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Základní údaje o škole 
Škola vystupuje jako právnická osoba, forma – příspěvková organizace. 

Název školy:  Základní škola Chomutov, Písečná 5144 

Sídlo školy:  Písečná 5144, 430 05 Chomutov 

Zřizovatel školy: Statutární město Chomutov 

Vznik organizace: Usnesení zastupitelstva města č.159/91 ze dne 17.12.1991. 

Vřazení do sítě škol: Rozhodnutí o vřazení do sítě škol ŠÚ Chomutov, ze dne 10.4.1996, č.j. PgO 

208/96-00, od 1.1.2006 zápis do rejstříku škol č.j. 315/2005/Ra ze dne 

28.12.2005 a Rozhodnutím MŠMT č.j. MSMT-38671/2016-2, ze dne 1.1.2017 

IČO:   00831476 

IZO:   102129398 

RED-IZO:  600077411 

Bankovní spojení: KB Chomutov, č.ú. 18738-441/0100 (hlavní účet školy) 

Telefon:  +420 474 659 965 

E-mail školy:  5zscv@zspisecna.cz, info@zspisecna.cz 

E-mail ředitele školy: m.zalud@zspisecna.cz 

www stránky:  www.zspisecna.cz 

Datová schránka: wh2xftv 

Součásti školy a cílová kapacita: 
základní škola (IZO – 102129398) cílová kapacita 600 žáků 

školní jídelna (IZO – 102653453) cílová kapacita 600 obědů 

školní družina  (IZO – 116200111) cílová kapacita 150 žáků 

školní klub (IZO – 166100595) cílová kapacita 350 žáků 

Údaje o vedení školy 
Ředitel školy (statutární orgán):    Mgr. Miroslav Žalud 

Zástupce ředitele (zástupce statutárního orgánu): Mgr. Eva Koprušťáková 

Zástupce ředitele:     Mgr. Alena Hovorková 

Charakteristika školy 
Základní škola je školou všeobecného směru s větším důrazem na polytechnické vzdělávání, tělesnou 
výchovu a sport a mimoškolní činnost žáků. 
Škola byla uvedena do provozu v roce 1980 a je umístěna v centru sídliště Písečná. Jedná se o úplnou 
základní školu s pavilonovým rozdělením pro třídy prvního i druhého stupně, pavilonem školních 
dílen, pavilonem tělocvičen a ústředním pavilonem šaten pro žáky školy. Mimo budovu školy stojí 
pavilon školní jídelny a školní družiny. V současné době spravuje škola rozsáhlý areál školního 
sportoviště. 

Přehled oborů vzdělání 
Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: 79-01-C/01 Základní škola 

  



Distanční vzdělávání 
Od 11. 03. 2020 byly v souvislosti s onemocněním COVID-19 uzavřeny 

školy a nastala doba tzv. distančního vzdělávání, která byla zčásti 

přerušena návratem žáků 9. ročníků od 11. 5. 2020, žáků prvního stupně 

od 25. 5. 2020 a žáků druhého stupně od 8. 6. 2020. 

 V období distančního vzdělávání se pak výrazně zvýšily nároky pedagogů 

na IT techniku a technickou podporu. Vzrostl význam výukový programů a 

aplikací, které v této době pedagogové i žáci používali. Pedagogové měli 

k dispozici školní notebooky, které mohli využívat pro práci z domova. 

Velká část učitelů nadále docházela na několik hodin týdně do školy, kvůli 

přípravě materiálů pro žáky a online vyučování. 

Výrobci výukového SW zdarma uvolnili do distribuce programy pro 

domácí výuku a velká část pedagogů je zařadila do online výuky. Objevila 

se i řada zdrojů a zajímavých odkazů, které byly využity jako podpora 

distančního vzdělávání. Po celou dobu protiepidemiologických opatření 

kombinovali učitelé online výuku se zadáváním samostatné práce žákům 

dle možností rodičů a žáků. 

Nejčastějším problémem byla nedostupnost konektivity k internetu a 

technické vybavení v domácnostech. U dětí ze sociálně znevýhodněného 

prostředí se tak stala online výuka v době distančního vzdělávání prakticky 

nedostupnou. 

Druhým problémem byl laxní přístup části rodičů a žáků k distančnímu 

vzdělávání. 

 Někteří toto období mylně považovali za prázdniny. Nastavení a 

dodržování režimu komunikace a předávání materiálů mezi žákem a 

školou bylo skutečně náročné. 

 V několika případech škola požádala o spolupráci MP Chomutov, MP 

Jirkov a také OSPOD Chomutov.  

Celý pedagogický sbor byl velmi kreativní. Sdílením zkušeností, materiálů i 

postupů zvládl toto období na výbornou. 

Pokud se bude distanční výuka používat v budoucnu častěji, musí se škola (a nejen škola) zaměřit 

právě na žáky, kteří nejsou schopni přistupovat k online výuce z důvodu nedostupnosti konektivity a 

technického vybavení. Pravděpodobně jedinou možností bude dlouhodobé zapůjčování kvalitní IT 

techniky přímo žákům domů. Problematičtější bude zajištění konektivity k internetu. 

  



Údaje o školské radě 
Rada statutárního města Chomutova na své schůzi konané dne 18. 3. 2019 projednávala materiál 

„Jmenování členů školských rad“ a přijala k tomuto bodu svého programu usnesení č. 259/19, kterým 

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

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jmenovala opětovně Mgr. Milana Märce a nově 

Bc. Elvíru Hahnovou zástupci zřizovatele do školské rady, a to k 26. 3. 2019. 

 

Školská rada se ve školním roce 2019/2020 se sešla 3x. 

 

Složení školské rady: 

Mgr. Milan Märc 

Bc. Elvíra Hahnová 

Mgr. Bohumila Rýznerová 

Mgr. Zdena Hanušová 

Bc. Jana Stříbrská, DiS. 

p. Karel Škrípal 

 

Z důvodu dislokační změny proběhly na konci školní roku 2019/2020 volby do školské rady za 

pedagogické pracovníky. V prvním pololetí školního roku 2020/2021 budou probíhat volby za 

zákonné zástupce žáků, zřizovatele a pedagogické pracovníky. 

Školní preventivní tým (ŠPT) 
V září 2018 začal na škole pracovat obnovený školní preventivní tým, který se zaměřuje na prevenci 

rizikového chování žáků, plánování akcí a řešení nestandartních situací vzniklých v průběhu výchovně 

vzdělávací činnosti. 

 

Složení ŠPT: 

Mgr. Miroslav Žalud, ředitel školy 

Mgr. Eva Koprušťáková, výchovný poradce pro oblast SPU a spolupráce s PPP 

Mgr. Alena Hovorková, poradce pro oblast volby povolání – kariérový poradce 

Mgr. Lenka Fisková, metodik prevence 

Mgr. Michaela Dolníková, speciální pedagog a kariérový poradce 

Bc. Vanda Kozárová, speciální pedagog 

Mgr. Alice Korábová, speciální pedagog 

Mgr. Lenka Krhounová, speciální pedagog 

 

ŠPT spolupracuje s 

MÚ Chomutov; ŠÚ Chomutov; PPP; Městsk0  policie Chomutov; PČR Chomutov, Úřad práce 
Chomutov; OSPOD; K – centrum; Člověk v tísni; Dům světla; Městský soud v Chomutově a 
Mostě; Mudr. Iveta Vadlejchová; Střední zdravotnická škola; Občanské sdružení Světlo 
Kadaň; Věznice Všehrdy; Kamínek 
 

Realizace plánu prevence (formy a metody): přednášky, besedy, konzultace, videoprojekce, filmová 

představení, počítačové programy  



 

Zhodnocení v oblasti prevence za školní rok 2019/2020 – zpracovala Mgr. Lenka Fisková 

 

 Rozšířili jsme spolupráci s pražskou organizací „Člověk v tísni“ o další dokumentární filmy k 

tématům: Šikana, Dětská práce, Holocaust – příběhy bezpráví, Rasismus a diskriminace, Lichva. 

 Přínosné pro žáky 9.ročníků byly náslechy na soudních jednáních v oblasti jak trestního, tak 

občanského práva s následnou přednáškou soudce. 

 K rozvoji aktivit v oblasti prevence významně přispěl jako již každoročně projekt preventivních 

aktivit, který zaštítilo město Chomutov. 

 Žáci v rámci aktivit školního parlamentu uspořádali sbírku ošacení a hraček pro obyvatele 

azylového domu, nacházejícího se v bezprostřední blízkosti školy. Matky s dětmi z tohoto 

zařízení byly pozvány na dětský den. 

 V rámci charitativních sbírek nezapomněli ani na pejsky z jirkovského útulku. 

 Velice přínosnou a prospěšnou byla spolupráce školního parlamentu se zastupiteli města.  

 „Obědy pro děti zdarma“ - podařilo se zajistit pro 16 žáků školy. 
 

Co se bohužel stále nedaří, je především spolupráce s mnohými rodiči, kryté záškoláctví, mnohdy 

bezdůvodné omlouvání žáků z hodin, především tělesné výchovy, nedodržování daných pravidel, 

mnohdy až vulgární chování k učitelům a to i v přítomnosti žáků, zvyšující se agresivita rodičů vůči 

dospělým zaměstnancům školy, ale i samotným žákům. 
 

S narůstající agresivitou a výbušným chováním se setkáváme i u samotných žáků, což se projevuje 

slovním napadáním pedagogů, slovním i fyzickým napadáním spolužáků. 
 

 

Pokračovat ve vedení deníku preventisty. Splněno 

Pokračovat v práci školního parlamentu, který zajišťuje spolupráci a komunikaci mezi 
učiteli, vedením školy, žáky a vedením města. 

Splněno 

Nově zapojit do vedení parlamentu speciální pedagogy. Splněno 

V rámci školního parlamentu zajistit pro žáky 1. stupně „Halloween“, Mikulášskou besídku, 
zápis dětí do 1. ročníku, Dětský den, 

Splněno 
částečně 

Pokračování spolupráce s PPP. Splněno 

Realizace aktivit uvedených v tabulkách (viz. Příloha) Splněno 

Pokračovat ve spolupráci s organizací „Člověk v tísni“, další využití dokumentu ve výuce. Splněno 

Pokračovat v prevenci na nižším stupni ZŠ a spádových MŠ, což se osvědčilo již v minulých 
školních letech. 

Splněno 

Zpracovat podklady k projektu, dotovaného městským úřadem a určeného k prevenci 
rizikového chování žáků. 

Splněno 

Na základě šetření v jednotlivých třídách (anketa, dotazník, schránka důvěry, požadavek 
učitele, sociometrické šetření,…) zařazovat aktuálně v jednotlivých třídách prevenci či 
řešení rozkrytého problému. 

Splněno 

Zaměřit se na adaptaci žáků 6.ročníků na druhý stupeň. Splněno 

Na počátku školního roku zmapovat situaci v 9.roč. – konzumace tabákových výrobků, 
zajistit pro tyto žáky návštěvu K-centra, soudního přelíčení a následně exkurzi do věznice 
pro mladistvé – Všehrdy. 

Splněno 

Požádat pro vybrané děti o příspěvek na „Obědy pro děti“ Splněno 

 

  



Plnění plánu primární prevence 
Vysvětlivky: 

 

 

 

Splněno 

 

Splněno 

 



 

 

Splněno  

 

Splněno  



 

Splněno  

 

Splněno  

 



 

Splněno  

 

Splněno  

 



 

Splněno  

V oblasti prevence sociálně patologických jevů pracovala metodička prevence v souladu s 

preventivním programem školy. Splnění některých cílů ovlivnilo březnové uzavření škol v souvislosti 

s pandemií Covidu-19. 

Zřizovatel školy výrazně přispěl k financování preventivního programu školy. 

  



Podpůrná opatření u žáků školy 
Přehled podpůrných opatření u žáků školy včetně nasazení asistentů pedagoga k 30.09.2019 

Škola poskytuje 

 materiální PO (kompenzační pomůcky, učební pomůcky apod.) 

 personální PO (nárok na posílení platů) 

TŘÍDA PLPP PO 1 PO 2 PO 3 IVP SPEC.PED ASISTENT 

1.A 0 0 1 1 1 ANO ANO 

1.B 0 0 0 1 1  ANO 

3.A 0 0 1 2 3 ANO ANO 

3.B 1 0 2 2 2  ANO 

3.C 1 1 2 0 0   

4.A 0 1 1 0 0   

4.B 1 0 1 1 2 ANO  

4.C 0 1 4 2 4 ANO ANO 

5.A 1 1 1 0 1 ANO  

5.B 3 1 4 2 4 ANO ANO 

6.A 1 0 2 1 3 ANO  

6.B 1 2 2 0 2 ANO ANO 

7.A 2 0 2 0 0   

7.B 0 1 4 0 2   

8.A 1 0 1 1 3   

8.B 0 1 5 1 2 ANO  

9.A 0 0 2 0 1   

9.B 0 0 2 0 1   

9.C 0 0 1 0 1   

  



Školní vzdělávací program a organizace výuky 
Škola je původně koncipována pro 22 tříd s cílovou kapacitou 600 žáků. 

Výuka je organizována pro 1.-9. ročník základní školy. Od školního roku 2014/2015 organizuje výuku 

v přípravné třídě.  

Letošní školní rok byly pro děti otevřeny dvě přípravné třídy.  

Forma výuky je denní. 
 
Škola vyučovala podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání –  Školní 

vzdělávací program Základní školy Chomutov, Písečná 5144, vydaný dne 03.09.2007 

Motivační název: Základní škola 

Školní družina pracovala dle programu – Školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu 

Základní školy Chomutov, Písečná 5144, vydaný dne 3.9.2007. 

Motivační název: Pojď si s námi hrát, tvořit a sportovat 

Přípravná třída pracovala dle programu – Školní vzdělávací program přípravné třídy Základní školy 

Chomutov, Písečná 5144, platný od 1.9.2014, aktualizace 1.9.2016 

Motivační název: S Rozárkou veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok 

 
Pro naplňování výchovné a vzdělávací strategie škola používá práce a postupů s převahou prvků 
vnitřní diferenciace a integrace.  
 
Škola organizuje velký počet zájmových skupin v oblasti volitelných a nepovinných předmětů, a 
oborech zájmového vzdělávání.  
Škola uzpůsobuje svoji činnost v oblasti výchovně vzdělávací činnosti žákům z prostředí sociálně 
slabého, nepodnětného a potřebným žákům z menšinové minority, a to vytvářením tříd v 1. - 4. 
ročníku školy s menším počtem žáků, a organizaci výuky v přípravné třídě. 
 
Při výchovném a vzdělávacím procesu, naplňování cílů ŠVP a výchovně vzdělávací strategie, využívá 
škola různých metod a forem práce s přihlédnutím k věku, vzdělávacím potřebám a možnostem žáků.  



Školní vzdělávací program – učení plány 

 

 



Zařazení průřezových témat do výuky dle ročníku 

 

 



Zařazení volitelných předmětů do výuky dle ročníku 
 

7. ročník  

 Seminář a praktika z přírodovědných předmětů – biologie 

 Sportovní výchova 

 Základy vaření a stolování 

 

8. ročník  

 Informatika 

 Sportovní výchova 

 Základy vaření a stolování 

 Seminář a praktika z přírodovědných předmětů – zeměpis 

 

9. ročník 

 Konverzace v anglickém jazyce 

 Seminář z užité výtvarné činnosti a dramatické výchova 

 Technické činnosti  

  



Personální zabezpečení činnosti školy 
Činnost školy byla personálně zabezpečena 53 zaměstnanci. Na úseku pedagogických pracovníků 
pracovalo 34 učitelů a 5 vychovatelek. Úsek správních zaměstnanců byl tvořen kolektivem čtyř 
kuchařek, šesti uklízečkami (včetně dotovaných míst z ÚP Chomutov), školníkem, vedoucí školního 
stravování (též účetní do 04/2019) a administrativní pracovnicí. 
V průběhu školního roku byly uzavřeny krátkodobé pracovní poměry k překlenutí dlouhodobě 
nepřítomného kmenového pracovníka z důvodu nemoci a zaměstnanců určených pro správu školního 
sportoviště- 

 
Ředitel školy: 
Mgr. Miroslav Žalud 
Statutární zástupce ředitele školy: 
Mgr. Eva Koprušťáková  
Zástupce ředitele: 
Mgr. Alena Hovorková  
Výchovný poradce:  
Mgr. Eva Koprušťáková:  pro oblast SPU a spolupráce s PPP 
Mgr. Alena Hovorková:   pro oblast volby povolání – kariérový poradce 
Metodik prevence: 
Mgr. Lenka Fisková 
 
Třídní učitelé 
 

0.A Hana Peterová 0.B Bc. Lenka Karásková 

1.A Mgr. Martina Hégrová 6.A Mgr. Eliška Vokatá 

1.B  Mgr. Radmila Zítková 6.B Mgr. Hana Tuhá 

1.C  Mgr. Marcela Málková 7.A Mgr. Zdena Hanušová 

2.A  Mgr. Ivana Šmejkalová 7.B Mgr. Naděžda Kloubová 

2.B Mgr. Pavlína Pavelková 8.A Mgr. Lenka Fisková 

3.A Mgr. Lenka Krhounová 8.B Mgr. Libuše Procházková 

3.B Mgr. Jitka Banovičová 9.A Mgr. Jana Chabrová 

3.C Mgr. Denisa Dologhová 9.B Mgr. Denisa Šťastná 

4.A Mgr. Bohumila Rýznerová 9.C Mgr. Helena Pajerová 

4.B Mgr. Ivana Benešová  

4.C Mgr. Alice Korábová  

5.A Mgr. Alena Vránová  

5.B Mgr. Jana Tomčíková  
 
Netřídní učitelé 

Mgr. Alžběta Šťastná Bc. Michal Klimeš 

Mgr. Petr Thelen Kristina Junglingová 

Bc. Vanda Kozárová Kocourek Vlastimil 
Mgr. Petr Thelen Ing. Jana Kubicová 

 
  



Speciální pedagog 
Bc. Vanda Kozárová Mgr. Michaela Dolníková 

Mgr. Lenka Krhounová Mgr. Alice Korábová 
 
Asistenti pedagoga: 

Lenka Doudová Anita Szabóová 

Markéta Kirnová Milan Guček 

Eva Regecová  
 
Školní asistent: 

  
 
Školní družina a školní klub: 
Vedoucí vychovatelka: 
Pavla Janoštíková, učebna A-7, vedení školní knihovny A-4, kabinet ŠD A-3 a 8, 
 
Vychovatelé: 

Liana Jíchová, učebna A-10+11, sbormistr DPS Adriana Navrátilová, učebna A-6 

Anita Szabóová, učebna A-12 Hana Jíchová, učebna  A-11 
 
Technicko-hospodářští pracovníci: 
 
Sekretářka: 
Vlasta Melichová, přebírá vybrané povinnosti hospodářky školy, správce sborovny, zajišťuje spisovou 
a archivní službu a částečnou personalistiku, správce skladů (učebnic, školních pomůcek, archiv) 
 
Školník - domovník: 
Josef Jansík, požární preventista, bezpečnostní technik, správce objektu,  
Petr Dvořák, pomocník školníka-vrátný do  01.03.2020 
Ladislav Holub, pomocník školníka-vrátný od 01.03.2020 
 
Uklízečky, přidělené pracovní úseky: 

Jaroslava Franková D-1, 2 Marie Rýznerová, C-1 

Markéta Jačianská, E, F, G, H Šárka Pavlasová, C-2 

Lenka Finkerová, D-3, 2 Renata Štefaňáková, A 

  
 
Vedoucí školní jídelny, kancelář: A30 
Iveta Heischmannová, kancelář v pavilonu školní jídelny a kuchyně 
Kuchařky:  

Barbora Moscato, hlavní kuchařka Věra Macků, pomocná kuchařka 

Šárka Šebková, kuchařka Marcela Šubrtová, pomocná kuchařka 
 
  



Odborný poradce, pracovník pro metodickou pomoc a koordinaci daného předmětu, případně 
skupiny předmětů a správce pomůcek kabinetu uvedeného předmětu.  

Mgr. Ivana Šmejkalová - 1.-5.ročník  Mgr. Libuše Procházková - matematika 

Mgr. Martina Hégrová - spolupráce s MŠ Mgr. Eliška Vokatá - chemie a přírodopis 

Michal Klimeš - výuka informačních technologií Mgr. Alžběta Šťastná - zeměpis 

Pavla Janoštíková - školní družina a školní klub Mgr. Jana Chabrová - dějepis 

Mgr. Helena Pajerová - hudební výchova Mgr. Miroslav Žalud - pracovní výchova 

Mgr. Naděžda Kloubová - český jazyk Mgr. Libuše Procházková - fyzika,  

Mgr. Zdena Hanušová - cizí jazyky Mgr. Libuše Procházková - žákovská kuchyně 

Michal Klimeš - tělesná výchova Mgr. Lenka Fisková - občanská výchova 

 Mgr. Naděžda Kloubová - výtvarná výchova 
 

Plán porad    (splněno) 

Plán pedagogických rad: 
 
Pedagogická rada   přípravný týden (organizace nového školního roku) 
Pedagogická rada I. čtvrtletí  21.11.2019 
Pedagogická rada I. pololetí  23.01.2020 
Pedagogická rada III. čtvrtletí  23.04.2020 
Pedagogická rada II. pololetí  22.06.2020 
 

Plán pracovní porad   (splněno) 

 
Pracovní porady pedagogických pracovníků budou organizovány vždy ve čtvrtek poslední 
týden v měsíci, pokud si organizace šk. roku nevyžádá jinak.  
 

Třídní schůzky    (splněno) 

 
Třídní schůzky úvodní   05.09.2019 
Třídní schůzky I. čtvrtletí  21.11.2019 – navazují na PR 
Konzultace s pedagogy I. pololetí 09.01.2020 - (15-17:00) 
Třídní schůzky III. čtvrtletí  23.04.2020 – navazují na PR 
Konzultace s pedagogy II. pololetí 28.05.2020 - (15-17:00) 
 
Plán třídních schůzek učitelů a zákonných zástupců žáků nevylučuje svolání mimořádné třídní schůzky 
třídním učitelem. 
Třídní schůzky a konzultace s pedagogy proběhly i v období nařízeného distančního vzdělávání. 
 

Časový plán vyučovacích hodin 

1. hod.  8.00 - 8.45   5. hod.  11.50 - 12.35 
2. hod.  8.55 - 9.40   6. hod.  12.45 - 13.30 
3. hod.  10.00 - 10.45   7. hod.  13.40 - 14.25 
4. hod.  10.55 - 11.40   8. hod.  14.30 - 15.15 

9. hod.  15.20 - 16.05 
  



Údaje o zápisu budoucích žáků k povinné školní docházce a 

následném přijetí do školy 

Zápis dětí do prvního ročníku základního vzdělávání 

proběhl v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

a obecně závazné vyhlášky statutárního města 

Chomutova č. 5/2016, kterou se stanoví školské 

obvody spádových základních škol zřízených 

statutárním městem Chomutov 

Zápis pro ŠR 2020/2021  se konal v období 20. 4. 

2020 – 30. 4. 2020 

Zápisu předcházela informační kampaň ze strany vedení školy a pověřeného pedagoga s rodiči dětí ve 

spádových mateřských školách. Průběh zápisu se odlišoval kvůli probíhající pandemii Covidu-19. 

Zápisy proběhly bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zákonní zástupci posílali přihlášky do datové 

schránky, e-mailem, vyplněním online formuláře na stránkách školy nebo zasláním klasickou poštou. 

Poslední možností bylo podání přihlášky do školy osobně ve dnech 29. 4. – 30. 4. 2020. 

Většina rodičů dodala dokumentaci k zápisu žáka do přípravné třídy nebo první třídy během června 
2020. 
 
Počty zapisovaných dětí podle výsledku zápisu a podle věku 
 

 
 
Počet žáků, kteří nastoupili do přípravného a prvního ročníku ve ŠR 2020/2021 

 
Přípravná třída – 26 dětí ve dvou třídách 
První ročník – 56 žáků ve třech třídách  
 
Spádový obvod školy zahrnuje také sídliště Kamenná a ulici Pod Břízami. Děti z těchto lokalit jsou 
pravidelně zapsány do prvního ročníku na ZŠ Zahradní a na jiných základních školách v Chomutově. 

 
  



Statistika počtu žáků a změnách počtu žáků v jednotlivých třídách za 

školní rok 2019/2020 

 

 

Statistika žáků dle místa trvalého bydliště mimo Chomutov 
Černovice – 1 Hora Svatého Šebestiána – 1 

Jirkov – 46 Klášterec nad Ohří - 2 

Křimov – 1 Louny - 1 

Lučenec – 1 Podbořany - 1 

Otvice – 7 Poprad - 1 

Revúca – 1 Žatec – 2 

 

  



Statistika počtu žáků v přijímacím řízení na střední školy ve školním 

roce 2019/2020 

Třída 
Počet 
žáků 

celkem 

Z toho 
bez 

přihláš
ky 

Střední školy, na které žáci odešli 

8.A 1 0 
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, PO 

8.B 1 0 Střední škola obchodu a služeb, Teplice 

9.A 22 0 Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola 
Humanitas 

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, PO 

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, 
příspěvková organizace 

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední 
zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace 

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní 
akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most,PO 

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, 
Most, příspěvková organizace 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, 
příspěvková organizace 

Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace 

Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 

9.B 17 0 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, 
příspěvková organizace 

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. 

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní 
akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, PO 

Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace 

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, PO 

Střední škola EDUCHEM, a.s 

9.C 15 0 Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 

   Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, PO 

   
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, 
příspěvková organizace 

   
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní 
akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most,PO 

   
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední 
zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace 

  



Přehled prospěchu žáků prvního stupně školy ve ŠR 2019/2020 

 

  



Přehled prospěchu žáků druhého stupně školy ve ŠR 2019/2020 

 

  



Přehled prospěchu žáků školy v prvním pololetí ŠR 2019/2020 

 



 

  



Přehled prospěchu žáků školy v druhém pololetí ŠR 2019/2020 



 

 

  



Souhrnná statistka tříd v druhém pololetí ŠR 2019/2020 

 

Druhý a třetí stupeň z chování, napomenutí třídního učitele v druhém 

pololetí ŠR 2019/2020 
 

 

  



Inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a ostatní 

kontroly 
Škola se účastnila inspekčního zjišťování v systému INSPIS:testování 6. tříd. 

Během distančního vzdělávání proběhlo šetření ČŠI, které zjišťovalo způsob realizace distančního 

vzdělávání po uzavření školy. Zveřejněné výstupy byly za celou ČR. 

Ve škole se uskutečnila kontrola Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje k zajištění podmínek pro 

vzdělávání žáků včetně provozu školní jídelny. 

Dále proběhla kontrola plateb zdravotního a sociálního pojištění a kontrola účetnictví nezávislým 

auditorem z příkazu zřizovatele. 

V průběhu školního roku probíhaly v prostorách školy stavební úpravy, byla tedy provedena kontrola 

zaměřená na BOZP externích firem a dodavatelů působících ve škole. 

  



Zapojení školy do rozvojových projektů, mezinárodních programů a 

akce školy 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009683 
Zkrácený název projektu: Šablony 2 pro ZŠ Chomutov, Písečná 5144 
Fyzická realizace projektu 

 Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2018 

 Skutečné datum zahájení: 

 Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2020 

 Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24,00 
Aktivity realizované v rámci projektu  

2.II/2  Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ 
2.II/4  Sociální pedagog – personální podpora ZŠ 
2.II/5  Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ 
2.II/19  Projektový den ve škole 
2.V/2  Speciální pedagog – personální podpora ŠD/ŠK 
2.V/4  Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK 
2.V/11  Klub pro účastníky ŠD/ŠK 
2.V/2  Speciální pedagog – personální podpora ŠD/ŠK  
2.V/11  Klub pro účastníky ŠD/ŠK  
 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/001737 
Základní škola v tomto projektu spolupracuje s SVČ Domeček Chomutov. Kroužky probíhají v 
prostorách školy a školní družiny a klubu. 
 
Zkrácený název projektu:  PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A GRAMOTNOSTÍ V ÚSTECKÉM 
KRAJI (ÚK IKAP A2) 
Realizace projektu: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2023 
Aktivity realizované v rámci projektu  

 Technické kluby – robotika a logika 
Realizace projektu je plánována na 36 měsíců a bude probíhat ve spolupráci s partnery z oblasti 
školství.  
  



Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004160 
 
název projektu: Základní školy v Chomutově - Rekonstrukce a modernizace učebny ve vazbě na 

klíčové kompetence - práce s digitálními technologiemi, komunikace v cizích jazycích, technické a 

řemeslné obory, přírodní vědy, bezbariérové přístupy a modernizace konektivity  

Aktivity realizované v rámci projektu  

 Učebna technických a řemeslných dovedností 

a komunikačních a informačních technologií 

 Školní poradenské pracoviště s IT vybavením 

 Plošina 

 Nájezdová rampa v pavilonu B 

 Schodolez 

 Bezbariérová toaleta 

 Konektivita školní sítě do MAN včetně 

aktivních a pasivních síťových prvků 

  



Školní akce dle tříd  
Při výběru vzdělávacích akcí pro žáky školy konzultují třídní učitelé obsah akce s vedením školy a 

Školním preventivním týmem. Akce, které jsou zaměřeny na prevenci sociálně patologických jevů, 

jsou upřednostňovány. Některé naplánované akce museli organizátoři posunout z důvodu uzavření 

škol od března 2020. 

První ročník 
- Halloweenská stezka – děti poznávaly tento svátek prostřednictvím „strašidelné cesty“, kterou si 

pro ně v prostorách školy a školního hřiště připravili žáci 2.stupně 
- Mikulášská besídka – vánočními tradicemi provázeli žáci 2.stupně 
- Návštěva vánočních trhů – vánoční tradice, prohlídka města,…, vystoupení dětí s pásmem básní 
- SKKS Chomutov – projekt „Už jsem čtenář“ – návštěva knihovny 
- Návštěva knihovny – beseda „O pohádkách“ – první půjčování knih 
- Hudební vystoupení Severočeské filharmonie – koncert vážné hudby – smyčcový kvartet 
- Preventivní program Policie ČR – dopravní výchova 
- Přednáška o přírodě 
- Sportovní den v dětském zábavním centru v Kadani 

Druhý ročník 
- Halloweenská stezka – děti poznávaly tento svátek prostřednictvím „strašidelné cesty“, kterou si 

pro ně v prostorách školy a školního hřiště připravili žáci 2.stupně 
- Mikulášská besídka – vánočními tradicemi provázeli žáci 2.stupně 
- Hudební vystoupení Severočeské filharmonie – koncert vážné hudby – smyčcový kvartet 
- Návštěva vánočních trhů  Jirkov, Chomutov – vánoční tradice, prohlídka města 
- Beseda – zvířata kolem nás – bezpečné chování se při setkání se psem volně pobíhajícím 
- Beseda s veterinářem a ošetřovatelkou zvířat  – návštěva psího útulku v Jirkově 
- Výjezd Lesná – stmelování kolektivu, utužování kamarádských vztahů mezi dětmi 
- Beseda Městská policie – prevence úrazů 
- Divadelní představení „Cesta kolem světa“ 
- Beseda – povídání o přírodě 

Třetí ročník 
- Halloweenská stezka – děti poznávaly tento svátek prostřednictvím „strašidelné cesty“, kterou si 

pro ně v prostorách školy a školního hřiště připravili žáci 2.stupně 
- Mikulášská besídka – vánočními tradicemi provázeli žáci 2.stupně 
- Návštěva vánočních trhů Jirkov, – vánoční tradice, prohlídka města 
- Staročeské vánoce – Chomutov, vánoční pečení s rodiči 
- Vánoce na Lesné  
- Návštěva muzea v Chomutově – „ Na Vánoce dlouhý noce“ 
- Hudební vystoupení Severočeské filharmonie – koncert vážné hudby – smyčcový kvartet 
- Návštěva knihovny Jirkov – čtenářská gramotnost – dětské knihy – „Kika a tajemství papírového 

motýla“ – čtenářská dílna 
- Návštěva knihovny Chomutov – setkání s ilustrátorem – A. Dudkem 
- Beseda s veterinářem a ošetřovatelkou zvířat – návštěva psího útulku v Jirkově 
- „Zvířata kolem nás“ – interaktivní program 
- Beseda – zvířata kolem nás – bezpečné chování se při setkání se psem volně pobíhajícím 
- Projekt „Život v moři“ 
- Projekt – „Ptačí hodinka“ 
- Muzeum Chomutov – „Retrohrátky“ 
- Školní kolo recitační soutěže 



- Plavecký výcvik žáků 

Čtvrtý ročník 
- Halloweenská stezka – děti poznávaly tento svátek prostřednictvím „strašidelné cesty“, kterou si 

pro ně v prostorách školy a školního hřiště připravili žáci 2.stupně 
- Mikulášská besídka – vánočními tradicemi provázeli žáci 2.stupně 
- Návštěva vánočních trhů  Jirkov, – vánoční tradice, prohlídka města 
- „Živý Betlém“ – vystoupení žáků 2.stupně 
- Lesná – vánoční dílna 
- Hudební vystoupení Severočeské filharmonie – koncert vážné hudby – smyčcový kvartet 
- Přednáška – „Pravěk“ – městská knihovna Chomutov 
- Přednáška „Finanční gramotnost“ – městská knihovna Chomutov 
- - Beseda – „Dětská kniha“   – městská knihovna Chomutov 
- Návštěva divadla Chomutov – „O Balynce“ – vzdělávací akce na téma ekologie 
- Projekt „ Příběhy v korunách stromů“ 
- Muzeum Chomutov – „Retrohrátky“ 
- Exkurze – IQ landia Liberec 

Pátý ročník 
- Halloweenská stezka – děti poznávaly tento svátek prostřednictvím „strašidelné cesty“, kterou si 

pro ně v prostorách školy a školního hřiště připravili žáci 2.stupně 
- Mikulášská besídka – vánočními tradicemi provázeli žáci 2.stupně 
- Návštěva vánočních trhů  Jirkov, – vánoční tradice, prohlídka města 
- „Živý Betlém“ – vystoupení žáků 2.stupně 
- Divadelní představení Most 
- Hudební vystoupení Severočeské filharmonie – koncert vážné hudby – smyčcový kvartet 
- Lesopark Chomutov – ekologie 

Šestý ročník 
- Divadlo Chomutov – představení „Trapas nepřežiju“ – program zaměřený na etiketu, 

společenské chování, zásady slušného chování a vystupování 
- Exkurze Liberec – IQ landia – polytechnické vzdělávání 
- Divadelní představení „Sněhová královna“- vystoupení žáků ZUŠ 
- Exkurze – Planetárium Praha 
- Přednáška – „To je zákon kámo“ – program zaměřený na trestní odpovědnost dětí – navazuje na 

návštěvu „Revolution train“( protidrogový vlak) – přednášce předcházel úvod do této 
problematiky – metodik prevence v rámci hodin Ov 

- Filmové představení „V síti“ – bezpečný pohyb dětí na sociálních sítích. Představení předcházel 
úvod metodika prevence do této problematiky dle vydané metodiky. 

- Sedmí ročník 
- Divadlo Chomutov – představení „Trapas nepřežiju“ – program zaměřený na etiketu, 

společenské chování, zásady slušného chování a vystupování 
- Exkurze Liberec – IQ landia – polytechnické vzdělávání 
- Divadelní představení „Sněhová královna“ – vystoupení žáků ZUŠ 
- Přednáška – „To je zákon kámo“ – program zaměřený na trestní odpovědnost dětí – navazuje na 

návštěvu „Revolution train“( protidrogový vlak) – přednášce předcházel úvod do této 
problematiky – metodik prevence v rámci hodin Ov 

- Filmové představení „V síti“ – bezpečný pohyb dětí na sociálních sítích. Představení předcházel 
úvod metodika prevence do této problematiky dle vydané metodiky. 



Osmý  ročník 
- Divadlo Chomutov – představení „Trapas nepřežiju“ – program zaměřený na etiketu, 

společenské chování, zásady slušného chování a vystupování 
- Exkurze Liberec – IQ landia – polytechnické vzdělávání 
- -Exkurze Techmania Plzeň 
- Třídní výlet – Jump aréna Ústí nad Labem 
- Přednáška – „To je zákon kámo“ – program zaměřený na trestní odpovědnost dětí – navazuje na 

návštěvu „Revolution train“( protidrogový vlak) – přednášce předcházel úvod do této 
problematiky – metodik prevence v rámci hodin Ov 

- Beseda – transplantace kostní dřeně 
- Filmové představení „V síti“ – bezpečný pohyb dětí na sociálních sítích. Představení předcházel 

úvod metodika prevence do této problematiky dle vydané metodiky. 
- Exkurze – Planetárium Praha – souhvězdí zimní oblohy 

Devátý ročník 
- Divadlo Chomutov – představení „Trapas nepřežiju“ – program zaměřený na etiketu, 

společenské chování, zásady slušného chování a vystupování 
- Prezentace SŠ – škola Humanitas Litvínov 
- Exkurze Liberec – IQ landia – polytechnické vzdělávání 
- Přednáška – „To je zákon kámo“ – program zaměřený na trestní odpovědnost dětí – navazuje na 

návštěvu „Revolution train“( protidrogový vlak) – přednášce předcházel úvod do této 
problematiky – metodik prevence v rámci hodin Ov 

- Filmové představení „V síti“ – bezpečný pohyb dětí na sociálních sítích. Představení předcházel 
úvod metodika prevence do této problematiky dle vydané metodiky. 

- Divadelní představení „Sněhová královna“ – vystoupení žáků ZUŠ 
- Divadelní představení Most – „Homevideo“ – prevence kyberšikany 
- Exkurze Terezín 
- Knihovna Chomutov – „Deskohrátky“ – seznámení s deskovými hrami a jejich vývojem 
- Návštěva Jump arena Ústí nad Labem, Větruše 
- Technické muzeum NMT - železniční 

 

Další významné akce a soutěže 

 Písečná má talent – talentová soutěž v různých oborech pro žáky ZŠ Písečná 

 Projekt SZIF „Ovoce do škol“ 

 Projekt SZIF „Zdravé zuby“  

 Celoroční celoškolní projekty a projektové dny 

 Program Recyklohraní 

 Projekt „Prevence sociálně patologických jevů (dříve LINKS)“ 

 Projekt „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ 

 Zeměpisná olympiáda 

 Chomutov čte 

  



Školní jídelna 
Škola má zájem na poskytování školního stravování. Pro mnoho žáků, je školní oběd jediným 

kvalitním a teplým jídlem daného dne. Většinově odmítají stravování ve školní jídelně romští žáci.  

Dvakrát týdně je možnost výběru ze dvou nabízených jídel.  

Školní jídelna v rámci vedlejší činnosti připravovala pro žáky a zaměstnance školy svačiny v pilotním 

programu. 

 Na konci školního roku bylo rozhodnuto o ukončení přípravy svačin pro nezájem ze strany zákonných 

zástupců žáků. Většina žáků si chodí nakupovat cukrovinky, drobné slané pochutiny a slazené a 

energetické nápoje do prodejen v blízkosti školy. 

 

V období distančního vzdělávání byla školní jídelna 

uzavřena.  

Díky snaze členů ŠPT bylo vytipováno 13 žáků do 

charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI obecně 

prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN. Finanční 

dar byl použit výhradně k účelu uhrazení stravného ve 

školní jídelně ve školním roce 2019/2020. 
 

Zapsaní strávníci a ostatní pravidelně stravovaní celkem  451 
Strávníci (děti, žáci a studenti) celkem    388 
z toho v režimu dietního stravování    0 
z přípravného stupně, přípravných tříd    6 
z 1. stupně základní školy     208 
z toho 10letí a starší      61 
z 2. stupně základní školy     174 
Ostatní pravidelně stravovaní (zaměstnanci ZŠ)   63 
 
Strávníci hodnotí pozitivně zlepšení kvality obědů, rozšíření nabídky jídel a přístup personálu školní 
jídelny. Většina strávníků si objednává obědy přes elektronický systém, který školní jídelna používá 
od začátku školního roku 2018/2019.  

Školní družina a školní klub 
Školní družina a školní klub organizují svou činnost 

formou zájmových útvarů a žáci se v docházce do nich 

střídají. Celou řadu zájmových útvarů vedou ostatní 

pedagogičtí pracovníci. Řadu tradičních aktivit, které 

školní družina a klub pořádá, nebylo možné vzhledem k 

uzavření školy od 11. 3. 2020 realizovat. Vychovatelé ŠD 

se zapojili do distančního vzdělávání a připravovali 

práce pro žáky prvního stupně a pomáhali asistentům 

pedagogů při organizaci a předávání materiálů žákům. 

Údaje o počtu žáků navštěvujících školní družinu za školní rok 2019/2020 
Počet oddělení     4 
Týdenní rozsah provozu školní družiny  95 
Zapsaní účastníci    108  z toho dívky  51 
z přípravné třídy ZŠ    5 z toho dívky 1 
  



Údaje o počtu žáků navštěvujících školní klub za školní rok 2019/2020 
Zapsaní účastníci    232  z toho dívky 142 
v tom z 1. stupně ZŠ    45 z toho dívky 23 
v tom  z 2. stupně ZŠ    187 z toho dívky  119 

Aktivity, kterých se účastnili žáci školy v rámci Školní družiny 
 

Akce Zaměření Datum 
Počet 
žáků 

Koncert pěveckých sborů (Berušky, 
Hlásek) – kostel Kovářská 

pěvecké sbory 09/2019 46 

Výstava – „Pohádka“ Výstava maleb  10/2019 10 

ZOO Praha prevence 10/2019 
1. -4. 

Odděl. 

Halloweenský karneval 
Karneval školní družiny – rodiče, 
děti, škola 

11/2019 
1. -4. 

Odděl. 

Koncert pěveckých sborů  Vystoupení sborů Berušky, Hlásek 11/2019 25 

Koncert pěveckých sborů  Vystoupení sborů Berušky, Hlásek 11/2019 25 

Dopravní soutěž - Zpomal Dopravní soutěž – výtvarné práce 11/2019 10 

ZOO Park Chomutov prevence 11/2019 
1. -4. 

Odděl. 

Čertí karneval Práce s materiály, příprava masek 12/2019 
1. – 4. 
Odděl. 

Koncert pěveckých sborů - Praha Vystoupení sborů Berušky, Hlásek 12/2019 36 

Koncert pěveckých sborů -  
Chomutov 

Vystoupení sborů Berušky, Hlásek 12/2019 56 

Vystoupení sborů Berušky, Hlásek Severočeské doly 12/2019 40 

Vystoupení sborů Berušky, Hlásek Chomutov náměstí 12/2019 52 

Ledové království  Kino Jirkov – film. představení 12/2019 15 

Výtvarná soutěž ERB soutěž 03/2020 40 

  

  



Zájmové útvary pro žáky školy  

 

  

Název zájmového útvaru Termín – den / doba vedoucí útvaru 

Kroužek basketu St 12.45 – 13.30 p. Bolomská 

Hra na nástroj (kytara, flétna) Po 15.00 – 16.00 p. Jíchová 

Kroužek pěveckého sboru Berušky II Čt 15.00 – 16.00 p. Jíchová 

Kroužek pěveckého sboru 5. – 9. Ročník Hlásek St 15.45 – 17.30 p. Jíchová 

Hra na nástroj (kytara, flétna ) Čt 16.00 – 17.00 p. Jíchová 

Hra na nástroj (kytara) St 17.30 – 18.00 p. Jíchová 

Kroužek pěveckého sboru - Berušky I St 15.00 – 15.45 p. Jíchová 

Taneční kroužek 1.-3.roč. St 13.45 – 14.30 Mgr. Málková 

Kroužek  Cambridge English – Starters 3.-4.roč. Čt 13.15 – 14.00 Bc. Kozárová 

Kroužek logopedie 1.-3.roč. Út 11.40 – 13.30 Bc. Kozárová 

Klub zábavné logiky a deskových her Po, Čt 13.15 p. Guček 

Kroužek modelářů Po 16.00 – 18.00 p. Kocourek 

Kroužek volné internetové hodiny (od 2.tř.) Čt 15.00 – 16.00 p. Janoštíková 

Kroužek keramiky 4., 5.tř. Út 13.30-15.00 Mgr. Hégrová 

Kroužek vybíjené 5.roč. St 12.45 – 13.45 Mgr.Hovorková 

Kroužek výtvarné výchovy 3.roč Po 13:00 Mgr. Krhounová 

Kroužek fotbalu 6. – 9. ročník 6.-9.roč Čt 14.00 – 15.00 p. Klimeš 

Kroužek fotbalu 1. – 5. ročník 1.-5.roč Po 12.45 – 14.00 p. Klimeš 

Čtenářský klub 2 Čt 15.00 – 16.00 p. Szabóová 

Knihovna Út 15.00 – 17.00 p. Janoštíková 

Kroužek biologie (přírodovědný) Čt+Pá – 7.00 Mgr. Vokatá 

Čtenářský klub 1 Út 15.00 – 16.30 p. Janoštíková 

Kroužek  Cambridge English -  Movers 5.-6.roč ST 14:00 – 14:45 Mgr. Hanušová 

Kroužek podpory učení 1 - logopedie Út 11.40 – 13.30 Mgr. Kozárová 

Kroužek podpory učení 2 4. – 9.tř. Po,St,Čt 12.45 – 14.25 Mgr. Dolníková 

Kroužek Německého jazyka Út 7.00 Mgr. Tuhá 

Kroužek Anglického jazyka 6.-7.roč Út 7.00 p. Jünglingová 

Kroužek Logopedie ŠD Stř. 15.00 -16.30 p. Janoštíková 

Výtvarný kroužek 1.tř. Po 15.00 – 15.45 p. Navrátilová 

Výtvarný kroužek 2. – 5.tř. Út 15.00 – 15.45 p. Navrátilová 

Rukodělný kroužek a VV Po 13.00 – 14.00 Mgr. Krhounová 

Ruční práce 4. – 5.tř. Po 13.00 – 14.00 Mgr. Korábová 

Florbal Čt 12.45 – 13. 30 p. Bolomská 



Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Ve školním roce 2019/2020 probíhalo další vzdělávání převážně formou samostudia. Obsah 
samostudia si volili pedagogičtí pracovníci sami. Obsah byl konzultován s ředitelem školy. 
Pedagogičtí pracovníci se přednostně účastní kurzů a školení s podporou MAP Chomutovsko, IKAP, 
NIDV MŠMT, MMCH a ČŠI. Význam DVPP výrazně stoupl s příchodem distančního vzdělávání. 
Pedagogové se zaměřili na online semináře, sledovali podpůrná videa, učili se ovládat nový software 
ad.  
Zástupci vedení školy a školního poradenského teamu se účastní vzdělávacích akcí (seminářů, školení, 
sekání) týkajících se oblasti Bezpečnosti a viktimizace v sociálně vyloučených lokalitách. Ostatní 
pedagogičtí pracovníci jsou také členy pracovních skupin MAP I a II - Kariéra, Polytechnika; Pro rovné 
příležitosti MAP Chomutovsko; Pro financování, Elixír do škol a další. 
Zástupci školy se pravidelně účastní setkání Pracovní skupiny vzdělávání, výchova a mimoškolní 
aktivity ustavené v rámci Lokálního partnerství statutárního města Chomutova. 
30.10. Proběhlo Školení Českého červeného kříže a téma první pomoc. Školení se zúčastnili všichni 
pedagogičtí pracovníci. 
 
Vybrané DVPP 
 

Termín DVPP Účast 

24.9 
Webnář - Školení ředitelů škol a 
školských zařízení 

M. ŽALUD 

25.9 Elixír do škol L. PROCHÁZKOVÁ 

4.10 Rozvoj sociálně – emocionálních dětí  VYCHOVATELÉ ŠD 

16.10 Jazyková laboratoř „Robotel“ K.JUNGLINGOVÁ, V. KOZÁROVÁ 

16.10 
Školení v oblasti viktimizace v sociálně 
vyloučených lokalitách 

A. HOVORKOVÁ, E. KOPRUŠŤÁKOVÁ 

22.10 
Prevence rizikového chování v práci 
učitele  

A. HOVORKOVÁ 

22.10 Práce s dítětem s PAS a ADHD M. HÉGROVÁ, L. KRHOUNOVÁ 

23.10 Podpůrná skupina učitelů L. FISKOVÁ 

24.10 
Práce s dítětem s psychiatrickou 
diagnózou 

M. HÉGROVÁ, L. DOUDOVÁ 

24.10 Setkání metodiků prevence L. FISKOVÁ 

1.11 Podpora preventivních týmů na škole 
L. FISKOVÁ, M. DOLNKOVÁ, V. KOZÁROVÁ, B. 
RÝZNEROVÁ 

11.11 Legislativa ŠD a ŠK A. NAVRÁTILOVÁ 

12.11 Školení k R44 A. HOVORKOVÁ, E. KOPRUŠŤÁKOVÁ 

12.11 Vykazování podpůrných opatření A. HOVORKOVÁ, E. KOPRUŠŤÁKOVÁ 

4.12 Systemické konstelace B. RÝZNEROVÁ 

9.a 12.12 MAP – Polytechnika pro učitele M. ŽALUD 

9.1 
Školení – Základní norma 
zdravotnických znalostí  

A. HOVORKOVÁ, K. JUNGLINGOVÁ, 

13.1 Projekt SKKS CV  R. ZÍTKOVÁ, A. SZABÓOVÁ 

17.1 Výuka češtiny jako cizího jazyka A. NAVRÁTILOVÁ, V.KOZÁROVÁ, M.DOLNKOVÁ 

23.1 Školení – Kurz polytechniky 
M. HÉGROVÁ, V. KOZÁROVÁ, R. ZÍTKOVÁ, M. 
MÁLKOVÁ  

3.4 
Webinář  - On – line výuka na 1. stupni 
ZŠ 

M. MÁLKOVÁ 

17.4 Komunikace se žáky a rodiči během M. MÁLKOVÁ, J. TOMČÍKOVÁ, L.KRHOUNOVÁ, 



karantény – WEB   P. PAVELKOVÁ, R. ZÍTKOVÁ, I. ŠMEJKALOVÁ,,H. 
PAJEROVÁ 

28.4 
WEB – Pedagogická diagnostika v době 
uzavření škol 

R. ZÍTKOVÁ, H. PAJEROVÁ 

7.5 WEBINÁŘE – Školení MŠMT financování M. ŽALUD , A. HOVORKOVÁ, E. KOPRUŠŤÁKOVÁ 

12.5 WEBINÁŘE – Školení - Úvazky A. HOVORKOVÁ, E. KOPRUŠŤÁKOVÁ 

28.5 WEBINÁŘE – Školení. - Rozvrh A. HOVORKOVÁ, E. KOPRUŠŤÁKOVÁ 

31.5 WEBINÁŘE – Školení – Třídní kniha M. ŽALUD , A. HOVORKOVÁ, E. KOPRUŠŤÁKOVÁ 

9.6 BEEBOT – robotika  
M. HÉGROVÁ, H. PETEROVÁ, R. ZÍTKOVÁ, M. 
MÁLKOVÁ 

 
Další vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Ve školním roce 2019/2020 škola nepořádala žádné akce dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
učení. 
  



Spolupráce s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů, 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání a podíl školy na 

veřejném životě města 
 Ve škole působí aktivní odborová organizace pod vedením Mgr. Bohumily Rýznerové. 

Principy spolupráce školy a ZO jsou zakotveny v kolektivní smlouvě. Během školního roku 
2019/2020 proběhlo několik jednání ohledně 
úpravy čerpání rozpočtu FKSP. 

 Při škole řádně pracuje Školská rada, schází se 
pravidelně, výstupem schůzek jsou zápisy 
uložené u předsedy rady. 

 Škola dále spolupracuje s Pedagogicko-
psychologickou poradnou nejen v Chomutově, 
ale i se Speciálně pedagogickým centrem 
Měcholupy, Výchovným ústavem a střediskem 
výchovné péče Pšov, Vězeňskou službou ČR, 
Policií ČR. 

 V době distančního vzdělávání škola úzce 
spolupracovala s Městskou policií Chomutov a Jirkov. Zvýšil se tak počet žáků zapojených do 
domácí výuky. 

 Všechny sportovní aktivity organizované školou probíhají ve spolupráci s některým ze 
sportovních klubů ORP Chomutov. Při těchto příležitostech uvolňujeme školní sportoviště a 
tělocvičny.  

 Škola zastoupena ředitelem školy se zapojuje do činnosti Asociace škol a školských zařízení 
okresu Chomutov.  

 Školní dětské pěvecké sbory „Hlásek“ a 
„Berušky“ pravidelně vystupují na akcích 
pořádaných pod záštitou města Chomutova a 
účastní se festivalů a přehlídek nejen v České 
republice. Během distančního vzdělávání 
připravilo vedení sborů několik materiálů a 
videí pro podporu domácí výuky. 

 Škola má uzavřené memorandum o spolupráci 
s mateřskou školou v Chomutově. Děti a žáci 
se pravidelně setkávají na školních akcích. 

 V rámci projektu - Základní školy v Chomutově - Rekonstrukce a modernizace učebny ve 
vazbě na klíčové kompetence - práce s digitálními technologiemi, komunikace v cizích 
jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, bezbariérové přístupy a modernizace 
konektivity navštěvují děti mateřské školy v Chomutově novou učebna technických a 
řemeslných dovedností a komunikačních a informačních technologií. Návštěvy dětí z MŠ byly 
od března do června přerušeny. Od nového školního roku bude spolupráce pokračovat. 

 Škola celoročně pronajímá prostory tělocvičen (sportovní a zájmové kluby) i další nebytové 
prostory (společenství vlastníků bytových jednotek, školení a kluby). Pronájem prostor byl 
v době proti epidemiologických opatření přerušen.  

 Venkovní veřejné sportoviště spravuje škola prostřednictvím správců hřiště a zástupců školy. 

 Školní parlament spolupracuje s vedením školy, v době distančního vzdělávání ovšem 
nepracoval. 

 Významným partnerem školy při koordinaci výchovně vzdělávací činnosti je Statutární město 
Chomutov a jeho ostatní organizace.  

  



 

 

 

 

Výroční rozbor hospodaření příspěvkové organizace 

k 31. 12. 2019 

 

 

Předkladatel:  Základní škola Chomutov, Písečná 5144 
                           Písečná 5144, 430 04 Chomutov 
 
IČ: 00831476 
 
Zastoupená ředitelem organizace:  Mgr. Miroslavem Žaludem 
 
 
 
Do jednání Rady statutárního města Chomutova 25. 05. 2020  

- předkládáno ke schválení výroční hospodaření příspěvkové organizace v dikci  
Vyhlášky č. 220/2013 Sb. 

 



A) Základní informace o hospodaření organizace za rok 2019   
     
  

Činnost náklady výnosy výsledek hospodaření 

Hlavní 38511,06 38514,12 3,06 

Doplňková   89,19 236,93 147,74 

CELKEM 38600,25 38751,05 150,8 

  
     
Komentář dosaženého výsledku hospodaření: 
 
V hlavní činnosti za rok 2019 bylo dosaženo jen minimálního zisku ve výši 3 061,85 Kč, tzn. že 
náklady z hlavní činnosti byly téměř zcela pokryty výnosy. 
Zisku ve výši 147 741,75 Kč bylo dosaženo v doplňkové činnosti a to převážně v příjmech 
z pronájmu nebytových prostor (školní jídelny a školních tělocvičen) v malé míře také ve výnosech 
z prodeje svačin. 
  
Podání informace o výkonu hlavní činnosti organizace: 
 
Organizace je základní školou se školní družinou, školním klubem a školní jídelnou. Její činnost je 
vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 
     
        
Uvedení skutečností, které byly v hlavní činnosti v daném období mimořádné:  
  
    
Porovnání se shodným obdobím předchozího roku (31.12.2018): 
     

Činnost náklady výnosy výsledek hospodaření 

Hlavní 33870,18 33810,12 -60,06 

Doplňková   31,32 125,13 93,81 

CELKEM 33901,50 33935,25 33,75 

     

Meziroční změna (rozdílová tabulka): 
  Činnost náklady výnosy výsledek hospodaření 

Hlavní 4640,88 4704 63,12 

Doplňková   57,87 111,8 53,93 

CELKEM 4698,75 4815,80 117,05 

     
     
B) Analýza nákladů a výnosů 2019    
     
Výnosy z hlavní činnosti    
      tis. Kč       % 

Celkem 38514,12 100,00% 

z toho: vlastní výnosy  1132,20 2,94 

  příspěvek zřizovatel 5854,60 15,20 

  dotace ostatní 31527,32 81,86 

 



 
Výnosy z hospodářské činnosti    
     

Celkem 263,93 100,00% 

z toho: vlastní výnosy  263,93 100 

  ostatní 0 0 

     
 
C) Specifikace výnosových položek:    
     

a) Příspěvek zřizovatele   5854,60 

  provozní příspěvek 5242 

  projekty/granty  

  ostatní 612,60 

  investiční dotace  

   

 

b) Neinvestiční dotace z rozpočtu státu/kraje  29294,82 

  platy 28730,96 

  ostatní 563,86 

   

 

c) 
  

dotace národní zdroje a evropské fondy (rozepsat, resortní dotace, ESF, např. 

OPVK apod.) 
 

  neinvestiční dotace: 1941,56 

  z toho:  ŠABLONY 1109,46 

                                               INKLUZE  501,71 

                                               VÝNOSY Z VYBRANÝCH MÍST.VL.INSTITUCÍ  330,39 

     

   

 

d) investiční dotace:  

  z toho:  

     

  

e) Vlastní výnosy 1369,13 

  Nájemné ( VEDL.ČINNOST ) 173,09 

  vstupné  

  sponzorské dary 25,93 

  ostatní 1170,11 

 

f) Ostatní výnosy 290,94 

  Čerpání fondů, bezúpl.převod majetku INKLUZE 290,94 

    

 
  
Významné odchylky oproti finančnímu plánu odůvodněte v příloze.    
  
 
D) Specifikace nákladových položek 
 

a) Investiční výdaje celkem   0 

  z toho:     



 
 

   b) Neinvestiční výdaje celkem   38600,25 

  

z toho: Náklady na platy PP pracovníků školy (hrazeno z příspěvku) 18056,58 

Náklady na platy NP pracovníků školy (hrazeno z příspěvku) 2931,19 

OPPP – PP - hrazeno z příspěvku 9,55 

OPPP – NP – hrazeno z příspěvku 130,45 

Platy a OPPP hrazeno z jiných zdrojů 2089,71 

Zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění 7692,38 

Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb 456,08 

Odpisy mov. a nemov.  majetku 784,14 

(z toho odvod do rozpočtu zřizovatele) 673 

Ostatní provozní náklady (samostatný rozpis)  Viz.příloha 

 
Významné odchylky oproti finančnímu plánu odůvodněte v příloze. 
 
 
E) Vyhodnocení tvorby a čerpání fondů organizace  
 

Fond Stav k 1.1.2019 Stav k 31.12.2019 Meziroční změna 

investiční 582,36 332,79 -249,57 

odměn 275,09 262,36 -12,73 

rezervní - dary 0 0 0 

rezervní - ZHV 0 33,75 33,75 

FKSP 337,37 510,89 173,52 

 
Tvorba fondů 
 

Investiční fond 

- odpisy mov. a nemov. majetku (účet 551) ve výši 784,14  

- investiční dotace - zřizovatel       

- investiční dotace – ostatní       

- ostatní           

      FKSP 

- přídělem ve výši       456,08 

      Fond odměn 

- příděl ze zlepšeného HV ve výši   0  

      Rezervní fond 

- sponzorské dary ve výši     0  

- přídělem ze zlepšeného HV ve výši   33,75 

- ostatní           

 
Čerpání fondů   
 

Investiční fond        

odvod z investičního fondu zřizovateli   673 

čerpání na reprodukci majetku     360,7  

čerpání na opravy a údržbu majetku     

čerpání investic. dotací projektů ESF      



Seznam zrealizovaných akcí (investice a stavební opravy): 
 
Nákup DHIM  :   1/ Konvektomat – ve výši   61 833,-  
                              2/ Interaktivní tabule ( 3 ks ) – v celkové výši 298 870,- 
 
 
 

FKSP         282,56 

příspěvek na stravování zaměstnanců    

příspěvek na nepeněžní dary     11,5 

příspěvek na rekreaci zaměstnanců   86,3 

kulturní činnost zaměstnanců       109,34 

penzijní fondy, život. pojištění      

Peněžní dary      44 

Ostatní zákonné 
použití      31,42 

 

Fond odměn       12,73 

čerpání 12,73 

     

  

Rezervní fond   
tvořený 
z nespotřebovaných 
dotací EU       1611,17 

Spotřeba dotací  EU za rok 2019 1611,17 

    

    

 
 
F) Rekapitulace přijatých darů 
 
Přehled darů: 
 
PENĚŽNÍ DARY ÚČELOVÉ: 
 
WOMAN FOR WOMAN, o.p.s.     45 820,- (obědy pro děti) 
POTEX, s.r.o.       5 000,-  (pěvecký sbor) 
PARKER Hannifin Industrial, s.r.o.    5 000,-  (pěvecký sbor) 
FERONA, a.s.       5 000,-  (pěvecký sbor) 
Nadace-hist. a kult.dědictví regionu města Budyně nad Ohří 2 880,-  (pěvecký sbor) 
WOMAN FOR WOMAN, o.p.s.     16 968,- (obědy pro děti) 
WOMAN FOR WOMAN ,o.p.s.     2 668,-  (obědy pro děti) 
FRK s.r.o.       1 500,-  (pomůcky pro děti) 
 
 
VĚCNÝ ÚČELOVÝ DAR: 
 
Asociace sportu dětí  a mládeže z.s.    10 567,- (fitness  vybavení) 
 
 
 



G) Finanční majetek 
 

stavy prostředků na bankovních účtech 6497,07 

pokladní hotovost 21,94 

ceniny 8,18 

 
H) Přehled o závazcích a pohledávkách 
  
Přehled o závazcích 
 

Členění 1.1.2019 31.12.2019 Změna meziroční 

Závazky dlouhodobé 5248,28 5248,28 0 

Závazky krátkodobé 2990,02 4176,68 1186,66 

Závazky celkem  k 31.12.2019 8238,30 1424,96 1186,66 

z toho: závazky do lhůty splatnosti  8238,30 1424,96 1186,66 

              závazky po lhůtě splatnosti   0 0 0 

 Závazky v soudním řízení  0 0 0 

 
Přehled o pohledávkách 
 

Členění 1.1.2019 31.12.2019 Změna meziroční 

Pohledávky do lhůty splatnosti   52,28 78,54 26,26 

Pohledávky po lhůtě splatnosti 0 0 0,00 

v tom: do jednoho roku  0 0 0,00 

             starší jednoho roku  0 0 0,00 

             z toho: nedobytné pohledávky  0 0 0,00 

Pohledávky celkem k 31.12.2018  52,28 78,54 26,26 

z toho: pohledávky v soudním řízení 0 0 0,00 

Částka vymožená soudně k 31.12.2018  0 0 0,00 

Odepsané pohl. vedené v podrozv. ev. 0 0 0,00 

 
Vyčíslení pohledávek evidovaných mimo rozvahu:   0 
 
 
 
Zdůvodnění příčin existence pohledávky či závazku po splatnosti; způsob a stav vymáhání 
pohledávky: 
 
 
      
I) Seznam akcí zrealizovaných z městského Fondu oprav majetku města    
 

Příděl v roce 2019  1 000 000,00 

Rozpis čerpání   
 Fa 409 – oprava soc.zařízení   102 303,00 

                 daň   21 483,63 

Fa 408 – oprava soc.zařízení   144 149,00 

                daň   30 271,29 

Fa 585 – oprava svodů   173 369,00 

Fa 730 –  plynové potrubí kuchyň    72 981,00 



Fa 739 – dešťové svody   86 684,00 

Fa 917 – střešní vpusti střechy   12 100,00 

                úniková cesta z pavilonu H   28 700,00 

   

K 31.12.2019 zůstává   nedočerpáno  327 959,08 

 
 
  
J) Doplňková činnost  
 
Výsledek hospodaření:  147,74 tis. Kč 
    
 
Komentář k dosažené hospodářské činnosti:   
 
Zisku ve výši 147,74 tis.Kč v doplňkové činnosti bylo dosaženo z převážné části  výnosy z pronájmu 
nebytových prostor  ( školní jídelny a školních tělocvičen ) a v malé míře výnosy z prodeje svačin. 
 
 
  



PŘÍLOHA : 
 
Ad D/ Specifikace nákladových položek, b/ neinvestiční výdaje: 
 
OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY (v tis. Kč): 
 

 spotřeba materiálu 2271,76 

 spotřeba energie 1891,33 
z toho:   vedlejší činnost 36,54 
hlavní činnost 1854,79 

 opravy a udržování 439,56 

 cestovné 42,14 

 ostatní služby 849,71 

 zákonné pojištění 95,32 

 semináře, DVPP 124,22 

 osobní ochr. pomůcky 10,98 

 pojištění majetku 53,67 

 náklady z DDM 671,48 
  



Zápis z jednání ŠR ZŠ Písečná 5144 Chomutov 

Datum: 25. listopadu 2020 

Jednání  proběhlo per  rollam 

Členové: 

Rýznerová B. 

Hégrová M. 

Hahnová E. 

Marc  M. 

Stříbrská J. 

Škrípal K. 

 

Program:  Schválení výroční zprávy 2019/2020 ZŠ Písečná 5144 Chomutov 

 

Členové ŠR se seznámili se zněním VZ  a formou per rollam  vyjádřili svůj souhlas  

jednomyslně. 

viz přílohy 

 

 

                                                                          Zapsala : Mgr. Rýznerová Bohumila-předseda ŠR 

Dne 25.listopadu 2020 
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