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Výroční zpráva za školní rok 2019/2020 obsahuje bez příloh souhrnem 38 stran textu, 

tabulek a fotodokumentace. 

 

▪ V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předkládám 

výroční zprávu za školní rok 2019/2020. 

 

▪ V souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb., č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv 

a vlastního hodnocení školy, obsahuje tato výroční zpráva:  

➢ Základní údaje o škole, jimiž jsou název školy, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel 

školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě 

➢ Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském 

rejstříku 

➢ Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

➢ Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí 

do školy 

➢ Výsledky výchovy a vzdělávání 

➢ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

➢ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

➢ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

➢ Údaje o výsledcích kontrolní činnosti  

➢ Základní údaje o hospodaření 

➢ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

➢ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání 

➢ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

➢ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů 

a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

➢ Ekologická výchova dětí 

➢ ŠVP 

➢ Údaje o činnosti školní družiny 

➢ Údaje o činnosti školní jídelny 
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1. Základní údaje o škole, jimiž jsou název školy, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel 

školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě. 

 

1.1  Název školy  

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov 

 

1.2 Sídlo 

Krátká 676, Klášterec nad Ohří, 431 51 

 

1.3 Charakteristika školy 

Škola realizuje hlavní činnost v prostorách, kde je 26 kmenových tříd, některé kmenové třídy 

slouží současně jako odborné učebny, 2 pracovny pro výuku výpočetní techniky, 1 pracovna 

dramatické výchovy, společenská místnost, 1 odborná učebna českého jazyka a literatury,  

1 pracovna hudební výchovy, 2 odborné učebny přírodopisu – po rekonstrukci z projektu, 

z toho 1 se zaměřením na výuku chemie a ekologie, 1 odborná pracovna zeměpisu, 1 odborná 

učebna dějepisu, 1 odborná pracovna fyziky, 3 učebny cizích jazyků, 4 oddělení školní 

družiny, 1 oddělení školních dílen, dvojice tělocvičen, plavecká učebna, školní knihovna, 

školní jídelna, třída v přírodě. 

Venkovní sportoviště v současné době škola nemá. Je vypracovaná vizualizace  

pro vybudování sportoviště u školy (proběhne žádost o dotaci na financování od ČEZ). Dále 

bude zpracováno s plány města. Využíváme dle možností atletický stadion a travnatou plochu 

u školy. 

Součástí školy jsou tenisové kurty, o něž se spolu se školou stará na základě smlouvy 

Tenisový kroužek TERA, z. s.. 

 

1.3.1 Historie školy 

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov je typizovaná stavba, která 

byla uváděna do provozu v letech 1987 – 1989. 

S platností od 1. 10. 1992 je škola samostatným subjektem, který od 1. 1. 1993 hospodaří, 

jako příspěvková organizace. 

 

1.3.2 Současnost školy 

Ve školním roce 2019/2020 se vzdělávalo k 30. 6. 2020 v 15 třídách I. stupně a v 11 třídách 

II. stupně celkem 585 žáků. Pro výchovu a vzdělávání jsou využívány všechny výše uvedené 

kmenové třídy a odborné pracovny, polední přestávku mohou žáci trávit v relaxační místnosti, 

která se nachází v pavilonu U2/2. 

Čtyři oddělení školní družiny a oddělení školního klubu využívají pro svoji činnost upravené 

prostory, ale i další vhodné prostory školy - cvičnou kuchyňku, tělocvičny, bazén, keramickou 

dílnu, třídu v přírodě a hernu.  

Škola je na základě analýzy svých kapacitních možností schopna zajistit vzdělávání všech 

žáků své přirozené spádové oblasti. 
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1.3.3 Materiální podmínky školy 

Vybavenost školy je z pohledu vedení školy i z pohledu pedagogických pracovníků 

nad běžným průměrem.  

Ve školním roce 2019/2020 mohla škola pokračovat v obměně učebních pomůcek 

z prostředků státního rozpočtu. Průběžně dochází k obnově výpočetní techniky. Jednou 

z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních  

a komunikačních technologií. Pro výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů jsou určeny  

dvě učebny výpočetní techniky – byla provedena modernizace jedné učebny. 

Stávající ITC metodička a koordinátorka (Mgr. Zdeňka Horská) poskytuje převážně 

metodickou a didaktickou pomoc ve využití ICT ve výuce. 

Pro správu počítačové sítě jsou využívány podle možností daných provozním rozpočtem 

externí služby.  

Základní dokumenty a školní matrika jsou vedeny v elektronické podobě. Na prvním stupni 

byly vedeny papírové žákovské knížky, které v září 2020 přešly na elektronické žákovské 

knížky, stejně jako je to na druhém stupni, v programu „Bakaláři“.  

Ve školním roce 2019/2020 vedla škola v elektronické podobě třídní knihy (program 

„Bakaláři“). Ve „Školním programu“ jsou vedeny bezhotovostní platby třídních fondů a v září 

byl spuštěn systém na čipy – docházka, vstupy a odchody ze ŠD.  

Kompletní školní matrika je vedena v programu Bakaláři.  

Informační odbavovací systém ŠD je veden ve „Školním programu“. 

 

1.3.4 Nejvýznamnější opravy a rekonstrukce v prostorách školy 

➢ Výměna protipožárních dveří pavilon U2.1. 

➢ Pořízení nových skříněk u kateder pro učitele II. stupně  

➢ Nové vertikální žaluzie do tříd pavilonu U2.2 a U2.3 

➢ Nový chlorátor do technologie plavecké učebny 

➢ Pořízení turbo osoušeče na ruce ke školní jídelně 

➢ Spuštění rezervačního systému tenisových kurtů https://tenis-zskratka.reenio.cz 

➢ Nové oplocení tenisových kurtů včetně podezdívek 

➢ Rekonstrukce učebny přírodních věd z dotace EU (pavilon U2.2) 

➢ Vymalována a dovybavena kancelář pro výchovné poradenství, speciální pedagožku  

a školní psycholožku 

 

 

1. 3. 5. Pravidelné opravy a údržby školy 

➢ Pravidelná údržba a revize vzduchotechnického zařízení pro plaveckou učebnu a 

kuchyni 

➢ Pravidelná revize výtahů a elektrotechnického zařízení školy 

➢ Pravidelné revize (hasicí přístroje a hydranty, plynové zařízení, tlakové nádoby, 

elektroinstalace) 

➢ Pravidelná údržba kopírky 

➢ Nákup a instalace nového varného kotle 

➢ Menší opravy v prostorách plavecké učebny 

 

https://tenis-zskratka.reenio.cz/
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1.3.5 Výchovně vzdělávací proces školy – historie a současnost 

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov je úplná škola s devíti 

postupnými ročníky. Výuka probíhá na prvním stupni ve třech paralelních třídách v ročníku, 

na stupni druhém není toto pravidlo v ročníku dodrženo. Výchova a vzdělávání navazuje  

na vzdělávací koncepci let 2017 - 2023. 

Mimoškolní výchovu zajišťuje kromě školní družiny také školní klub, v němž ve školním 

roce 2019/2020 pracovalo 13 kroužků různého zaměření. Ve školním roce bylo možné 

navštěvovat plaveckou ligu, relaxační cvičení (jóga), florbal, všeobecnou gymnastiku 

pro hokejisty, robotiku a programování, matematiku navíc, EKO kroužek I. a II., školní 

hitparádu, výtvarnou dílnu, zábavnou logiku, rozšířenou Tv, školní klub „Indiáni“. Školní 

vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Škola se 

zaměřuje také na děti nadané, jimiž jsou dle platné právní úpravy děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  

Ve školním roce 2019/2020 bylo třináct nadaných a mimořádně nadaných žáků (žáci 

s mimořádným intelektovým nadáním). Dva z žáků MIND byli přijati na víceleté 

Gymnázium. Ve školním roce byly vytvářeny skupiny z 1., 2., 3., a 5. ročníků, kde byla 

věnována individuální péče rozvoji jejich nadání pedagogy ZŠ a Gymnázia, ale vše ukončila 

mimořádná hygienická opatření v březnu 2020. Na základě žádosti rodičů a doporučení 

školského poradenského zařízení jsou žáci se specifickými vývojovými poruchami učení 

a chování integrováni do běžných tříd a jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích 

plánů, jež jsou součástí smlouvy mezi školou a rodiči.  

Ve škole pracuje školní poradenské pracoviště, členy jsou speciální pedagog a koordinátor 

spolupráce se školským poradenským zařízením Mgr. David Adámek, výchovná poradkyně 

Mgr. Soňa Jirovcová, školní metodička prevence pro I. stupeň Mgr. Jana Kokmanová, školní 

metodička prevence pro II. stupeň Mgr. Blanka Kabeláčová, kariérová poradkyně  

Mgr. Dagmar Ostrihoňová, Mgr. Soňa Strnadová, zástupkyně ředitele školy pro I. stupeň, 

Mgr. Zdeňka Horská, zástupkyně ředitele školy pro II. stupeň a koordinátorka a metodička 

ICT.  

Školní poradenské služby jsou koordinovány se službami školských poradenských zařízení. 

Spolupracujeme s neziskovými organizacemi, které pečují o rodiny s dětmi, Naděje, Radka, 

z. s., … Jejich vzájemná spolupráce umožňuje včasné odhalení příčin výukových potíží  

a jejich reedukaci.  Podle aktuálních potřeb je žákům poskytována také individuální 

dyslektická náprava a logopedie.  

Škola je partnerskou školou agentury Medou, na které se lze připravit na mezinárodní 

jazykové zkoušky Cambridge English a ŐSD. Ve školním roce škola organizovala jazykové 

kurzy Cambridge English.  
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1.3.6. Propagace školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Škola se prezentuje: 

➢ Webovými stránkami www.1zskratka.cz 

➢ Úřední deskou školy 

➢ Místním televizním vysíláním - TV OKO a Kabelová televize Klášterec nad Ohří s.r.o. 

➢ V regionálním a republikovém tisku - Klášterecké noviny, Chomutovský deník  

a časopis Školství. 

➢ Publikací „Chomutovsko z nebe“ 

➢ Propagací péče o nadané žáky – pedagogická pracovnice zastávající funkci 

koordinátorky péče o nadané žáky se stala krajskou koordinátorkou, také publikovala 

knihu „Jak učit metodou Hejného 

➢ Sportovními a kulturními akce na místní, okresní, krajské a republikové úrovni 

➢ Informační televizí nainstalovanou v mezidveřním prostoru v hlavním vchodu školy 

 

1.4 Zřizovatel  

Město Klášterec nad Ohří 

nám. Dr. E. Beneše 85 

431 51 Klášterec nad Ohří 

 

1.5 Údaje o vedení školy 

 

1.5.1   Vedení školy 

➢ Ředitel školy: Mgr. Petr Opava 

➢ Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Soňa Strnadová 

➢ Zástupkyně pro I. stupeň: Mgr. Soňa Strnadová  

➢ Zástupkyně pro II. stupeň: Mgr. Zdeňka Horská 

 

1.5.2.  Specializované činnosti 

➢ Koordinátorka ŠVP: Mgr. Ivana Blažková 

➢ Kariérová poradkyně: Mgr. Dagmar Ostrihoňová 

➢ Výchovná poradkyně: Mgr. Soňa Jirovcová 

➢ Speciální pedagog a koordinátor spolupráce se školským poradenským zařízením: 

Mgr. David Adámek 

➢ Školní metodička prevence pro I. stupeň: Mgr. Jana Kokmanová 

➢ Školní metodička prevence pro II. stupeň: Mgr. Blanka Kabeláčová 

http://www.1zskratka.cz/
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➢ ICT koordinátorka a metodička: Mgr. Zdeňka Horská 

➢ Koordinátor dopravní výchovy: Mgr. Jana Kokmanová 

➢ Koordinátor ekologické výchovy: Mgr. Štěpánka Hubertová 

 

1.5.3 Metodické orgány školy (kolegium) 

▪ I. stupeň: 

➢ Matematika: Mgr. Zuzana Rulcová, garant ŠVP 

➢ Český jazyk a literatura, prvouka, přírodověda, vlastivěda: Mgr. Petra Vostrá, garant 

ŠVP 

➢ Pracovní činnosti: Mgr. Jitka Hrdličková, vedoucí metodického sdružení pro I. stupeň 

➢ Výtvarná výchova: Mgr. Jana Posekaná, garant ŠVP 

➢ Hudební výchova: Mgr. Janka Kuncová, garant ŠVP 

➢ Tělesná výchova: Mgr. Ivana Blažková, garant ŠVP 

➢ Ochrana člověka za mimořádných událostí: Mgr. Vanda Zahradníková 

 

▪ II. stupeň – vedoucí metodických sdružení 

➢ Matematika, fyzika, ICT a volitelná matematika: Ing. Jaroslava Pokorná,  

➢ Český jazyk a literatura, hudební výchova, výtvarná výchova: Mgr. Petra Novotná 

➢ Dějepis, občanství a zdraví: Mgr. Lenka Špillerová 

➢ Přírodopis, zeměpis a chemie: Mgr. Blanka Kabeláčová 

➢ Anglický jazyk, volitelný anglický jazyk, německý jazyk a volitelný německý jazyk: 

Mgr. Tereza Kantová 

➢ Tělesná výchova a volitelná tělesná výchova: Bc. Petra Žihlová 

➢ Příprava pokrmů a rodinná výchova, technické práce a práce s technickými materiály, 

svět práce a výchova k volbě povolání: Mgr. Dagmar Ostrihoňová 

 

1.6 Adresa pro dálkový přístup 

www.1zskratka.cz 

 

1.7 Údaje o školské radě  

▪ Školská rada pracuje ve složení: 

➢ Zástupci zřizovatele: Ing. Petr Hybner, pan Josef Suchý 

➢ Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Michaela Žatecká, Mgr. Štěpánka 

Hubertová 

➢ Zástupci zákonných zástupců: Ing. Dr. Radka Hodicová, paní Romana Šroubková 

 

2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském 

rejstříku 

 

2.1 Přehled oborů vzdělávání  

 

2.1.1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s motivačním názvem „Moudrá 

sova se ve světě neztratí“, je vzdělávacím programem všech tříd a ročníků ve školním roce 

2019/2020.  

http://www.1zskratka.cz/
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2.1.2 Naplňování učebních osnov Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání „Moudrá sova se ve světě neztratí“ ve školním roce 2019/2020 

 

2.1.3 Výuka plavání ve školním roce 2019/2020 

Škola realizuje výuku plavání od 1. do 8. ročníku. 

Ve školním roce 2019/2020 pokračovala škola ve spolupráci s Plaveckou školou Jednička. 

Smlouva o spolupráci umožnila vytvořit velmi dobré podmínky pro rozvoj talentu žáků školy, 

škola umožnila vytvořit plavecké škole podmínky pro pořádání kurzů plavání v rámci 

doplňkové činnosti školy.  

Plavecký bazén využívají i sportovní celky, důchodci a firmy z regionu. 

Plavecká škola zajišťuje plavání pro 2. a 3. třídy ostatních základních škol a mateřských škol 

v Klášterci nad Ohří.        

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 

3.1 Personální zabezpečení školy k 30. 6. 2020 

Pracovníci Fyzické osoby k 30. 6. 2020 

Učitelé\učitelky 2) 40 + 4 MD 

Asistentky pedagogů 4) 15 

vychovatelky ve ŠD 2) 5 

Nepedagogové 3) 19 

 

3.2 Věková skladba a odborná kvalifikace pedagogických pracovníků k 30. 6. 2020 

Věková skladba k  

30. 6. 2020 

do 30 

let 

do 35 

let 

do 45 

let  

do 55 

let 

do 60 

let do 65 let 

do 70 

let celkem 

pedagogičtí pracovníci (PP) 1 3 13 14 4 3 2       40 

asistenti pedagoga 2 2 7 4 0 0 0 15 

vychovatelky 0 0 1 3 1 0 0 5 

PP ředitel 0 0 0 0 1 0 0 1 

PP na rodičovské dovolené 0 1 3 0 0 0 0 4 

PP statutární zástupce 0 0 0 0 0 0 1 1 

PP zástupce ředitele školy 0 0 0 1 0 0 1 2 

PP učitelka plavání 0 0 1 0 0 0 0 1 

PP školní metodik prevence 0 0 1 1 0 0 0 2 

PP koordinátor EVVO 0 0 0 1 0 0 0 1 

PP výchovný poradce  0 0 0 1 0 1 0 2 

PP kariérový poradce 0 0 0 0 1 0 0 1 

PP koordinátor ICT 0 0 0 1 0 0 0 1 
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3. 3 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání 

➢ Ing. Jaroslava Pokorná – studium výchovného poradce 

➢ Mgr. Blanka Kabeláčová – studium metodika prevence 

 

 

 

4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném 

přijetí do školy 

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy 

➢ celkový počet žáků u zápisu: 87 

➢ z toho zapsaných k základnímu vzdělávání: 71 

➢ počet odkladů: 16 

 

➢ Zápisy k povinné školní docházce proběhly vzhledem k vydanému mimořádnému 

hygienickému opatření Covid 19 v období od 1. 4. do 24. 4. 2020 a to bez osobní 

přítomnosti dětí ve škole. Došlo tak pouze k formální části zápisů, motivační část  

se neuskutečnila. 
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4.2 Výsledky přijímacího řízení k dalšímu vzdělávání. 

▪ Počet žáků ZŠ, kteří ukončili povinnou školní docházku ve školním roce 

2019/2020 

➢ 8. ročník: 2 

➢ 9. ročník: 52 

 

▪ Žáci přestupující ze základní školy 

➢ Počet žáků z 5. ročníků, kteří přešli na víceleté gymnázium: 9 

 

4.3 Kariérové poradenství, zpráva kariérové poradkyně (dále KP) 2019/2020 

▪ Spolupráce se středními školami  

 

➢ 27. září 2018 byl nabídnut pro vycházející žáky a jejich rodiče 6. ročník prezentace 

středních škol Karlovarského kraje s názvem „Kam po základní škole?“, který se 

konal na SPŠ Ostrov. Autobusovou dopravu pro žáky hradí SPŠ Ostrov. Nabízenou 

akci využilo 36 zájemců a jejich 2 zákonní zástupci. 

 

 
 

 

 

 



 14 

➢ 22. listopadu 2019 se v prostorách školní jídelny konal 13. ročník akce „Setkání 

vycházejících žáků a jejich rodičů se zástupci středních škol“. Akce se zúčastnili 

žáci a jejich rodiče i z dalších základních škol v Klášterci nad Ohří. V rámci projektu 

MAP ORP Kadaň byla nabídnuta akce i pro zájemce z řad vycházejících žáků a jejich 

rodičů z Kadaně. 

 

➢ Svoji účast na akci potvrdily střední školy: 

Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří 

Gymnázium, Kadaň 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň 

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, 

(středisko Kadaň), 

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední 

zdravotnická škola, Chomutov 

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov 

Soukromá hotelová škola Bukaschool, Most 

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola 

Humanitas, Litvínov 

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany 

Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec 

Soukromá obchodní akademie, Žatec 

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Žatec 

Střední průmyslová škola, Ostrov  

Střední škola logistická, Dalovice  

Střední lesnická škola, Žlutice 

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní, Karlovy Vary  

Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola, Karlovy Vary 

 

➢ Ve spolupráci se Střední průmyslovou školou v Ostrově se uskutečnily, s hrazenou 

dopravou ze strany SPŠ, dva výjezdy na „Dny techniky“ a otevřených dveří pro žáky 

devátých a osmých ročníků. Podzimní termín 14. listopadu 2018 byl určen  

pro vycházející žáky 9. ročníku, 23. dubna 2019 se akce zúčastnilo 24 žáků 8. ročníku. 

Žáci byli zapojeni do systému prohlídky školy a do soutěže s možností vyzkoušet si 

pod vedením studentů SPŠ různé úkoly z oblasti odborných činností jednotlivých 

studijních oborů SPŠ. 

 

➢ V rámci prezentace středních škol žáci devátých ročníků navštívili Gymnázium a SOŠ, 

Klášterec nad Ohří.  

 

➢ Na Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii proběhlo místní kolo 

soutěže „Mladý ekonom Ústeckého kraje 2019“. V hodinách VVP se školního kola 

zúčastnili žáci osmých tříd. V místním kole mezi týmy z osmých a devátých ročníků 

uspěl náš tým z 9. B, obsadil celkově druhé místo. 
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➢ Ve třídách vycházejících žáků probíhaly v období listopadu až ledna prezentace řady 

středních škol, o které měli žáci zájem. 

 

➢ Do tříd byli zváni i bývalí žáci, studenti středních škol, kteří odpovídali na dotazy 

budoucích studentů. 

 

▪ Spolupráce s Okresní hospodářskou komorou v Chomutově 

➢ 7. listopadu. 2019 měli vycházející žáci možnost zúčastnit se i se zákonnými 

zástupci 17. ročníku tradiční prezentační výstavy středních škol a dalších 

vzdělávacích institucí „Vzdělávání 2019“ v Městské sportovní hale v Chomutově. 

Akci navštívili vycházející žáci i se svými třídními učitelkami. Na akci  

se prezentovaly regionální střední školy. Žáci měli možnost získat odpovědi  

na dotazy ke studiu, vyzkoušet si na místě vybrané činnosti budoucího studia, 

odnést si přehledy škol s podrobnou nabídkou oborů. 

 

▪ Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou 

➢ Ve dnech 7. 1., 14. 1. a 29. 1. 2020 proběhlo formou individuální konzultace  

se žákem a jeho zákonnými zástupci vyhodnocení testů profesní orientace  

u vycházejících žáků z 9. tříd s návrhem optimální cesty vzdělávací i profesní 

dráhy.  

➢ Vyhodnocení provedla Mgr. Zdeňka Nyklíčková z Pedagogicko-psychologické 

poradny v Kadani. 

 

➢ Testy profesní orientace a jejich vyhodnocení u žáků vycházejících z nižších 

ročníků proběhly pod vedením školní psycholožky Mgr. Kamily Tóthové. 

 

▪ Spolupráce s Úřadem práce, Chomutov 

➢ Na podzim 2019 byly ÚP v Chomutově dodány pravidelné regionální přehledy 

středních škol „Atlas školství pro Ústecký kraj“ v dostatečném množství pro všechny 

vycházející žáky. 

➢ Byla navázána pravidelná spolupráce na besedách a workshopech v 9. ročníku  

a pravidelně jednou za měsíc i v 8. ročníku, která bude pokračovat i v následujícím 

školním roce. 

 

▪ Spolupráce s Úřadem práce, Karlovy Vary 

➢ Na podzim 2019 byly po dohodě kariérové poradkyně s ÚP v Karlových Varech 

rovněž dodány na ÚP Ostrov regionální přehledy středních škol „Atlas školství  

pro Karlovarský kraj“ v počtu pěti kusů, které byly kariérovou poradkyní vyzvednuty. 

Byly využity zejména žáky na ZŠ Krátká, poté byly jednotlivé atlasy poskytnuty 

dalším školám v Klášterci nad Ohří a v Kadani. 
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▪ Zadávání přihlášek v systému Bakalář 

➢ Vzhledem k nové přihlášce bylo třeba sledovat tisk funkčního QR kódu, zejména jeho 

čitelnost na přihlášce. V případě potřeby je na nové přihlášce vyplňována datová 

schránka rodičů, dále datum narození zákonného zástupce. K menším, ale častým 

změnám, docházelo u telefonních čísel, občas u trvalých adres. U vycházejících žáků 

musí třídní učitel pozorně zaznamenávat všechny změny u dat, které se doplňují na 

přihlášce. Zadávání přihlášek, vzhledem k možnostem v systému Bakalář, vede zcela 

jistě k větší efektivitě práce. 

 

▪ Individuální konzultace 

➢ Stanovený čas konzultací KP nebyl z důvodu širší časové nabídky pevně stanoven. 

Konzultace probíhaly po dohodě, většinou v pondělí mezi 16:00-18:00 hod.  

➢ Během celého roku probíhaly individuální konzultace se zákonnými zástupci 

vycházejících žáků i se samotnými žáky. Nejvíce ústních dotazů se soustředilo na akci 

„Setkání vycházejících žáků a jejich rodičů se zástupci středních škol“. Dále probíhaly 

časté telefonické konzultace, náhodné dotazy při setkání jiného charakteru, dotazy  

v rámci průběhu třídních schůzek, osobních konzultací s třídní učitelkou, občasné 

dotazy v elektronické podobě. Jsou častější i dotazy samotných žáků, kteří chtějí 

probrat problematiku vzdělávacího a profesního rozvoje mimo vyučovací hodinu, 

v soukromí. Nejčastější dotazy směřovaly letos ke změnám v přijímacím řízení, 

k organizaci přijímacích testů, k výběru vhodného povolání a volbě vhodné střední 

školy. Konzultace kariérové poradkyně byly vyhledány i bývalými žáky při řešení 

další vzdělávací i profesní dráhy. 

 

▪ Spolupráce s Národním ústavem vzdělávání 

➢ Ze strany NÚV pokračuje distribuce periodika „Odborné vzdělávání“ s informacemi 

z oblasti KP. Žáci, a to nejen v hodinách výchovy k volbě povolání, mají možnost 

využívat internetový informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce 

ISA+ na www. infoabsolvent.cz , informační příručky a CD „Kam na školu“. 

 

▪ Účast na školení-DVPP 

 

➢ Zapojení do projektu IKAP, setkání zaměřené na oblast stavebnictví, Městská 

sportovní hala, Chomutov, 6. 11. 2019 

 

➢ Exkurzní den, Průmyslová zóna Triangle, Pedagogicko psychologická poradna 

Teplice, 5. 3. 2020 

 

➢ Návštěva firmy PULS, Chomutov 

 

➢ Kulatý stůl ke kariérovému vzdělávání, Vize rozvoje kariérového vzdělávání ve 

školách, Centrum Euroguidance, Dům zahraniční spolupráce, Praha, 23. 5. 2020 
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➢ Schůzka výchovných poradců a metodiků prevence, Pedagogicko psychologickou 

poradnou Kadaň, 20. 6. 2020 

 

▪ Projekt MAP ORP Kadaň 

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/15_005/0000678 

➢ Činnost Projektu MAP ORP Kadaň byla k 28. 3. 2019 ukončena. 

 

▪ Setkávání výchovných poradců a kariérových poradců 

➢ Z iniciativy KP stoupá četnost setkávání KP z Klášterce na Ohří a zejména z Kadaně, 

kdy dochází k vzájemnému předávání zkušeností z oblasti kariérového poradenství a  

k řešení specifických případů v oblasti profesního poradenství. 

 

 

5. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

5.1 Celkový prospěch žáků I. a II. pololetí 

➢ I. stupeň 

➢ 1. pololetí – počet vyznamenání 302, prospěch nedostatečný 0 

➢ 2. pololetí – počet vyznamenání 302, prospěch nedostatečný 0 

 

➢ II. stupeň 

➢ 1. pololetí – počet vyznamenání 92, prospěch nedostatečný 9 

➢ 2. pololetí – počet vyznamenání 100, prospěch nedostatečný 1 

 

5.2 Opatření k posílení kázně  

 

Opatření k posílení kázně v prvním čtvrtletí 

Opatření Počet žáků na škole 

Napomenutí třídního učitele 22 

Důtka třídního učitele 7 

Důtka ředitele školy 13 

Pochvaly třídního učitele 16 

Pochvaly ředitele školy 1 

Dvojka z chování 0 

Trojka z chování 0 

Opatření k posílení kázně ve druhém čtvrtletí 

Opatření Počet žáků na škole 

Napomenutí třídního učitele 28 

Důtka třídního učitele 5 

Důtka ředitele školy 2 

Pochvaly třídního učitele 153 

Pochvaly ředitele školy 3 



 18 

Dvojka z chování 5 

Trojka z chování 0 

 

Opatření k posílení kázně ve třetím čtvrtletí 

Opatření Počet žáků na škole 

Napomenutí třídního učitele 6 

Důtka třídního učitele 0 

Důtka ředitele školy 2 

Pochvaly třídního učitele 0 

Pochvaly ředitele školy 0 

Dvojka z chování 0 

Trojka z chování 0 

 

 

Opatření k posílení kázně ve čtvrtém čtvrtletí 

Opatření Počet žáků na škole 

Napomenutí třídního učitele 1 

Důtka třídního učitele 2 

Důtka ředitele školy 5 

Pochvaly třídního učitele 26 

Pochvaly ředitele školy 174 

Další ocenění 0 

Ceny roku/výroční ceny 10 

Dvojka z chování 2 

Trojka z chování 0 

 

5.3 Údaje o oblastech, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků a údaje o oblastech, 

ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit včetně návrhů příslušných opatření. 

Tyto informace jsou součástí závěrů vlastního hodnocení školy, zpracovaného  

podle předchozí legislativy. Níže jsou uvedeny závěry ze sebehodnocení školy za poslední 

hodnocené období. 

5.3.1 Oblasti, ve kterých škola kontinuálně dosahuje dobrých výsledků 

➢ materiální a technické podmínky vzdělávání  

➢ personální podmínky vzdělávání  

➢ výsledky vzdělávání vzhledem ke stanoveným cílům 

➢ kvalita výchovného poradenství 

➢ přístup k informacím a jejich přenos 

➢ vztahy se školskou radou 

➢ vztahy se zřizovatelem  
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➢ prezentace školy 

➢ spolupráce s partnery 

➢ organizace akcí školy, soutěží a olympiád 

➢ kvalita systémového řízení a plánování řídících činností 

➢ efektivita organizace školy 

➢ systém vedení pedagogických pracovníků 

➢ efektivní využití finančních prostředků  

➢ péče o nadané a mimořádně nadané děti, péče o děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami obecně  

5.3.2 Oblasti, na které se vedení školy soustředí v následujícím hodnoceném období 

➢ průběh vzdělávání – učivo, očekávané výstupy, klíčové kompetence a průřezová 

témata – bylo naplňováno v souladu se ŠVP pro ZV „Moudrá sova se ve světě 

neztratí“. Byla dodržována struktura hodin. 

➢ zkvalitnění výsledků vzdělávání – čtení s porozuměním, matematická a finanční 

gramotnost 

➢ zvyšování kvality pracovního prostředí pro žáky i učitele 

➢ strategie zkvalitnění práce s výpočetní technikou a strategie obnovy výpočetní 

techniky 

➢ využívání širšího spektra metod a forem práce (kooperativní výuka) 

➢ větší využití formativního hodnocení  

➢ podpora polytechnického vzdělávání  

➢ podpora výuky jazyků – jazykové kurzy, rodilý mluvčí 

➢ distanční vzdělávání 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

6.1 Hodnocení prevence šikany a prevence dalších sociálně patologických jevů, 

hodnocení Minimálního preventivního programu (dále jen MPP)  

 

6. 1. 1 Metodik prevence 1. stupně 

➢ pravidelné třídnické hodiny vedené třídními učiteli, na kterých se upevňují pravidla 

chování a jednání dětí, řeší se klima třídy, předchází se negativním jevům /neplnění 

školních povinností, záškoláctví, šikana/ 

➢ spolupráce třídních učitelů se školní psycholožkou při odhalování problémových 

vztahů ve třídě, navrhování postupů při řešení daných situací 

➢ pravidelné návštěvy tříd 1. stupně městské knihovny, výstav na zámku, výchovných 

koncertů ZUŠ /upevňování pravidel slušného chování, seznamování se  

s památkami našeho města/ 
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➢ spolupráce s MP, besedy pro 1. - 2. ročníky / BESIP, upevňování pravidel silničního 

provozu, jsem chodec, cyklista-účastník silničního provozu, bezpečné chování  

ve městě/, besedy pro 3. - 5. ročník /jednání v krizových situacích, chování k cizím 

osobám, osobní bezpečnost, veřejný pořádek…/ 

➢ spolupráce učitelů 1. stupně - pořádání soutěží pro děti/ tělovýchovné, plavecké, 

výtvarné, pěvecké…, vedení kroužků, AJ, Plavecká liga, … 

 

6. 1. 2. Metodik II. stupně 

▪ Hodnocení prevence šikany a prevence dalších sociálně patologických jevů, 

hodnocení Minimálního preventivního programu (dále jen MPP)  

 

➢ Minimální preventivní program vychází z Metodického pokynu k primární prevenci 

sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. 

Všechny doporučené výchozí dokumenty a materiály k tvorbě MPP byly do tohoto 

programu zapracovány.  

 

➢ Minimální preventivní program pro školní rok 2019 - 2020 byl zaměřen zejména  

na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního 

chování a zvládání zátěžových situací. Kladli jsme důraz především na pozitivní 

ovlivňování klimatu školy s minimem kázeňských problémů ve škole i mimo ni,  

na vzájemnou komunikaci a spolupráci žáků, pedagogických pracovníků a rodičů.  

Některé preventivní akce se, vzhledem k epidemiologické situaci (Covid 19),  

neuskutečnily. 

 

▪ Hodnocení obecných (dlouhodobých) cílů:  

➢ podařilo se nám zajistit širokou nabídku volnočasových aktivit (naše škola nabízí 

mnoho zájmových kroužků) 

➢ pokračovala spolupráce mezi rodinou a školou 

➢ realizace některých preventivních akcí, které byly naplánované, nebyla možná 

vzhledem k epidemiologické situaci (realizace projektů, sportovní akce školy, školní 

výlety, škola v přírodě, stezka odvahy atd.)  

➢ podařilo se nám posílit klima v kolektivech 6. tříd (adaptační pobyt, besedy se školní 

psycholožkou) 

➢ vedli jsme děti ke zdravému životnímu stylu (naše škola je zapojena do projektu 

„Ovoce do škol“) 

  

▪ Hodnocení konkrétních cílů:  

 

1. Prevence agrese, šikany, kyberšikany, násilí, vandalismu a rasismu  

➢ žáci 1., 2. a 6. ročníků měli možnost zúčastnit se adaptačních programů pod vedením 

školní psycholožky 
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➢ žáci 7. ročníků měli možnost zúčastnit se exkurze do SVP Pšov 

➢ pro žáky šestých až devátých tříd, a také pro jejich rodiče, byly zajištěny besedy s MP 

➢ žáci 8. ročníků se zúčastnili besedy s metodikem prevence na téma „Nebezpečí 

internetového seznamování“ 

➢ žáci měli možnost využít přestávek ke sportovním aktivitám (ping-pong, hry 

v relaxační místnosti)  

➢ žáci měli možnost zúčastnit se lyžařského kurzu 

➢ turistický kurz, cyklovýlety, škola v přírodě a většina exkurzí a plánovaných výjezdů 

se, vzhledem k epidemiologické situaci, neuskutečnily 

➢ jakékoliv projevy výše jmenovaných jevů byly okamžitě řešeny se zákonnými zástupci 

dětí, popř. se školní psycholožkou, policií nebo s institucí OSPOD  

➢ v případě výskytu šikany třída spolupracovala s pracovnicemi PPP  

➢ plánovaná návštěva filmu „V síti“, pro žáky 2. stupně, nestačila proběhnout 

 

2. Prevence záškoláctví  

➢ na počátku školního roku byli rodiče na úvodních schůzkách informováni o správném 

postupu omlouvání absence svých dětí a upozorněni na možné sankce  

➢ od března 2020 byla zavedena distanční výuka, tudíž problém záškoláctví již nebyl  

do konce školního roku aktuální 

➢ rodičům byla nabídnuta pomoc ze strany třídního učitele, výchovného poradce, 

psychologa či metodika prevence při řešení výchovných problémů  

➢ škola, v případě podezření na záškoláctví (během prezenční části školního roku), 

spolupracovala s dalšími pověřenými subjekty (PČR, zdravotníci, OSPOD) 

➢ žáci 7. ročníků měli možnost zúčastnit se exkurze do SVP Pšov. 

 

3. Prevence závislostí (kouření, alkoholismus, virtuální drogy, sekty, návykové 

látky, gambling)  

➢ v hodinách občanství a zdraví, chemie a přírodopisu byli žáci seznamováni  

s nebezpečím těchto závislostí a upozorňováni na zdravotní rizika a právní důsledky 

spojené s užíváním návykových látek  

➢ žáci byli vedeni ke zdravému životnímu stylu bez závislostí prostřednictvím besed, 

filmů, třídnických hodin  

 

4. Prevence rizikových sportů a chování v dopravě  

➢ žáci byli upozorněni na zdravotní rizika a právní důsledky při nedodržování 

bezpečnostních pravidel  

➢ na prvním stupni je dopravní výchova začleněna do výuky  

➢ žáci prvního stupně několikrát navštívili dopravní hřiště, kde si v praxi vyzkoušeli 

používání pravidel silničního provozu  

➢ žáci se zúčastnili dopravní soutěže  

➢ během cyklovýletů a jiných akcí byli žáci opakovaně seznamováni s bezpečnostními 

pravidly 

➢ žáci se kvůli situaci co-vid 19 nezúčastnili projektových dnů „Ochrana člověka za 

mimořádných událostí“ – spolupráce se složkami IZS a s GSOŠ 
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5. Prevence poruch příjmu potravy  

➢ žáci byli upozorněni na zdravotní rizika spojená s poruchami příjmu potravy zejména 

v hodinách občanství a zdraví, přípravy pokrmů a přírodopisu 

➢ žákům byl vysvětlen negativní vliv médií a reklamy  

➢ škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“  

➢ žáci se zúčastnili akcí „Exotické ovoce“, „Způsoby zpracování ovoce a zeleniny“ 

➢ žáci byli podporováni ve zdravém životním stylu a zodpovědnému vztahu ke svému 

tělu  

 

6. Prevence rizikového sexuálního chování  

➢ žáci byli upozorněni na zdravotní rizika spojená s předčasným a rizikovým sexuálním 

životem v hodinách občanství a zdraví a přírodopisu 

➢ žáci 8. ročníků se zúčastnili besedy se školním metodikem prevence na téma 

„Nebezpečí internetového seznamování“ 

➢ žáci 9. ročníků se měli zúčastnit preventivních besed se školní psycholožkou, akci 

jsme již, vzhledem k situaci, nestihli uskutečnit 

 

7. Prevence domácího násilí, týrání a zneužívání  

➢ žáci byli poučeni o možnostech řešení domácího násilí s dalšími subjekty (linky 

důvěry, OSPOD…)  

➢ žákům byla nabídnuta pomoc metodika prevence, výchovného poradce 

➢ besedy „Zuřivec“ o domácím násilí se již žáci nestačili zúčastnit 

 

8. Prevence kriminality (krádeže, vandalismus)  

➢ v hodinách občanské výchovy a na třídnických hodinách byli žáci poučeni o právních 

důsledcích vyplývajících z nedodržování zákonů či pravidel  

➢ žáci druhého stupně a jejich rodiče měli možnost zúčastnit se besedy s MP 

 

9. Podpora zdravého životního stylu  

➢ v hodinách občanské výchovy a přírodopisu byli žáci vedeni k pravidelné péči o své 

tělo a k osobní hygieně, v hodinách tělesné výchovy ke sportu a pohybu, dále 

v hodinách přírodopisu a občanské výchovy k životu bez závislostí  

➢ kvůli epidemii Covid 19 jsme se nemohli se žáky zapojit do akce „Ukliďme Česko“ 

➢ v průběhu celého roku byli žáci vedeni k ekologickému třídění odpadu do určených 

kontejnerů a průběžně se účastnili celoročního sběru starého papíru  

 

▪ Závěr:  

➢ Ve školním roce 2019/2020 se vyskytly problémy v oblasti záškoláctví, šikany, 

kyberšikany, užití návykových látek, špatného sociálního zázemí, problémy  

se stravou. Všichni pedagogové přistupovali k řešení problémů velmi zodpovědně. 

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků probíhala ve většině případů velmi efektivně. 

Kladně hodnotíme také spolupráci s výchovnými ústavy, policií a organizací OSPOD.  

Vzhledem k epidemiologické situaci jsme, bohužel, nemohli uskutečnit velkou část  
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preventivních akcí, které jsme plánovali. Budeme se snažit tyto akce zrealizovat 

v následujícím školním roce. Nadále budeme systematicky předcházet sociálně – 

patologickým jevům. 

 

7. Hodnocení činnosti výchovného poradenství ve školním roce 2019/2020 

▪ Jednání se zákonnými zástupci žáků   

➢ Ve školním roce proběhla 42 jednání se zákonnými zástupci žáků a se žáky 1. - 9. 

ročníku, s některými zástupci bylo jednáno opakovaně.  

➢ Předměty jednání: neomluvené absence, pozdní omlouvání žáků, skryté záškoláctví, 

výchovné a kázeňské problémy žáků, odmítání práce, vzdělávací potíže šikana  

a vzájemné vztahy 7. B, 7. A, 7. C, 6. A, 6. C, vnesení cigaret a kouření v budově 

školy, opuštění budovy za účelem kouření, slovní útoky na spolužáky a na vyučující,  

agresivita, hrubost a nezvládání emocí žáků, zneužití mobilního telefonu  

(pořízení videa žáků s následným zveřejněním na FB), svévolné opuštění budovy  

školy, sebepoškozování žáků, umístění dítěte do SVP a VÚ (na základě soudního  

rozhodnutí), podezření na užívání návykových látek, pokusy o vydírání a vyhrožování  

(šíření odhalených fotografií), neklasifikace z důvodu vysoké absence, odmítání školní  

docházky, podezření na domácí násilí, spolupráce žáka/žákyně s asistentkou žáka. 

➢ V průběhu školního roku dohlížela VP na některé žáky školy s cílem eliminace 

výchovných a vzdělávacích potíží. V průběhu školního roku byli při osobním jednání 

zákonní zástupci žáků informováni o ohrožení nedostatečnou či nedostatečnými  

v podkladech ke klasifikaci.  

➢ Opakovaně bylo na OSPOD v Kadani podáno oznámení o zanedbání školní docházky.  

➢ V několika případech bylo řešeno sebepoškozování žákyň.  

➢ Několik jednání proběhlo po odhalení chování s povahou šikany v třídních kolektivech 

6. A, 6. C, 7. A, 7. B, 7. C, 5. A. Do některých třídních kolektivů vstupovala školní 

psycholožka, aby pomohla řešit vzájemné vztahy mezi žáky. 

➢ Pro žáky 7. – 9. tříd byly zorganizovány besedy na téma bezpečné chování 

v kyberprostoru se zaměřením na šíření odhalených fotografií. Besedy proběhly ve 

spolupráci s PČR a MP Klášterec nad Ohří. 

➢ Opakovaně bylo jednáno s matkou žákyně, která odmítala školní docházku, opakovaně 

jednáno s pedopsychiatrií, SVP a pediatrem.  

➢ Bylo jednáno s matkou žáka, který během výuky zneužil e-mailové adresy spolužáka 

k odeslání vulgárních a neuctivých mailů matce spolužáka.  

➢ V 7. C bylo jednáno se zákonným zástupcem žáka, který měl odeslat porno fotografii 

spolužačce. K jednání byl přizván otec žákyně a referentka soc. odboru Klášterec nad 

Ohří. Případ poté řešila po podání oznámení otcem žákyně PČR.  

➢ V několika případech byla projednávána se zákonnými zástupci úhrada školních 

pomůcek.  

➢ VP a TU 7. A, 8. A a 8. C se zúčastnily 3 případových konferencí. 
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▪ Spolupráce s OSPOD Kadaň 

➢ Byla podána 2 oznámení o zanedbání školní docházky. 

➢ Kurátorka OSPODu spolupracovala při řešení problémů několika žáků. OSPODu byla 

odesílána vyžádaná hodnocení na žáky školy. V několika případech byl OSPOD 

požádán o pomoc (absence s podezřením na skryté záškoláctví, návrat žákyně  

do ústavní péče, neplnění rodičovských povinností a nedostatečná péče o dítě).  

➢ Jedna žákyně nastoupila v září z ústavní péče do školy, ale vzhledem k potížím 

v rodině se rozhodla pro návrat do zařízení. 

➢ Jedna žákyně nastoupila do ústavní výchovy na základě soudního rozhodnutí.  

 

▪ Spolupráce se sociální pracovnicí Města Klášterec nad Ohří 

➢ Konzultace probíhaly dle potřeby školy a dle možností Města Klášterec nad Ohří. 

Sociální pracovnice prováděla dohled nad několika rodinami žáků školy a byla 

nápomocna při řešení výchovných potíží dětí, častěji potom z důvodu neomluvené 

absence žáků. Sociální pracovnice pomohla zorganizovat přednášky a besedy se 

strážníky MP Klášterec nad Ohří pro rodiče a žáky 7. tříd o sociálně právních 

aspektech dospívání. 

 

▪ Spolupráce s PPP v Kadani 

➢ PPP Kadaň uspořádala setkání VP.  

 

▪ Spolupráce se SVP v Chomutově a Pšově a jejich lůžkovými odděleními.  

➢ Škola nově doporučila několika zákonným zástupcům žáků ambulantní péči SVP 

v Chomutově či Pšově. 

➢ Školní psycholožka provedla besedy se žáky 6. A, B, C na téma „Jak se učit“ a 

„Vztahy v třídních kolektivech“.  

➢ Dvě žákyně a jeden žák školy absolvovali pobyt v SVP Most.  

➢ Žáci 7. A, B, C se zúčastnili exkurze a besedou do SVP a VÚ v Pšově. 

➢ VP a Ing. J. Pokorná se zúčastnily setkání, které organizovalo SVP v Mostě. 

 

▪ Spolupráce se sdružením s RADKA Kadaň 

➢ RADKA Kadaň zapůjčila škole panel vytvořený z reakcí žáků na film Zuřivec. Byl 

využit v hodinách OZ. 

 

▪ Spolupráce s TU a s vedením školy probíhala dle potřeb TU a ostatních členů sboru. 

ZŘ a ŘŠ se zúčastnili jednání VK se zákonnými zástupci žáků.  

 

▪ Spolupráce se školní psycholožkou probíhala formou pravidelných konzultací. 

Školní psycholožka se v některých případech zúčastnila i jednání se zákonnými 

zástupci žáků. 
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▪ Evidence neomluvených absencí 

➢ Neomluvené absence jsou měsíčně zpracovávány a odesílány Městu Klášterec nad 

Ohří (vždy k 6. dni následujícího měsíce). VP projednávala opakovanou neomluvenou 

absenci se zákonnými zástupci žáků, další ve spolupráci s TU. 

Omluvená absence: 1. pol. 27369 hod., tj. 46, 388 hod. na žáka, 2. pol. 10231 hod.,  

tj. 17,489 hod na žáka 

Neomluvená absence: 1. pol. 126 hod., tj. 0,214 hod na žáka, 2. pol. 21 hod., tj. 0,036  

na žáka 

 

▪ Spolupráce s Městskou policií v Klášterci nad Ohří a s PČR 

➢ Spolupráce probíhala na základě potřeb školy a policie (vytěžování žáků) v rámci 

besed pro žáky. 

➢ Besedy byly uskutečňovány pro rodiče 7. tříd a pro žáky 7. – 9. tříd. 

 

▪ Spolupráce s neziskovou organizací Církev bez hranic – byly uspořádány besedy 

s dánskými studenty, kteří si připravili program v AJ pro žáky 4. – 9. tříd. Program 

obsahoval aktivizační hry a dramatická vystoupení na podporu sociálních dovedností 

žáků.  

  

 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

Přehled vzdělávacích akcí 

Počet účastníků akcí dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. 9PP 

Počet účastníků akcí ostatních 60PP/, 5NP 

Počet PP, kteří se nezúčastnili žádné vzdělávací akce 0 

 

8.1 Přehled vzdělávacích akcí a jejich úhrada 

 

8.1.1 Vzdělávací akce hrazené ze státního rozpočtu za období 1. 9. 2019 - 30. 6. 2020  

Celková částka uhrazená ze státního rozpočtu byla 87 299,80 Kč 

 

8.1.2 Vzdělávací akce hrazené z příspěvku na provoz za období 1. 9. 2019 - 30. 6. 2020  

Celková částka uhrazená z příspěvku na provoz nebo z doplňkové činnosti byla 3 427,36 Kč 

 

8.1.3 Vzdělávací akce hrazené z DČ za období 1. 9. 2019 - 30. 6. 2020  

Celková částka uhrazená z doplňkové činnosti byla 6 500,- Kč 

 

8.1.4 Vzdělávací akce hrazené z projektu Šablony II. za období 1. 9. 2019 - 30. 6. 2020  

Celková částka uhrazená z projektu 12 000,- Kč 
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9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

 

9.1 Údaje o aktivitách školy 

 

Veškeré aktivity školy, její úspěchy, ale i plánované aktivity, prezentujeme na školních 

webových stránkách www.1zskratka.cz, na stránkách zřizovatele a pochopitelně  

i prostřednictvím médií, nejčastěji v Kláštereckých novinách, v Deníku Chomutovska, 

Časopise Školství, na Zastupitelstvu města a v celoplošných médiích.  

 

9.2. Pravidelné a nové aktivity – přehled 

O bohaté činnosti školy jsou zpracovávány kroniky nejen života školy, ale i jednotlivých 

projektů (prezentováno na webu školy). Fotografie ze života školy jsou také používány  

pro ilustraci v týdeníku Školství. 

 

9.2.1 Akce a účast školy ve školním roce 2019-2020 

 

➢ Lyžařský kurz pro I. stupeň 

➢ Lyžařský kurz pro II. stupeň 

➢  

 

 

 

 

 

 

➢ Celoroční fotosoutěž „Proměny přírody“ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1zskratka.cz/
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➢ Freeway festival 

➢ Česko vesluje (jen v rámci Klášterce nad Ohří) 

➢ Vánoční trhy 

➢ O vánočního kapříka 

➢ O nejhezčí vánoční ozdobu 

➢ Gymnastický dvojboj – zrušeno z důvodu mimořádných epidemiologických opatření 

➢ Cyklovýlety 

➢ CAMBRIDGE ENGLISH – jazykové kurzy a zkoušky 

➢ Využití sportoviště – tenisové kurty u ZŠ, plavecký bazén ZŠ, tělocvičny ZŠ  

➢ Uklízíme Česko – zrušeno z důvodu mimořádných epidemiologických opatření 

➢ Pasování čtenářů 

➢ Cimbálová muzika Réva 

➢ Noc s Andersenem 

➢ Mladý ekonom 

 

➢ Švihák 

 

 

 

 

 

 

➢ A mnoho dalších akcí, které jsou zveřejněny na stránkách školy 

http://www.1zskratka.cz/index.php/novinky-a-akce 

 

 

 

http://www.1zskratka.cz/index.php/novinky-a-akce
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9.2.2 Prezentace školy na veřejnosti – úspěchy žáků školy v soutěžích 

➢ Údaje o počtu žáků zapojených do jednotlivých úrovní  

 

 

Počet žáků na škole celkem k 30. 6. 2020 

 

585 

Účastníci školního kola s úspěšným umístěním/celkový počet účastníků 264/1013 

Účastníci okresního kolo s úspěšným umístěním/celkový počet účastníků 10/10 

Účastníci oblastního kola s úspěšným umístěním/celkový počet účastníků 1/15 

Mistrovství České republiky s úspěšným umístěním/celkový počet účastníků 7/17 

 

➢ Ve II. pololetí školního roku 2019/2020 neproběhlo mnoho akcí, olympiád, 

mistrovství, … z důvodu epidemie Covid 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

10. Údaje o výsledcích kontrolní činnosti  

 

10.1 

Provedené kontroly ve školním roce 2019/2020 

 

➢ Město Klášterec nad Ohří 

➢ Audit účetnictví 

➢ Zápis o kontrole: bez návrhu na doporučení 

 

➢ Úřad práce České republiky/Krajská pobočka Ústí nad Labem 

➢ Dodržování zákona o státní sociální podpoře 

➢ Protokol o kontrole: oprava u jedné zaměstnankyně, nebyl započítán přeplatek 

z předchozího ročního zúčtování 

 

ČŠI – řízený rozhovor 

➢ Výuka v době epidemie Covid 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

11. Základní údaje o hospodaření  

 

Efektivita využívání finančních prostředků
2. státu rok 2019 rok 2020

Finanční prostředky státu Kč Kč

rok 2019: 37 860 695,00   UZ33353 rok 2020: 42 503 274,00   UZ33353

z toho na platy zam. 27 006 875,00   z toho na platy zam. 30 480 502,00   k 8.9.2020

dle rozpočtu NIV - upravený rozpočet k 8.9.2020

Podpora finacování škol Podpora vzdělávání cizinců

rok 2019: 577 545,00         UZ33077 rok 2020: 83 242,00           UZ33075

z toho na platy zam. 425 291,00         z toho na platy zam. 55 200,00           

Šablovy II

rok 2019: 2 520 658,00     UZ33063 rok 2020: UZ33063

čerpáno 613 191,96         čerpáno 729 646,98         k 31.8.2020

čerpání roku 2019

2. zřizovatele

rok 2019: rok 2020:

provozní dotace Město Klášterec 6 165 000,00     provozní dotace Město Klášterec 6 165 000,00     

čerpání specifikováno v tabulce rozbor hospodaření 2019 čerpání specifikováno v tabulce rozbor hospodaření čtvrtletně 

2.získaných z DČ

rok 2019: rok 2020:

výnosy z DČ 781 126,13         výnosy z DČ 306 237,17         k 30.6.2020

(pronájem nebytových prostor, tenisových kurtů, (pronájem nebytových prostor, tenisových kurtů,

bazénu, tělocvičen, parkovné, půjčovné, kopírování) bazénu, tělocvičen, parkovné, půjčovné, kopírování)

2. získaných z příjmů za úplatu

rok 2019: rok 2020:

úplata za vzdělávání ŠD 117 200,00         úplata za vzdělávání ŠD 34 800,00           k 30.6.2020

úplata za školní klub 25 820,00           úplata za školní klub 8 400,00             k 30.6.2020

výnosy ze školních akci 3 489 045,00     výnosy ze školních akci 476 587,88         k 30.6.2020

3. Získání dalších finančních prostředků
3. prostřednictvím dotací

rok 2019: rok 2020:

nadační příspěvek - Qiido, nadační fond Praha nadační příspěvek - Qiido, nadační fond Praha

vzdělávání nadaných dětí vzdělávání nadaných dětí

použité fin.prostředky 89 750,00           použité fin.prostředky 6 650,00             k 30.6.2020

rok 2019: rok 2020:

příspěvek ÚP Chomutov 56 000,00           příspěvek ÚP Chomutov 78 000,00           k 30.6.2020

3. prostřednictvím sponzorských darů

rok 2019: rok 2020:

Klášterecká kyselka-pobyt VB 10 000,00           WOMEN-dotované obědy 4 070,00             k 30.6.2020

HOPI-pobyt VB 10 000,00           Uniprogram Trade, s.r.o. 10 000,00           k 30.6.2020

Logio-pobyt VB 10 000,00           Stř.od.učiliště DAKOL,s.r.o. 227 755,00         k 30.6.2020

Buriánková-třída 1.B 5 000,00             

WOMEN-obědy Andělová 5 327,00             

Toyoda-hry,ozoboty,tablety,USB 74 100,00           

Plus investiční-pom.pro výuku nadných dětí 6 576,00              
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12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Škola dlouhodobě využívá možnost zapojení se do rozvojových programů. Získané finanční 

prostředky pak posilují finanční situaci školy. Škola využívá rozvojové programy KÚ, 

MŠMT.  

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

 

13.1 Projekty, granty, … 

➢ Ovoce a zelenina do škol, realizace: dlouhodobý projekt 

➢ IROP, zpracovaná dokumentace projektu na novou přírodovědnou učebnu – proběhla 

realizace nové učebny. 

➢ Centrum Natura, pomůcky (robotické stavebnice, tablety, měřící sady, …) v hodnotě 

cca. 260.000,- Kč. Pořádáme projektové odpoledne s využitím techniky pro ostatní 

školy z okolí. Pomůcky zůstaly škole. 

➢ Obědy pro děti, WOMEN FOR WOMEN, dlouhodobě. Žádáno na každý školní rok. 

➢ Společně se zlepšujeme, Šablony II., zahájen od 1. 9. 2019 

➢ Sportuj ve škole, Tv pro ŠD, dotování 2 pedagogů TV, doba realizace 

➢ Dovez sváču, dlouhodobě 

➢ Flexibilně do práce v ÚK (dotované jedno pracovní místo ve školní jídelně) 

➢ KAP1(krajský akční plán) – fyzika, ICT, chemie, přírodopis, čtenářská gramotnost 

➢ Projekt fotbalové asociace – ukázkové hodiny Tv a všeobecný pohybový rozvoj. 

 

 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Škola konzultuje své směrování při plnění úkolů ve vzdělávání s pověřenou obcí i s krajským 

úřadem. Velký význam je přisuzován spolupráci se zřizovatelem, jímž je Město Klášterec nad 

Ohří. Spolupracujeme s Úřadem práce v Chomutově, s ostatními MŠ, ZŠ, DDM, TJ a ZUŠ 

v Klášterci nad Ohří.  

 

15. Ekologická výchova dětí 

 

15. 1 Cílem aktivit provozovaných v rámci EVVO na naší škole je především: 

➢ zvýšit zájem dětí o problematiku životního prostředí celkově, ale především ve spojení 

s naším městem 

➢ motivovat je k vnímání důležitosti ochrany ŽP 

➢ vytvářet u dětí citový vztah k přírodě a prostředí, ve kterém žijí 

➢ podnítit jejich kladné vnímání přírodních a kulturních hodnot prostředí, které je 

obklopuje 

➢ motivovat je k separování odpadu přímo v prostředí školy a uvědomovat si nezbytnost 

tohoto počínání 
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15. 2. Jako každý rok, byl i na začátku letošního roku připraven roční plán EVVO, podle 

kterého jsme se snažili řídit. Část plánovaných akcí a aktivit byla během školního roku 

splněna. 

 

➢ Plán je rozdělen pro lepší orientaci podle ročních období a obsahuje kolonku celoroční 

akce. 

➢ Během celého školního roku probíhá sběr starého papíru, víček od PET lahví, 

vysloužilých elektrospotřebičů a vybitých baterií, těch se nám v letošním školním roce 

podařilo nasbírat téměř 300 kg.  

➢ Sběr se koná několikrát do roka, akce je vždy předem ohlášena. Většina žáků školy  

se na sběru aktivně podílí. Příjemnou motivací jsou i odměny pro nejlepší sběrače. 

Velkým pozitivem je spolupráce rodičů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Jsme účastníky celorepublikového projektu „Recyklohraní“, v rámci kterého plníme 

nejrůznější úkoly. 

➢ Za úspěšné plnění získáváme body, které se posléze směňují za praktické předměty, 

které se dají využívat při výuce nebo ve volném čase dětí.  

➢ Také jsme zapojeni do projektu „Škola pro udržitelný život“, který nám 

zprostředkovává nejnovější informace a trendy v oblasti EVVO a v rámci kterého se 

snažíme dávat podněty ke zlepšování ŽP v našem městě. 

 

PODZIM 

• Během podzimu proběhlo několik akcí, které byly zaměřeny na významné dny 

věnované ochraně ŽP. Součástí těchto akcí byly výstavy výtvarných a rukodělných 

aktivit našich žáků, při nichž žáci využívali nejrůznější přírodniny, a prezentace 

výsledků jejich dalších prací. 

• Žáci naší školy opět absolvovali zajímavý výukový program „Tonda Obal na cestách“. 
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ZIMA 

• Během zimy se žáci naší školy zúčastnili nejrůznějších projektů, které rozvíjely 

získávání informací, týmovou práci a jejich pohybové a praktické dovednosti.  

• Jako tradičně jsme se žáky zdobili vánoční stromek pro zvířátka, v hodinách 

praktických činností žáci vyráběli nejrůznější druhy krmítek z rozličných materiálů. 

 

JARO a LÉTO 

• Vzhledem k virové pandemii u těchto dvou ročních období, ve kterých tradičně 

probíhá nejvíce akcí, jsme aktivity museli zrušit. Všechny programy a projekty, které 

jsme připravovali, budou přesunuty do dalšího školního roku. 

• Během posledního měsíce probíhala alespoň pozorování přírody v rámci 

„povolených“ vycházek. 

 

➢ Během podstatné části školního roku pracoval na škole EKO kroužek, který byl pro 

velký zájem rozdělen do dvou týmů - děti se zde problematikou EVVO zabývaly 

podrobněji a různými formami. 

➢ Žáci druhého stupně se účastnili „Biologických olympiád“ a soutěží v rámci okresu  

i kraje pod vedením Mgr. Mezníkové a Mgr. Kabeláčové. 
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15. 3 Cíle plánu EVVO 

➢ Cíle pro naši školu na uplynulý školní rok se nám podařilo splnit pouze z části. 

➢ Poděkování patří všem pracovníkům školy, kteří se aktivně podílí na všech akcích 

v rámci EVVO, které na naší škole probíhají, a zároveň vedení školy, které všechny 

aktivity plně podporuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

16. ŠVP a Školní řád 

 

➢ V letošním školním roce 2019/2020 neproběhly žádné úpravy ŠVP. 

➢ Proběhla úprava ve „Školním řádu“ s ohledem na distanční výuku v jarních měsících 

2020. 
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17. Údaje o činnosti školní družiny a školního klubu 

Školní družina pracuje podle ŠVP pro družiny.  

Vychovatelky ŠD: Markéta Ryvolová (vedoucí ŠD), Irena Gregorová, Milada Mišáková, 

Jana Pokorná. 

Do školní družiny docházelo 120 dětí. 

Vychovatelka ŠK: Romana Šroubková 

Do školního klubu docházelo 30 dětí. 

 

17. 1. Akce školní družiny a školního klubu 

➢ Kouzelnické vystoupení  

➢ Pouštění draků 

➢ Vánoční trhy 

➢ Celodružinová výtvarná soutěž „Můj vesmír“  

(pořádáno 3. ZŠ) 

➢ Výtvarná soutěž „Zvířátka v zimě“ 

➢ Vaření v kuchyňce 
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18. Údaje o činnosti školní jídelny 

▪ Počet přihlášených strávníků: 

➢ Kategorie 6 - 10 let – 220 strávníků 

➢ Kategorie 11 - 14 let – 186 strávníků 

➢ Kategorie 15 let a více – 42 strávníků 

➢ Kategorie dospělí – 56 strávníků 

 

18. 1. Změny ve stravování 

➢ Proběhlo dotazníkové šetření mezi žáky a zaměstnanci školy na interní zjišťování 

kvality poskytovaných služeb. Na základě výsledků proběhla jednání. Uspořádaly se 

dva výjezdy do jiných škol. Výsledkem bylo zlepšení kvality služeb ve stravování. 

➢ Přeorganizování výdeje stravy ve ŠJ (změna pořadí výdejových okének), které  

se osvědčilo. Zavedli jsme využívání táců pro odběr stravy. 
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Výroční zpráva byla projednána Pedagogickou radou dne 9. 10. 2020 

 

 

 

Stanovisko Školské rady k předložené výroční zprávě za školní rok 2019/2020 

 

 

V souladu s ustanovením § 10 a 11 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů                                 

Školská rada při Základní škole, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov na svém 

řádném zasedání dne 12. 10. 2020 schvaluje – neschvaluje předloženou výroční zprávu za 

školní rok 2019/2020.        

 

 

 

 

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

Ing. Petr Hybner                                                        pan Josef Suchý               

zástupce zřizovatele                                                   zástupce zřizovatele         

                                                    

                 

 

 

 

 

                           

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

Mgr. Štěpánka Hubertová                                          Mgr. Michaela Žatecká 

zástupce pedagogických pracovníků                           zástupce pedagogických pracovníků 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Dr. Radka Hodicová                                             paní Romana Šroubková 

zástupce zákonných zástupců žáků                               zástupce zákonných zástupců žáků         


