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A) Základní údaje o škole 

Název: Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov 

IČO: 467 874 96 

Telefon: 474 375 958 

Datová schránka: ng9pdsm 

E-mail: zsddmklasterec@seznam.cz 

Zřizovatel: Město Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, náměstí Dr. E. Beneše 85 

  IČO: 261 939 

Webová stránka: zsddmklasterec.cz 

Vedení školy: Mgr. Jaromír Mácha-ředitel školy 

                        Mgr. Ivana Hykyšová  - statutární zástupce 

                        PhDr. Jiřina Malastová - zástupce pro DP Havlíčkova 

                        Hana Kottková - zástupce ředitele pro DDM Volňásek 

 

Školská rada: Mgr. Petra Rompotlová - zástupce pedagogického sboru 

                         Mgr. Valéria Novotná - zástupce pedagogického sboru 

                        Jaroslav Ježek - zástupce zřizovatele 

                        Mgr. David Kodytek - zástupce zřizovatele                            

                        Martina Slanařová - zástupce rodičů 

                        František Danko- zástupce rodičů 

Další součásti školy: Školní družina 

                                  Školní klub 

                                  DDM 

                                 Školní jídelna 

 

mailto:zsddmklasterec@seznam.cz
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B) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu 

se zápisem ve školském rejstříku 

 

Základní škola 

Základní škola speciální 

 

 

 

 

 

Vzdělávací programy 

ŠVP Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří,  

Havlíčkova 269, okres Chomutov 

 

ŠVP ZŠS, Klášterec nad Ohří- I. část 

 

ŠVP ZŠS, Klášterec nad Ohří- II. část 

 

ŠVP Živá škola 
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C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Pracoviště Petlérská 

 učitelé                17               

 A. P.                    9                  

 ŠD                       2                

 správních zaměstnanců       7 

 DDM                                   7+20 viz příloha Volňásek 

 ŠJ                                        4 

 

 

                                 Pracoviště Havlíčkova 

 učitelé            10                                

 A. P.                5                         

 ŠD                   1                        

 správních zaměstnanců   4        

 

             na MD   4                                  

Celkový počet zaměstnanců    70     
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D) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném 

přijetí do školy 

 

     Do první třídy nastoupilo ve školním roce 2019-20  21 žáků do běžné třídy, 2 žáci do třídy 

zřízené podle §16/odst.9, v průběhu školního roku 2019-20 byli přeřazeni 2 žáci do přípravné 

třídy. 

           Ve školním roce 2019-20 se k zápisu dostavilo celkem 37 dětí. 32 dětí zažádalo 

prostřednictvím svých zákonných zástupců o přijetí do prvního ročníku. U 5 dětí zažádali rodiče 

o odklad. Na základě doporučení školského poradenského zařízení a současně odborného lékaře 

následně ředitel školy rozhodl o odkladu těchto dětí. Do přípravné třídy podali následně 

přihlášku rodiče 10 dětí, všechny tyto děti byly opět na základě doporučujících zpráv do této 

třídy přijaty.  

 

V průběhu školního roku 2019-20 zažádalo prostřednictvím svých zákonných zástupců 

o  přestup na naši školu 26 žáků, odstěhovalo se 30 žáků. V rámci školy přestoupili 2 žáci na 

základě doporučení ŠPZ do třídy zřízené podle par. 16 odst. 9 pro žáky s LMP na detašované 

pracoviště v Havlíčkově ulici. 
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E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů 

stanovených vzdělávacími programy 

 

Prospěch žáků ve šk. r. 2019-20 

Počet žáků Prospěli s 

vyznamenáním 

prospěli Neprospěli Nehodnoceni Uvolněni 

1.pol.celkem  

(vč.PT) 

91 126 5 17 1 

2.pol.celkem   106 118 7 6 3 

 

 

Chování žáků ve šk.r. 2019-20 

 

 

Přehled neomluvené absence ve šk.r. 2019-20 

třída Počet h. 

1. A 188 

2. A 0 

3. A 390 

4. A 10 

5. A 724 

6:A 308 

 Počet žáků 2.st.z Ch 3.st.z Ch Zameškané hod. 

celkem 

Z toho ne- 

omluvených 

1. pol. 240 8 15 21896 3812 

2. pol. 240 1 1 7107 297 
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6. B 6 

7. A 297 

8. A 6 

9. A 0 

 

třída Počet h. 

1. ZŠS 0 

2. ZŠS 0 

3. ZŠS 471 

1. ZŠ 787 

2. ZŠ 97 

3. ZŠ 0 

4. ZŠ 141 

5. ZŠ 86 

celkem 3511 

 

Celkem škola 3511 neomluvených hodin. 
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F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

           Na každém pracovišti pracovala 1 metodička prevence, která zároveň svou činnost 

koordinovala též s činností výchovné poradkyně, zúčastňovala se výchovných komisí a též 

těsně spolupracovala s Městskou policií a hasiči při přípravách projektových dnů a exkurzí. 

Obě pracovaly podle předem stanovených plánů, s výsledky své práce seznamovaly pedagogy 

na pedagogických radách a zde též konzultovaly témata vhodná pro přípravu dalších projektů, 

především však naplňovaly cíle stanovené preventivním plánem školy na daný školní rok. 

Hodnotící zprávy za jednotlivá pracoviště tvoří přílohu č. 3 
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G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků  

V době inkluze je zcela samozřejmé pro dítě s různým stupněm a druhem postižení 

vzdělávat se při nastavení vhodných podpůrných opatření i nadále v jeho kmenové škole 

buďto s využitím individuálního vzdělávacího plánu ve stávající třídě, případně při těžším 

stupni postižení ve speciální třídě. Na naši školu přicházejí žáci s nejrůznějšími stupni 

mentálního postižení, autismem, sluchovým či zrakovým postižením, s nejrůznějšími typy 

vývojových poruch učení a chování, s kombinovanými vadami. A proto se během 

školního roku pedagogové zúčastňovali výše zmíněných seminářů a přednášek především 

na tato témata podle aktuální nabídky především NIDV, při samostudiu v odborných 

časopisech se zaměřovali na články s těmito tématy. 

Další typy školení a kurzů byly zaměřeny na rozvoj a zkvalitňování kompetencí pedagogů 

v DDM. 

           a)školení a kurzy 

   b)samostudium 

ad a) 

pač. jméno Datum Místo Název kurzu 

1.  Nováková Martina 18. 9. 2019 Karlovy Vary NIDV MPP 

2.  Nováková Martina 19. 9. 2019 Klášterec nad 

Ohří 

Workshop Fyzika 

3.  Vlková Petra 19. 9. 2019 Klášterec nad 

Ohří 

Workshop Fyzika 

4.  Procházková Dita Srpen 2019 Ústí nad Labem Efektivní učitel 

5.  Di Virgiliová Michaela Srpen 2019 Ústí nad Labem Efektivní učitel 

6.  Nováková Martina 16. 10. 2019 Chomutov Elixír do škol- Fyzika 

7.  Vlková Petra 16. 10. 2019 Chomutov Elixír do škol- Fyzika 

8.  Nováková Martina 5. 11. 2019 Chomutov Dyáda 

9.  Nováková Martina 20. 11. 2019 Chomutov Elixír do škol 

10.  Vlková Petra 20. 11. 2019 Chomutov Elixír do škol 

11.  Nováková Martina 29.11-1. 12. 2019 Lipno SOV+OV 
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12.  Nováková Martina 2. 12. 2019 Karlovy Vary Konference MPP a VP 

13.  Nováková Martina 3. 12. 2019 Chomutov Dyáda 

14.  Nováková Martina 4. 12. 2019 Chomutov Elixír do škol 

15.  Nováková Martina 16. 12. 2019 Most Dyáda 

16.  Hykyšová Ivana 8. 1. 2020 Ústí nad Labem Formativní hodnocení 

17.  Nováková Martina 22. 1. 2020 Chomutov Elixír do škol fyzika 

18.  Vlková Petra 22. 1. 2020 Chomutov Elixír do škol fyzika 

19.  Nováková Martina 26. 2. 2020 Chomutov Elixír do škol 

20.  Vlková Petra 26. 2. 2020 Chomutov Elixír do škol 

21.  Handrychová-Olivová 

Miroslava 

26. 2. 2020 Chomutov Elixír do škol 

22.  Nováková Martina 29. 4. 2020 Online Elixír do škol 

23.  Nováková Martina 7. 5. 2020 Online Elixír do škol 

24.  Nováková Martina 13. 5. 2020 Online Elixír do škol 

25.  Nováková Martina 27. 5. 2020 Online Elixír do škol 

26.  Nováková Martina 10. 6. 2020 Online Elixír do škol 

 

 

ad b) 

Samostudium a odborný tisk 

V době studijního volna pedagogové v loňském školním roce nejprve studovali veškeré 

podklady k vyhlášce č. 27, včetně příloh a změn, týkajících se práce se žáky s potřebou 

podpůrných opatření-tvorba plánu pedagogické podpory, individuálního vzdělávacího plánu, 

náplň práce asistenta pedagoga.  Další dny studijního volna studovali pedagogové odborný tisk 

– časopisy pro pedagogy: 

-Učitelské noviny 

-Školství 

-Třídní učitel 

-Školní poradenství v praxi 



 11 

-Řízení školy 

-Rukověť základní školy 

-Rukověť zástupce ředitele 

-Rodina a škola 

-Perpetuum 

-Prevence 

 

-Vyhláška č. 27 

 

 

Vedení školy se v uplynulém školním roce zúčastňovalo zároveň seminářů, které byly 

zaměřeny na novou legislativu, problematiku tvorby školních dokumentů a další školskou 

problematiku organizované Asociací ředitelů základních škol okresu Chomutov nebo Město 

Klášterec nad Ohří. Zúčastnili jsme se též dalších vzdělávacích seminářů k novému financování 

škol od roku 2020. Také jsme pokračovali v zapojení do pracovních skupin při práci na 

Šablonách. 
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H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

     O aktivitách školy pravidelně informujeme na našich webových stránkách, v Kláštereckých 

novinách, či místní TV OKO. 

     V právě uplynulém školním roce byla prezentace naší práce a činností žáků školy velmi 

důležitou oblastí. Neustále se snažíme zlepšovat webové stránky školy, informujeme o všech 

akcích školy i o akcích, kterých se naši žáci zúčastňují. Rodičovskou veřejnost informujeme 

pravidelně na třídních schůzkách, na Dnech otevřených dveří, počali jsme využívat k propagaci 

mimoškolních akcí též facebook… 

 

     Ve školním roce 2019-20 pracovala pracoviště školy (Petlérská, Havlíčkova) opět na 

společných projektech a útvar, který vznikl sloučením, již velmi dobře koexistuje. Naše činnost 

tak zahrnuje  velmi širokou škálu vzdělávacích a výchovných aktivit zaměřených na děti od 

předškoláků, žáků s těžkým, středně těžkým a lehkým mentálním a tělesným postižením až po 

žáky v běžném vzdělávacím proudu. DDM zajišťuje širokou škálu volnočasových  aktivit.  Dále 

je nutné zmínit i činnost tří oddělení školní družiny, školního klubu i školní jídelny. Všechny 

tyto součásti školy se snaží o co nejlepší prezentaci své práce. 

 

     Prostředkem k dosahování základního cíle – ke vzdělávání žáků – jsou vzdělávací programy, 

které jsou vyučujícími rozpracovány do tematických plánů. Na úpravách v ŠVP jsme pracovali 

celý rok a tyto úpravy jsme úspěšně dokončili. 

Ty jsou následně kontrolovány a sledovány v zápisech v třídních knihách. Při plnění 

vzdělávacích programů vyučující plní i hodnotové cíle, které sledují rozvoj osobnostních 

a  mravních rysů jednotlivých žáků. Po sloučení obou škol jsou realizovány čtyři vzdělávací 

programy, což vypovídá o náročnosti vzdělávacího procesu.  

Svůj školní vzdělávací program mají i oddělení školní družiny a DDM. 

     Ve školním roce 2019-20 pokračovalo zapojení naší školy do celoměstského projektu Start, 

který byl ukončen, dále  Žít spolu – ne vedle sebe, který je zaměřen na spolupráci žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami s běžnou populací. Velmi úspěšným projektem se stává 

Dýňový den, kdy sám název napovídá, co se ten den dělá. DDM jako součást základní školy 

pořádá mnoho akcí v nepřetržitém provozu během celého roku. Můžeme jmenovat například 

příměstské tábory ve třech turnusech, taneční soutěže. Z důvodu korona virové pandemie byly 

školy od 11.  3. 2020 uzavřeny, a tak nemohly proběhnout již připravované tradiční úspěšné 

akce Taneční soutěž, Noc s Andersenem, ani škola v přírodě pro žáky 7. a 8. ročníku, v závěru 

školního roku pak plánované výlety, exkurze. 
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 V preventivních programech   jsme vybrali téma – drogy, alkohol, prevence, kouření, 

kyberšikana, internetová kriminalita. Tyto probíhaly ve spolupráci s Městskou policií, Hasiči, 

Lesy ČR, Besipem. Dále se škola zapojila do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Co se týče 

volby povolání, proběhla exkurze na Gymnáziu v Klášterci nad Ohří a SPŠ v Ostrově, 

každoročně též  se žáky navštěvujeme prezentaci středních škol ve sportovní hale v Chomutově, 

pořádanou Okresní hospodářskou komorou. Mezi další významné akce školy patří vystoupení 

kroužku Flétničky v Městské knihovně, na oslavách výročí školy, na vánoční vernisáži 

a  v neposlední řadě na celoškolní akci Česko zpívá koledy, do které se zapojili žáci i pracovníci 

obou našich pracovišť. Zajímavé jsou také přehlídky prací žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami  Vánoční a Velikonoční v hotelu Bohemia Excellent .  

      V oblasti sportu jsme se zapojili do projektu Sazka-olympijský víceboj. Druhým rokem 

spolupracujeme s basketbalovým týmem Levharti Chomutov, kteří nám pomohli zahájit 

kroužek basketbalu na škole a pomohli žákům se zapojením do série turnajů mladších žáků 

okresu a tato účast následně vyvrcholila účastí ve Školní basketbalové lize kraje. 

I v tomto roce jsme se účastnili  soutěže mezi školami v rámci projektu Česko vesluje.  

     Je velmi obtížné jmenovat všechny akce, které jsme pořádali nebo se jich úspěšně zúčastnili 

a tím dobře reprezentovali naši školu. Podstatné pro nás pedagogy je, že se snažíme účelně 

využívat volný čas žáků a že se žáci akcí školy zúčastňují rádi, protože jejich vlastní zkušenosti 

a zážitky jsou důležité pro jejich další rozvoj, pro jejich další život.  

     Během celého uplynulého školního roku byly tak jako v ostatních letech organizovány 

školní projekty, školní předmětové soutěže, sportovní soutěže, vzdělávací a preventivní akce, 

výstavky a přehlídky prací žáků. Naše škola velmi dobře spolupracovala s ostatními 

příspěvkovými organizacemi ve městě, především s knihovnou, kinem, zámkem, organizovala 

výlety, zájezdy, exkurze. Po několika letech jsme se opět vydali s dětmi na exkurzi do 

předvánočních Drážďan, prošli jsme se městem, prohlédli si významné stavby a v druhé části 

dne zavítali na předvánoční trhy, kde si děti vyzkoušely své jazykové znalosti a dovednosti 

komunikovat. O těchto aktivitách školy jsou vedeny podrobné přehledy každý měsíc. 

Školní jídelna je nadále součástí projektu Zdravá škola. Dětem je poskytováno 1x týdně ovoce 

v rámci projektu Ovoce do škol, 2x měsíčně mléko v rámci projektu „Školní mléko“. 

     Prvořadým úkolem školy je vzdělávání žáků. Naše škola poskytuje základní vzdělání a 

základy vzdělání. V právě uplynulém školním roce byla splněna všechna kritéria daná školními 

vzdělávacími programy, byly dodrženy veškeré zákonné a legislativní předpisy. 

 

Přehled akcí viz příloha č. 4 
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I) Údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 

 
 

V uplynulém školním roce neproběhla na naší škole fyzická kontrola práce ze strany 

České školní inspekce, pouze proběhlo testování žáků 9. roč.  v předmětech Čj, M, 

cizí jazyk a OSP zadávané organizací SCIO 
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J) Základní údaje o hospodaření 

 
Zpráva o hospodaření školy viz. příloha č. 8 
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K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

Naše škola je zapojena do projektu Evropské unie – evropské strukturální a investiční fondy, 

Operační program Výzkum a vývoj vzdělávání. Název projektu – Společné zlepšování výuky 

II, období realizace od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021. Čerpáme finanční prostředky z Evropských 

strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02-16-063 Podpora projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony II. Aktivity školy: Základní škola – další vzdělávání 

pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti osobnostně-sociální rozvoj, čtenářské kluby, klub 

zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, badatelský klub pro žáky ZŠ, doučování, 

projektové dny mimo ZŠ. Školní družina – personální podpora ve formě školního asistenta, 

zapojení odborníka z praxe do vzdělávání ve ŠD, projektové dny v ŠD. Školní klub – 

personální podpora ŠK ve formě asistenta pedagoga, zapojení odborníka z praxe do vzdělávání 

ve ŠK, projektové dny ve ŠK. DDM – personální podpora školního asistenta, další vzdělávání 

pedagogických pracovníků DDM v oblasti kulturní povědomí, projektové dny mimo DDM. 
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L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení  

 

Rozšiřování kvalifikace 

Studium pro metodiky prevence-p.Nováková 

Plán pro školní rok 2020-21 

 

Studium k získání kvalifikace  

 

Jméno a příjmení Obor studia, forma, příp. ročník Termín 

ukončení 

studia 

Kvalif. dohoda 

Procházková Dita Studium pro získání kvalifikace učitel 1. st. ZŠ, PF 

UJEP 

2022 ANO 

Filáková Miriam SPgŠ 2022 Ne 

Kováříková 

Miroslava 

Studium pro získání kvalifikace Speciální pedagogika 

UK Praha 

2022 ANO 
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M) Údaje o předložených a školou realizovaných 

projektech financovaných z cizích zdrojů 

                 

                 Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy jako poskytovatel dotace 

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo 

„MŠMT), na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 27. 3. 2019 v rámci Výzvy Šablony 

II, v aktuálním znění (dále jen „Výzva“), podle § 14 odst. 4 a §14 m odst. 1 písm. a) zákona 

č.  218/2000  Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů rozhodlo o poskytnutí dotace projekt 

s názvem „Společné zlepšování výuky II“ s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00012881. 

 

Výše dotace (poskytovaná částka dotace) : 2 207 483,00 Kč: 

z toho z Evropského sociálního fondu             1 876 360,54 Kč 

             ze státního rozpočtu                                331 122,46 Kč  

 

Datum zahájení fyzické realizace projektu  1. 9. 2019 

 

Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 8. 2021 
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N) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 

organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění 

úkolů ve vzdělávání 

 

            Odborová organizace na škole nefunguje. Protože při plnění úkolů ve vzdělávání nám 

často chybí odborné informace, spolupracujeme s odbornou organizací Asociace speciálních 

pedagogů, jejímž členem je zástupce ředitele pro DP Havlíčkova PhDr. Jiřina Malastová, 

Pedagogickou komorou, jejímž členem je statutární zástupce Mgr. Ivana Hykyšová. Členem 

správní rady Asociace ředitelů ZŠ je ředitel školy Mgr. Jaromír Mácha.  
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Seznam příloh výroční zprávy 

 

č. 1 Seznam zaměstnanců 

č. 2 Přehledy vycházejících žáků 

č. 3 Zprávy metodiků prevence 

č. 4 Aktivity školy 

č. 5 Zprávy výchovných poradců 

č. 6 Hodnocení ŠD 

č. 7 Výroční zpráva DDM Volňásek 

č. 8 Hospodaření školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

  Příloha č. 1 
 

 

 Seznam pracovníků školy pro školní rok  2019-20 

 1  Jaromír Mácha ŘŠ 

 2 . Ivana Hykyšová ZŘ 

  I.STUPEŇ  

 3 Dagmar Bittermanová AP 6.B 

 4 Miriam Filáková AP  2.A 

 5 Zora Francáková 6.A 

 6 Michaela Járková 2.A 

 7 Eva Kothánková AP 4.A 

 8  Hana Malastová 1.A 

 9 Lenka Granátová AP 1.A 

 10  Valeria Novotná 4.A 

 11 Radka Pintířová AP 4.A 

 12  Eva Růžičková AP 3.A 

 13 Dana Rytychová PT 

 14  Kateřina Spurná 3.A 

 15 Petra Vlková AP 6.A 

 16  Pavlína Zátková 5.A 

  II.STUPEŇ  

 17  Jana Bočková 9.A 

 18 Miroslava Handrychová-Olivová AP 8.A 

 19 Michaela di Virgiliová bez 

 20  Petra Kyptová bez 

 21 Jiří Kypta bez 

 21  Bohuslava Laudátová 6.B 

 22  Martina Nováková 8.A 

 23 Dita Procházková 7.A 

 24 Pavlína Černohorská AP 7.A 

 25  Milan Šimoníček bez 

  Školní družina  

 26 Pavla Poláčková ŠD 

 27 Martina Picková ŠD 

  THP  

 28 Irena Křížová refe.maj.spr. 

 29 Máša Melicharová ekonomka 

  Úklid  

 30 Martin Dvořák školník 

 31 Karla Gerátová uklízečka 

 32 Vlasta Janáková uklízečka 

  Miluše Košátková uklízečka 

 33 Anežka Trněná uklízečka 

  Školní jídelna  

 34 Taťána Asníková ŠJ 

 35 Jiřina Baráková vedoucí 

 36 Romana Kubátová ŠJ 

 37 Liana Gajová Šj 

 38 Jindřiška Prášková ŠJ 
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  Volňásek  

 39 Ivana Hubertová DDM 

 40 Jitka Košátková DDM 

 41 Miluše Košátková DDM 

 42 Pavel Kottek DDM 

 43 Hana Kottková DDM 

 44 Veronika Kvisová DDM 

 45 Hana Mašková DDM 

 46 Andrea Mokrišová DDM 

  ZŠ Havlíčkova  

 47 Jiřina Malastová ZŘ 

  Pedagog  

 48 Zdena Cekotová IV.ZŠ 

 49 Karolína Černá AP 

 50 Hana Kučerová II.ZŠ 

 51 Miroslava Kovářiková AP 

 52 Petra Ledvinková AP 

 53 Stanislava Paličková AP 

 54 Zdeňka Pokorná I.ZŠS 

 55 Petra Rompotlová III.ZŠS 

 56 Drahomíra Rešlová I.ZŠ 

 57 Zdeněk Růžička bez 

 58 Oldřiška Šifferová II.ZŠS 

 59 Jana Šperglová II.ZŠS 

 60 Dana Wollinová Saloňová III. ZŠ 

 61 Marie Pilmaierová bez 

  Školní družina  

 62 Martina Štefanková ŠD 

  THP  

 63 Monika Blehová sekretářka 

  Úklid  

 64 Roman Zacharenko školník 

 65 Alena Pokorná uklízečka 

 66 Kamila Šímová uklízečka 

  MD  

 67 Lenka Samcová MD 

 68 Petra Veselá MD 

 69 Jana Kolbertová MD 

 70 Barbora Bitomská MD 
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Příloha č. 2 

a) 

Přehled vycházejících žáků a jejich umístění do učebních oborů ve 

školním roce 2019-20        DP    Havlíčkova 

 

 Podali si přihlášku Nepodali si přihlášku 

9. ročník ZŠP 5 1 

8. ročník ZŠP 0 1 

10. ročník ZŠS 1 0 

 

 

 

 

Příloha 2 

b) 

Tabulka / vycházející žáci /Celkem  žáků Petlérská 

 Celkem SOŠ-MT SOŠ-VL G4/8 Nepodal 
přihlášku 

9. ročník  16    0 

8. ročník  1  1   

7. ročník 1    1 

5. ročník 1   1  
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Příloha 3 

Hodnocení plánu prevence 2019-20 

Školní rok 2019-20 byl zcela výjimečný a mnohé z aktivit musely být odloženy na dobu pozdější. I přes 

nepříznivé překážky dané COVID-19 byla naplněna převážná část plánu.  

V rámci výuky i volnočasových aktivit, spjatých se školou, byly využity formy a metody předem 

stanovené. 

 

Obecné metody a formy práce využívané v průběhu celého školního roku 
 

 diskuse, rozhovor, učíme se obhajovat svůj názor a být zodpovědný sám sobě i 
kolektivu  - zapojení do výuky a především v rámci třídnických hodin 

 přednášky a besedy s učiteli i přizvanými odborníky 

 výukové bloky v rámci vyučovacích hodin 

 metody ve výuce VOZ: hry na sebepoznání: situační hry, hraní rolí, trénování 
odmítání nabídky drog, párová a skupinová práce ve třídě, nácvik verbální a 
neverbální komunikace                                                                 

 samostatné práce (výtvarné práce, koláže, slohové práce na dané téma, referáty, 
informace z tisku) 

 projekty na preventivní téma 

 dokumentární filmy s tématy prevence a následná reflexe 

 četba (literatura, internet, odborné časopisy), práce s textem  

 vytvoření vlastních pravidel žáků pro soužití ve třídě 

 volnočasové aktivity 

 školy v přírodě, školní výlety, zážitkové pobyty  

 nabídka kulturních akcí 

 exkurze 

 Den otevřených dveří pro rodiče  

 zapojení do soutěží  

 spolupráce se školním parlamentem 

 využívání schránek důvěry 

 informační nástěnky, webové stránky školy jako informační zdroj 

 dotazníková šetření 

 osobní konzultace 

 porady učitelů i mimořádné pedagogické rady 
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Z předem stanoveného plánu byly naplněny tyto aktivity: 

Plán akcí pro školní rok 2019/20 – ZŠ Klášterec nad Ohří, Petlérská 447 

Měsíc Třída Akce Vyučující Zaměření  Poznámka  

Září 

6. 9. 2019 

 

 

6. 9. 2019 

 

 

 

18. 9. 2019 

 

 

27. 9. 2019 

 

6. B 

 

 

7. A, 8. A 

 

 

 

8. A, 9. A 

 

 

8. A, 9. A 

 

 

Adaptační výlet 

s programem – 
seznamovací 

 

Adaptační program 

 

 

Ukliďme Česko 

 

 

Botanická zahrada 

–Bečov 

 

 

Laudátová 

Hykyšová 

 

Procházková 

Nováková 

 

 

Bočková 

 

 

Nováková 

Bočková 

Sociálně-

patologické jevy 

Sociálně-

patologické 

jevy,  

 

EVVO 

 

EVVO 

 

EVVO 

 

 

EVVO, Sociálně-

patologické 

jevy, prevence 

ANO 

 

 

 

ANO 

 

 

 

ANO 

 

 

ANO 

 

 

Říjen 

1. 10. 2019 

 

 

 

 

8. 10. 2019 

 

 

 

7. A, 8. A, 

9. A 

 

 

 

6. A, B 

 

 

8. A, 9. A 

 

Protidrogový vlak – 

navazující program 

 

 

 

Automatická kresba 

 

 

 

Nováková + 

TU 

 

 

 

 

Nováková, 

Procházková 

 

 

Sociálně-

patologické 

jevy, prevence 

závislosti, 

právní 

povědomí 

 

Sebepoznání a 

sebepojetí 

 

EVVO 

Sociálně-

patologické 

ANO 

 

 

 

 

 

ANO 

 

 

ANO 
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15. 10. 

2019 

 

 

25. 10. 

2019 

2. stupeň 

 

8. A 

 

 

 

1. A 

3. A 

Projekce filmu Uzly 

a pomeranče 

 

Dýňování 

Spaní ve škole  

 

 

Bruslení 

Plavání 

Nováková 

Bočková 

 

Bočková + TU 

Nováková 

 

 

Malastová 

Spurná 

jevy, prevence 

závislosti, 

právní 

povědomí 

 

Sportovně 

preventivní 

 

ANO 

 

NE 

 

 

ANO 

ANO 

 

Listopad 

26. 11. 

2019 

 

 

28. 11. 

2019 

29. 11. 

2019 

 

2. stupeň 

 

 

1. stupeň 

2. stupeň 

 

1. A 

3. A 

 

Mauglí – Divadlo 

Most 

 

 

Olympijský diplom 

Olympijský diplom  

 

Bruslení 

Plavání 

 

TU 

 

 

Nováková + 

TU  

 

 

Malastová 

Spurná 

 

Výchovně 

vzdělávací 

 

Sportovně 

Preventivní 

 

 

Sportovně 

preventivní 

 

ANO 

 

 

ANO 

 

 

ANO 

ANO 

 

Prosinec 

 

 

 

3. 12. 2019 

 

11. 12. 

2019 

 

2. stupeň 

 

 

2. stupeň 

 

Celá škola 

 

 

Sportovní den 

 

 

Výlet do Drážďan  

 

Česko zpívá koledy  

 

 

Nováková 

Bočková 

 

TU 

 

 

 

 

Sportovně 

preventivní 

 

 

 

 

Výchovně 

ANO 

 

 

 

ANO 

 

ANO 
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3. 12. 2019 

 

 

1. stupeň 

 

1. A 

3. A 

 

 

Vánoční dílničky 

 

Bruslení 

Plavání 

 

TU 

 

Malastová 

Spurná 

Vzdělávací  

 

Výchovně 

Vzdělávací  

 

Sportovně 

preventivní 

 

ANO 

 

ANO 

ANO 

 

Leden 

 

 LVK ???   NE 

Únor 

 

     

Březen 

 

 

8. A, 9. A 

 

 

1. stupeň 

2. stupeň 

 

Exkurze Terezín  

 

 

Noc s Andersenem 

Noc s Andersenem 

 

Nováková 

Bočková 

 

TU 

TU 

 

Rasismus, 

xenofobie 

 

Sociálně-

patologické 

jevy, prevence, 

spolupráce a 

komunikace, 

čtenářská 

gramotnost 

NE 

 

 

 

NE 

Duben 

21. 4. 2019 

 

 

 

 

27. 4. 2019 

 

Celá škola 

+ ostatní 

školy 

 

1. stupeň 

2. stupeň 

+ ostatní 

školy 

 

Taneční soutěž 

 

 

 

 

Sazka olympijský 

víceboj – soutěž 

škol 

 

Auditová 

 

 

 

 

Nováková + 

Procházková 

 

Sportovně 

preventivní 

 

 

 

Sportovně 

preventivní 

 

NE 

 

 

 

NE 
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Květen 

 

     

Červen  

18.-19.6. 

 

 

7. A, 8. A 

 

Bečovská botanická 

zahrada – 

přenocování v 

přírodě 

  

Sociálně-

patologické 

jevy, prevence, 

spolupráce a 

komunikace 

 

NE 

 

 

Plán akcí pro školní rok 2019/20 – ZŠ Klášterec nad Ohří, Havlíčkova  

Září 
Bezpečnost ve městě 
Městská policie, Klášterec nad Ohří 
 

Říjen 
Jednání v krizových situacích a volání v krizových situacích 
Městská policie, Klášterec nad Ohří 
 

Listopad 
Veřejný pořádek 
Městská policie, Klášterec nad Ohří 
 

Prosinec 
Besedy volnou formou – otázky a odpovědi bez daného tématu 
Městská policie, Klášterec nad Ohří 
 

Leden 
Chování k cizím osobám a osobní bezpečnost 
Městská policie, Klášterec nad Ohří 
 

Únor 
Besedy volnou formou – otázky a odpovědi bez daného tématu 
Městská policie, Klášterec nad Ohří 
 

Březen  
Chování na silnici, BESIP, chodci a cyklisté 
Městská policie, Klášterec nad Ohří 
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Duben 
Chování na silnici, BESIP, chodci a cyklisté 
Městská policie, Klášterec nad Ohří 
 

Květen 
Práva a povinnosti vůči policii 
Městská policie, Klášterec nad Ohří 
 

Červen 
Mimořádné události 
Městská policie, Klášterec nad Ohří 
 

Zpracovala: Mgr. Martina Nováková a Mgr. Petra Rompotlová 

 

Další aktivity 1. a 2. stupně 

1. stupeň: 

Dopravní výchova a bezpečnost 

Besedy a přednášky – Šablony II.                                                                        ANO 

 

                                       Další aktivity 1. stupně si organizovaly TU učitelky sami a zprávy vždy předaly. 

 

2. stupeň: 

Česko vesluje – celoročně                                                           NE – nebylo poskytnuto veslo na celý rok.   

                                                      Škola však uspořádala v říjnu soutěž mezi školami v Klášterci nad Ohří. 

 

Sazka olympijský víceboj – celoročně                                                                 ANO 

Co přírodě dlužíme – projekt SčS … Severočeská servisní                               ANO – v rámci projektu děti 

dokončily tvorbu hmyzích domků, krmítek a pítek, které škola věnovala všem MŠ ve městě a Domu 

seniorů v KnO. 

ŠvP                                                                                    NE – akce byla zrušena vzhledem k situaci. 

Besedy a přednášky – Šablony II.                                                                         ANO 

 

Žáci 2. stupně se zúčastnili filmového představení Abstinent – tematika zaměřená na závislost na 

návykové látky, alkoholismus a Uzly a pomeranče – vztahy mezi vrstevníky a dospělými a 

problematika dospívání.  

Film V síti, bohužel musel být odložen a pozdější termín.  

V rámci prevence úzce spolupracujeme s PPP, SVP, OSPOD, POLICIÍ ČR, dětskými lékaři a snažíme se 

být oporou i rádcem rodičům i dětem.  
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Metodik prevence úzce spolupracuje s TU a Výchovným poradcem. Na škole velmi dobře pracuje 

„Školní preventivní tým“ a všechny problémy vzájemně konzultuje. Pravidelné schůzky 

s problémovými rodiči i žáky fungují a rodiče i žáci se učí respektovat stanovená pravidla. Metodik 

prevence si vede sešit, kde eviduje veškeré konzultace s rodiči a řešení problémů. TU si evidují 

veškeré postřehy a jednání, které by mohly vést k sociálně patologickému jevu. Vedení školy je vždy 

přítomno řešení závažných problémů a je o všem informováno. Zásadní problémy řešíme společně. 

Mgr. Martina Nováková 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM DP 

hlášení činnosti za školní rok 2019/2020 

 

Minimální preventivní program je realizován podle dlouhodobého plánu, který vychází z  

pokynů MŠMT ČR a je zaměřen na prevenci rizikového chování. Ve školním roce 2019/2020 

se na naší škole do 10. 3. 2020 („Na základě mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví ČR  

ze dne 10. 3. 2020 se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků  

a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských  

zařízeních podle Školského zákona č. 561/2004 Sb.“) uskutečnily následující akce: 

přednášky: 

18.9.     Městská knihovna, Klášterec nad Ohří 

10.10.   Městská knihovna, Klášterec nad Ohří 

16.10.   Městská knihovna, Klášterec nad Ohří 

13.11.   Městská knihovna, Klášterec nad Ohří 

19.11.   Městská knihovna, Klášterec nad Ohří 

15.1.     Městská knihovna, Klášterec nad Ohří 

12.2.     Městská knihovna, Klášterec nad Ohří 

besedy: 

11.10.   Beseda, MP Klášterec nad Ohří 

15.10.  Krizové situace, MP Klášterec nad Ohří 

11.11.  Beseda, MP Klášterec nad Ohří 
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3.12.    Mikulášská besídka se studenty GSOŠ Klášterec nad Ohří 

11.12.  Beseda MP Klášterec nad Ohří 

10.12.  Bezpečné chování v době Vánoc a Silvestra, MP Klášterec nad Ohří 

11.12.  Volné téma, MP Klášterec nad Ohří 

20.12.  Školní besídky, ZŠ Havlíčkova, Klášterec nad Ohří 

21.1.    Chování k cizím osobám, MP Klášterec nad Ohří 

14.2.    Beseda volnou formou, MP Klášterec nad Ohří 

komponované akce: 

25.9.    Národní muzeum, Praha 

26.9.    Ukliďme Česko, Havlíčkova, Klášterec nad Ohří 

3.10.    Boží Dar- Ježíškova cesta, projektový den 

10.10.  Lesopark Chomutov 

7.11.    Výtvarná přehlídka, Vejprty 

10.12.  Výstava hraček, Kadaň 

28.1.    Filmové představení „Abstinent“, kino Egerie Klášterec nad Ohří 

3.12.    Pěvecké vystoupení, ZŠ Petlérská, Klášterec nad Ohří 

3.12.    Zdobení vánočního stromečku před ZŠ Petlérská, Klášterec nad Ohří 

13.12.  Pěvecké vystoupení, ZŠ Petlérská, Klášterec nad Ohří 

17.12.  Koncert žáků ZUŠ, KD Klášterec nad Ohří 

19.2.    Planeta Země, Kadaň 

jiné akce k PP:  

17.9.     Tmelení kolektivu, krizové situace, výlet Šumná 

31.9.     Galerie Kryt, Klášterec nad Ohří, výstava 

18.10.   Galerie Kryt, Klášterec nad Ohří 

24.10.   Dýňový den, ZŠ Havlíčkova, Klášterec nad Ohří 

12.11.   Se studenty ke svobodě - vernisáž, ZŠ Havlíčkova, Klášterec nad Ohří 
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19.11.   Galerie Kryt, Klášterec nad Ohří 

20.11.   Galerie Kryt, Klášterec nad Ohří 

16.12.   Sportovní den na ZŠ Petlérská, Klášterec nad Ohří 

17.12.   Testování žáků, ZŠ Petlérská, Klášterec nad Ohří 

20.12.   Galerie Kryt, Klášterec nad Ohří 

20.1.     Ekologie, třídění odpadů, ZŠ Petlérská, Klášterec nad Ohří 

20.2.     Galerie Kryt, Klášterec nad Ohří 

28.2.     Galerie Kryt, Klášterec nad Ohří 

24.2.     Galerie Kryt, Klášterec nad Ohří 

26.2.     Galerie kryt, Klášterec nad Ohří 

Další formou prevence MPP byla prevence ve vyučování. Spočívala v předávání informací o 

jednotlivých typech návykových látek a jejich účincích. Dále zvyšování odolnosti našich žáků 

vůči rizikovému chování a snížení rizik vlivů, které narušují zdravý vývoj dítěte.     

 

 

                                                                          Mgr. Petra Rompotlová 

                                                                          drogový preventista 

 

V Klášterci nad Ohří, dne 24. 6. 2020 

 

.  
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Příloha 4  
 

Akce školy-  školní kalendář 2019/2020 
 

Typ akce Třídy Počet žáků Poznámka  

Výuka plavání 2.A 24 ZŠ Krátká Klášterec nad Ohří 

 3.A 21 ZŠ Krátká, Klášterec nad Ohří 

 ZŠ Havlíčkova  8 ZŠ Krátká, Klášterec nad Ohří 

Testování ČŠI Anglický jazyk 4.A 13  

Zdobení vánočních stromků 3.A.,1.A 37  

Zdravé zoubky 1.A 19  

Luční klip 1.A 19  

VV v městské knihovně I. 1.A 19  

Flétny vystoupení 6.B, 1.A 15  

Olympiáda Zeměpis, školní kolo 7.-9.r. 20  

Olympiáda z fyziky, školní kolo 7.-9.r. 21  

Pythagoriáda 5-8.r. 44  

 

 

Září 2019 

p.č. datum třída žáků a k c e  

1. 6.9. 6.B 9 Adaptační program 

2. 6.9. 8.A 7.A 28 Adaptační program 

3. 9.9. 4.A 18 Návštěva DDM 

4. 16.9. 6.A 9 Návštěva DDM 

 

Říjen 2019 

p.č. datum třída žáků a k c e  

1.  1.10 7.A-9.A 60 To je zákon kámo 

2.  1.10 6.A,B.7.A 40 Sportovní mini turnaj ml. žáků 

3.   3.10. 9.A 15 Kam po ZŠ – Ostrov – SPŠ 

4.  3.10. 1.A 16 1. lekce bruslení 
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5.  8.10. 6.A,B 20 Automatická kresba 

6.  7.10. PT 10 Divadlo Most 

7.  9.10. ŠD 22 Výstava na zámku 

8.  11.10. I.st. 90 Divadlo Most 

9.  18.10. ŠD 25 Drakiáda 

10.  18.10. 1.A 15 Natáčení klipu 

11.  22.10. ŠD 23 Výstava stitých kabelek, olejomalby 

12.  22.10. 3.A 15 Beseda s odborníkem ŽK 

13.  25.10. 2. stupeň 60 Dýňování 

14.  25.10. 1.A 15 Dýňování – Bramborová stezka 

15.  25.10. 2.A 20 Hallowenské dýňování, stezka 

16.  25.10. 3.A 18 Dýňování 

 

Listopad 2019 

p.č. datum třída žáků a k c e  

1. 5.11.. 9.A 17 Výstava vzdělávání 

2. 7.11. 9.A 10 Den s Mechanikou 

3. 8.11. 1.A,6.B 6 Generální zkouška 

4. 11.11. ŠD 33 Beseda s A. Dudkem v městské knihovně 

5. 14.11. 2.A 18 Keramika 

6. 15.11. 2.A 18 Městská knihovna 

7. 15.11. 3.A 16 Výtvarná dílna DDM 

8. 26.11. 2. stupeň 80 Divadlo Most 

9. 26.11. ŠD 26 Divadlo z bedny  

 

Prosinec 2019 

p.č. datum třída žáků a k c e  

1. 4.12. PT, 1.st. 90 Vánoční zpívání pro MŠ 

2. 9.12. 2. stupeň 80 Česko vesluje 

3. 11.12. 1.A,2.A,3.A 60 Sněhová královna 

4. 11.12. 1. stup. 80 Česko zpívá koledy 
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5. 13.12. 6.A 12 Výtvarná výchova 

6. 17.12. ZŠH 45 Testování SOU 

7. 14.12. 6.A 10 Vánoční koncert ZUŠ 

8. 13.12. 6.B, 1.A 10 Flétna ZŠH 

9.. 16.12. 6.B, 1,A 10 Vánoční vystoupení ZŠH 

10. 17.12. PT 12 Vánoční besídky 

11. 20.12. 6.A 9 Vánoční dílna 

 

Leden 2020 

p.č. datum třída žáků a k c e  

1. 9.1. 7.-9.r. 20 Olympiáda zeměpis 

2. 13.1. 7.-9.r 22 Olympiáda fyzika 

3. 10.1. ŠD 22 Ptačí hodinka 

4. 20.1. 3.-9.r. 140 Tonda obal – beseda o třídění 

5. 22.1.  PT,1.A 26 Nábor ZUŠ 

6. 27.1. 7.A,8.A 18 TS k ŠVP 

7. 29.1. 5.r.-8.r. 44 Pythagoriáda 

8. 28.1. 7.-9.r. 50 Film Abstinent 

 

Únor 2020 

p.č. datum třída žáků a k c e  

1. 21.2 PT 11 Zimní krmení zvířátek 

2. 26.2. 6.A 12 Basketbalový turnaj škol 

 

Březen 2020 

p.č. datum třída žáků a k c e  

1. 4.3. PT 12 Dílničky pro MŠ 

2 4.-6.3. 1. stupeň 60 Dílnička pro MŠ 
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 Péče o volný čas žáků 

Součástí školy je Dům dětí a mládeže – Volňásek, která se svými odděleními nabízí 

odpolední aktivity ve více jak 40 zájmových útvarech a také dopolední aktivity v rámci Klubu 

Rarášek pro rodiče a děti. 

Děti v zájmových útvarech se účastní mnoha soutěží a jsou v nich úspěšní – taneční, 

střelecké i mimo Klášterec nad Ohří. Pořádají různá soustředění, letní tábory 

Aktivity školního klubu využívá cca 85 žáků školy – pracoval kroužek Malého čtenáře 

v žákovské knihovně, Flétničky, hudební kroužek, v rámci šablon probíhaly čtenářské dílny a 

doučování žáků. 

Škola propaguje práci DDM a Klubíčka pravidelně na třídních nástěnkách a na některé akce 

pořádáme „nábor“ žáků. Pro odpolední činnost je přístupná velká plocha školního hřiště, 

která je celoročně využívaná.  Sportovní areál u školy je využíván dětmi, které docházejí do 

školy v době výuky organizovaně  v rámci tříd a také volnými aktivitami po vyučování. Areál 

navštěvují rodiče s dětmi dopoledne, maminky s malými dětmi a též je využíváno velké hřiště 

pro svou asfaltovou plochu – bruslení. Oplocené školní hřiště je využíváno k výuce, ale i po 

výuce.  

Na škole je také školní knihovna, kterou navštěvuje  zhruba 1/4 žáků. 

Dále i školní družina s provozní dobou do 16 hodin řeší péči volného času zhruba pro 40 dětí 

a taktéž účast našich žáků na různých soutěžích pořádaných ostatními školami. Soutěže 

jsou pořádány většinou v odpoledních hodinách.   

    Účast žáků školy  v soutěžích 

 Ve školním roce 2019-20 byla účast žáků v soutěžích následující: 

 Vypsaných soutěží a olympiád se škola účastnila  v rámci školních kol (matematika, 

zeměpis,  dějepis, ). Škola se v letošním roce organizovala sběrové aktivity a za rok bylo 

žáky školy nasbíráno 10 tun papíru. 

 Žáci ze ZŠ Havlíčkova se účastnili výtvarné  soutěže Jiřího  Šedivého., přehlídky zručnosti 

ve Vejprtech, jarní přehlídky tvořivosti speciálních škol, hry přátelství  ve Spořicích, přehlídky 

Dílny v Chomutově 

Školní aktivity v rámci školního klubu 

 

 

 

 

 

 

Název vyučující 

Žákovská knihovna Spurná 

Školní časopis Di Virgiliová 

Basketbal Nováková 

Hra na flétnu Malastová 
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Příloha č.5 

 Zprávy výchovných poradců  

 

HODNOCENÍ  ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCE 

za školní rok 2019-20 

-Pracovníci ŠPP 

- Spolupráce s třídními učiteli a vedením školy 

- Spolupráce s OSPOD Klášterec nad Ohří 

- Spolupráce s OSPOD Kadaň, SPC Žatec, SPC Teplice, SPC Měcholupy-

Chomutov 

- Spolupráce s MP v Klášterci nad Ohří 

- Spolupráce s Policií ČR 

-Spolupráce s PPP Kadaň 

ŠPP na škole tvoří ředitel školy, statutární zástupce, výchovná poradkyně, 

metodička primární prevence 

 

Spolupráce s třídními učiteli 

Po celý školní rok jsem spolupracovala s třídními učiteli a ředitelem školy. Formou 

pohovorů a na jednáních výchovných komisí jsme projednávali neomluvenou 

absenci, projevy šikany a závažné výchovné přestupky. Spolupráce s třídními 

učiteli spočívala hlavně v pomoci při sestavování IVP, nastavení podpůrných 

opatření, příp. vypracování PLPP. Dále probíhaly konzultace k využívání pomůcek 

pro žáky se SVP, k práci s těmito žáky, např. jak pracovat s žákem s dysfázií, 

Aspergerovým syndromem aj., kontroly plnění PLPP a IVP. V rámci kariérového 

poradenství jsem ve spolupráci s tř. uč. vycházejících žáků organizovali konzultace, 

exkurze, orientaci na stránkách www.atlasskolstvi.cz. Co se týče práce se školní 

neúspěšností, příliš se nám nedaří u dětí z nepodnětného prostředí zlepšit školní 

prospěch, chybí pomoc rodičů a motivace, mnohdy ani pedagogická intervence či 

doučování v rámci projektu Šablony není dostačující. 

http://www.atlasskolstvi.cz/
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V rámci inkluzivního vzdělávání již všichni žáci mají na základě diagnostiky či 

rediagnostiky stanoven jeden ze stupňů podpůrných opatření, s ohledem na stupeň 

svého handicapu a někteří podle svého handicapu byly přeřazeni z PPP Kadaň do 

různých SPC. Velikou tíhu práce ve druhém pololetí obsáhla distanční forma 

výuky. Osobně jsem denně telefonovala či jednala přímo v kanceláři s rodiči žáků 

ze sociálně slabých rodin, tiskli jsme jim výukové a pracovní listy, vysvětlovali, jak 

s dětmi doma pracovat, upozorňovala jsem na nutnost být ve styku s třídními 

učiteli, poskytovala jsem rodinám zpětnou vazbu k splněným úkolům či 

vysvětlovala, jak splnit další. Toto období bylo velice časově i psychicky náročné, 

přineslo však výsledky v podobě splněné většiny požadavků, které jsme pro rodiny 

připravovali. Neustále jsme se snažili motivovat, povzbuzovat a chválit každého, 

kdo spolupracoval s učiteli a úkoly plnil. V závěru školního roku pak bylo potřeba 

stanovit jednotnou formu závěrečného hodnocení, seznámit vyučující a hlavně děti 

a jejich rodiny s kritérii pro hodnocení. 

Spolupráce se školním metodikem prevence / Mgr. Martina Nováková / 

Spolupráce se školním metodikem prevence byla na velmi dobré úrovni. Ve škole 

proběhla celá řada besed a preventivních akcí / viz.: hodnocení činnosti metodika 

prevence /. 

Po sloučení škol do jednoho subjektu úzce spolupracujeme i s metodikem               

a V.P. D. P. v Havlíčkově 

 

Řešení výchovných problémů  

V letošním školním roce proběhly opět jak konzultace, tak výchovné komise a 

jednání s rodiči jako prevence při zhoršujícím se chování jejich dětí. Velmi jsme 

eliminovali šikanu, domnívám se, že především díky zapojení A. P. do dohledů nad 

žáky i v době, kdy ve třídě nemůže být učitel, navíc využíváme i službu školních 

asistentek. 

Spolupráce se školními asistentkami p. Černohorskou, Granátovou a p. Pintířovou - 

projekt Šablony. Asistentky rovněž úzce spolupracují s třídními učiteli. Podílí se na 

dozoru nad žáky ve škole, ale i mimo školu na školních a mimoškolních akcích. Ve 

spolupráci s nimi řešíme zapomínání domácích úkolů, pomůcek, nepřipravenost 

žáků na vyučování. Na žádost třídního učitele nebo výchovného poradce asistentky 

dochází do rodin, jejichž žáci mají výchovné problémy. O všem se vedou zápisy. 

Nedojde-li k nápravě, navštíví asistentky rodinu znovu a vše opět konzultujeme. 

Jejich činnost je značným přínosem pro práci učitele a výchovného poradce. 
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Tabulka / absence ve školním roce 2019-20 

celkem hodin  - omluvené - neomluvené  -pracoviště Petlérská 

Zameškané 

hodiny 

1. +2. pol. 

Omluvené 

hodiny 

6595+9344= 

Neomluvené hodiny 

1312+1215= 

Celkem         15939 2527 

I. st.                 4621+1974 1138+174=1312 

II. st.                7038+2306 1153+62=1215 

 

Ve spolupráci s třídními učiteli, vedením školy, metodikem prevence, pracovnicí 

OSPOD Kadaň a rodiči jsme řešili neomluvenou absenci. O neomluvené absenci 

jsem vedla pravidelné měsíční záznamy, které jsem písemně formou tabulky 

přeposílala vždy k 5. dni v následujícím měsíci pracovnici na odbor sociálních věcí 

a školství v Klášterci nad Ohří. Při řešení neomluvené absence jsme postupovali 

podle Metodického pokynu MŠMT ČR k jednotnému postupu při uvolňování a 

omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví Čj. 10 194/2002 – 14. 

Při podezření na skryté záškoláctví jsme spolupracovali s pediatry, kteří nám vždy 

vyšli vstříc. 

Spolupráce s PPP Kadaň, SPC Teplice, Žatec a Chomutov 

Spolupracovala jsem s PPP v Kadani, pravidelně se účastnila schůzek pro 

výchovné poradce. Byla jsem nápomocna při sjednávání termínů diagnostiky či 

rediagnostiky našich žáků odbornými pracovníky poradny. 

Řada žáků naší školy byla převedena do péče SPC Žatec či Teplice. Spolupracovali 

jsme na komunikaci mezi školou, zařízením a rodiči při vyšetřování a 

rediagnostikách našich žáků. Spolupráce je dobrá, rozhodně došlo ke zlepšení 

komunikace s PPP Kadaň.  

- Kariérové poradenství a pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní 

cestě žáků 

- Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na předpoklady žáků 

- Individuální šetření k volbě povolání 

- Rediagnostika žáků 

Zjišťovala jsem profesionální orientaci vycházejících žáků. Prostřednictvím 

nástěnky, besed s náboráři jednotlivých SŠ, letáků, Dnů otevřených dveří, 
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videokazet, DVD, exkurze do SPŠ Ostrov a SPŠ Podbořany se vycházející žáci 

seznamovali s volbou vhodného oboru dalšího vzdělávání. Účastnili jsme se burzy 

škol Vzdělávání 2020-21v Chomutově. Byla jsem nápomocna učitelům 

vycházejících žáků, žákům a rodičům při získávání a vyhledávání vhodných 

informací o volbě vhodného studijního oboru. Rodiče a žáky jsem informovala o 

Dnech otevřených dveří jednotlivých škol. Na rodičovské schůzce vycházejících 

žáků jsem informovala rodiče o jednotlivých studijních oborech a o možnosti 

vyšetření profesní orientace žáka v PPP Kadaň. 

Na hodině Vo si žáci nejprve cvičně vyplnili přihlášky. Žákům jsem poté předala 

tiskopisy přihlášek k vyplnění. Na další třídní schůzce jsem podala rodičům 

informace jak postupovat při přijetí/ popřípadě nepřijetí / jejich dítěte do zvoleného 

studijního oboru a jak vyplnit zápisový lístek. Vedla jsem si průběžnou evidenci 

přijatých žáků a vypracovala seznam vycházejících žáků. 

 

 

Tabulka / vycházející žáci /Celkem 19 žáků 

 Celkem SOŠ-MT SOŠ-VL G4/8 Nepodal přihlášku 

9. ročník  16 6 8 2 0 

8. ročník  1 0 1 0 0 

7. ročník 1 0 0 0 1 

5. ročník 1 0 0 1 0 

 

Zápis do prvních tříd 

Jako každoročně jsem se zúčastnila zápisu dětí do prvních tříd, kde jsem vždy 

nápomocna při vyplňování žádostí o odklad, vysvětluji rodičům princip správního 

řízení při řešení žádosti, pomáhám kontaktovat PPP. Případně řešíme individuálně s 

rodiči vhodnost zařazení žáků s LMP do běžné či spec. třídy pro tyto děti. 

 

Konzultační hodina 

V konzultační hodině, ale i mimo ni jsem byla žákům nápomocna při řešení jejich 

problémů ve škole i mimo školu. Společně jsme hledali nejvhodnější způsob řešení 

problému. Ve spolupráci s třídními učiteli a metodikem prevence jsem sledovala 

sociální klima ve třídách, společně jsme se snažili řešit projevy negativních jevů. 

- Odborné informace v oblasti kariérového poradenství 
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- Sledování metodických pokynů a vyhlášek MŠMT 

- Sledování odborné literatury 

Průběžně jsem sledovala a seznamovala se změnami v právních předpisech 

týkajících se výchovného poradenství, předávám kolegům na poradách veškeré 

informace, týkající se inkluze. V lednu byli kolegové seznámeni na základě mého 

školení se změnami týkajícími se inkluzivního vzdělávání. Sleduji odborný tisk- 

Řízení školy, Třídní učitel, Prevence, Školní poradenství v praxi, Učitelské noviny, 

Průvodce společným vzděláváním. Poskytuji poznatky a informace z těchto 

časopisů pravidelně všem pedagogům na poradách vždy jedenkrát měsíčně. 

Dne 26. 6. 2020 

Výchovný poradce: Mgr. Ivana Hykyšová 
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Příloha č. 6 

 Hodnocení  školní družiny 

Hodnocení činnosti školní družiny při ZŠ Petlérská v Klášterci nad Ohří a ŠD- detašované pracoviště 

v Havlíčkově ulici v Kl.n.O. – výroční zpráva za školní rok 2019 - 20 

 

Ve školní družině při ZŠ Petlérská pracovala dvě oddělení 

1. oddělení, ved. vychovatelka Pavla Poláčková – 22 zapsaných žáků /  8chlapců, 14 dívek ( 1.A, 3.A, 

4.A, 5.A ) 

2. oddělení, vychovatelka Martina Picková – 22 žáků / 11 chlapců, 11 dívek (PT, 2.A, 4.A ) 

Ve školní družině, detašované pracoviště ZŠ Petlérská – Havlíčkova ul. 

Jedno oddělení, vychovatelka Bc.Martina Štefánková – 14 žáků / 7 dívek, 7 chlapců ( první stupeň – 

11, druhý stupeň – 3 ) 

V letošním školním roce jsme připravily aktivity zábavné i motivačně propojené. Vycházely jsme ze 

ŠVP ŠD a jeho pěti tematických okruhů. 

Každá vychovatelka pracovala se svými tematickými plány, které obsahují všechny výchovné činnosti: 

Odpočinkové, rekreační , přírodovědné, umění a kultura ( kresba, malba, koláže aj.), literárně 

dramatické, hudebně pohybové a příprava na vyučování. 

Společné akce, projekty v jednotlivých měsících ( rodiče informováni písemně nebo na webu školy, 

průběžně pořizování fotogalerie ). 

ŠD Petlérská: 

V měsíci září – seznámení dětí s prostředím družiny, pravidla ve ŠD – beseda 

Pozorování změn v přírodě, stavby domečků z přírodnin aj. 

9. října – Diecézní charita – adopce na dálku, výstava na zámku v Kl.n.O.  správná výslovnost, 

pochopení, výtvarné ztvárnění). 

22.10. Beseda s Mgr. Hanou Příšovskou na téma: Klášterec nad Ohří – Náš domov (luštění, hry, 

hledačky, diskuse). 

Tvoříme s básničkou – projekt spojená odd. práce dvojic (spojení VV a LV) 

Návštěva výstavy v Infocentru – olejomalby, šité kabelky aj. doplňky 

2. listopadu – Dušičky, svátek světýlek (beseda a výtvarný projev) 

11.11. Beseda s ilustrátorem A. Dudkem v městské knihovně 

17.11. Státní svátek den boje za svobodu (beseda, ukázky, vyprávění) 
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19.11. Beseda ve školní knihovně – Koloběh vody, ochrana ŽP 

26.11. Divadlo Z bedny z K. Varů s novou výchovnou pohádkou, jak je důležité třídění odpadu (spol. 

místnost v pavilonu ŠD) 

5.12. Mikulášská besídka s nadílkou  

Výstava vánočních stromečků  výzdoba vlastního stromku a spol. hodnocení) 

20.12. Vánoční nadílka  

Leden 2020 : Akce „Ptáci“ Ptačí hodinka, celostátní sčítání ptáků na krmítku. Formulář k zasílání údajů 

od české společnosti ornitologické (pozorování v parčíku, práce ve skupinkách) 

Projekt VESMÍR – beseda a návštěva šk. knihovny, výpůjčka knih a encyklopedií o vesmíru, pexesa aj. 

zajímavosti 

VV – malujeme vesmír (volné téma a techniky) 

Účast a návštěva výstavy školních družin ve ŠD ZŠ Školní 

Karneval 25. 2. 2020 v sále DDM Volňásek (předcházelo vyrábění masek, beseda, hudební a výtvarné 

aktivity), viz PC a foto. 

ŠD Havlíčkova: 

Září – Dramatizace pohádek - „O červené řepě“ a „Karkulka“, opékání buřtů s pohyb.hrami na školní 

zahradě 

Říjen – Cvičení při hudbě (protahujeme se), Dílnička (práce s hlínou, dramatizace – Moje rodina 

Listopad – Dílnička (práce s pedigem a s hlínou), výroba přáníček a dárků, soutěže – stolní hry, 

hádanky a křížovky 

Prosinec – Mikulášská besídka (tvorba kornoutu, družinová nadílka), Vánoční besídka (zdobení 

stromku, výroba cukroví a dárku pro každého) 

Leden – Hrajeme si s češtinou – jazykolamy. Zimní opékání buřtů s pohyb. hrami na šk. zahradě 

Únor – Dílnička (pomoc u keramické pece). Procvičujeme naše smysly  soutěže na školní 

zahradě) 

 

Březen – NOUZOVÝ STAV – od 12. 3 do 22. 4.2020 

 

Od 25. května – Evidence přítomnosti dětí po ukončení vyučování v době 

omezené školní docházky 
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Závěr: Po celý školní rok 2019 – 20, s omezením do 12. 3. 2020, probíhaly 

malé oslavy narozenin a svátků dětí. 

Podrobnější informace k jednotlivým činnostem jsou zaznamenány v TK 

jednotlivých vychovatelek. 

Zpracovala: Pavla Poláčková, ved. vychovatelka ŠD, za ŠD Havlíčkova – 

výtah ze zprávy, kterou zpracovala Bc. M. Štefánková 

V Klášterci nad Ohří, 17. 6. 2020 
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Příloha č. 7 
Výroční zpráva DDM Volňásek 

 

 

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019-2020 
 

 

 

 

 

Úvod: Příspěvková organizace: 
 Základní škola  Klášterec nad Ohří,  Petlérská 447, okres Chomutov , 
 IČO: 46787496 
  
 

 Zřizovatel: město Klášterec nad Ohří, nám.Ed.Beneše 85, okres Chomutov 

 IČO: 261939 
 

 Ředitel zařízení: Mgr. Jaromír  Mácha 
  
 Pracoviště: 
 Dům dětí a mládeže Volňásek  Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov 
  
 Kontakt na zařízení: 
 DDM Volňásek:  kancelář  tel: 474375872     
        recepce   tel.: 474770783         
    e-mail: ddm.volnasek@seznam.cz  
 

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 

 

 Dům dětí a mládeže sídlí od srpna 2012 v prostorách  ZŠ  Petlérská  v Klášterci  nad 

Ohří. Ke své činnosti využívá pavilon, tělocvičnu, učebny v základní škole, šatny, recepci a 

venkovní  prostory. Zájmové útvary šachy, střelecký a kanoistika probíhají v prostorách mimo 

Základní školu Petlérská,  a to v klášterecké loděnici, v ul.Chomutovské č.206 a v klubovně 

Panoramy.  
 Probíhá zde pravidelná zájmová činnost v zájmových  útvarech,  příležitostná činnost 

– soutěže a  celoměstské akce,  spontánní zájmová činnost.  Dům dětí a mládeže Volňásek  

zajišťuje program pro klášterecké žáky a studenty v době prázdnin. Rodičům s dětmi nabízíme 

předškolní vzdělávání se zaměřením na pohybovou průpravu a výtvarnou výchovu. 
Z důvodu malé kapacity pavilonu a širokých aktivit   DDM  využíváme ke své činnosti se 

svolením ředitele základní školy třídy,  které se nacházejí v prostorách školy.  Pro  uložení 

rekvizit a materiálu určeného především k organizování příležitostných akcí  a táborů 

mailto:ddm.volnasek@seznam.cz
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využíváme venkovní skladové  prostory. Vybavení  kluboven pro žáky v současné době splňuje 

naše představy a vychází z daných  možností Volňásku.  
 Všechny činnosti DDM Volňásek se realizují dle schválených měsíčních plánů. 
 
 

PERSONÁLNÍ  ZABEZPEČENÍ 
  

  Pracovní  kolektiv  pěti interních  pedagogických  zaměstnanců v Domě dětí a mládeže  

Volňásek  je stabilizovaný.  Nepedagogičtí zaměstnanci jsou tři.  Dvě uklizečky a pracovnice v 

pozici recepční, která se stala kmenovou zaměstnankyní školy. Ve Volňásku pracuje  od září 

2018 na plný úvazek.  Externí pedagogové pracovali v počtu 22.  
 

 

 

 

 

DALŠÍ  INFORMACE O ZAŘÍZENÍ 
 

 Zápis do jednotlivých  ZÚ  probíhal první týden v září  a byl  umocněn akcí „ Den 

otevřených dveří“. Poprvé proběhl v klášterecké loděnici v prostorách parku. Zde se rodiče 

spolu s dětmi seznámili s nabídkou  zájmové činnosti, setkali se  s pedagogy.  Děti si  

zhotovily různé drobnosti v rámci jednotlivých kroužků, vyzkoušely  si dovednosti  

v rybolovné technice,  zahrály si šachy. Nejatraktivnější aktivitou se stala jízda na kanoích a 

kajacích,  o které měly děti největší zájem. Do  zájmových útvarů se děti mohly dle svých 

možností a  kapacit kroužků  přihlašovat i v průběhu školního roku. Úplata  je  upravena  

Vnitřní směrnicí pro stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání. Příležitostná a spontánní 

činnost byla pro děti a mládež  za úplatu také  dle platné směrnice. 

 Zájem o nabízené aktivity pro školní rok 2019-2020 vzrostl přibližně  o 100 žáků .  

 Hodnocený rok  nepřinesl výrazné úspěchy dětí v  soutěžích.  Děti svou zručnost a 

vědomosti  z důvodu  pandemie nemohly předvést,  protože naplánované soutěže a přehlídky 

byly zrušeny.  
 Při organizaci činnosti je velice důležitá  spolupráce se základními školami ve městě, 

která je na vysoké úrovni. Díky pravidelným poradám s řediteli ZŠ je spolupráce pružná a 

aktivní. Realizuje se nabídkou naší pomoci ZŠ: 
možností zajištění exkurzí pro ucelené třídní kolektivy a školní družiny 
možností zajištění komponovaných pořadů, besed, zábavných odpolední, sportovních lig 
přípravou celodenního programu při vyhlášení ředitelského volna ve  školách 
zapůjčením metodických materiálů 
využitím odborných učeben, především keramické / široká spolupráce s mateřskými i 

základními školami, Gymnáziem/ 
spoluprací při organizování celoměstských soutěží a akcí 
-     nabídkou prostor tanečního sálu  základním školám při výměnných pobytech, zajištěním 

programu 
výborná spolupráce je trvale s mateřskými školami / Olympiáda  MŠ,  ker. dílny/ 
navázána je spolupráce s DDM Ostrov, DDM Šuplík v Kadani, s Českou tábornickou unií, 

Pionýrem, Junákem, Kulturním domem v Klášterci n/Ohří, s Lesy ČR, AVZEM  Kadaň,  

kláštereckým  Střeleckým klubem a Rybářským svazem, ZUŠ. 
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naším stálým mediálním partnerem  je OKO 1 v Klášterci nad Ohří 
V neposlední řadě je pro DDM Volňásek důležitá  spolupráce se zřizovatelem, 

zastoupeným především Bc. Z. Janichovou, také  starostou, místostarostou a členy Rady 

města Klášterec nad Ohří u kterých najdeme vždy pochopení a pomoc při řešení našich 

problémů. 

 
    ÚDAJE O ČINNOSTI  ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 
 

   Ve školním roce  roce 2019-2020 jsme nabídli v pravidelné zájmové činnosti 52 

zájmových  útvarů, které pracovaly pod vedením  celkem 27 pedagogů volného času -  5 interních  

a  22 externích zaměstnanců.   
  Z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou  p.Melicharové  došlo v pololetí  k  ukončení kroužku 

stolního tenisu. Podařilo se nám pokračovat  v činnosti keramického zájmového útvaru na 

Základní škole  Perštejn. Nově jsme otevřeli rukodělný kroužek ,,Perštejnský kutil“ v prostorách 

školní družiny.  Zájem z řad dětí byl veliký.  
  Nabídka zájmových  útvarů Volňásku je již několik let velice pestrá. Největší zájem je stále  o 

keramiku a  sportovní zájmové útvary. Střelecký zájmový útvar se stal jedním z 

nejvyhledávanějším, jak pro chlapce, tak i pro dívky.    
  Příležitostnou zájmovou činnost organizujeme formou jednorázových nebo cyklických akcí jako 

jsou exkurze, sportovní, výtvarné a keramické soutěže, besedy, kurzy a přehlídky. Jejich  počet se 

neustále zvyšuje. Zájemci jsou nejen  z Klášterce nad Ohří, ale i Kadaně, Perštejna, Vejprt,  

Ciboušova,  Kotviny,  Chomutova a Klášterecké Jeseně. Největší zájem je o akce celoměstské  

např. ,,Vánoční pohádkový les,“ oslavy Mezinárodního dne dětí, pálení čarodějnic,  dýňování, 

soutěž ,,Nejsme žádné bábovky“. 
  Pro velký zájem z řad rodičů s předškolními dětmi nabídl Volňásek  tento školní rok nové 

zajímavé aktivity pod vedením externích pedagogů. Malá herna byla pro tyto účely přestavěna a 

vybavena. Byly nakoupeny hračky i výtvarný materiál. Zájem o aktivity s předškolními dětmi 

každoročně stoupá. Pro činnost Volňásku je výchova  nastupujících budoucích zájemců o zájmové 

útvary  velice důležitá.  
  Naše zařízení nabízí také  spontánní činnost, kde děti a mládež využívají veškerá zařízení i 

prostory dle svých zájmů a potřeb. K dispozici jsou odpočinkové zóny v recepci a v hernách.  
  Podchycenou průchodnost zařízení máme. 
  Prázdninové činnosti se uskutečňují formou příměstských táborů a tanečních  soustředění jako 

vyvrcholení činnosti zájmových útvarů. Dále formou jednodenních  příležitostných akcí např. v 

době jarních prázdnin pořádáním  výletů, exkurzí, soutěží, návštěvou kulturních památek. 
  Budova zajišťuje celodenní provoz přibližně od 8.-20.00 hodin. Dle měsíčního plánu také o 

víkendu. 

 

 YHLÁŠENÍ  NOUZOVÉHO STAVU   
  11.3.2020 byl vyhlášen Ministerstvem zdravotnictví  nouzový stav.  DDM Volňásek 

byl uzavřen z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění 

COVID – 19.  Všechny aktivity byly odsunuty na dobu neurčitou. Došlo k úplnému zrušení všech 

pravidelných i příležitostných aktivit pro děti, žáky i veřejnost.  

 
ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 

 

   Činnost Domu dětí a mládeže byla  hluboce poznamenána nutným uzavřením a 

následným provozem v omezeném režimu. Taneční skupiny  se nemohly zúčastnit plánovaných 
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soutěží a přehlídek. Účastníci sportovních zájmových útvarů byli nuceni svou činnost předčasně 

ukončit a nezúčastnili se proto  žádné  krajské soutěže.  Volňásek se dostal do nouzového stavu a 

pouze 15 kroužků mohlo být v květnu opět otevřeno. Počty žáků byly velice nízké, i když jsme 

dokázali přísné hygienické podmínky pro další činnost zajistit.  

  Příležitostné aktivity celoměstského charakteru  do konce školního roku  již nebyly realizovány.  
  Termíny letního  tanečního  soustředění a příměstských  táborů musely  být přesunuty na měsíc 

srpen. I přes to jsme zaznamenali velký zájem. Náplň táborů byla velice pestrá a zajímavá. 

Program jsme připravili ve spolupráci s Agenturou  Dolní Poohří. Letní taneční soustředění v 

Berghofu i příměstské tábory byly účastníky naplněny. 

 

Datum vypracování zprávy:    1.9.2020 
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Příloha č. 8 Hospodaření školy 
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Datum vypracování zprávy: 30. 9. 2020 

 

 

 

Podpis ředitele a razítko školy: 


