekty dle potřeby. 
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Škola má také zřízenu online schránku důvěry na webu Nenech to být. Během školního roku 

2020/2021 zde nebyl žádný dotaz. 

Den zdraví a sportu 

Nekonal se z důvodu distanční výuky. 

Aktivity tříd 

 Celoškolní soutěž Obejdeme Česko 

 Den zdraví a sportu 

 Aquasvět Chomutov – plavání 2.ABC, 3.AB 

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

 ZOOPARK Chomutov ŠD 

 Projekt Ukliďme svět 1. - 9. r.  

 Vánoční besídky – individuálně v jednotlivých třídách 

 Ukliďme Česko – ochrana přírody 8.AB, 9.AB, 7.C 

 Třídní výlety  

 Bezručovo údolí – Velká jarní GPS hra SVČ Domeček Chomutov  3.B 

 Černovice – Velká jarní GPS hra SVČ Domeček Chomutov 3.A, 4.B 

 ZOO Praha (ŠD) 

Ke stálé podpoře prevence rizikového chování na naší škole patří: 

 výuka s rodilým mluvčím 

 zájmová činnost pro žáky v odpoledních hodinách realizovaná pracovníky SVČ Domeček 

Chomutov  

 činnost školního žákovského parlamentu, 

 školní schránka důvěry spravovaná školní psycholožkou (v klasické i elektronické podobě), 

od dubna 2020 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 

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

7 Další vzdělávání pedag. pracovníků a zapojení do dalšího vzdělávání 

v rámci celoživotního učení 

Pedagogové absolvovali: 

v průběhu školního roku celkem 34 seminářů nebo kurzů DVPP. Akce byly většinou 

jednodenní, 9 kurzů vícedenních. 

Semináře se konaly na těchto místech: 

Klimentská 50, Praha, PPP ÚK Teplice, Janov nad Nisou, Horský hotel Lesná, ZŠ Jirkov, 

Studentská, Koperníkova 574, Plzeň, MMCH, kancelář senátora Rabase v Chomutově, naše 

ZŠ, NPI v Ústí n. Labem, webináře – doma či na pracovišti, online v Teams, Stejskalova 192, 

Praha 8, PPaD CV, Domov mládeže Scholy Humanitas Litvínov, hotel Racek, ÚštěkChomutov,  
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Semináře pořádaly tyto instituce: 

olchavova.cz, PPP ÚK Teplice, Jednota českých matematiků a fyziků, ÚK IKAP A2, ÚK 

IKAP, Inf. a poradenské centrum Západočeské univerzity v Plzni, MAP, Nová škola, 

„Společnou cestou“, MAP Západní Krušnohoří, EU, MŠMT, NPI, SRP, WESTech solutions 

s.r.o., NIDV, MAP Chomutov, ATC – Autorizované tréninkové centrum prof. Feuersteina, 

SYPO, PPP Brno, Člověk v tísni, o.p.s., Fakta s.r.o., Psychologické poradenství a diagnostika 

Mgr. Karolína Homolová, RVP, Fakta s.r.o., Poradenské a edukační centrum Severočeské 

vědecké knihovny, Ústecký kraj v rámci projektu: „Podpora ve vzdělávání v Ústeckém kraji“, 

ÚK IKAP B2, Poradna pro integraci, Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek 

Ústí nad Labem, Suma – Společnost učitelů matematiky JČMF, Katedra matematiky a katedra 

fyziky PřF UJEP v Ústí nad Labem 

Témata vzdělávacích akcí: 

 Základy managementu pro vedoucí vychovatele – cyklus 3 seminářů 

 Školení v diagnostice SALMONDO  

 Letní škola matematiky a fyziky 

 Letní škola čtenářské gramotnosti 

 Dílny čtení – jak začít 

 Konference Dobrá praxe – „Sonda do života výchovného poradce“ 

 S knihou ve škole 

 Poruchy chování I 

 Arteterapie, psychohygiena a relaxace 

 Strategické řízení a plánování ve školách 

 Práce učitele s dokumenty na tabletu 

 Integrace žáků – cizinců do výuky v třídním kolektivu 

 PS čtenářská gramotnost a kulturní povědomí 

 Gradované úlohy v matematice – podpora výuky matematiky 

 Jak pomoci adaptaci žáků cizinců na základních školách 

 FIE 1 – Feuersteinovo instrumentální obohacování  

 Poznávání geometrie na 1. stupni ZŠ rukama a manipulacemi 

 Diagnostika schopnosti a dovednosti v oblasti čtení a psaní, varianta pro pedagogy škol a 

školní poradenská pracoviště 

 Jak připravit žáky 1. stupně ZŠ na porozumění rovnicím 

 Diagnostika matematických schopností a dovedností, varianta pro pedagogy škol 

 S asistenty k lepší škole: Jak podporovat úspěšnost dítěte ve vzdělávání – Příběh Sama 

 ICT – RVP v nové informatice a digitální klíčová kompetence 

 Poruchy chování I 

 Tajemství pohádek, která možná ani netušíme 

 Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem – projekt Jiný žák, jiný učitel 

 Podpůrná supervizní učitelská skupina – Supervize formou balintovské skupiny pro šk. 

praxi 

 S asistenty k lepší škole, jak podporovat úspěšnost dítěte ve vzdělávání – Sam není sám 

 Romové a sociální vyloučení 

 Jak podpořit nadané žáky v rozvoji osobnostně-sociálních dovedností 

 Implementace změn vyhlášky č. 27 

 Práce s nadanými dětmi 

 Letní škola učitelů matematiky a fyziky Litvínov 2021 

 Tvůrčí psaní pro učitele (letní škola čtenářské gramotnosti) 
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 Čtenářské strategie 

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení – studium ke splnění kvalifikačních 

předpokladů: 

Paní učitelka němčiny a paní vychovatelka ŠD studují k získání kvalifikace. 

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.ABC, 3.AB Září 2020 

Výchova Adaptační pobyt 6. roč. Svahová 6.AB Září 2020 

Kultura Vernisáž k soutěži Nezapomeneme Soutěžící 9.AB Září 2020 

Výchova Ukliďme Česko 8.AB, 9.B Září 2020 

Vzdělání Už jsem čtenář (ukončení projektu) 2.B Září 2020 

Výchova Zoo CV – projektový den ŠD 1.ABC, 2.BC Září 2020 

Vzdělání Prevence Městská policie 2.BC Září 2020 

Kultura Divadlo Most – Škola základ života 7.ABC, 8.A, 9.AB Září 2020 

Vzdělání Plavecký kurz pro 2. a 3. třídy 2.ABC, 3.AB Říjen 2020 

Vzdělání Lesní pedagogika 5.B Říjen 2020 

Výchova 
Zoopark Chomutov (odměna za akci 

Pomaluj kámen – beruška) 
3.B Říjen 2020 

Vzdělání 
Prevence ZÚ Ústí nad Labem – Okno 

prevence 
9.B Říjen 2020 

Vzdělání 
Prevence ZÚ Ústí nad Labem – 

Reprodukční zdraví 
8.A Říjen 2020 

Vzdělání 
Prevence ZÚ Ústí nad Labem – Hravě 

bez úrazu 
2.AB Říjen 2020 

Výchova 
Program o zdravé svačině - Zdravá 

pětka Albert 
3.A, B Listopad 2020 

Vzdělání 
Prevence ZÚ Ústí nad Labem – Hravě 

bez úrazu 
2.ABC Listopad 2020 

Vzdělání 
Prevence ZÚ Ústí nad Labem – Hravě 

o hygieně 
1.C Listopad 2020 
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Vzdělání 
Prevence ZÚ Ústí nad Labem – Hravě 

o hygieně 
1.AB Prosinec 2020 

Kultura Staročeské Vánoce 1.ABC, 2.ABC Prosinec 2020 

Vzdělání 
Prevence ZÚ Ústí nad Labem – 

Reprodukční zdraví 
8.B Prosinec 2020 

Výchova 

Projekt 72 hodin – Výroba krmítek a 

krmení pro ptáčky (umístěno 

v chomutovském Zooparku) 

1.AB, 2.ABC Únor 2021 

Vzdělání 
Projekt „Bádáš, bádám, bádáme 

všichni“ Není les jako les 
2.A Únor 2021 

Vzdělání Projektový den – Učíme se zábavně ŠD Březen 2021 

Výchova 
Výstava v Ruské ulici – obrázky 

z online výuky na Kadaňské 
2. stupeň Duben 2021 

Výchova 
21. ročník výtvarné soutěže Příroda 

kolem nás 
2. stupeň Duben 2021 

Výchova Obrázky pro chomutovskou nemocnici  2. stupeň Duben 2021 

Vzdělání Olympiáda v AJ - okresní kolo vybraní žáci Duben 2021 

Sport Obejdi Česko 1., 2. stupeň Duben 2021 

Výchova 
21. ročník výtvarné soutěže Příroda 

kolem nás 
2. stupeň Květen 2021 

Vzdělání Hravě bez úrazu – přednáška ZÚ 1.ABC Duben 2021 

Výchova 
Slavnostní otevření minigalerie na 

Palackého ulici – Výstava práce žáků 
vybraní žáci 9.AB Květen 2021 

Výchova Soutěž – Svět očima dětí 2. stupeň Květen 2021 

Výchova 
Febiofest – soutěž kameramanů a 

reportérů 
8.A Květen 2021 

Vzdělání Projektový den – Není les jako les 2.A Květen 2021 

Vzdělání Lesní pedagogika 2.B Květen 2021 

Vzdělání Mezinárodní testování PIRLS 4.AB Květen 2021 

Vzdělání 
Prevence Světlo Kadaň – Poruchy 

příjmu potravy 
9.B Květen 2021 

Vzdělání Projektový den – Není les jako les 2.A Červen 2021 

Vzdělání Hravá pětka – Zdravá svačinka 3.AB Červen 2021 

Sport Olympiáda ŠD ŠD Červen 2021 
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Výchova Výlet na horu Říp Vybraní žáci ŠD Červen 2021 

Vzdělání Do lesa s lesníkem 4.ABC, 5.AB Červen 2021 

Vzdělání Zdravá pětka – přednáška a vaření 5.AB Červen 2021 

Výchova Školní výlet – Most (hrad Hněvín) 1.C, 2.AC Červen 2021 

Vzdělání  Workshop v Mě knihovně 6.B Červen 2021 

Vzdělání 
Přednáška SZÚ – HOP aneb o 

pohlavně přenosných chorobách 
9.AB Červen 2021 

Kultura Beseda s cestovatelem T. Kubešem 5.AB Červen 2021 

Vzdělání 
Projektový den – Dobrodružství se 

zvířaty – P3000 
1.C, 4.A,  Červen 2021 

Vzdělání 
Projektový den – Dobrodružství se 

zvířaty – P3000 
1.C, 4.A,  Červen 2021 

Vzdělání Projektový den – Kmeny – P3000 5.B  Červen 2021 

Vzdělání 

Zdravotně výchovný program – SZÚ – 

SPVZ (výhra ve výtvarné soutěži 

Ruku v ruce) 

3.B Červen 2021 

Výchova Spaní ve škole 9.AB, 5.A Červen 2021 

Výchova Turistický výlet do Krušných hor 7.C Červen 2021 

Výchova Školní výlet – Komáří hůrka Teplice 9.B Červen 2021 

Výchova Školní výlet – Karlovy Vary 6.A, 7.B, 9.A Červen 2021 

Výchova Školní výlet – Loket, Karlovy Vary 7.C, 8.B Červen 2021 

Výchova 
Návštěva Zooparku Chomutov – jízda 

v safari 

1.BC, 2.ABC, 3.A, 

9.B 
Červen 2021 

Sport Návštěva Jump arény Most 8.B Červen 2021 

Výchova 
Skanzen Stará ves u Zooparku 

Chomutov 
2.A Červen 2021 

Výchova Porcelánka v Klášterci na d Ohří 7.C Červen 2021 

Sport Fotbal v Březně 
Vybraní žáci 2. 

stupeň 
Červen 2021 

Výchova 
Hasištejn – Malá procházka historií 

(agentura Modua) 
4.ABC Červen 2021 

Výchova Městská věž a knihovna Chomutov 6.B Červen 2021 
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Kultura Bowling Strikeland 9.A Červen 2021 

Výchova Výlet do čs. opevnění „Na Kočičáku“ 5.AB, 6.A Červen 2021 

Výchova 
Návštěva zámku Klášterec nad Ohří 

(Pohádková země) 
1.A Červen 2021 

Výchova Školní výlet Hauenštejn 8.A Červen 2021 

Kultura 
Bezručovo údolí – Velká jarní GPS 

hra Domečku 
3.B Červen 2021 

Exkurze  
Černovice – Velká jarní GPS hra 

Domečku 
3.A, 4.B Červen 2021 

Vzdělání  
Den anglicky mluvících zemí – 

American day 
2. stupeň Červen 2021 

Vysvětlivky: 

SZÚ (ZÚ) = Státní zdravotní ústav 

ŠD = školní družina 

8.2 Další prezentace školy na veřejnosti 

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

roce 2020/2021. 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, prezentaci školy v 

regionálním tisku - k 20. 8. 2021 celkem 57 publikovaných článků, o nichž víme a 

zachytili jsme je v regionálním tisku, některé nám nejspíš unikly: 

 

1. Chomutovský deník (29. 9. 2020)  Žáci ZŠ na Kadaňské také uklízeli svět i Česko 

2. Chomutovský deník (2. 10. 2020) 2.B z Kadaňské ZŠ strávila chvilku s policisty 

3. Chomutovský deník.cz (27. 9. 2020)  Žáci ZŠ na Kadaňské také uklízeli svět i Česko 

4. Chomutovský deník (6. 10. 2020)  Pohádkový školní rok v 1.A 

5. Chomutovský deník (8. 10. 2020)  Družina v zooparku aneb Už víme, jak se 

 zvířátka ukládají k zimnímu spánku! 

6.  Chomutovský deník (14. 10. 2020)  Jak se mají školáčci z 1.C? Mapují si nová 

 území 

7. Chomutovský deník (20. 10. 2020)  Nové přírůstky školní knihovny na Kadaňské 

8. Chomutovský deník (4. 11. 2020)  Podzimní detektivové ve 3.B 

9. Chomutovské noviny (4. 11. 2020)  Před uzavřením škol se toho malí prvňáčci 

 stihli mnoho naučit 

10. Nástup (18. 11. 2020)  Samostatná plavba žáčků z 1.C 

11. Chomutovský deník (7. 12. 2020)  Týden, ve kterém  v 1.C o zážitky nebyla nouze  

12. Chomutovský deník (8. 12. 2020)  Týden, ve kterém  v 1.C o zážitky nebyla nouze 

13. Chomutovský deník (12. 12. 2020)  Čertovský den ve 3.A na ZŠ Kadaňská 

 v Chomutově 

14. Chomutovský deník (15. 12. 2020)  Jak žáci z 2.B na Kadaňské pomáhají doma 

 rodičům  

15. Nástup (16. 12. 2020)  Žáci z 2.B pomáhali doma 

http://www.4zscv.cz/
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16. Chomutovské noviny (13. 1. 2021)  Prvňáčci se učili o hygieně hravě a zábavně 

17. Chomutovské noviny (13. 1. 2021)  Třeťáci svěřovali své pocity plyšákům 

18. Chomutovský deník (20. 1. 2021)  A jedeme dál…Zájem o naši školní družinu 

 neklesá  

19. Nástup (20. 1. 2021)  Konečně sníh! Zimní radovánky si užili 

 předškoláci i školáci 

20. Chomutovské noviny (3. 2. 2021)  Díky sněhu byla zajímavější výuka výtvarné 

 výchovy i tělocviku 

21. Chomutovské noviny (3. 2. 2021)  Doma si žáci stavěli rotundy a vyráběli 

 dekorace i potřeby do domácnosti 

22. Chomutovský deník (6. 2. 2021)  Školáci pracovali ve prospěch přírody 

23. Chomutovský deník (10. 2. 2021)  Projekt 72 hodin aneb Výroba krmení pro 

 ptáčky 

24. Chomutovské noviny (3. 3. 2021)  V družině se děti seznámily s fyzikálními 

 pokusy 

25. web Chom. deníku (8. 3. 2021)  Společné snídaně a bláznivé pátky ve 2.B 

 z Kadaňské 

26. Chomutovský deník (9. 3. 2021)  Společné snídaně a bláznivé pátky ve 2.B 

 z Kadaňské  

27. Chomutovský deník (10. 3. 2021)  Žákyně ZŠ Kadaňská uspěly v okresním kole 

 olympiády 

28. Nástup (10. 3. 2021)  2. B z Kadaňské má společné snídaně 

29. Nástup (17. 3. 2021)  Bláznivé účesy i masopustní rej dětí ze ZŠ 

 Kadaňská 

30. Chomutovský deník (23. 3. 2021)  Ponožková neděle, kostýmový pátek a profesní 

 středa v 2.B 

31. web Chom. deníku (29. 3. 2021) Na Kadaňské se vydají na túru s názvem 

 Obejdi Českou republiku  

32. Chomutovský deník (27. 3. 2021)  Žáci na ZŠ Kadaňská „půjdou“ kolem celé 

 republiky 

33. Nástup (31. 3. 2021)  Děti ze ZŠ Kadaňská vyhnaly zimu a užily si 

 ponožkový den  

34. Nástup (7. 4. 2021)  Žáci si užili sportovní pátek i velikonoční 

 tradice 

35. Chomutovský deník (7. 4. 2021)  Sportovní pátek a velikonoční týden v 2. B na 

 ZŠ Kadaňská 

36. Chomutovské noviny (7. 4. 2021)  Výuku zpestřily snídaně i bláznivé pátky 

37. Chomutovské noviny (7. 4. 2021)  Okresní kolo olympiády v angličtině 

38. Chomutovské noviny (15. 4. 2021)  Pozvánka na výstavu obrázků z online výuky 

 na Kadaňské 

39. Chomutovské noviny (17. 4. 2021)  Obrázky pro chomutovskou nemocnici od žáků 

 z Kadaňské 

40. www.ohremedia.cz Žáci namalovali obrázky pro chomutovskou 

 nemocnici (odkaz)  
41. Chomutovský deník (27. 4. 2021)  Konečně spolu na čerstvém vzduchu 

42. Chomutovské noviny (30. 4. 2021)  Obejdeme Česko aneb Třetí týden zápolení na 

 Kadaňské 

43. Chomutovské noviny (5. 5. 2021)  Před počítači zářili žluťásci z Kadaňské 

44. Chomutovské noviny (5. 5. 2021)  Distanční přednášku o odpadech doplnila 

 procházka městem 

http://www.ohremedia.cz/
http://www.ohremedia.cz/clanek/12042-fotogalerie-zaci-namalovali-obrazky-pro-chomutovskou-nemocnici
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45. Chomutovský deník (5. 5. 2021)  Online pálení čarodějnic ve 4.C 

46. Nástup (5. 5. 2021)  Den Země i čarodějnický rej na ZŠ Kadaňská 

 ve 2.B a 4.C 

47. Chomutovský deník (7. 5. 2021)  Akce Obejdi Česko už zná finální výsledky 

 z Kadaňské 

48. web Chom. deníku (28. 5. 2021)  Rozárka přiletěla na Kadaňskou 

49. Chomutovský deník (2. 6. 2021)  Třída 3.B ze ZŠ Kadaňská se učila netradičně 

 o lidském těle 

50. Chomutovský deník (3. 6. 2021)  Pohádkový Den dětí v 1. B na ZŠ Kadaňská 

 v Chomutově 

51. Chomutovské noviny (2. 6. 2021)  Díky výuce v lese dostal hmyz domečky 

52. web Chom. deníku (2. 6. 2021) Chomutovské podchody rozsvítila galerie 

 obrázků (odkaz) 

53. Chomutovský deník (16. 6. 2021)  Beseda o zdravé výživě „Zdravá 5“ ve třídě 

 3.A na ZŠ Kadaňská 

54. Chomutovský deník (22. 6. 2021)  Workshopy v Chomutovské knihovně stvořené 

 pro žáky z Kadaňské 

55. Chomutovský deník (23. 6. 2021)  3.B z Kadaňské patřila ve výtvarné soutěži 

 mezi nejlepší 

56. Chomutovský deník (30. 6. 2021)  Sportovní dopoledne druháků ze ZŠ Kadaňská 

 v Chomutově 

57. Chomutovské noviny (4. 8. 2021)  Kadaňská získala pohár z fotbalového turnaje 

 v Březně 

 

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

9 Co se ve školním roce 2020/2021 změnilo 

V pedagogickém procesu: 

 Od září 2020 přibyl do školy další asistent pedagoga (úvazek 0,75 v 7. třídě). 

 Od září 2020 jsme přijali v rámci projektu Společnou cestou speciálního pedagoga. 

 Došlo ke změně na pozici vedoucí vychovatelky. Původní vedoucí vychovatelka přešla na 

pozici učitele v 1. třídě 

 V červnu 2021 proběhl týden anglicky mluvících zemí, během kterého měli všichni žáci 

v hodinách angličtiny možnost pracovat s rodilými mluvčími. Závěrem uspořádali žáci 9. 

ročníků celodenní akci American Day. 

 12. – 23. 7. 2021 – účast 55 dětí na 2 prázdninových týdnech anglického příměstského 

tábora v naší škole, které organizovala společnost First Class English Praha 

 9. – 20. 8. 2021 - 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) 

tři učebny. 

 V prosinci 2020 došlo k renovaci školní čítárny. Místnost byla vymalována, položena nová 

podlaha, pořízen nový nábytek, osvětlení a vyměněny radiátory. 

 U zbývajících vstupů do místností došlo k výměně interiérových dveří. 

 Škola zakoupila 43 notebooků pro učitele. 

 Byla kompletně zrekonstruována učebna ICT, včetně zakoupení nových počítačů.  

https://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/podchody-vystavni-prostory-chomutov-20210602.html
https://www.4zscv.cz/category/napsali-o-nas/


26 

 

 Byla dokončena rekonstrukce velkého atletického hřiště. 

 Bylo vybudováno oplocení malého hřiště a vyměněno oplocení s vjezdem na pozemek u 

družiny. 

 Rekonstrukcí prošla chodba a vstupy k šatnám. 

10 Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Česká školní inspekce v lednu 2021 navštívila školu v rámci šetření a metodické pomoci při 

distanční výuce. Paní inspektorky byly přítomny na prezenčních hodinách (1. a 2. ročníky), ale 

i na online hodinách. Výstupem byly pouze konzultace s vyučujícími a poté Tematická zpráva 

- Distanční vzdělávání v základních a středních školách ze dne 15. 3. 2021. 

11 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2020/2021 se škola zapojila do rozvojového programu Podpora výuky plavání 

v základních školách v roce 2020 (VII. etapa), kde škola obdržela dotaci 68 400 Kč na výuku 

plavání žáků 2. a 3. ročníků, která měla proběhnout v září až listopadu 2020. Bohužel v půli 

plaveckého kurzu došlo k uzavření škol, a polovinu dotace škola vrátila MŠMT.  

Dále škola obdržela dotaci ve výši 15 933 Kč 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). Ačkoliv jsme dotaci obdrželi již v uplynulém školním roce (2019/2020), 

byla 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, avšak termín ukončení byl z důvodu opakované distanční výuky přesunut na 

únor 2022. 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 2020 obdržela škola dotaci ve 

výši 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. Náhradou za týdny, kdy byly školy 

uzavřeny, dostávali žáci v květnu a červnu ovoce častěji. 

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

Obědy pro děti. V období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021 obědvalo 9 vytipovaných žáků školy 
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zdarma. Celková výše dotace činila 45 045 Kč. Z důvodu uzavření škol, kdy žáci 

nedocházeli na obědy, pak výsledné náklady na stravování ve školní jídelně činily 17 901 

Kč. Tyto náklady uhradila jmenovaná společnost. 

13 Spolupráce s organizacemi a dalšími partnery školy 

Organizace a partneři, se kterými škola spolupracovala ve školním roce 2020/2021: 

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

Škola podporující zdraví 

 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 se 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 

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

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

 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 žáků prvních až čtvrtých tříd, kteří byli rozděleni do šesti 

oddělení. Tři oddělení se nachází v přístavbě školy a další tři jsou v přízemí budovy školy. Pět 

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

pracovnících, v platném znění a během školního roku se nadále průběžně individuálně 
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vzdělávaly. Jedna z vychovatelek si během školního roku doplňovala pedagogické vzdělání na 

VŠ UJEP v Ústí nad Labem. 

Pro výkon činnosti ŠD jsou vyčleněny tyto prostory školy: 5 oddělení školní družiny, 1 třída 

(dopoledne zde probíhá výuka a odpoledne je k dispozici školní družině), velká a malá 

tělocvična, zahrada ŠD, školní hřiště, zahrada u budovy školy. Na zahradě ŠD jsou houpačky, 

dva velké herní prvky k prolézání a menší altán k posezení. Zahrada u školní budovy má hřiště 

s umělým povrchem, herní prvek se skluzavkou a pohybovými prvky a velký altán s kapacitou 

pro třicet dětí. Na školním hřišti mohou žáci využívat houpačky, asfaltové hřiště s 

basketbalovými koši a nově zrekonstruovanou atletickou dráhu s umělým povrchem. 

Z důvodu covidové  pandemie byla značnou část školního roku znemožněna prezenční 

docházka účastníků do družiny. Pokud to bylo jen trochu možné, plnily děti během školního 

roku úkoly dle ŠVP pro naši ŠD. Během školního roku jsme se zaměřili na dodržování zvýšené 

hygieny, společnou komunikaci, četbu a častý pobyt venku na pozemku školy a společné 

vycházky do přírody. U veškerých činností jsme dbali na plnění cílů pro dané období a také na 

bezpečnost účastníků. 

I přes nepřízeň covidové situace se nám podařilo v rámci Šablon uskutečnit několik zajímavých 

akcí a projektových dnů. V říjnu jsme žákům zprostředkovali besedu a procházku lesoparkem 

na téma Příroda se ukládá k zimnímu spánku. V únoru si mohli žáci vyzkoušet nové techniky 

výtvarné činnosti s netradičním použitím barev a zároveň si osahat zvláštní polytechnické 

pomůcky a stavebnice při projektovém dnu Učíme se zábavně. V květnu školní družinu 

navštívila chovatelka exotického ptactva se svým papouškem a pestrým vzdělávacím 

programem. Na konci tohoto měsíce vychovatelky pro žáky školní družiny připravily tradiční 

sportovní olympiádu na školním hřišti. V červnu podnikli mladší žáci výlet na horu Říp s 

historickým výkladem a hledáním pokladu. V tuto dobu starší žáci pod dohledem trenéra TJZŠ 

Chomutov a vychovatelek ŠD měli možnost vyzkoušet si atletické a gymnastické prvky ve 

školní tělocvičně a zároveň se jim dostalo odborného výkladu o důležitosti sportování a správné 

životosprávy.  

Z předchozího školního roku pokračovaly v rámci čerpání dotací ze šablon čtyři kroužky 

zaměřené na hraní společenských her. 

Na příští školní rok plánujeme zachovat aktivity, které mají u žáků úspěch a rozšířit je i o další 

zajímavé akce. 

15 Základní údaje o hospodaření školy 

Výroční rozbor hospodaření školské příspěvkové organizace v roce 2020 - viz Příloha č. 6. 

Údaje o hospodaření školy za období leden – srpen 2021 budou součástí Výročního rozboru 

hospodaření školské příspěvkové organizace v roce 2021 zpracované po účetní uzávěrce 

k 31. 12. 2021. 

16 Závěr 

Školní rok 2020/2021 byl vzhledem k probíhající celosvětové pandemii nemoci COVID-19 

rokem naprosto nestandardním. Vzhledem k obavám z možného rizika přenosu nákazy byla 

během celého školního roku nastavena mimořádná opatření, omezující prezenční docházku 

žáků, zapovídající účast na společných akcích, ale omezující i běžné činnosti, jako zpěv nebo 

pohyb v rámci hodin tělesné výchovy. Výuka často probíhala distančně, avšak tato forma výuky 

se již dostala do školského zákona a do školního řádu, a tudíž bylo možné nastavit jasná 

pravidla. Naše škola se díky dovednostem a znalostem získaných v předchozím školním roce 

okamžitě adaptovala na nastalou situaci a začala opět vyučovat online pomocí aplikace Teams. 
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Přesto bylo ve škole několik žáků, kteří i přes urgenci učitelů a komunikaci s rodiči, řádně 

nepracovali. Těmto žákům byla poskytována podpora ze strany pedagogů, kteří se jim věnovali 

v rámci přípravy na vyučování, odevzdávání úkolů, ale zejména jako důsledný dohled nad 

plněním školních povinností. Škola se soustředila zejména na vyučování žáků, velkou váhu pak 

nevěnovala jejich hodnocení, neboť nebylo snadné eliminovat například vliv domácího 

prostředí nebo nedostatečné technické vybavení. Výsledné hodnocení prospěchu i chování bylo 

tedy v porovnání s předchozími roky určitě nestandardní.  

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

dobré. (Poslední dva zvýrazněné řádky představují školní roky, kdy probíhalo distanční 

vzdělávání.) 

 

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 

2020/2021 375 156 3 1,44 

 

Výsledky chování – absence snížených známek z chování – ve školním roce 2020/2021 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 

2020/2021 0 0 23,66 0,17 

 

Školní rok 2020/2021 byl naprosto mimořádný a ojedinělý. Vlivem nepříznivé epidemiologické 

situace se běh školy v některých chvílích téměř zastavil. Díky velkému úsilí všech zaměstnanců 

školy a zejména pedagogů, kteří využili své nabyté znalosti a vědomosti z oblasti využití ICT 

ve výuce, jsme tento školní rok úspěšně zvládli. Výuka probíhala na velmi dobré úrovni, což 

nám ostatně potvrdila i Česká školní inspekce při návštěvě školy.  

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. 2021 naplněna. Věříme, že i to svědčí o dobrém 

jménu naší školy. 

 

V Chomutově dne 31. 8. 2021 Mgr. Ilona Zahálková 

 ředitelka školy 
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_______________________________________________________________________ 

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

rok 2020/2021 dne 14. 10. 2021. 

 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. 2021) 

a) Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 0 3 3 5,17 

31 - 40 let 2 8 10 17,25 

41 - 50 let 1 28 29 50,00 

51 - 60 let 0 13 13 22,41 

61 a více let 1 2 3 5,17 

celkem 4 54 58 100,00 

Věkový průměr všech zaměstnanců je 46,04 let. 

b) Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

dosažené vzdělání muži ženy celkem % 

základní 0 4 4 6,90 

střední 0 0 0 0 

střední s výučním listem 1 9 10 17,25 

střední s maturitní zk. 0 10 10 17,25 

vyšší odborné (konzerv.) 0 2 2 3,45 

vysokoškolské 3 29 32 55,15 

celkem 4 54 58 100,00 

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 7 2 0 4 1 0 2 5 2 0 32 2 

 

d) Trvání pracovního poměru 

 

doba trvání počet % 

do 5 let včetně pracujících důchodců 14 24,14 

do 10 let 10 17,25 

do 15 let  8 13,80 

do 20 let 12 20,67 

nad 20 let 14 24,14 

celkem 58 100,00 
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Příloha č. 3 – Údaje o pedagogických pracovnících (stav k 30. 6. 2021) 

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 4,88 

31 - 40 let 2 7 9 21,96 

41 - 50 let 0 22 22 53,66 

51 - 60 let 0 7 7 17,08 

61 a více let 1 0 1 2,42 

celkem 3 38 41  100,00 

 

Věkový průměr pedagogického sboru je 44,76 let. 

b) Členění pedagogických pracovníků podle vzdělání a pohlaví 

 

dosažené vzdělání muži ženy celkem % 

střední s maturitou 0 7 7  17,08  

vyšší odborné  0 2 2 4,87 

vysokoškolské 3 29 32 78,05 

celkem 3 38 41 100,00 

 

c) Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

 

odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci 
nesplňuje 

kvalifikaci 
celkem 

učitel 1. stupně ZŠ 13 0 13 

učitel 2. stupně ZŠ  17* 3 20* 

vychovatel 5 (1 zároveň AP) 1 6 (1 zároveň AP) 

asistent pedagoga 4 (1 zároveň vychovatel, 1 vrátná) 0 4 (1 zároveň vychovatel, 1 vrátná) 

školní psycholog 1 0 1 

Speciální pedagog 1 0 1 

celkem 41 4 45 
 *z toho 1 x RD (jen do 28. 4. 2021, poté rozvázán pracovní poměr), 1x ŘŠ, 1x ZŘ 
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Příloha č. 4 – Preventivní aktivity za 1. – 4. čtvrtletí školního roku 

2020/2021 

datum třída předmět preventivní aktivita 

září - 1. stupeň  

01.09.2020 2.A TH Seznámení se školním řadem, BOZ, hygiena 

01.09.2020 2.B TH 
Seznámení se školním řádem, pravidly ve škole, opatření v 

souvislosti s Covid - 19 

01.09.2020 2.C TH 

Seznámení se školním řádem - základní body Seznámení s 

nastavenými pravidly pro pobyt ve škole v souvislosti s 

COVID-19 

01.09.2020 3.A TH 
Seznámení s nastavenými pravidly pro pobyt ve škole v 

souvislosti s COVID-19, základní body školního řádu 

01.09.2020 3.B TH 
Seznámení s nastavenými pravidly pro pobyt ve škole v 

souvislosti s COVID-19, základní body školního řádu 

01.09.2020 4.A TH 
Školní řád, práva a povinnosti žáků, bezpečnost žáků a 

pravidla pro pohyb v souvislosti s COVID-19 ve škole 

01.09.2020 4.B TH Seznámení se školním řádem 

01.09.2020 4.C TH Seznámení se školním řádem 

02.09.2020   TH Nabídka kroužků SVČ Domeček Chomutov 

02.09.2020 1.A TH Třídní pravidla 

02.09.2020 1.B TH 
Seznámení s nastavenými pravidly pro pobyt ve škole v 

souvislosti s COVID-19, základní body školního řádu 

02.09.2020 1.B TH Hry pro upevnění kolektivu se školní psycholožkou 

02.09.2020 1.B TH 
Prev. program: seznámení a stmelení kolektivu, předcházení 

nevhodnému chování, nastavení pravidel chování 

02.09.2020 1.B TH 
Prev. program: seznámení a stmelení kolektivu, předcházení 

nevhodnému chování, nastavení pravidel chování 

02.09.2020 1.C TH 
Seznámení se školním řádem, s nastavenými pravidly pro 

pobyt ve škole v souvislosti s COVID-19 

02.09.2020 1.C TH 
Prev. program: seznámení a stmelení kolektivu, předcházení 

nevhodnému chování, nastavení pravidel chování 

02.09.2020 1.C TH 
Seznámení se školním řádem, s nastavenými pravidly pro 

pobyt ve škole v souvislosti s COVID-19 

02.09.2020 1.C TH 
Seznámení se školním řádem, s nastavenými pravidly pro 

pobyt ve škole v souvislosti s COVID-19 

02.09.2020 2.B TH Chování ke spolužákům, třídní pravidla 

02.09.2020 2.C  TH Pravidla chování ve třídě, seznámení s třídními pravidly 

02.09.2020 1.C TH 
Prev. program: seznámení a stmelení kolektivu, předcházení 

nevhodnému chování, nastavení pravidel chování 

02.09.2020 3.B TH Třídní pravidla 

02.09.2020 4.B TH Třídní pravidla 

03.09.2020 1.B TH Hry pro upevnění kolektivu se školní psycholožkou 

03.09.2020 1.B TH 
Prev. program: seznámení a stmelení kolektivu, předcházení 

nevhodnému chování, nastavení pravidel chování 

03.09.2020 1.B TH 
Prev. program: seznámení a stmelení kolektivu, předcházení 

nevhodnému chování, nastavení pravidel chování 

03.09.2020 1.C TH Třídní pravidla, chování k ostatním 
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03.09.2020 1.C TH 
Prev. program: seznámení a stmelení kolektivu, předcházení 

nevhodnému chování, nastavení pravidel chování 

03.09.2020 1.C TH Třídní pravidla, chování k ostatním 

03.09.2020 1.C TH 
Prev. program: seznámení a stmelení kolektivu, předcházení 

nevhodnému chování, nastavení pravidel chování 

03.09.2020 3.A AJ 

Seznámení s nastavenými pravidly pro pobyt ve škole v 

souvislosti s COVID-19, základní body školního řádu, řád 

učebny cizích jazyků 

03.09.2020 4.C TH Pravidla naší třídy 

03.09.2020 5.A AJ 

Seznámení s nastavenými pravidly pro pobyt ve škole v 

souvislosti s COVID-19, základní body školního řádu, řád 

učebny cizích jazyků 

03.09.2020 5.B I Desatero bezpečného internetu 

04.09.2020 1.B ČJ Ferda a jeho mouchy- radost 

04.09.2020 1.B ČJS Pozdravy, poděkování, třídní pravidla 

04.09.2020 2.C VV Pohádka o zkrocení divokého zvířete v nás - zvládání agrese 

04.09.2020 5.B ČJ Národní jazyk - prostředek k dorozumívání 

07.-

11.09.2020 
    Zelený týden 

07.09.2020 1.C ČJS 
Chování ve škole, pohyb po škole, chování k dospělým 

osobám 

07.09.2020 3.B ČJS Cesta do školy 

07.09.2020 4.A ČJS Naše vlast, dějiny země 

07.09.2020 4.C ČJ Učíme se vzájemně si naslouchat 

08.09.2020 2.C ČJ Pasování na čtenáře, návštěva knihovny 

08.09.2020 3.A TV Plavecký výcvik - bezpečné chování v bazénu 

08.09.2020 3.B ČJ, ČJS Co přispívá k tomu, abychom se ve škole se cítili bezpečně 

08.09.2020 4.A ČJS Živá a neživá příroda, podmínky pro život 

09.09.2020 1.A PČ Výroba přáníček ke Dni seniorů 

09.09.2020 1.C VV, PČ 
Dárek ke Dni seniorů - povídáme si o tom, jak se chováme ke 

starým lidem 

10.09.2020 3.A ČJS Chování v autobuse a v silničním provozu 

11.09.2020 1.C ČJS Zdravá výživa - co ke svačině do školy 

11.09.2020 3.A ČJ Pravidla slušného chování 

11.09.2020 3.A ČJS Třídní pravidla, vztahy mezi spolužáky 

14.09.2020 3.B ČJS Vybavení silničního kola 

15.09.2020 1.B ČJ 

Třídní pravidla, odpočinková četba - příběh o chlapci, který 

se přejídal sladkostmi, ztratil kamarády, pocity osamocenosti, 

smutku - špatná životospráva 

15.09.2020 2.A VV, PČ Dárek ke Dni seniorů 

15.09.2020 2.C TH Úklid okolí školy 

15.09.2020 3.B ČJS Dopravní značky 

16.09.2020 3.A VV Přání ke dni seniorů 

16.09.2020 3.B 
ČJ, VV, 

PČ 
Přáníčka ke Dni seniorů 
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17.09.2020 3.B ČJ, ČJS Dopravní prostředky 

17.09.2020 4.A ČJ Řeč, národní jazyk, spisovná a nespisovná podoba jazyka 

17.09.2020 4.C ČJ 
Denní režim - povinnosti, školní příprava, pomoc v 

domácnosti, kroužky 

18.09.2020 3.B ČJ Pozdravy 

21.09.2020 1.B ČJS Chování o přestávce 

21.09.2020 3.B ČJ, ČJS Svobodné volby 

21.09.2020 2. B ČJS Chování v lese 

21.09.2020 2. B  ČJS  Vstup do neznámé vody 

21.09.2020 2. B  ČJS  Rozdělávání ohně, důležitá telefonní čísla, ochrana přírody 

22.09.2020 3.B ČJS Naše obec 

22.09.2020 4.C ČJ Bezpečné chování na internetu 

23.09.2020 3.B ČJ Jak pomoci kamarádovi v nesnázích 

25.09.2020 1.C ČJS Bezpečnost v silničním provozu, cesta do školy 

25.09.2020 2.A ŠK.A. Už jsem čtenář - Chomutovská knihovna 

25.09.2020 2.B ČJS 
Dopravní výchova, chování v dopravních prostředcích, 

bezpečí 

25.09.2020 2.B ČJS Linka bezpečí, důležitá telefonní čísla 

25.09.2020 2.B ČJS Chráníme si své bezpečí před neznámými lidmi 

25.09.2020 2.B ČJS Pomáháme starým lidem, chování, úcta, přání seniorům 

25.09.2020 3.A ČJS Pravidla silničního provozu, dopravní značky 

25.09.2020 3.B ČJ Den české státnosti - sv. Václav 

29.09.2020 2.C ČJS Beseda s Městskou policií - chodec, cyklista 

29.09.2020 3.B ČJS Státní znaky 

29.09.2020 2.C ČJS Beseda s Městskou policií - chodec, cyklista 

30.09.2020 3.B ČJS Pověst o praotci Čechovi 

ŠD 

Září ŠD   Škola a mé povinnosti 

Září ŠD   Mám nové kamarády 

Září ŠD   Kdo jsem já a jaká je má rodina 

Září ŠD   Příroda kolem nás 

Září ŠD   ZOO V CV 

 2. stupeň 

01.09.2020 6.A TH 
Seznámení s nastavenými pravidly pro pobyt ve škole v 

souvislosti s COVID-19, základní body školního řádu 

01.09.2020 6.B TH 
Seznámení se školním řádem, pravidly ve škole, opatření v 

souvislosti s Covid - 19 

01.09.2020 7.A TH 
Seznámení s nastavenými pravidly pro pobyt ve škole v 

souvislosti s COVID-19, základní body školního řádu 

01.09.2020 7.B TH 
Seznámení s nastavenými pravidly pro pobyt ve škole v 

souvislosti s COVID-19, základní body školního řádu 

01.09.2020 7.C TH 
Seznámení s nastavenými pravidly pro pobyt ve škole v 

souvislosti s COVID-19, základní body školního řádu 
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01.09.2020 8.B TH 

Seznámení s nastavenými pravidly pro pobyt ve škole v 

souvislosti s COVID-19, základní body školního řádu, 

poučení BOZP 

01.09.2020 9.A TH 

Seznámení s nastavenými pravidly pro pobyt ve škole v 

souvislosti s nemocí COVID-19, základní body školního řádu 

a poučení o BOZP 

01.09.2020 9.B TH 

Seznámení s nastavenými pravidly pro pobyt ve škole v 

souvislosti s COVID-19, základní body školního řádu, 

poučení o BOPZ 

02.09.2020   TH Nabídka kroužků SVČ Domeček Chomutov 

02.09.2020 8.B TH 
Pravidla hygieny, mytí rukou, dodržování pitného režimu, 

vztahy ve třídě v "uzavřeném" prostoru 

02.09.2020 9.B TH 
Pravidla hygieny, mytí rukou, dodržování pitného režimu, 

vztahy ve třídě v "uzavřeném" prostoru 

03.09.2020 6.A VV Pravidla chování a bezpečnosti v hodinách VV 

03.09.2020 6.B AJ 

Seznámení s nastavenými pravidly pro pobyt ve škole v 

souvislosti s COVID-19, základní body školního řádu, řád 

učebny cizích jazyků 

03.09.2020 7.A ČSP První pomoc při úrazu el. proudem 

03.09.2020 7.B 
ČSP 

Kuch 
První pomoc při úrazech v domácnosti 

03.09.2020 7.ABC ČJ 
Pravidla hygieny, mytí rukou, dodržování pitného režimu, 

vztahy ve třídě v "uzavřeném" prostoru 

03.09.2020 7.ABC AJ 

Seznámení s nastavenými pravidly pro pobyt ve škole v 

souvislosti s COVID-19, základní body školního řádu, řád 

učebny cizích jazyků 

04.09.2020 8.A ČSP 
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví žáků v učebně 

informatiky, desatero bezpečného internetu 

04.09.2020 8.B I 
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví žáků v učebně 

informatiky, desatero bezpečného internetu 

04.09.2020 8.AB CH 
Zásady bezpečnosti práce s chemickými látkami a první 

pomoc 

04.09.2020 8.AB AJ 

Seznámení s nastavenými pravidly pro pobyt ve škole v 

souvislosti s COVID-19, základní body školního řádu, řád 

učebny cizích jazyků 

04.09.2020 9.AB CH 
Zásady bezpečnosti práce s chemickými látkami a první 

pomoc 

04.09.2020 9.AB AJ 

Seznámení s nastavenými pravidly pro pobyt ve škole v 

souvislosti s COVID-19, základní body školního řádu, řád 

učebny cizích jazyků 

04.09.2020 9.AB ČSP 
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví žáků v učebně 

informatiky, desatero bezpečného internetu 

07.-

11.09.2020 
    Zelený týden 

07.09.2020 9.B SH Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 

07.09.2020 9.B SH Plánované rodičovství 

07.09.2020 

6.AB 

7.ABC 

8.AB 

9.AB 

TV Rizika a prevence sportovních úrazů 

08.09.2020 9.A SH Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 
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09.09.2020 6.A   
Kohezivní pobyt - stmelení kolektivu, seznámení s TU, 

předcházení nevhodnému chování, nastavení pravidel 

09.09.2020 6.B   
Kohezivní pobyt - stmelení kolektivu, seznámení s TU, 

předcházení nevhodnému chování, nastavení pravidel 

09.09.2020 7.C ČSP První pomoc při úrazu el. proudem 

10.09.2020 6.A TH Třídní pravidla, chování k ostatním 

10.09.2020 7.B ČSP První pomoc při úrazu el. proudem 

10.09.2020 7.C Z Zemětřesení 

11.09.2020 7.AB Z Zemětřesení 

11.09.2020 7.C Z Vymírání ohrožených druhů rostlin a zvířat 

14.09.2020 8.AB CH Látky a tělesa - důležitost recyklace 

15.09.2020 6.AB Př Infekční nemoci a imunita - jak se chránit 

15.09.2020 7.AB Z Vymírání ohrožených druhů rostlin a zvířat 

15.09.2020 9.A Z Rasy, národy a jazyky světa - rasová intolerance, xenofobie 

16.09.2020 6.A Př Závislosti - vznik, druhy, prevence, jak ji poznat 

16.09.2020 8.A Z Problémy Afriky - hlad, války, náboženské problémy 

16.09.2020 9.AB VZ Plánované rodičovství 

16.09.2020 9.AB VZ Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina 

17.09.2020 6.AB VZ Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina 

17.09.2020 6.AB VZ 
Škola -pravidla, vztahy (práce s třídním kolektivem za 

asistence paní psycholožky 

17.09.2020 6.B Př Závislosti - vznik, druhy, prevence, jak ji poznat 

17.09.2020 9.B Z Problémy světa - chudoba, nesvoboda, manipulace s lidmi 

18.09.2020 8.AB AJ Školní pravidla - práce s výrazy must, mustn´t, have to 

21.09.2020 8.AB F  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem, chování v 

přírodě při bouřce 

21.09.2020 9.A Z Světová náboženství - nebezpečné sekty 

21.09.2020 9.AB AJ Trpný rod - věty týkající se ohrožení životního prostředí 

21.09.2020 9.AB M  
Finanční gramotnost - nebezpečí zadlužení, seznámení s 

klady a zápory úvěrů či hypoték 

21.09.2020 9.AB F   Nebezpečí jaderného záření, ochrana před slunečním zářením 

22.09.2020 9.A Z  
Význam světové organizace - udržení světového míru, 

charitativní činnost 

23.09.2020 7.B OV 
Škola -pravidla, vztahy (práce s třídním kolektivem za 

asistence školní psycholožky 

23.09.2020 7.B OV 
Nastavení pravidel, předcházení nevhodnému chování, 

trénink spolupráce, prohloubení kamarádských vztahů 

23.09.2020 7.B OV Umělý ekosystém města Chomutova 

23.09.2020 9.AB VZ Antikoncepce 

24.09.2020 6.B Z Znečištění planety, správné chování 

24.09.2021 7.C Z Znečišťování planety 

24.09.2020 8.A TH Šetření klimatu ve třídě - údajný náznak šikany 

29.09.2020 7.A GV Umělý ekosytém města Chomutov 

29.09.2020 7.A GV Antikoncepce 
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29.09.2020 8.AB SH Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 

29.09.2020 9.AB F  Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

30.09.2020 7.BC NJ 3.10. Tag der Deutschen Einheit - znovusjednocení Německa 

30.09.2020 8.A NJ 3.10. Tag der Deutschen Einheit - znovusjednocení Německa 

30.09.2020 9.B ŠK.A. 
Návštěva divadla MD Most - chování, zážitky, společná akce 

třídy 

30.09.2020 9.AB NJ 3.10. Tag der Deutschen Einheit - znovusjednocení Německa 

30.09.2021 

7.ABC, 

8.A, 

9.AB 

Š. A. Divadlo Most - Škola základ života - chování v divadle 

září/říjen 

2020 
9.AB ČJ 

Dílny čtení – práce s knihou Anin duch (prevence úrazů, 

predikace, delikventní chování, stres a jak se s ním 

vypořádat)  

 Říjen - 1. stupeň 

14.10.2020 1.C TV 

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví žáků před distanční 

výukou - mytí rukou, nošení roušek, izolace v domácím 

prostředí, úrazy v domácím i venkovním prostředí 

19.10.2020 1.C ČJS Pobyt v podzimním lese bez újmy na zdraví 

01.10.2020 5.A ČJS Den české státnosti - odkaz sv. Václava 

02.10.2020 1.B ČJ Třídní pravidla-chování 

02.10.2020 3.B TH Třídní výlet - Zoopark Chomutov 

05.10.2020 1.C ČJS Správné oblékání na podzim - předcházíme nachlazení 

05.10.2020 2.C ČJ,M Návštěva školní psycholožky ve třídě 

05.10.2020 3.B ČJS Hymna ČR 

05.10.2020 4.A ČJS Česká republika - demokratický stát, naše státní symboly  

05.10.2020 5.B TV Smluvené povely, signály 

06.10.2020 1.A ČJ Vypravování: pomoc kamarádovi 

06.10.2020 3.A AJ Rizikové sportovní aktivity 

06.10.2020 3.A ČJS ČR - vztah k naší vlasti, státní symboly 

06.10.2020 3.B ČJS Vlajka ČR 

06.10.2020 4.A ČJS 
Pravěká kultura, komunikace mezi lidmi, způsoby 

dorozumívání 

06.10.2020 5.A AJ Rizikové sportovní aktivity 

07.10.2020 1.B ČJS Ferda a jeho mouchy - strach 

07.10.2020 3.A TV Plavecký výcvik - bezpečné chování v bazénu 

08.10.2020 3.B ČJ Bajky - poučení 

08.10.2020 4.A ČJ Chování lidí, dobré a špatné vlastnosti, ochota, sobectví 

08.10.2020 4.C TH Vztahy mezi spolužáky 

09.10.2020 1.A ČJS Bezpečná cesta do školy 

09.10.2020 1.C ČJS Třídní pravidla, chování k ostatním - připomenutí 

09.10.2020 2.C TH Depistážní práce psycholožky ve třídě - Ferda a emoce 

09.10.2020 2.C TH 
Nastavení pravidel, předcházení nevhodnému chování, 

prohloubení vztahů, trénink spolupráce 



40 

 

09.10.2020 2.C TH Kyberšikana 

09.10.2020 4.C ČJ České obyčeje 

10.10.2020 3.A ČJS Pravidla slušného chování 

12.10.2020 3.B ČJS Praha - hlavní město 

12.10.2020 4.C TH Ohleduplné chování ke spolužákům 

13.10.2020 1.C ČJS Pravidla při bezpečné práci na zahradě - zacházení s nářadím 

13.10.2020 2.A ČJS Ohleduplné chování k přírodě 

13.10.2020 3.B ČJS Pražské památky 

13.10.2020 3.B ČJ,ČJS Pověsti staré Prahy 

13.10.2020 4.C TH Nevhodnost používání vulgarismů, vulgárních gest 

13.10.2020 5.A ČJ 

Prevence onemocnění Covid-19 -  důležitost používání 

ochranných pomůcek a zvýšení hygieny jako prevence 

nákazy nejen sebe, ale hlavně oslabených osob ve svém okolí 

13.10.2020 5.B TH Poučení žáků o BOZ před odchodem na distanční vzdělávání 

14.10.2020 1.C TV 
Bezpečnost při sportování, 1. pomoc v podmínkách TV, 

Bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek 

14.10.2020 1.C TV 

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví žáků před distanční 

výukou - mytí rukou, nošení roušek, izolace v domácím 

prostředí, úrazy v domácím i venkovním prostředí 

14.10.2020 3.B TH Jak na distanční výuku - pravidla, pokyny 

14.10.2020 5.A ČJ 
Pravidla distanční výuky (připojování, omlouvání absence, 

řešení potíží, plnění zadané práce) 

16.10.2020 5.A ČJ 
Neplnění školních povinností - řešení problémů dist. 

vzdělávání, důsledky 

19.10.2020 1.C ČJS Pobyt v podzimním lese bez újmy na zdraví 

21.10.2020 2.C ČJS Význam lesa, jak se chovat v lese - na online hodině 

21.10.2020 3.A ČJS Den stromů - projekt, vztah k přírodě, její ochrana 

22.10.2020 3.B ČJS 5 nejkrásnějších míst v ČR - cestujeme po naší vlasti 

22.10.2020 5.A ČJS 
Klimatické změny - skleníkový efekt - důsledky, ozónova 

díra - ochrana kůže a očí 

23.10.2020 2.C ČJ Omluva - na online hodině 

23.10.2020 3.A ČHS 
Den vzniku samostatného československého státu - státní 

svátek 

23.10.2020 3.B TH Podzimní prázdniny bezpečně - pravidla 

23.10.2020 5.A ČJ 
Výzva pana ministra Plagy - chování žáků o podzimních 

prázdninách 

23.10.2010 5.AB PČ Pravidla stolování 

24.10.2020 3.B TH, ČJS 
Hra na podzimní prázdniny - podzimní fotograf a jeho úlovky 

při procházkách 

24.10.2020 4.C ČJS Státní svátek 28.10. - vlastenectví 

26.10.2020 2.B ČJS Závislosti na počítačových hrách 

26.10.2020 2.B ČJS Zdravá strava, péče o tělo a o duši 

 ŠD 

Říjen ŠD   Učím se, co se sluší a patří 

Říjen ŠD   Pečuji o svůj zevnějšek 
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Říjen ŠD   Proměny přírody 

Říjen ŠD   Cestou do školy 

 2. stupeň 

01.10.2020 6.A Z 
Posilování ducha představivosti, fantazie, víry v sebe, život 

ve vesmíru 

01.10.2020 7.B D Význam křesťanství ve středověké společnosti 

01.10.2020 7.BC AJ Problematika multikulturalismu 

01.10.2020 7.C Z Problémy Afriky - hlad, války, náboženské problémy 

01.10.2020 7.ABC ČJ Školní život dříve a dnes 

01.10.2020 9. B D 
První světová válka (interpersonální agrese, stres a jak se s 

ním vypořádat) 

01.10.2020 9.AB F Bezpečnost při práci s elektrickými přístroji a zařízeními 

01.10.2020 9.AB VZ Vrstevnická skupina 

02.10.2020 6.A Fy Nebezpečné způsoby využití síly 

02.10.2020 6.AB VZ Vztahy a pravidla ve škole 

02.10.2020 7.A D Význam křesťanství ve středověké společnosti 

02.10.2020 7.B Z Nevhodné chování (incident boxer) - dodržování pravidel 

02.10.2020 7.BC Př Paryby, nebezpečí při koupání či potápění v moři 

02.10.2020 7.ABC Z Problémy Afriky - hlad, války, náboženské problémy 

02.10.2020 7.BC Př Paryby, nebezpečí při koupání či potápění v moři 

05.10.2020 7.A Př Paryby, nebezpečí při koupání či potápění v moři 

05.10.2020 7.ABC AJ Rizikové sportovní aktivity 

05.10.2020 8.AB AJ Závislostní chování 

05.10.2020 9.A Z 
Ekologické problémy spojené se světovým zemědělstvím a 

průmyslem 

05.10.2020 9.AB AJ Závislostní chování 

06.10.2020 6.B Fy Nebezpečné způsoby využití síly 

06.10.2020 6.B AJ Rizikové sportovní aktivity 

06.10.2020 6.AB OV Vztahy v rodině 

06.10.2020 7.A GV Respekt k odlišným etnikům 

06.10.2020 7.B ČJ 
Vypravování - zážitky s kamarády, s rodinou, možné 

nebezpečí 

06.10.2020 8.B Z Evropská kultura 

06.10.2020 9.A Z  Světová doprava - dopad na životní prostředí planety 

07.10.2020 7.A ČJ 
Vypravování - zážitky s kamarády, s rodinou, možné 

nebezpečí 

07.10.2020 7.B OV Tmelení kolektivu s psycholožkou - komunikace 

07.10.2020 7.B OV 

Trénink třídních pravidel, předcházení nevhodnému chování, 

trénink spolupráce a komunikace, prohloubení kamarádských 

vztahů 

07.10.2020 8.A Př Savci - lidé - plánované rodičovství, sexualita - tabu a mýty 

07.10.2020 8.A Z Evropa politická - historické mezníky 

07.10.2020 9.AB   Onko prevence 
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08.10.2020 7.ABC ČJ 
Pověsti - co je pravda, co je fikce, poznávání Prahy a jejích 

míst 

08.10.2020 9.AB VZ Dospívání 

09.10.2020 6.AB VZ Vrstevnická skupina 

09.10.2020 7.C ČJ 
Vypravování - zážitky s kamarády, s rodinou, možné 

nebezpečí 

09.10.2020 9.B ČSP 
Dilema při rozhodování, jak střední školu si vyberu - klady a 

zápory 

12.10.2020 6.A Z 

Jaká je naše planeta? Různé mýty, konspirační teorie 

středověku - střet vědeckého zkoumání a vědy s náboženskou 

vírou, vědci, kteří svou myšlenku zaplatili životem 

12.10.2020 8.AB CH Oddělování složek směsí - užití v čističkách odpadních vod 

12.10.2020 9.AB CH Hydroxidy - vliv na zdraví člověka a životní prostředí 

13.10.2020 6.AB OV Postavení a role muže a ženy ve společnosti 

13.10.2020 6.AB Př 
Jedinečnost organismu, ochrana ekosystémů a rozmanitosti 

přírody 

13.10.2020 7.A GV Základní podmínky života - voda 

13.10.2020 9.A Z Ohniska konfliktů ve světě 

13.10.2020 9.B Z Povrch v ČR - naše oblíbená místa 

14.10.2020 9.AB AJ Šikana 

16.10.2020 9.AB AJ Šikana - práce s cizojazyčným textem a slovní zásobou  

19.10.2020 6.AB D Den vzniku samostatného Československého státu 

19.10.2020 7.C OV Ochrana životního prostředí, globální problémy lidstva 

19.10.2020 7.C GV Voda - podmínka života 

19.10.2020 8.A Z 
Evropa - povrch - naše oblíbená místa (neg. I poz. zážitky z 

cest po Evropě) 

20.10.2020 6.AB OV Druhy manželství, tradice 

20.10.2020 7.A GV Vodní zdroje v okolí Chomutova 

20.10.2020 7.AB Z Afrika - chudoba, nesvoboda, manipulace s lidmi, znečištění 

20.10.2020 8.B Z Envitomentální problémy Evropy 

21.10.2020 7.A TH Pravidla online výuky, plnění povinností během online výuky 

22.10.2020 6.B M Zlomky egyptským krájením chleba 

22.10.2020 7.C Z Afrika - chudoba, nesvoboda, manipulace s lidmi, znečištění 

22.10.2020 9.AB VZ Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví 

23.10.2020 6.AB VZ Dospívání, puberta 

říjen 9.A D Pojmy socialismus, marxismus - leninismus, komunismus 

říjen 9.A D Komunismus v SSSR 

říjen 9.A D Ruské revoluce 

říjen 9.A D VŘSR, občanská válka v Rusku 

říjen 9.A D Politické poměry v SSSR 

říjen 9.A D Zahraniční politika Ruska a SSSR 

říjen 9.A D Shrnutí totalit. režimů, opakování Ruska a SSSR po VŘSR 
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říjen 9.A D 
státní svátek - Den vzniku samostatného československého 

státu (28. říjen) 

říjen  9.B D 
První světová válka  (interpersonální agrese, stres a jak se s 

ním vypořádat) 

září - říjen 

2020 
9. AB ČJ 

Dílny čtení – práce s knihou Anin duch (prevence úrazů, 

predikace, delikventní chování, stres a jak se s ním 

vypořádat)  

 Listopad - 1. stupeň 

01.11.2020 5.A ČJS 
Nerostné suroviny ČR - nakládání s vyčerpatelnými zdroji E, 

obnovitelné zdroje jako naše budoucnost, ochrana přírody 

02.11.2020 2.A ČJ Památka zesnulých 

02.11.2020 2.C ČJ Vyprávění Jak jsi prožil podz. prázdniny 

02.11.2020 3.B ČJ, ČJS Dušičky, Halloween - připomenutí těchto svátků 

02.11.2020 2.C ČJ Vyprávění Jak jsi prožil podz. prázdniny 

2.- 6. 11. 

2020 
2.C TH Náladometr na online hodinách 

03.11.2020 1.A TH Online výuka: vzájemná tolerance, pomoc, komunikace 

05.11.2020 3.B ČJS Světové strany - Kudy do světa? 

06.11.2020 5.B TV Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu 

07.11.2020 1.C ČJS Chování v dopravních prostředcích 

09.11.2020 3.B ČJ, ČJS Nový americký prezident - J. Biden 

09.11.2020 3.B ČJS Zubní kaz - prevence 

09.11.2020 5.A ČJS Výročí bitvy na Bílé hoře - význam bitvy, národní hrdost 

11.11.2020 1.B ČJS Rodina - vztahy 

11.11.2020 1.C ČJS Úcta ke starším lidem, rodinné vztahy.  

11.11.2020 2.A ČJ Svatý Martin 

11.11.2020 3.B ČJ, ČJS sv. Martin - legenda 

11.11.2020 3.B ČJ, ČJS Den válečných veteránů, symbol vlčího máku 

11.11.2020 1.C ČJS Úcta ke starším lidem, rodinné vztahy.  

12.11.2020 3.B ČJS 
Stromy - plíce planety, rekordy největších stromů ve světě i u 

nás 

12.11.2020 5.AB AJ Rodina 

13.11.2020 1.B ČJS Nález- krádež 

13.11.2020 5.B TV 
 Relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich 

praktické využití 

16.11.2020 3.A ČJS J. A. Komenský - 350. výročí od úmrtí 

16.11.2020 4.C ČJS 17. listopad - svoboda, demokracie 

16.11.2020 3.A ČJS J. A. Komenský - 350. výročí od úmrtí 

16. - 

20.11.2020 
3.B 

TV,PČ,H

V,VV 
Únikovka v Teams  

17.11.2020 3.B ČJ, ČJS Sametová revoluce, vyprávění o filmu Fanny a pes 

17.11.2020 3.B ČJ 
Jan Ámos Komenský - 350 let od jeho úmrtí - osobnost 

učitele národů 

18.11.2020 1.B ČJS Rodina - pomoc rodičům 
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18.11.2020 2.A ČJ Den boje za svobodu a demokracii 

18.11.2020 3.A ČJ Den boje za svobodu a demokracii - státní svátek 

18.11.2020 3.B ČJ Medvěd - zimní spánek 

18.11.2020 5.A ČJS 

Den boje studentů za svobodu a demokracii - slovo 

demokracie, principy demokracie. J. A. Komenský - humánní 

principy. 

18.11.2020 3.A ČJ Den boje za svobodu a demokracii - státní svátek 

19.11.2020 1.C TV Bezpečnost pro chodce - poučení před první vycházkou 

19.11.2020 3.B ČJ Krysa jako přenašeč nemocí 

19.11.2020 3.B ČJ, ČJS Národní strom - lípa, fotosyntéza 

19.11.2020 4.C ČJ 
Zásady slušného chování - slušné odmítnutí pozvání na 

oslavu 

19.11.2020 5. A ČJS 
Půda - nezbytná podmínka života na Zemi -  její 

znehodnocování a nešetrné využívání (odpovědnost lidí) 

19.11.2020 1.C TV Bezpečnost pro chodce - poučení před první vycházkou 

20.11.2020 1.A ČJS Domov: rodina (Jaká je moje maminka, tatínek?) 

20.11.2020 1.A ČJS Domov: rodina (Jaká je moje maminka, tatínek?) 

23.11.2020 1.B ČJS Chování v dopravním prostředku 

23.11.2020 1.C ČJS Nebezpečí v domácím prostředí - prevence 

23.11.2020 2.A ŠK. A Preventivní blok: Hravě bez úrazu 

23.11.2020 3.B ČJ Babylón - město, biblický příběh o Babylónské věži 

23.11.2020 2.B ČJS Hravě bez úrazu 

23.11.2020 1.C ČJS Nebezpečí v domácím prostředí - prevence 

24.11.2020 1.B ČJ Hravě o hygieně SZÚ Ústí n. Labem 

26.11.2020 1.B TV,ČJS 
Péče o zvířata v zimě, ochrana přírody - vycházka k 

rybníkům 

26.11.2020 3.B ČJ, ČJS Den DÍKŮVZDÁNÍ - americký svátek 

27.11.2020 3.B ČJ Začíná Advent - první svátek sváteční - 29.11. 

30.11.2020 1.C ŠkAk 
Hravě o hygieně - program pro děti zaměřený na základní 

hygienu 

30.11.2020 3.B TH 
Návrat žáků po dist. výuce - sdílení pocitů, stmelení 

kolektivu, spolupráce 

30.11.2020 3.B ČJS Ovoce - zdroj vitamínů pro naše zdraví 

30.11.2020 3.B TH 
Zase spolu po distanční výuce - program šk. psycholožky - 

Mgr. Klímové 

30.11.2020 3.B TH 
Návrat žáků po dist. výuce - sdílení pocitů, stmelení 

kolektivu, spolupráce 

30.11.2020 4.C TH Zásady slušného chování - nevhodnost používání vulgarismů 

30.11.2020 4.C ČJ Zlozvyky, dobré návyky 

30.11.2020 5.A TH 
Hygienická pravidla jako prevence před nákazou - hygiena 

rukou, nošení roušek (ty chráníš mne a já chráním tebe) 

30.11.2020 1-9.   

V týdnu od 30.11. do 4.12. byli opětovně žáci poučeni o 

zákazu manipulace s okny v celé budově školy, dále byli 

opětovně poučeni a zákazu používání mobilních telefonů či 

jiné techniky, o natáčení kohokoli ve škole. 

30.11.2020   TH Připomenutí školního řádu, pravidel ve škole 
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 ŠD 

Listopad ŠD   Zjišťuji, jak a proč příroda odpočívá 

Listopad ŠD   Znám své okolí a místo kde bydlím 

Listopad ŠD   Jsem společenský 

Listopad ŠD   Chráním sebe i ostatní 

 2. stupeň  

02.11.2020 8.A Z 
Západní Evropa - zajímavá místa, osobnosti, role států v 

dějinách Evropy i světa 

03.11.2020 6.AB OV Listopadová výzva - čas s rodinou a v přírodě 

03.11.2020 7.C GV Důsledky znečištění ovzduší 

03.11.2020 8.AB AJ 
Rozhovor v obchodě - společenská konverzace, pravidla 

chování 

04.11.2020 7.B OV Masová komunikace, prostředky 

04.11.2020 9.AB AJ Správná reklamace poškozeného zboží - dialogy 

05.11.2020 6.A Z 
Dobývání Měsíce - nebezpečí při vesmírných misích, 

poznatky pro lidstvo 

05.11.2020 6.A AJ Domácí práce a povinnosti - slovní zásoba 

05.11.2020 7.ABC ČJ 
Balady - tklivé, tragické osudy postav, sociální balady 

spojené s vývojem společnosti, vztahy mezi lidmi 

05.11.2020 9.A 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 

05.11.2020 9.B z 

Vodstvo ČR - nutnost ochrany životního prostředí, ochrana 

pitné vody, dodržování pitného režimu, nebezpečí při 

povodních, dodržování bezpečnosti před a při koupání 

06.11.2020 6.AB VZ Dospívání - duševní a společenské změny 

06.11.2020 7.BC Př Ochrana obojživelníků v Čechách 

09.11.2020 7.A Př Ochrana obojživelníků v Čechách 

09.11.2020 7.C GV Ovzduší (vzduch, znečištění, prevence) 

09.11.2020 8.AB CH Vzduch - znečišťování vzduchu 

10.11.2020 6.AB OV Rodina - vztahy v rodině a rodinné zázemí 

10.11.2020 7.A GV Znečištěné ovzduší 

10.11.2020 7.ABC Z Rasové problémy v Africe 

10.11.2020 8. A NJ 9. listopad v Německu - Křišťálová noc, pád Berlínské zdi 

11.11.2020 7.BC NJ 9. listopad v Německu - Křišťálová noc, pád Berlínské zdi 

11.11.2020 9.AB AJ Vyjádření budoucnosti - úvahy o budoucím povolání 

11.11.2020 9.AB NJ 9. listopad v Německu - Křišťálová noc, pád Berlínské zdi 

12.11.2020 9.A D Nacismus v Německu - německá forma pojetí fašismu 

12.11.2020 9.A D Připomínka čtyřstého výročí bitvy na Bílé hoře 

12.11.2020 9.A D 11.11. Den veteránů  
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12.11.2020 9.AB VZ Tělesná a duševní hygiena 

15.11.2020 

6.B, 7.C, 

8.AB, 

9.AB 

ČJ + D 

Projekt Komenský 2020 (350. výročí úmrtí J. A. 

Komenského) – Motto: Když někdo potřebuje pomoc, 

neodvracej se od něj, ale ukaž mu lásku. 

15.11.2020 9.B   
Řešeno hrubé porušení školního řádu - streamování výuky 

HV, konverzace na Messengeru - skupinka žáků 

16.-20.11. 

2020 
6. B TH Zodpovědnost, prevence – absence 

16.11.2020 8.AB CH 
Voda - důležitost vody, hospodaření s vodou, znečišťování 

vody 

17.- 20. 11. 

2020 

6.B, 7.C, 

8.AB, 

9.AB 

ČJ + D 
Výročí – Den boje studentů za svobodu a demokracii (1939, 

1989), téma: Demokracie, projekt Jeden svět na školách  

18.11.2020 9.AB AJ Práce s textem Jak být v životě úspěšný 

19.11.2020 6.A Z Příliv, odliv - nebezpečí pro lidi 

19.11.2020 9.A 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!!!) 

19.11.2020 9.A D 17.11. Den boje za svobodu a demokracii, Den studentstva 

19.11.2020 9.B Z 

Obyvatelstvo ČR - složení - národnostní menšiny, jejich 

pozice ve společnosti, mýty a fakta o nich, stereotypy, 

zkušenosti, rasová intolerance, hrdost na to, že jsem Čech, 

příhraniční regiony a vztahy mezi jednotlivými národnostmi 

z historického pohledu (+konkrétně Ústecký kraj, 

Chomutovsko) 

19.11.2020 9.AB VZ Těhotenství mladistvých 

20.11.2020 6.AB VZ Tělesná a duševní hygiena 

20.11.2020 7.BC Př První pomoc při hadím kousnutí 

20.11.2020 8.AB AJ 
Práce s textem o kaskadérech - riziková povolání, bezpečnost 

práce 

23.11.2020 7.A Př První pomoc při hadím kousnutí 

23.11.2020 8.A Z 
Jižní Evropa - zajímavá místa, osobnosti, role států v 

dějinách Evropy i světa 

24.11.2020 6.AB Př Prevence nemocí způsobených viry, očkování 

24.11.2020 7.A GV Skleníkový efekt 

25.11.2020 7.B OV Zvyky, tradice 

27.11.2020 6.AB VZ Výživa a zdraví, pitný režim 

30.11.2020 8.B OV Kyberšikana – chování při distanční výuce 

30.11.2020 9.A Z  Vodstvo ČR - nutnost ochrany životního prostředí 

30.11.2020 1-9.   

V týdnu od 30.11. do 4.12. byli opětovně žáci poučeni o 

zákazu manipulace s okny v celé budově školy, dále byli 

opětovně poučeni a zákazu používání mobilních telefonů či 

jiné techniky, o natáčení kohokoli ve škole. 

30.11.2020   TH Připomenutí školního řádu, pravidel ve škole 

listopad 9.A D 
Konec Výmarské rep., nástup Hitlera, jeho protiakce proti 

odpůrcům, komunistům, socialistům, Židům, Romům 

listopad 9.A D 
Zhoubná Hitlerova ideologie, nacistické symboly, strana 

NSDAP, gestapo, SS, Mein Kampf 
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 2. čtvrtletí 2020/2021 

datum třída předmět preventivní aktivita 

prosinec- 1. stupeň 

01.12.2020 3.A TV Hry na sněhu - bezpečnost 

01.12.2020 3.B ČJ Cirkus - zábava nebo týrání zvířat?... 

01.12.2020 5.B TH 

V týdnu od 30.11. do 4.12. byli opětovně žáci poučeni o 

zákazu manipulace s okny v celé budově školy, dále byli 

opětovně poučeni a zákazu používání mobilních telefonů či 

jiné techniky, o natáčení kohokoli ve škole. 

02.12.2020 3.B ČJ  Advent - tradice a zvyky 

02.12.2020 5. A ČJ 
Psaní dopisu - náležitosti + projev úcty při používání zájmen 

(úskalí dopisu - emotikony, nesprávné pochopení textu) 

02.12.2020 5. A ČJS 
Průmyslová revoluce - národní hrdost (F. J. Gerstner - 

chomutovský rodák) 

03.12.2020 1.B ČJS Vánoční zvyky, tradice 

03.12.2020 2.A ČJS Závislosti - kouření 

03.12.2020 3.B ČJ Dvojčata v NY - terorismus 

04.12.2020 3.A ČJS Čertovský den -  

04.12.2020 3.B ČJ Mikukáš - legenda o sv. Mikuláši, tradice 

07.12.2020 3.A ČJS Rodina - vztahy v rodině, příbuzenské vztahy 

08.12.2020 3.B ČJ Mise - Co to je?  

08.12.2020 3.B ČJ 
Nečekaná návštěva? Pravidla, jak slušně ohlásit svoji 

návštěvu 

09.12.2020 1.B ČJS Ferda a jeho mouchy- radost 

09.12.2020 4.A ČJ Co je charita? Mohu se zapojit?  

10.12.2020 4.A ČJ 
Zapojení do charitativního projektu Čteme pro kuře - 

registrace žáků, plnění kvízu, odeslání finanční částky 

10.12.2020 5.A ČJS Národní obrození - kultura - národní pospolitost a hrdost 

11.12.2020 2.A HV J. J. Ryba - nesmyslnost sebevraždy 

14.12.2020 3.A ČJ Šetření ve třídě, podezření na šikanu 

14.-

18.12.2020 
4.-9.roč. AJ Vánoční tradice a zvyky v anglicky mluvících zemích 

15.12.2020 3.A 

Dotazník

ové 

šetření 

Orientační anonymní šetření třídního kolektivu 

15.12.2020 3.B ČJ Lidožrout - Kdo to je? Žijí ještě dnes?… 

15.12.2020 4.B AJ Zdravá výživa 

15.12.2020 4.C 

Dotazník

ové 

šetření 

Orientační anonymní šetření třídního kolektivu 

15.12.2020 4.C TH Co se mi líbí/ nelíbí na třídě/spolužácích. 

15.12.2020 4.C 

Dotazník

ové 

šetření 

Orientační anonymní šetření třídního kolektivu 

16.12.2020 2.A ŠK. AK. Staročeské Vánoce - zvyky a tradice 
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16.12.2020 3.B ČJS 
Čas - pojem času - Kdy nám utíká a kdy plyne velmi 

pomalu… 

16.12.2020 4.A PČ Vánoční zvyky a tradice 

17.12.2020 3.B ČJ, ČJS Vánoční obyčeje 

17.12.2020 5.A ČJS 
Opakování NO + vyústění v události 1. světové války (spory 

Čechů s Němci) - suverenita Čechů 

18.12.2020 1.A TH Vánoční besídka: obdarování se, poděkování, skromnost 

18.12.2020 1.B ČJS ,TV Staročeské vánoce - agentura Modua 

18.12.2020 1.C ŠkAk Povídání o opatrnosti na zamrzlých plochách 

18.12.2020 3.A ČJS Vánoce - zvyky a tradice, vánoční besídka 

18.12.2020 3.B ČJS Betlém jako vánoční tradice - osoby + příběh 

18.12.2020 4.C ČJ Vánoční zvyky a tradice 

18.12.2020 5. A TH Význam Vánoc. Dialog - nástroj k porozumění.  

19.12.2020 3.B TH Vánoce u nás doma a ve světě - tradice po Evropě 

 ŠD 

Prosinec ŠD   Kultura, společnost a společenský život 

Prosinec ŠD   Ctím tradice a zvyklosti 

Prosinec ŠD   Rok končí, časy a věci se mění 

 2. stupeň 

01.12.2020   TH Připomenutí školního řádu, pravidel ve škole 

01.12.2020 7.A GV Půda, rekultivace 

01.12.2020 7.B ČJ 
Popis uměleckého díla (obrazu) - Josef Lada - zimní a 

vánoční tradice 

02.12.2020 7.A ČJ 
Popis uměleckého díla (obrazu) - Josef Lada - zimní a 

vánoční tradice 

03.12.2020 8.A OV Kyberšikana – chování při distanční výuce 

03.12.2020 9.AB VZ Přenosné choroby - prevence, ochrana, cesty přenosu 

04.12.2020 6.AB VZ Význam pohybu, otužování 

04.12.2020 7.A TH 
Opětovné seznámení se školním řádem; základní pravidla 

slušného chování, mezilidské vztahy 

04.12.2020 7.C ČJ 
Popis uměleckého díla (obrazu) - Josef Lada - zimní a 

vánoční tradice 

04.12.2020 9.B ČSP 

Cesta k sebepoznání - předpoklady, možnosti a omezení při 

rozhodování o volbě vhodného povolání, sebehodnocení, 

asertivní chování 

04.12.2020 9.AB   Mikuláš  

07.12.2020 6.A Z Mapa - práce s ní, jak jí rozumět 

07.12.2020 7.B D Francká říše a její kulturní přínos 

07.12.2020 9.AB CH Kyseliny - využití, prospěšnost i škodlivost kyselin 

08.12.2020 6.AB Př První pomoc při otravě houbami 

08.12.2020 7.A GV Alternativní zdroje energie 

08.12.2020 9.A Z Ochrana přírody v ČR 

08.12.2020 9.B Z 
Jak žijeme a bydlíme (výhody a nevýhody života ve městech 

a na vesnici) 
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09.12.2020 7.A D Francká říše a její kulturní přínos 

09.12.2020 7.B OV Chování, chování ve společnosti 

10.12.2020 9.B Z 
Ochrana přírody - zákonem chráněná fauna a flóra, pravidla 

chování se v přírodě, ochrana a správné využití půdy 

10.12.2020 9.AB VZ Přenosné pohlavní choroby 

11.12.2020 6.AB VZ Denní režim - odpočinek, práce 

11.12.2020 9.B ČSP 

Cesta k sebepoznání - předpoklady, možnosti a omezení při 

rozhodování o volbě vhodného povolání, sebehodnocení, 

asertivní chování 

14.-

18.12.2020 
4. -9. roč. AJ Vánoční tradice a zvyky v anglicky mluvících zemích 

14.12.2020 8.A Z 
Severní Evropa - zajímavá místa, osobnosti, role států v 

dějinách Evropy i světa 

14.12.2020 9.A Z Obyvatelstvo ČR - rasová intolerance a národnostní menšiny 

15.12.2020 7.A GV Fosilní paliva 

16.12.2020 6.A AJ Bajka - příběh s morálním ponaučením 

16.12.2020 6.A Př  Onemocnění způsobené prvoky 

17.12.2020 7.A ČJ Věty s vánoční tematikou 

17.12.2020 7.ABC ČJ 
Memoárová a životopisná literatura - životy slavných, kdo je 

pro nás slavný - prezentace žákovských prací  

17.12.2020 9.AB VZ Preventivní film o HIV - Mezi nimi 

17.12.2020 9.B Z 

Na které výrobky může být ČR pyšná? Co bys koupil 

kamarádovi ze zahraničí, aby si pamatoval Českou 

republiku? 

17.12.2020 6.B Př Onemocnění způsobené prvoky 

18.12.2020 6.A AJ Vánoční tradice a odlišnosti v anglicky mluvících zemích 

18.12.2020 6.B TH Upevňování tradic - vánoční besídka 

18.12.2020 7.BC ČJ Věty s vánoční tematikou 

18.12.2020 8.AB AJ Vánoční tradice a odlišnosti v anglicky mluvících zemích 

18.12.2020 9.B TH 
Setkání u čaje - povídání si, dárečky, pozvednutí nálady, 

přání do nového roku, pozitivní myšlení 

 Leden - 1. stupeň 

07.01.2020 1.B ČJ Ferda a jeho mouchy- strach 

04.01.2021 1.C ČJS 
Bezpečnost při zimních sportech - ochranné pomůcky, 

zodpovědnost vůči ostatním 

04.01.2021 2.C ČJS Povídání o Vánocích a prožití Vánoc 

04.01.2021 2.A ČJS Oslavy Nového roku x okolí a zvířata 

05.01.2021 1.B ČJS Školní neúspěch- jak řešit 

05.01.2021 3.B ČJ Býčí zápasy - tradice nebo týrání zvířat? 

05.01.2021 5.A ČJ Přísloví - jsou pravdivá? Je dobré se jimi řídit? 

06.01.2021 3.A ČJ Tři králové - tradice 

06.01.2021 3.B ČJS K+M+B, Tříkrálová sbírka 

06.01.2021 5.A ČJS 
Důvody 1. světové války - proč chce někdo víc, i když nemá 

málo? 

07.01.2021 3.B ČJS LP - Měření venkovní teploty  
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08.01.2021 1.B TV Denní cvičení - protahovací cviky 

11.01.2021 1.C ČJS Oblékání v zimě - souvislost se zdravím 

11.01.2021 2.A ČJ  Čtení o Romech 

11.01.2021 3.A TV, ČJS Zima - prevence při zimních sportech, bruslení na ledu 

13.01.2021 5.A ČJS + D 
Legie - Čím byli legionáři výjimeční? Dokázali bychom být 

takoví hrdinové?  

14.01.2021 1.B ČJS Péče o zdraví, Zdravá výživa 

14.01.2021 2.C ČJS 
Etické zásady, ohleduplnost, neverbální komunikace, 

os.bezpečí 

14.01.2021 3.B ČJS Anders Celsius 

14.01.2021 4.C ČJS Ochrana životního prostředí, ochrana lesů 

15.01.2021 1.C ČJS 
Lidské tělo - končetiny, obličej - jak mají správně fungovat a 

k čemu slouží 

15.01.2021 3.B ČJ + ČJS Ochrana před mrazy 

15.01.2021 3.B ČJ 
Úmrtí Vojtěcha Steklače - seznámení s tímto spisovatelem a 

jeho tvorbou 

18.01.2021 1.B ČJS Lidské tělo, hygienické návyky 

18.01.2021 1.C ČJS Správné hygienické návyky 

18.01.2021 2.A ČJS Ohleduplnost k ostatním 

18.01.2021 3.A ČJ Vztahy ve třídě, při chatování 

19.01.2021 3.B ČJ Bouřka - nebezpečí (ČJ -  vyjmenované slovo blýskat se) 

20.01.2021 1.B ČJS Strava - velikost porce, vhodnost jídel v určitou denní dobu 

20.01.2021 3.B ČJ Mletí obilí dříve a dnes 

20.01.2021 3.B ČJ Vysvětlení rčení - Mít za lubem - vysvětlení, co je lub 

20.01.2021 5.A ČJS + D 
Proč chtěli Češi vytvoření samostatného státu? V čem jsou 

výhody? 

21.01.2021 2.C TH Na své nebe pozvu… (kamarádství, přátelství ve třídě) 

21.01.2021 3.B ČJ Joe Biden - nový prezident USA 

22.01.2021 1.B ČJS Moře emocí - práce s kartami 

22.01.2021 1.C ČJS Zubní hygiena - nácvik čištění zubů 

22.01.2021 1.C ČJS Zdravý životní styl - pohyb, otužování 

22.01.2021 3.B ČJ 
Čím bychom neměli plýtvat? Co všechno může plynout, 

uplynout? 

22.01.2021 3.B ČJS LP - Pokusy s vodou 

22.01.2021 5.A 
ČJS + 

PŘ 

Všichni jsme uvnitř stejní, přestože zvnějšku vypadáme 

jinak.  

25.01.2021 1.C ČJS Zdravé stravování  - skladba jídla, nezdravé jídlo a pití 

25.01.2021 3.B ČJ Nebezpečí Tik Tok - úmrtí 10leté dívky při plnění výzvy 

25.01.2021 3.B ČJ Dakar 2021 - krása i nebezpečí písečných dun 

25.01.2021 4.C ČJS Pomoc a péče o živočichy v zimním období 

26.01.2021 2.C TH Psycholog ve třídě - Učíme se skup. práci, chování ve třídě 

26.01.2021 2.C TH 

Řešení aktuálních obtíží v chování jeden vůči druhému, 

zjištění naladění třídy (Emušky a Ferda), trénink komunikace 

a spolupráce v menších skupinkách 
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27.01.2021 2.B ČJS Třídní klima, kamarádství, vztahy mezi lidmi 

27.01.2021 2.B TH 

Téma "Kamarád"  - vztahy kolem nás a péče o ně, nevhodné 

chování, respekt k odlišnostem, trénink spolupráce a 

komunikace 

27.01.2021 3.B VV Malování moukou - souvislost - mlýn, mlít, obilí, mouka 

27.01.2021 3.B TV Jak se udržuješ v této době ve zdraví a kondici? 

27.01.2021 3.B ČJ Den památky obětí holocaustu 2021 

27.01.2021 3.B ČJ Volné psaní - Můj netradiční půlrok ve třetí třídě 

27.01.2021 5.A ČJS - D První republika - principy demokracie 

28.01.2021 3.A AJ Zdravá a nezdravá strava, poruchy příjmů potravy 

28.01.2021 3.B TH Pololetní vysvědčení - aneb známky nejsou všechno 

28.01.2021 3.B ČJS LP - Měření objemu 

28.01.2021 4.C ČJ Spolupráce mezi žáky - doporučení knížky spolužákům 

28.01.2021 5.A 
ČJS + 

PŘ 

Kostra - důležitost vyvážené stravy a používání ochranných 

pomůcek při sportu  

28.01.2021 5.A AJ Zdravá a nezdravá strava, poruchy příjmů potravy 

29.01.2020 1.A TH Rozdávání pol. vysvědčení: sebehodnocení 

29.01.2021 4.C M Vzájemná pomoc - řešení problému 

 ŠD 

Leden ŠD   Rodina, spolužáci, kamarádi 

Leden ŠD   Vím, kam patřím a kde žiji 

Leden ŠD   Pomáhám přírodě odpočívat 

Leden ŠD   Zdravý životní styl 

 2. stupeň 

05.01.2021 6.AB Př Žahavci - první pomoc 

07.01.2021 7.B OV Základní lidské potřeby 

07.01.2021 9.B Z Doprava - černí pasažéři, chování v dopravním prostředku 

08.01.2021 6.AB VZ Poruchy příjmu potravy 

11.01.2021 9.A Z Těžba nerostných surovin v ČR a její následky 

11.01.2021 8.A Z  
Východní Evropa - zajímavá místa, osobnosti, role států v 

dějinách Evropy i světa 

12.01.2021 6.AB Př Opatření proti nákaze ploštěnci a hlísty 

14.01.2021 7.B D Vikingové a jejich kulturní přínos 

14.01.2021 9.AB VZ Drogy, násilné chování 

15.01.2021 7.A D Vikingové a jejich kulturní přínos 

21.01.2021 6.A Z 
Čas na Zemi - spánkový deficit při cestování časovými 

pásmy, kvalitní spánek 

21.01.2021 9.AB VZ Bezpečné chování a komunikace 

22.01.2021 6.AB VZ Přenosné choroby - cesty  přenosu, prevence 

25.01.2021 9AB CH Soli- využití v zemědělství 

25.01.2021 8.A Z 
Jihovýchodní Evropa - zajímavá místa, osobnosti, role států v 

dějinách Evropy i světa 
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26.01.2021 6.B AJ Zdravá a nezdravá strava, poruchy příjmů potravy 

26.01.2021 8.AB AJ Zdravá a nezdravá strava, poruchy příjmů potravy 

27.01.2021 7.ABC AJ Zdravá a nezdravá strava, poruchy příjmů potravy 

27.01.2021 9.AB AJ Zdravá a nezdravá strava, poruchy příjmů potravy 

28.01.2021 9.B Z 
Praha - hlavní město (svody života ve velkoměstě pro 

teenagery) 

28.01.2021 9.AB VZ Rizikové chování 

21.01.2021 9.A D 

Den památky Jana Palacha a všech dalších hořících pochodní 

(celkem 29 případů upálení od 16.1.1969 do dubna 69, 4 

dokonané případy: Jan Palach, Jan Zajíc, Josef Hlavatý, 

Evžen Plocek), důvod jejich sebeupálení, protest proti 

sovětské okupaci, proti stagnaci československého národa, 

zvolení si strašné smrti k vyburcování ostatních, slovo 

sebeobětování se!  

28.01.2021 9.A D 27.1. Den památky obětí holokaustu 

28.01.2021 9.A D 

Seznámení s díly a autory věnujícími se šoa: např. Arnošt 

Lustig (Modlitba za Kateřinu Horovitzovou, Colette, Dita 

Saxová…), Deník Anny Frankové, Hanin kufřík, William 

Styron: Sophiina volba… 

leden 9.A D 

Kultura a věda mezi válkami, 2. sv. v. - důležité milníky, 

zvěrstva páchaná za války, použití atomové pumy, šoa - 

holokaust 

leden 9.B TH "Hon" za lepšími známkami - stres z vysvědčení 

leden 
6.B, 

9.AB 

ČJ, D, 

TH 

Zodpovědnost – prevence, absence, záškoláctví, neplnění 

školních povinností (schůzka s paní Koudelkovou) 

leden 
6.B, 

9.AB 

ČJ, D, 

TH 

Zodpovědnost – prevence, absence, záškoláctví, neplnění 

školních povinností (schůzka s paní Koudelkovou) 

  

 3. čtvrtletí 2020/2021 

datum třída předmět preventivní aktivita 

 únor - 1. stupeň 

01.02.2021 1.B ČJS Bezpečnost v domácnosti 

01.02.2021 2.A ČJS Rizikové situace, rizikové chování: beseda na téma 

02.02.2021 1.C ČJS 

Denní režim - skladba činností ve volném čase, důležitost 

pohybu i na čerstvém vzduchu, omezení her na počítačích, 

tabletech apod. 

02.02.2021 3.B ČJ Co je lýkovec? 

03.02.2021 1.B ČJS Pravidla stolování 

03.02.2021 2.A VV, PČ 
Projekt 72 hodin: Pomáháme zvířatům v ZOOPARKU 

Chomutov 

03.02.2021 3.B ČJ Pelyněk 

03.02.2021 4.C ČJ Proč mluvíme česky  

03.02.2021 5.A ČJS - D 

Mnichovská zrada - Má někdo právo držet jiného ve státě, ve 

kterém nechce být?  Měli jsme bojovat s vědomím, že 

bychom rozpoutali válku?  

04.02.2021 3.B ČJS Voda - zdroj života 

05.02.2021 1.B TH Vzájemné vztahy - práce ve skupině 

05.02.2021 1.C ČJS Zásady správného stolování  



53 

 

05.02.2021 1.C ČJ  
Poučení o ochraně zdraví před jarními prázdninami - úrazy, 

zamrzlé plochy, bezpečnost při sportování apod. 

05.02.2021 3.A ČJS Jak se chovat o prázdninách 

05.02.2021 3.B ČJ, TV Tanec proti covidu 

05.02.2021 3.B ČJ, ČJS Jarní prázdniny - aktivní odpočinek od učení 

05.02.2021 4.A TH 
Pravidla přístupu žáků k online výuce, plnění povinností, 

samostatnost 

05.02.2021 5.A ČJS, PŘ 

Svalová soustava - nutnost pestré a zdravé stravy a pohybu 

pro rozvoj svalové soustavy, potřeba rozcvičení a strečinku 

při pohybové aktivitě 

14.02.2021 
1.ABC, 

2.ABC 
  Připomenutí školního řádu, pravidel ve škole 

15.02.2021 3.A ČJ Užívání neverbální komunikace mezi lidmi 

15.02.2021 1.B ČJS Nemoc - Úraz 

15.02.2021 1.B ČJ Ferda a jeho mouchy - osamění 

15.02.2021 1.C ČJS Jak předcházíme nemocem 

15.02.2021 2.C PRV Emoce - výhra x prohra 

15.02.2021 4.C ČJ Tradice, zvyky, význam masopustu 

16.02.2020 1.A ČJ Bajky: Čáp a liška (lidské vlastnosti) 

17.02.2021 1.B ČJS Emoce 

18.02.2021 3.A TV Hry na sněhu a na ledě- bezpečné chování 

18.02.2021 3.B ČJ Nebezpečí ledovky - úrazy 

18.02.2021 5.A ČJ   
Lhaní při distanční výuce - má smysl, vyplatí se, přijde se na 

to? Jak? 

19.02.2021 1.C ČJS 
Úraz - jak se správně zachovat, jak přivolat pomoc, jak jim 

předcházet 

19.02.2021 2.A ČJ, ČJS Soužití lidí - Vietnam 

19.02.2021 3.B ČJS Regionální vodní zdroje 

19.02.2021 4.A ČJS Středověká společnost 

19.02.2021 5.A ČJS, PŘ 
Steroidy - důsledky zneužívání. Dárcovství krve a plazmy. 

Pozitivní vliv sportu na srdeční činnost. 

22.02.2021 1.C ČJS Zdravý životní styl - pohyb, otužování 

22.02.2021 3.B ČJ Ilustrátor Zdeněk Miler - 100 let od jeho narození 

22.02.2021 3.B TV, TH 
Dlouhodobá výzva - Obejdeme společně Česko? Počítání 

nachozených km 

22.02.2021 3.B TV, TH 
Dlouhodobá výzva - Aplikace EPP, aneb chůzí pomáháme 

potřebným 

22.02.2021 4.C ČJS Neobnovitelné přírodní zdroje, vliv těžby na životní prostředí 

23.02.2021 3.B ČJ Medvídek mýval - i v Bezručově údolí 

24.02.2021 2.B ČJS Důležitá telefonní čísla 

24.02.2021 2.B ČJS Spolužití lidí, barva pleti 

24.02.2021 3.B ČJ Přísloví s vyjmenovanými slovy po M 

24.02.2021 4.A ČJS Ochrana přírody, pomoc živočichům v zimě 

24.02.2021 5.A ČJS, D 
Domácí a zahraniční odboj za 2. světové války - pojem 

hrdinství.  
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25.02.2021 3.A ČJS Ohleduplné chování k přírodě, ochrana přírody, ŽP 

25.02.2021 3.A AJ Prevence před šířením virů, hygienická pravidla 

25.02.2021 3.B ČJS Větrné elektrárny 

25.02.2021 3.B ČJS Vzduch - dýchání 

25.02.2021 3.B ČJS 
Freediver Vencl uplaval na nádech 80 metrů pod ledem - 

světový rekord 

25.02.2021 3.B ČJS Pokusy - Existuje vzduch? Existuje vzduch i ve vodě? 

25.02.2021 5.A AJ Prevence před šířením virů, hygienická pravidla 

26.02.2021 5. A ČJS, PŘ 
Ošetření masivního krvácení, ochrana sebe sama při 

poskytování 1. pomoci. 

 ŠD 

Únor ŠD   Vím co je spolupráce, porozumění, tolerance 

Únor ŠD   Bezpečnost mého domova 

Únor ŠD   Přírodní koloběh 

 2. stupeň  

02.02.2021 7.A GV Ekosystémy 

04.02.2021 9.A 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 

04.02.2021 9.AB VZ Trestná činnost, doping ve sportu 

05.02.2021 6.AB VZ Chronická onemocnění - prevence, léčebná péče 

16.02.2021 7.B OV Stát 

18.02.2021 9.A 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) 

18.02.2021 9.A D 

Útok na Balkán, napadení SSSR Hitlerem, porušení paktu o 

neútočení - je etické a morální a vůbec správné porušovat 

dohody? 

22.02.2021 7.C GV Sociokulturní problémy 

23.02.2021 6.B AJ Prevence před šířením virů, hygienická pravidla 

23.02.2021 6.AB Př Alergická reakce na žihadlo - jak reagovat 

23.02.2021 8.AB AJ Prevence před šířením virů, hygienická pravidla 

24.02.2021 7.ABC AJ Prevence před šířením virů, hygienická pravidla 

24.02.2021 9.AB AJ Prevence před šířením virů, hygienická pravidla 

25.02.2021 7.A ČJ Cestopis - zápisky z cest 

25.02.2021 9.A D 

Válka se SSSR, průběh bojů v Sovětském svazu - šílené 

utrpení jak sovětského lidu, tak ale i německých vojáků, 

vlastenecká válka SSSR proti Hitlerovi  
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25.02.2021 9.A 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 

25.02.2021 9.A 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  

25.02.2021 9.AB VZ Těžké životní situace a jejich zvládání 

26.02.2021 7.BC ČJ Cestopis - zápisky z cest 

únor  6.B TH 
Zodpovědnost – prevence, absence, záškoláctví, neplnění 

školních povinností (rozhovor s paní Balogovou) 

 březen - 1. stupeň 

01.03.2021 4.C ČJS 
Lokální suroviny, potraviny, výrobky, ochrana životního 

prostředí 

03.03.2021 2.B ČJS Bezpečnost u rozvodněné řeky 

03.03.2021 3.B M Půjčování věcí má své zásady 

03.03.2021 4.C ČJ Přátelství 

03.03.2021 4.C ČJ Přátelství 

03.03.2021 5.A ČJS, D Antisemitismus - pojem, projevy, život Židů za okupace 

04.03.2021 3.A ČJS Ochrana přírody 

04.03.2021 3.B TH Světový den obezity 

05.03.2021 5.A ČJS, PŘ 
Dýchání - kapénkové infekce - prevence. Znečištěný vzduch 

- vliv na tělo.  

08.03.2020 1.A Čj Mezinárodní den žen: úcta k ženám 

08.03.2021 1.B ČJS  MDŽ- jak pomáhám mamince 

08.03.2021 3.B 
VV, PČ, 

ČJ 
MDŽ, výroba dárku k MDŽ 

08.03.2021 5.A ČJS, Z 
Slovensko - rozdělení ČSFR - důvody (má někdo právo držet 

jiného ve společném státě) 

10.03.2021 1.B ČJS  Rodina - vztahy v rodině, vzájemná pomoc 

10.03.2021 5.A ČJS, D 
Nástup komunismu - důvody, proč po socialistickém režimu 

lidé toužili. 

12.03.2021 3.B ČJS 
Třídění odpadu, recyklace, znečištění přírody, plastový 

ostrov na moři 

12.03.2021 5.A ČJS, PŘ 
Složení cigaret - škodlivost kouření. Odmítnutí nabízené 

cigarety. První pomoc - zástava dechu. 

12.03.2021 5.B   
Správné držení těla, správné zvedání zátěže, průpravná a 

kompenzační cvičení 

15.03.2021 1.B ČJS  Péče o zvířata 

15.03.2021 1.C ČJS Bezpečnost při venkovních sportech 

15. - 19. 3. 

2021 
2.C 

ČJ, M, 

ČJS 
Lentilkový týden - týden plný barev, barevné oblečení 

15. - 19. 3. 

2021 
2.C TH Lentilkový týden - hra s barvami (online) 

15.03.2021 4.A ČJS 
Nerostné suroviny, obnovitelné a neobnovitelné zdroje 

energie 

16.03.2021 3.A ČJ, ČJS Domácí mazlíček - vztahy ke zvířatům, jak se o ně starat 
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17.03.2021 1.B ČJS   Otužování, vhodné oblečení 

17.03.2021 5.A ČJS, D Komunismus = nedemokratický režim - projevy 

19.03.2021 3.B ČJ, ČJS Péče o domácí mazlíčky 

19.03.2021 5.A ČJS, PŘ Dentální hygiena - prevence zubního kazu 

21.03.2021 3.B TH 
Účast části dětí - Ponožková výzva pomáhá lidem s 

Downovým syndromem 

21.03.2021 3.B 
VV, PČ, 

ČJ 
Morana, smrtná neděle - zvyky a pověry, výroba Morany 

22.03.2021 1.B TH Jak prožíváme dny, pocity 

22.03.2021 3.B TV 
Jak správně sedět u PC nejen při online výuce, cviky na 

uvolnění a znovunavrácení pozornosti 

22.03.2021 3.B TH 
Minuta ticha rozezní zvony za oběti covidu - tichá 

vzpomínka v pravé poledne 

22.03.2021 3.B ČJ, TH Týdenní velikonoční únikovka v Teams 

22.03.2021 4.C ČJ Den štěstí 21.3. 

22.03.2021 4.C ČJS Alternativní zdroje, obnovitelné, neobnovitelné suroviny 

23.03.2021 3.B TH 
Staroměstské náměstí pokrylo přes 22 tisíc křížů - 

symbolická vzpomínka 

24.03.2021 4.A TH 
Lež, přetvářka a jejich důsledek na chování ostatních vůči 

lháři  

24.03.2021 5.A ČJS, D 
Komunismus - nedemokratický režim (pokračování minulého 

hodiny) 

25.03.2021 3.A TV Jarní sporty-  prevence úrazů 

25.03.2021 3.B ČJS Velikonoce - nejen naše zvyky a tradice  

25.03.2021 4.A ČJ 
Vulgarismy v naší řeči, vhodná a nevhodná mezilidská 

komunikace 

26.03.2021 3.B ČJ Neobyčejný život tučňáků 

26.03.2021 5.A ČJS, PŘ 

Potravinová pyramida, správná životospráva a stravovací 

návyky, poruchy příjmu potravy, výběr a způsob uchovávání 

potravy 

29.03.2021 2.A ČJ Bajky - vzájemná pomoc 

29.03.2021 3.B TH 
Barevné dny podle Pašíjového týdne - každý den jiná barva 

oblečení 

30.03 2021 2.A ČJ Velikonoce - tradice a zvyky 

31.03.2021 1.C ČJS 
Poučení o ochraně zdraví před velikonočními prázdninami - 

úrazy, bezpečnost při sportování apod. 

31.03.2021 2.C PRV, ČJ Velikonoce - online 

31.03.2021 2.C ČJ, ČJS Velikonoce - tradice, zvyky 

31.03.2021 3.A ČJ Velikonoce - české tradice 

31.03.2021 3.B VV, PČ Jarní výzdoba, setí osení, jarní opečovávání zahrádek 

31.03.2021 5.A ČJS, D 
Principy demokracie - demokratická a nedemokratická 

zřízení 

31.03.2021 5.B   
Novodobé dějiny - kultura za totality, cenzura, totalitní vláda, 

nesvoboda 

březen, 

duben 
2.C ČJ Náladometr - 1. vyuč. hodinu, každý den 

březen 3.B TV, TH 
Dlouhodobá výzva - Obejdeme společně Česko? Počítání 

nachozených km 
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 ŠD 

Březen ŠD   Školní družina byla zavřená 

 2. stupeň 

01.03.2021 7.C GV Lidské vztahy 

02.03.2021 6.B 
schůzka 

s rodiči 

neplnění školních povinností (online schůzka s vybranými 

rodiči) 

02.03.2021 6.AB Př Roztoči - klíště (prevence + první pomoc) 

04.03.2021 9.A 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 

04.03.2021 9.A D 
Válka v Evropě v letech 1944 - 1945, zejména jatka vylodění 

v Normandii, doporučení literatury a filmu 

04.03.2021 9.AB VZ Reklama - manipulativní, vlivy, informace 

08.03.2021 6.B Z Bezpečné chování v horách 

08.03.2021 7.C GV Tolerance ve společnosti 

08.03.2021 8.A Z 
Střední Evropa -  zajímavá místa, osobnosti, role států v 

dějinách Evropy i světa 

11.03.2021 9.A D 
Konec války v Evropě, válka v Tichomoří, zejména hrůza 

atomového útoku na Hirošimu a Nagasaki 

12.03.2021 6.AB VZ Poruchy příjmu potravy - film "Sami" 

15.03.2021 7.C GV Etnický původ - rasismus 

16.03.2021 7.B GV Základní podmínky života 

18.03.2021 9.A D 
Důsledky 2. sv. v., shrnutí 2. sv. v. - shrnutí a vyjmenování 

všech hrůz a válečných zločinů 

18.03.2021 9.AB VZ Dokument "Katka" - prevence drog 

22.03.2021 7.A Př Jak postupovat při podezření na otravu (viz pryskyřník) 

22.03.2021 8.A Z Populační exploze 

23.03.2021 6.AB Př Vši - prevence + léčba 

25.03.2021 9.A D Šoa, zločiny proti lidskosti za 2. sv. v. 

26.03.2021 6.AB VZ Úrazy - prevence, odpovědné chování v situaci úrazu 

26.03.2021 7.BC Př Jak postupovat při podezření na otravu (viz pryskyřník) 

29.03.2021 7.C GV Rovnocennost etnických skupin 

29.03.2021 8.A Z Rasová tolerance 

30.03.2021 6.AB Př Štěnice - jak se vyvarovat zamoření + jak situaci řešit 

30.03.2021 7.B GV Půda, rekultivace půdy 

31.03.2021 7.C GV Život v rozvojových zemích 

 

4. čtvrtletí 2020/2021 

datum třída předmět preventivní aktivita 

 duben - 1. stupeň 

02.04.2021 5.B ČJS 
Onemocnění dýchací soustavy - vliv kouření, znečištění 

ovzduší 

05.04.2021 3.A ČJS Ochrana živočichů a rostlin - ohrožené druhy 
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06.04.2021 1.B ČJS   Domácí zvířata - péče, chování  

06.04.2021 2.C ČJ Jak jsem prožil Velikonoce 

06.04.2021 3.B ČJ Ptakopysk, slepýš - zvláštnosti - wikipedie 

07.04.2021 2.B ČJS Zvyky a tradice 

07.04.2021 5.A ČJS - D Pražské jaro - demokratizace společnosti 

08.04.2021 3.B ČJS Ohrožení savci - video 

08.04.2021 4.C ČJ Kladné, záporné vlastnosti u hrdinky příběhu 

09.04.2021 5.A ČJS - PŘ 
Důležitost dodržování pitného režimu, prevence onemocnění 

ledvin, močového ústrojí.  

09.04.2021 5.B TV 
Kompenzační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich 

praktické využití 

12.04.2021 1.B ČJS  Sporty a aktivity v přírodě- bezpečnost 

12.04.2021 1.C ČJS Práce na zahradě - bezpečnost 

12.04.2021 3.A TV Obejdi Česko 

12.04.2021 3.B ČJ Jsou staří lidé nudní? Úvaha 

13.04.2021 3.A AJ 
Důležitost znalosti AJ při cestování do zahraničí v případě 

nouze 

13.04.2021 5.A AJ 
Důležitost znalosti AJ při cestování do zahraničí v případě 

nouze 

14.04.2021 1.B TH Hry na upevnění kolektivu 

14.04.2021 3.B ČJS Tonda Obal - online přednáška 

14.04.2021 4.C ČJS Každý má právo na svůj názor 

14.04.2021 5.A ČJS - D Oběť Jana Palacha 

15.04.2021 2.A ČJS Tonda Obal na cestách 

15.04.2021 2.C PRV Online beseda Tonda obal na cestách 

15.04.2021 3.A TV Sportování v přírodě - prevence  

15.04.2021 5.B I Internetová bezpečnost 

16.04.2021 2.C ČJ Online beseda s knihovnou 

16.04.2021 5.A ČJS, PŘ 
Péče o kůži - osobní hygiena, mytí rukou jako prevence 

nemocí 

16.04.2021 5.B ČJS 
Funkce trávicí soustavy - životospráva; Poruchy příjmu 

potravy 

16.04.2021 5.B  TV 

Měření a posuzování pohybových dovedností - měření 

výkonů 

Pozitivní hodnocení a přijetí druhých 

19.04.2021 2.A M Závislosti - hraní pc her, kouření 

19.04.2021 2.A ŠK. A Projekt: Není les jako les, část druhá 

19.04.2021 3.B ČJ, TH Sebehodnocení - online výuka x prezenční výuka 

20.04.2021 3.B ČJS Zmije, žraloci - zvláštnosti - wikipedie, videa 

20.04.2021 2.A ŠK.AK. Není les jako les 2 

21.04.2021 3.B ČJS Zvuky žab - jejich ochrana 

21.04.2121 5.A ČJS, D Sametová revoluce - agresivita policejních složek 

22.04.2021 2.A ČJ, ČJS Den Země 
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22.04.2021 3.A ČJS Den Země- chování v přírodě i k přírodě, naší planetě  

22.04.2021 3.B 
PČ, ČJ, 

ČJS 
Den Země - projektový den 

23.04.2021 2.B ČJS Třídění odpadu 

23.04.2021 5.A ČJS, PŘ 

Prevence úrazů nervového ústrojí, stres jako rizikový faktor 

nemocí nerv. ústrojí, pozitivní vliv pohybu a dostatečného 

spánku 

27.04.2021 3.B ČJ Co znamená sýčkovat a syslit 

28.04.2021 1.B TV Hravě bez úrazu - SZÚ beseda 

28.04.2021 3.A TH 
Sdělení výsledků anonym. šetření třídního klimatu, pravidla 

třídy, nácvik spolupráce a komunikace 

28.04.2021 3.A ČJ Třídnická hodina s K. Klímovou - výsledky šetření ve třídě 

28.04.2021 4.A ČJS Památky ČR, organizace UNESCO a její činnost 

28.04.2021 5.B ČJS, D Principy demokracie - rozdíl mezi demokracií a anarchií 

29.04.2021 1.B TV  Dopravní značky- bezpečnost při přecházení 

30.04.2020 1.A TH Opékání špekáčků: posilování kolektivních vazeb 

30.04.2021 3.A ČJ Čarodějnický den- tradice a zvyky 

30.04.2021 3.B TH Pálení čarodějnic - zvyky a tradice 

30.04.2021 3.B TH 1. máj - zvyky a tradice  

30.04.2021 3.B TH Oheň je dobrý sluha, špatný pán - pálení čarodějnic bezpečně 

30.04.2021 5.A ČJS, D 
Principy demokracie - demokratická a nedemokratická 

zřízení 

30.04.2021 5.A ČJS, PŘ Prevence zhoršeného vidění 

30.04.2021 5.B ČJS Omrzliny a popáleniny; Péče o zdraví 

březen, 

duben 
2.C ČJ Náladometr - 1. vyuč. hodinu, každý den 

duben 3.B TV, TH Celoškolní akce - Obejdeme Česko?  

 ŠD 

Duben ŠD   
Co nejvíce aktivit v přírodě, na školním hřišti (sport, 

kolektivní hry) 

Duben ŠD   Tradice 

Duben ŠD   Velikonoce, jaro 

 2. stupeň 

06.04.2021 6.AB Př Žihadlo - jak se vyvarovat, jak postupovat 

08.04.2021 6.A Z Nebezpečí při zemětřesení, vlna tsunami 

12.04.2021 7.ABC ČJ Co vím o sobě a o svém kamarádovi (životopis) 

12.04.2021 8.A Z Dorozumívání mezi národy 

12.04.2021 9.AB CH Vyčerpatelné zdroje energie a jejich vliv na životní prostředí 

13.04.2021 6.B AJ 
Důležitost znalosti AJ při cestování do zahraničí v případě 

nouze 

13.04.2021 8.AB AJ 
Důležitost znalosti AJ při cestování do zahraničí v případě 

nouze 

14.04.2021 6.B  Fy Rozbití rtuťového teploměru 
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14.04.2021 7.ABC AJ 
Důležitost znalosti AJ při cestování do zahraničí v případě 

nouze 

14.03.2021 9.AB AJ 
Důležitost znalosti AJ při cestování do zahraničí v případě 

nouze 

16.04.2021 6.A Fy Rozbití rtuťového teploměru 

19.04.2021 8.A Z Náboženství - zneužití idejí, tresty 

19.04.2021 9.AB CH Alternativní zdroje energie 

26.04.2021 8.AB CH Kyslík, ozonová vrstva- díra 

26.04.2021 9.AB CH 35 let od havárie v Černobylu  

01.-

30.04.2021 
9.B D 

Druhá světová válka, holokaust, šoa (interpersonální agrese, 

stres a jak se s ním vypořádat) 

01.-

30.4.2021 
6.B TH 

Zodpovědnost – prevence, absence, záškoláctví, neplnění 

školních povinností- čtvrtletní hodnocení 

 květen - 1. stupeň 

03.05.2020 1.A ČJ 1. máj: význam svátku, láska, přátelství 

03.05.2021 3.A ČJS Chráněné rostliny a živočichové 

03.05.2021 4.A TH Návrat do školy, plnění povinností, pomoc a spolupráce 

05.05.2021 2.A ŠK. A Projekt: Není les jako les, část třetí 

05.05.2021 2.C TH 

Posílení kamarádských vztahů, trénink spolupráce ve 

skupinách s cílem nácviku reakce na nevhodné chování ve 

třídě (prevence rozvoje šikany ve třídě) 

05.05.2021 3.B VV Výtvarná soutěž - Ruku v ruce ke správně hygieně 

06.05.2021 3.B ČJS Léčivé a chráněné rostliny 

07.05.2021 3.B 
VV, PČ, 

ČJ 
Den matek, výroba dárku maminkám 

07.05.2021 3.B ČJ 8.5. Den vítězství 

07.05.2021 4.A TH Rozdíl v přístupu k práci, osobní odpovědnost 

07.05.2021 4.C TH 
Sdělení výsledků anonym. šetření třídního klimatu, pravidla 

třídy, nácvik spolupráce a komunikace 

07.05.2021 4.C TH Vztahy ve třídě 

07.05.2021 5.A ČJS, PŘ Prevence poškození sluchu (hlasitá hudba, sluchátka) 

10.05.2021 1.B ČJS  Den matek- povídání o maminkách 

10.05.2021 3.A TV Kooperace, řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

10.05.2021 3.B ČJ Zvyk je železná košile 

10.05.2021 4.C TH 
Práce s pravidly - se zaměřením na vztahy mezi dětmi ve 

třídě 

11.05.2021 1.B ČJS  Sportovní aktivity - bezpečnost 

11.05.2021 3.B ČJ Zlozvyk 

12.05.2021 1.B HV  Den matek- píseň Máminy oči 

12.05.2021 3.B ČJ Větrný a vodní vír 

12.05.2021 5.A ČJ Reklama - její pravdivost, používání "zdravého rozumu" 

13.05.2021 1.B ČJS  Chování v přírodě - bouřka, rozdělávání ohně 

13.05.2021 3.B ČJS CHKO Ústeckého kraje 
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14.05.2021 5.A ČJS, PŘ 
Hormonální soustava - jak hormony ovlivňují naše tělo? 

(hormony štěstí, aktivace pohlavních hormonů) 

14.05.2021 5.B PŘ Úrazy 

14.05.2021 5.B TV 
 Relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich 

praktické využití, příprava před        pohybovou činností 

17.05.2021 1.B ČJS  Bezpečnost při práci na zahradě 

17.05.2021 4.C TH 
Pravidla ve třídě, respektování jeden druhého, nácvik 

spolupráce ve skupinách 

17.05.2021 4.C TH Vzájemná spolupráce 

18.05.2021 3.A TH 
Trénink spolupráce a komunikace, prohloubení vztahů ve 

třídě, pozitivní zpětná vazba 

18.05.2021 3.A ČJ Třídnická hodina s K. Klímovou - vztahy ve třídě  

19.05.2021 1.B ČJ Domácí mazlíček- péče, chování, jméno 

19.05.2021 4.A ČJS Husitství, odkaz dnešní době, spravedlnost 

20.05.2021 3.B ČJ Kdo je opravdový kamarád? 

21.05.2021 1.C ČJS Chování při bouřce 

21.05.2021 2.C TH  Spolupráce ve třídě - dvojice, skupinky 

21.05.2021 2.C TH 

Stmelení kolektivu, prohloubení vzájemné důvěry, třídní 

identita, trénink spolupráce a komunikace v menších 

skupinách 

21.05.2021 4.B TH Sdílené emocí, prohloubení vztahů, pozitivní zpětná vazba 

21.05.2021 5.A ČJS, PŘ 
Sexuální výchova - rozdíly mezi mužem a ženou, pohlavní 

orgány 

21.05.2021 5.B TH Nácvik vhodného reakce, řešení konfliktů ve třídě 

21.05.2021 5.B PŘ 
Handicapovaní lidé - smysly - oko, ucho, Braillovo písmo, 

znaková řeč, kompenzační pomůcky 

21.05.2021 5.B TV 
Uklidnění po zátěži, napínací a protahovací cviky, Jednání 

fair play 

24.05.2021 1.B ČJS  Soužití v rodině - členové rodiny 

24.05.2021 3.B ČJS Pokusy - člověk - vnitřní orgány 

25.05.2021 1.B ČJS  Integrovaný záchranný systém- tel. čísla 

26.05.2021 3.B ČJS Epilepsie, jak pomoci kamarádovi při epileptickém záchvatu 

26.05.2021 4.A ČJS Ochrana přírody, chráněné rostliny a živočichové 

27.05.2021 1.B ČJS  Chování v nákupním centru- co dělat, když se ztratím 

27.05.2021 2.C TV Pravidla fair play při sportu 

27.05.2021 3.B ČJ Škvor a jeho pověry 

28.05.2021 2.C TH Autogenní trénink a relaxační masáž 

28.05.2021 2.C TH Prohloubení vztahů a vzájemné důvěry, nácvik relaxace 

28.05.2021 5.A ČJS, PŘ 
Antikoncepce, početí, těhotenství - rizika, porod, partnerské 

vztahy, sexuální násilí 

28.05.2021 5.B TV Spolupráce ve hře 

31.05.2021 3.B ČJ Den dětí 

31.05.2021 4.C TH Pravidla ve třídě 

31.05.2021 4.C TH Pravidla chování 
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ŠD 

Květen ŠD   
Co nejvíce aktivit v přírodě, na školním hřišti (sport, 

kolektivní hry) 

Květen ŠD   Chování v přírodě 

Květen ŠD   Relaxování 

2. stupeň  

03.05.2021 7.A Př Pryskyřníkovité rostliny - jedovaté 

03.05.2021 7.ABC ČJ Životopis - k čemu slouží 

03.05.2021 8.B OV 
Salmondo - kariérové poradenství (prevence pracovní 

neúspěšnosti) 

03.05.2021 8.B OV 
Salmondo - kariérové poradenství (prevence pracovní 

neúspěšnosti) 

06.05.2021 6.A Z 
Atmosféra - potřeba dýchání, nebezpečí slabé ozonové 

vrstvy, rakovina kůže 

06.05.2021 9.A D 
4. fáze studené války (70. a 80. léta) - odzbrojování, 

uvolňování napětí 

06.05.2021 9.A D Evropská integrace po 2. sv. v. a dnes 

06.05.2021 9.AB VZ Úrazy 

07.05.2021 6.AB VZ Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 

07.05.2021 7.BC Př Pryskyřníkovité rostliny - jedovaté 

10.05.2021 6.-9. TH Připomenutí školního řádu, školních pravidel 

10.05.2021 8.A Z 
Urbanizace, suburbanizace - kumulace lidí na jednou místě, 

výhody a nevýhody žití ve městech a na vesnicích 

10.05.2021 8.AB CH Význam a využití kyslíku a dusíku 

10.05.2021 9AB CH 
Alkany - methan, propan butan, ekologická paliva, využití 

bioplynu 

11.05.2021 6.A Př Šlápnutí na ježovku 

11.05.2021 7.B GV Skleníkový efekt 

11.05.2021 8.A OV 
Salmondo - kariérové poradenství (prevence pracovní 

neúspěšnosti) 

11.05.2021 8.A OV 
Salmondo - kariérové poradenství (prevence pracovní 

neúspěšnosti) 

12.05.2021 7.B OV 
Prohloubení vztahů, pozitivní zpětná vazba, nácvik 

spolupráce a komunikace 

13.05.2021 6.A Z Voda - její důležitost, ochrana 

13.05.2021 6.B Př Šlápnutí na ježovku 

13.05.2021 7.ABC ČJ Sci-fi literatura - fantazie, představivost 

13.05.2021 9.A D Dekolonizace  

13.05.2021 9.A D 
Východní blok, postavení zemí V bloku vůči SSSR, vzpurná 

Jugoslávie a J. B. Tito 

10.05.2021 6.-9. TH Připomenutí školního řádu, školních pravidel 

17.05.2021 8.AB CH Uhlík a síra - vliv na životní prostředí 

17.05.2021 9.AB Ch Alkeny, alkyny - využití ethylenu, acethylenu 

18.05.2021 7.B GV Průmysl a jeho vliv na životní prostředí 

19.05.2021 7.B OV Problémy lidské nesnášenlivosti 
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20.05.2021 9.A D 

Sovětský svaz po r. 1953 - po smrti Stalina, až po nástup M. 

S. Gorbačova - pojmy perestrojka (přestavba), glasnosť, 

konec V bloku, konec studené války, pád železné opony, 

konec studené války, revoluce v zemích V bloku - pády 

komunistických režimů 

25.05.2021 6.A Př Škodlivé vlivy na životní prostředí 

25.05.2021 9.A D Československo po 2. sv. v. - od 1945 - 1948 

26.05.2021 7.A TH 
Pravidla ve třídě, vztahy ve třídě, chování mezi spolužáky i 

směrem k vyučujícím 

26.05.2021 7.A TH 
Pravidla ve třídě, vztahy ve třídě, chování mezi spolužáky i 

směrem k vyučujícím 

26.05.2021 7.B OV Identita třídy, nácvik spolupráce ve skupinách 

26.05.2021 7.B OV Ochrana obyvatel za mimořádných událostí 

26.05.2021 7.B OV Identita třídy, nácvik spolupráce ve skupinách 

26.05.2021 8.A Z IDOS - použití 

26.05.2021 8.AB TV První pomoc 

27.05.2021 6.B Př Škodlivé vlivy na životní prostředí 

27.05.2021 9.A 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 

27.05.2021 9.AB VZ Podpora zdraví a její formy 

28.05.2021 6.AB VZ Stres a jeho vliv na zdraví 

28.05.2021 9.B TH Poruchy příjmu potravy - Světlo Kadaň 

31.05.2021 8.A Z Zásady cestování 

 červen - 1. stupeň 

01.06.2021 1.B 
ČJ, M, 

TV  
Den dětí- Pohádkový den 

01.06.2021 2.A ŠK. A 
Mezinárodní den dětí, třídní stmelovací procházka 

ZOOPARKEM Chomutov 

01.06.2021 3.B 
ČJ, M, 

TV 
Den dětí - učení naruby - učily děti 

02.06.2021 1.B HV Česká hymna -poslech 

02.06.2021 1.B ČJS  Domov - Státní symboly 

02.06.2021 2.A ŠK.A Projekt: Není les jako les část čtvrtá 

02.06.2021 3.A TH 
Trénink práce ve skupinách, prohloubení vztahů ve třídě, 

pravidla ve třídě 

03.06.2021 2. C ČJ Divad. představení Rychlý jako pírko na Hněvíně 

03.06.2021 5. A TV 

Bezpečné chování v silničním provozu, dopravní značky, 

předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních 

prostředcích (bezpečnostní prvky), bezpečné chování v 

rizikovém prostředí 

04.06.2021 1.C ČJS Jedlé a jedovaté plody v lese 

04.06.2021 3.A ČJS Zdravá pětka - zdravý životní styl, zdravá strava 

04.06.2021 3.B ČJ, ČJS 
Zdravá pětka -  Albert - přednáška - zdravá strava, příprava 

zdravé svačinky 

04.06.2021 4.C TH Jak dobře znám své spolužáky 
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04.06.2021 4.C TH 
Pravidla ve třídě, spolupráce, komunikace, prohloubení 

vztahů 

04.06.2021 5.A ČJS, PŘ 
Vývoj člověka - specifika vývoje, ohleduplnost vůči straším 

lidem. 

04.06.2021 5.B ČJS 

Šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, hrací automaty a 

počítače, závislost, nebezpečí komunikace prostřednictvím 

elektronických médií, brutalita a jiné formy násilí v médiích 

07.06.2021 1.C ČJS Opakujeme si čísla IZS 

07.06.2021 3.B ČJ, ČJS Dobrý a špatný návyk 

07.06.2021 3.B ČJ 
Proč lidé nosí paruku? Módní hit nebo nutnost - zdravý x 

nemocný 

08.06.2021 3.A AJ Bezpečnost a prevence úrazů při cestování a v době prázdnin 

08.06.2021 5.A AJ Bezpečnost a prevence úrazů při cestování a v době prázdnin 

08.06.2021 5.B ČJS 
Významné sociální problémy, problémy konzumní 

společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi 

09.06.2021 5.A ČJS, PŘ 

Nesnášenlivost mezi lidmi, významné sociální problémy, 

chování lidí- vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, 

ohleduplnost, etické zásady. Rodina, vztahy v rodině, 

partnerské vztahy, etická stránka vztahů, etická stránka 

sexuality Právo a spravedlnost - základní lidská práva a práva 

dítěte, práva a povinnosti žáků školy 

10.06.2021 1.-5.   Den zdraví a sportu 

10.06.2021 3.A ČJS Zájmové organizace, charita 

10.06.2021 4.A Projekt Do lesa s lesníkem 

10.06.2021 4.C TH Spolupráce při řešení úkolu 

11.06.2021 5.A ČJS - PŘ 
Právo a spravedlnost - základní lidská práva a práva dítěte, 

práva a povinnosti žáků školy. Sexualita a zákony. 

11.06.2021 5.A TH Krizová intervence - objevilo se sebepoškozování ve třídě 

11.06.2021 5.B ČJS 

Bezpečné chování v rizikovém prostředí, služby odborné 

pomoci fyzického a duševního zdraví, přivolání pomoci v 

případě ohrožení fyzického a duševního zdraví 

14.06.2021 1.B ČJS  Domov- šetření energie, ekologie 

14.06.2021 2.C TH Chování ve třídě - naslouchání druhým 

14.06.2021 2.C TH 
Kamarádské vztahy, respektování druhých takových, jací 

jsou, ocenění druhého 

14.06.2021 3.B ČJS Rostliny a živočichové našich lesů 

14.06.2021 4.C ČJS Správný způsob volání na tísňovou linku, tísňové linky 

14.06.2021 5.B ČJS 
Právo a spravedlnost - základní lidská práva a práva dítěte, 

práva a povinnosti žáků školy  

15.06.2021 1.B TV Pohybové aktivity venku - bezpečnost  

15.06.2021 3.B ČJ Bezdomovec - strach nebo pomoc... 

16.06.2021 3.B ČJ, ČJS SZÚ - přednáška - Zdravý životní styl, prevence kouření 

16.06.2021 4.A Projekt Planeta 3 000 - Dobrodružství se zvířaty 

17.06.2021 3.B ČJS Jedovaté lesní plody 

17.06.2021 4.A ČJ 
Komunikace ve skupině, odpovědnost za svou i skupinovou 

práci 
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18.06.2021 3.A TH 
Stmelení kolektivu, prohloubení kamarádských vztahů, 

ocenění druhého 

18.06.2021 3.B 
ČJ, VV, 

PČ 
Den otců - 20.6. - výroba přáníčka 

18.06.2021 4.A ČJ Tvůrčí psaní 

18.06.2021 5.B ČJS 
Sexualita a zákony, pohlavní choroby, ochrana před 

infekcemi přenosnými krví - hepatitida, HIV, AIDS 

21.06.2021 3.B ČJS Rostliny a živočichové našich vod 

21.06.2021 4.C TH Pochval svého spolužáka 

21.06.2021 4.C TH Prohloubení kamarádských vztahů, dodržování pravidel 

21.06.2021 5.B ČJS 
Protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů a 

majetku včetně nároků na reklamaci 

22.06.2021 2.C PRV Zoopark Chomutov - jízda safari expresem 

22.06.2021 4.A ČJS Prevence v dopravě, IZS 

22.06.2021 4.C ČJS 
Šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné 

formy násilí v médiích 

23.06.2021 3.A ČJS Zoopark - živočichové (ohrožené druhy) 

24.06.2021 2.ABC TV Sportovní den v areálu TJ VEROS + opékání buřtů 

24.06.2021 4.A ČJS Středověk na Hasištejně 

25.06.2020 1.A TH Třídní výlet: posilování kolektivních vazeb 

25.06.2021 1.B TV, ČJS Výlet do Lesoparku 

25.06.2021 1.C ČJ Zubní kaz - příčiny vniku a prevence 

25.06.2021 1.C TH Stmelení kolektivu, nácvik spolupráce a komunikace 

25.06.2021 4.A TH 
Bezpečnost v dopravě, komunikace na internetu, během 

prázdnin… 

25.06.2021 4.B TH 
Prohloubení kamarádských vztahů ve třídě, trénink 

spolupráce a komunikace 

25.06.2021 5.B ČJS 
Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená - postup 

v případě ohrožení, varovný signál - evakuace, zkouška sirén 

28.06.2021 1.B ČJS   Husité - akce pořádaná agenturou Modua 

28.06.2021 2.C PRV Historické památky v centru města - procházka 

28.06.2021 3.A ČJS GPS hra- jak se chovat… 

28.06.2021 3.B TH Jarní GPS hra DDM Chomutov 

29.06.2021 2.C TH Sebehodnocení, relaxace před prázdninami 

29.06.2021 2.C TH 
Nácvik spolupráce a komunikace, míčkování ve dvojicích, 

řízená relaxace 

29.06.2021 3.B TH Akce v DDM - projekt Technický klub 

30.06.2021 1.C TH 
Poučení o ochraně zdraví před hlavními prázdninami - úrazy, 

bezpečnost při sportování apod. 

30.06.2021 3.B TH 
Letní prázdniny - aktivní odpočinek od školy, bezpečnost 

před úrazy 

30.06.2021 3.B TH Vysvědčení - aneb známky nejsou všechno 

14.-

16.06.2021 
5. A M 

Finanční gramotnost - rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; 

hmotný a nehmotný majetek; způsoby placení; banka jako 

správce peněz, úspory, půjčky; Protiprávní jednání a korupce, 

právní ochrana občanů a majetku včetně nároku na reklamaci 
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17.- 

18.06.2021 
5. A ČJS, PŘ 

Osobní, intimní a duševní hygiena; asertivní chování; 

zvládání vlastní emocionality, služby odborné pomoci 

fyzického a duševního zdraví, brutalita a jiné formy násilí v 

médiích, šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání 

22. -24. 6. 

2021 
5. A 

ČJS, PŘ, 

TH 

Hrací automaty a počítače, závislost; režim dne; pravidla 

zdravého učení, trávení volného času - koníčky; vhodná a 

nevhodná místa pro hru; zdraví nebezpečná místa v okolí; 

označování nebezpečných látek; přeprava zraněného; čísla 

tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku - 

důležitá telefonní čísla; mimořádné události a rizika ohrožení 

s nimi spojená - postup v případě ohrožení; varovný signál, 

evakuace, zkouška sirén; požáry - příčiny a prevence vzniku 

požárů, ochrana a evakuace při požáru; evakuační zavazadlo; 

integrovaný záchranný systém; rizika v přírodě - rizika 

spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi, bezpečné 

chování v rizikovém prostředí, mimořádné události 

způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi 

 ŠD  

Červen ŠD   Družinový výlet na horu Říp 

Červen ŠD   
Co nejvíce aktivit v přírodě, na školním hřišti (sport, 

kolektivní hry 

Červen ŠD   Těšíme se na prázdniny 

 2. stupeň 

01.06.2021 7.B GV 
Salmondo - kariérové poradenství (prevence pracovní 

neúspěšnosti) 

01.06.2021 7.B GV 
Salmondo - kariérové poradenství (prevence pracovní 

neúspěšnosti) 

01.06.2021 9.A D 
zrůdnost totalitních režimů, hledání shod v nacistické, 

fašistickém a komunistickém totalitářství 

01.06.2021 9.A 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 

02.06.2021 7.B OV Nácvik spolupráce a komunikace, pravidla ve třídě 

02.06.2021 7.B OV Lidská práva - morálka a mravnost, diskriminace 

02.06.2021 8.A Z Jak se chováme v přírodě 

03.06.2021 9.A 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) 

03.06.2021 9.AB VZ Ochrana člověka za mimořádných událostí 

04.06.2021 6.A Fy Poranění elektrickým proudem 

04.06.2021 6.AB VZ Násilné chování, šikana 

04.06.2021 8.A TH 
Návrat žáků po dist. výuce - sdílení pocitů; Návrat spolužáka, 

který měl těžký úraz ruky - info, příprava třídy 

07.06.2021 7.ABC AJ Bezpečnost a prevence úrazů při cestování a v době prázdnin 
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07.06.2021 8.AB AJ Bezpečnost a prevence úrazů při cestování a v době prázdnin 

07.06.2021 9.AB CH Alkoholy, návykové látky  - toluen, ředidla 

07.06.2021 9.AB AJ Bezpečnost a prevence úrazů při cestování a v době prázdnin 

08.06.2021 6.B Fy Poranění elektrickým proudem 

08.06.2021 6.B AJ Bezpečnost a prevence úrazů při cestování a v době prázdnin 

08.06.2021 7.B GV Doprava 

08.06.2021 9.A D 
1956 - Chruščov - odhalení kultu osobnosti Stalina - 

"chruščovovské tání", od r. 1964 -"brežněvovské tuhnutí" 

09.06.2021 7.B OV Lidská práva - rovnost a nerovnost, svoboda a autorita 

10.06.2021 6.AB VZ Preventivní film o šikaně "Mezi stěnami" 

10.06.2021 9.A D 
ČSSR - reformy v 60. letech, co vedlo k reformám, pokus o 

změnu 1968, pražské jaro 1948, srpen 1968 

14.06.2021 6.A Z Jak společnost chrání přírodu 

14.06.2021 7.B TH 
Nevhodné chování ve třídě - vztahy ve třídě, řešení 

konfliktních momentů ve třídě, respekt jeden k druhému 

14.06.2021 9.AB CH Protidrogový vlak návaznost- diskuze 

14.06.2021 9.AB   ZÚ Ústí HOP aneb o pohlavně přenosných chorobách 

15.06.2021 6.AB Př Jak společnost chrání přírodu 

15.06.2021 9.A D 
Období normalizace, okupace vojsky SSSR, 70. - 80. léta v 

ČSSR, jiskřičky, pionýři, svazáci 

15.06.2021 9.A D Sametová revoluce a nový vývoj 

15.06.2021 7.B GV Zdroje energie 

16.06.2021 7.A TH 
Salmondo - kariérové poradenství (prevence pracovní 

neúspěšnosti) 

16.06.2021 7.B OV Všeobecná deklarace práv 

16.06.2021 8.A Z Konflikty ve světě 

16.06.2021 9.AB VZ Psychohygiena a zvládání stresu 

17.06.2021 6.A TH - 6.A 
Bezpečné chování o letních prázdninách, ochrana před 

slunečním zářením, prevence před úrazy 

17.06.2021 6.A Z Austrálie a Oceánie - zajímavá místa, tradice 

17.06.2021 9.A D 
kultura, věda v poválečném období, socialistický realismus, 

VT pokrok 

18.06.2021 7.B    návštěva protidrogového vlaku 

18.06.2021 
7.B, 

9.AB 
Š.A. Protidrogový vlak  

18.06.2021 9.B   Spíme ve škole 

22.06.2021 8.B TH Třídní výlet na hrad Loket a do KV 

22.06.2021 8.B TH Třídní výlet do Mostu - JUMP Aréna 

24.06.2021 9.B Š.A. Strikeland bowling - rozlučková akce 

28.06.2021 9.B Š. A. Zoopark Chomutov - chování v přírodě 

29.06.2021 9.B Š. A. Americký den - spolupráce, komunikace 

30.06.2021 9.B TH 
Rozloučení s 9. třídou a základní školou - co nás čeká v nové 

škole, noví kamarádi, první dojem, pohodové prázdniny 

30.06.2021 9.B TH Bezpečnost o prázdninách 
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Příloha č. 5 – Fotodokumentace 

 

Akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 

 

Krmení zvířátek – Filipovy rybníky 1.B 
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2.C vyrábí krmení pro ptáčky 
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Mikuláš ve škole 

 

Workshopy v knihovně 
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Galérie v kruháku 

 

Fotbalový turnaj Březno (3. místo) 
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Obrázky do nemocnice Chomutov 
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Angličtina v kuchyni 

 

Pálení čarodějnic 
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Družinová olympiáda 

 

Školní družina v zooparku 
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Divadelní představení na Hněvíně 

 

Čtvrťáci na Hasištejně 
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Učíme se zábavně 

 

Poděkování zdravotníkům  
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Zrekonstruovaná čítárna 

 

Nové dráhy na atletickém hřišti 
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Nové oplocení atletického hřiště a brána do areálu školy 

í  

Nové oplocení malého hřiště 
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Opravená chodba k šatnám 

 

Rekonstruované vstupy do šaten 
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Opravená učebna třídy 3.B 

 

Opravená učebna výtvarné výchovy 
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Učebna informatiky po rekonstrukci 
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Příloha č. 6 – Výroční rozbor hospodaření za rok 2020 

Předkladatel:  Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334 

IČ:  46789707 

Zastoupená ředitelem organizace:  Mgr. Ilonou Zahálkovou 

 

Do jednání Rady statutárního města Chomutova 24.05.2021  

 předkládáno ke schválení výroční hospodaření příspěvkové organizace v dikci  

Vyhlášky č. 220/2013 Sb. 

A) Základní informace o hospodaření organizace za rok 2020 

Činnost náklady výnosy 
výsledek 

hospodaření 

Hlavní 41329,36  41336,09  6,73 

Doplňková  10,04  53,15  43,11 

CELKEM 41339,40 41389,24 49,84 

Komentář dosaženého výsledku hospodaření: 

Hospodářský výsledek za rok 2020 činí: 49.834,98 Kč, z toho výsledek z hlavní činnosti 

6.727,98 Kč a doplňkové činnosti 43.107,00 Kč. 

Kladný hospodářský výsledek za rok 2020 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. 2020 se ve 22 

třídách vzdělává 535 žáků (kapacita školy činí 540 žáků). Do šesti oddělení školní družiny 

dochází 180 žáků (kapacita 180 ž.), ve školní jídelně se stravuje 464 žáků (kapacita 500 ž.) a 

49 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. 

V rámci projektu ESF „Společnou cestou“ OP VVV získá škola v období 1. 9. 2020 až 31. 12. 

2022 1.793.960,- Kč. Cílem projektu je podpořit žáky s potřebou podpůrných opatření prvního 

stupně podpory, zejména z důvodu sociokulturního znevýhodnění. Prostředky budou použity 

na financování speciálního pedagoga. 

V říjnu 2020 obdržela škola mimořádnou dotaci z MŠMT ve výši 568.166,- Kč na podporu 

distanční výuky, která byla použita na nákup notebooků a softwaru pro učitele a žáky. 
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Porovnání se shodným obdobím předchozího roku (31.12.2019): 

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 

Meziroční změna (rozdílová tabulka):    

Činnost náklady výnosy 
výsledek 

hospodaření 

Hlavní 4554,67 4551,18 -3,49 

Doplňková  -8,13 -54,75 -46,62 

CELKEM 4546,54 4496,43 -50,11 

B) Analýza nákladů a výnosů 2020    

Výnosy z hlavní činnosti   

 tis. Kč % 

Celkem 41336,00 100,00% 

z toho: vlastní výnosy  1174,9 2,84 

  příspěvek zřizovatel 5013,10 12,13 

  dotace ostatní 35148,00 85,03 

Výnosy z hospodářské činnosti 

Celkem 53,15 100,00% 

z toho: vlastní výnosy  53,15 100 

  ostatní 0 0 

C) Specifikace výnosových položek: 

a) 

  

  

  

  

Příspěvek zřizovatele   5013,10 

provozní příspěvek 4652,56 

projekty/granty 360,53 

ostatní   

investiční dotace       
b) 

  

  

Neinvestiční dotace z rozpočtu státu/kraje  33863,90 

platy 32052,56 

Ostatní + ÚP + transfery + plavání žáků 1811,34     
c) 

 
Dotace národní zdroje a evropské fondy (rozepsat, resortní 

dotace, ESF, např. OPVK apod.) 

 

1284,10 

  Neinvestiční dotace:  

  z toho: ESF  1284,10    
 d) Investiční dotace:  

  z toho:  0,00 

e) Vlastní výnosy 1228,02 
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  stravné 867,98 

  ŠD - školné 84,65 

  sponzorské dary 68,30 

  Ostatní (pronájmy, automaty, prodej majetku,…) 207,12 

D) Specifikace nákladových položek 

a) Investiční výdaje celkem   0 

  

z toho:   

    

    

 

    
b) Neinvest. výdaje celkem   41339,30 

  

z toho: Náklady na platy PP pracovníků školy 

(hrazeno z příspěvku) 19208,71 

Náklady na platy NP pracovníků školy 

(hrazeno z příspěvku) 3957,82 

OPPP – PP - hrazeno z příspěvku 40,00 

OPPP – NP – hrazeno z příspěvku 10,20 

Platy a OPPP hrazeno z jiných zdrojů 1033,97 

Zákonné odvody sociálního a 

zdravotního pojištění 8210,00 

Tvorba fondu kulturních a sociálních 

potřeb 414,21 

Odpisy mov. a nemov. majetku 1835,20 

(z toho odvod do rozpočtu zřizovatele) 364,61 

Ostatní provozní náklady (samostatný 

rozpis) 6629,19 

E) Vyhodnocení tvorby a čerpání fondů organizace  

Fond Stav k 1. 1. 2020 Stav k 31. 12. 2020 Meziroční změna 

investiční  458,90 680,90 222,00 

odměn  200,00 270,00 70,00 

rezervní dary+EU  2221,96 1298,72 923,24 

rezervní - ZHV  447,44 477,39 29,95 

FKSP  98,80 340,02 241,22 

Tvorba fondů 

Investiční fond 

- odpisy mov. a nemov. majetku (účet 551) ve výši 953,14  

- investiční dotace - zřizovatel       

- investiční dotace – ostatní       

- ostatní                 
FKSP 

- přídělem ve výši       480,95        
Fond odměn 

- příděl ze zlepšeného HV ve výši   70,00        
Rezervní fond 
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- sponzorské dary ve výši     68,30  

- přídělem ze zlepšeného HV ve výši   29,94  

- ostatní          

Čerpání fondů 

Investiční fond        

odvod z investičního fondu zřizovateli   364,61  

čerpání na reprodukci majetku    
čerpání na opravy a údržbu majetku     

čerpání investic. dotací projektů ESF      

Seznam zrealizovaných akcí (investice a stavební opravy): - 

 

FKSP          
příspěvek na stravování zaměstnanců    20,20 

příspěvek na peněžní dary      22,00 

příspěvek na rekreaci zaměstnanců    14,00 

kulturní činnost zaměstnanců     15,00 

penzijní fondy, životní pojištění  27,20 

ostatní (rozepište) zájezd pořádaný organizací, 

vybavení pracoviště, UNI šeky + FKSP 

141,33 

 

Fond odměn        
čerpání 0,00        
Rezervní fond        

spotřeba dotace EU 945,48 

použití sponzorských darů 46,05 

    

    

    

F) Rekapitulace přijatých darů 

Finanční dary účelové 2020: 

WOMEN FOR WOMEN,o.p.s., Praha ..................................................................... 35.436,- Kč 

Vrácení nespotřebovaného daru nadaci WOMEN FOR WOMEN (r. 2020) ........... -24.910,- Kč 

Martin Kokeš, Chomutov .......................................................................................... 10.000,- Kč 

STRIX Chomutov ....................................................................................................... 3.000,- Kč 

REMIS- NBC spol. s r.o. Ústí nad Labem ................................................................ 10.000,- Kč 

WOMEN FOR WOMEN,o.p.s., Praha ..................................................................... 17.556,- Kč 

Vrácení nespotřebovaného daru nadaci WOMEN FOR WOMEN (r. 2020) ............. -9.378,- Kč 

Celkem finanční dary účelové ................................................................................ 41.704,- Kč 

Finanční dary neúčelové 2020: 

Pavel Toronica, Málkov .............................................................................................. 5.000,- Kč 

First Class English  ...................................................................................................... 4.600,- Kč 
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Jindřich Zmrzlý, Kraslice  ........................................................................................... 2.000,- Kč 

Martin Kokeš, Chomutov  ......................................................................................... 10.000,- Kč 

Ing. Theodor Collino, Ústí nad Orlicí  ........................................................................ 5.000,- Kč 

Celkem finanční dary neúčelové  ........................................................................... 26.600,- Kč 

Celkem finanční dary .............................................................................................. 68.304,- Kč 

G) Finanční majetek 

stavy prostředků na bankovních účtech 7140,15  

pokladní hotovost 19,02  

ceniny 0,77  

H) Přehled o závazcích a pohledávkách 

Přehled o závazcích 

Členění 1. 1. 2020 31. 12. 2020 
Změna 

meziroční 

Závazky dlouhodobé  3064,97 2048,97 -1016,00 

Závazky krátkodobé  3013,83 4053,61 1039,78 

Závazky celkem k 31. 12. 2020  6078,80 6102,58 23,78 

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. 2020 31. 12. 2020 
Změna 

meziroční 

Pohledávky do lhůty splatnosti  3182,97  2420,68  -733,29 

Pohledávky po lhůtě splatnosti 30,30  30,30  0,00 

v tom: do jednoho roku      0,00 

 starší jednoho roku  30,00  30,00  0,00 

 z toho: nedobytné pohledávky      0,00 

Pohledávky celkem k 31. 12. 2020  3213,97  2450,68  -763,29 

z toho: pohledávky v soudním řízení    0,00 

Částka vymožená soudně k 31. 12. 

2020     0,00 

Odepsané pohl. vedené v podrozv. ev.    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 29,00 tis. Kč. 
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Dlouhodobá pohledávka – dotace EU (účet 941) ve výši 2.641,50 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 2020   1.350,00 

Rozpis čerpání z částky    1.139,26 

Ležatá kanalizace     21,76 

Osvětlení tělocvičny  11,92 

Hřiště 2x ex firma JIH  446,31 

Hřiště vypl. částka + daň  659,28 

zbývá  210,73 

J) Doplňková činnost  

Výsledek hospodaření: 43,11 tis. Kč 

Komentář k dosažené hospodářské činnosti: výsledek hospodaření doplňkové činnosti 

ve výši 43,11 tis. Kč byl dosažen výnosy z pronájmů nebytových prostor. 

 


