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1.  Základní  údaje  o  škole 
 
1.1 škola 
 
název  školy Základní  škola  a  mateřská  škola 
adresa  školy Chomutice,  okres  Jičín 
právní  forma příspěvková  organizace 
IČO 70983216 
IZO 102206121 
identifikátor  školy 650060369 
vedení  školy ředitel: Mgr. Miloš  Josefi 

zástupce  ředitele: Mgr. Hana  Tulková 
kontakt tel.:493691731 

604753310 
e-mail: zschomutice@seznam.cz 
www:zsmschomutice.cz 

 
 
1.2 zřizovatel 
 
název  zřizovatele Obec Chomutice 
adresa  zřizovatele Chomutice 
kontakt tel.:493691725 

e-mail: ou-chomutice@jicin.cz 
 
 
1.3 součásti  školy 
 
Název žáků 
Základní  škola 175 
Školní  družina 30 
Mateřská  škola 25 
Školní  jídelna 158 
 
 
1.4 základní  údaje  o  součástech  školy 
 
Součást  školy Počet  tříd Počet  dětí/  žáků Počet  žáků  na  

třídu 
Počet  žáků  na  
pedagoga 

     
1.  stupeň  ZŠ 5 111 23 19 
2.  stupeň  ZŠ 4   64 16 10 
Školní  družina 1   30 30 30 
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1.5 materiálně-technické  podmínky  školy 
 
Učebny 9 
Odborné  pracovny,  knihovna,  počítačová 
učebna 

0 - 1 - 1 

Odpočinkový  areál,  zahrada,  hřiště Hřiště,  zahrada  - 2 ha,  dětský  areál 
Sportovní  zařízení tělocvična 
  
Žákovský  nábytek vyhovující 
Vybavení  učebními  pomůckami,  sportovním  
nářadím  apod. 

zastaralé,  průběžně  se  obnovuje 

Vybavení  žáků  učebnicemi  a  učebními  texty Vyhovující,  zastaralé,  postupně  se  obnovuje 
Vybavení  kabinetů,  laboratoří  a  učeben  
pomůckami 

průběžně  se  doplňuje  a  obnovuje 

Vybavení  školy  audiovizuální  a  výpočetní  
technikou 

průběžně  se  obnovuje, doplněna  třetí 
interaktivní  tabule  s  příslušenstvím 

 
Komentář: 3 učebny  vybaveny interaktivní  tabulí,  včetně  programového  vybavení a  počítačů 
 
 
1.6 Údaje  o  školské  radě 
 
Datum zřízení 1. 1. 2003, volby 5. 3. 2013 
Počet  členů  školské  rady   6 
Kontakt p. Dagmar  Bryknarová 
 
 
2. Přehled  oborů  základního  vzdělávání  a  vzdělávací  programy 
 
2.1 Přehled  oborů  základního  vzdělávání 
 
a)  nová  soustava 
 Obor  vzdělání  Poznámky 

 
Zařazené  třídy 

 Základní  škola  ŠVP 1. – 9. 
 
3. Přehled  zaměstnanců školy 
 
3.1  Základní  údaje  o  pracovnících  školy 
 
Počet  pracovníků  celkem 24 
Počet  učitelů  ZŠ +  MŠ 14 + 2 
Počet  vychovatelů  ŠD 1 
Počet  správních  zaměstnanců  ZŠ +  MŠ 6 + 1 
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3.2  Údaje  o  pedagogických  pracovnících 
 

Pedagogičtí  
pracovníci Funkce Úvazek. Roků  ped. 

praxe 
Stupeň  
vzdělání 

1 ředitel 1,00 41 VŠ 
1 zást.  řed. 1,00 22 VŠ 
3 učitelky 3,00 do 10 VŠ 
2 učitelky 2.00 10-20 VŠ 
3 učitelky 3.00 20-25 VŠ 
3 učitelky 3,00 nad 25 VŠ 
1 učitelka 0,40 nad 10 SŠ studující  

VŠ 
2 učitelky MŠ 2,00 nad 25 SŠ 

 
 
 
3.3  Odborná  kvalifikace  pedagogických  pracovníků  a  aprobovanost  ve  výuce 
 
Odborná  kvalifikace Aprobovanost  ve  výuce % 
Učitelé  1.  stupně Učitelé  1.  stupně 83 
Učitelé  2.  stupně Učitelé  2.  stupně 100 
Vychovatelky  ŠD Vychovatelky  ŠD 0  mat.  gymnázium 
 
 
 
3.4  Pedagogičtí  pracovníci  podle  věkové  skladby 
 
21-30 let 31-40 let 41-50 let 51- důch.  věk v  důchod. 

věku 
Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 
0 2 0 2 0 6 2 4 0 0 2 14 

 
 
 
3.5  Údaje  o  nepedagogických  pracovnících 
 

Ostatní  pracovníci Funkce Úvazek Stupeň  vzdělání 
2 uklízečka 0,375+1,0 vyučena 

1+1(MŠ) Školník,  školnice 2,0 vyučen 
1 hospodářka 0,4 SŠ 

 
1 vedoucí    ŠJ 0,63 SŠ 
3 kuchařka 1+0,75+0,75 vyučena 
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4. Zápis  k povinné  školní  docházce  a  přijímání  žáků  do  středních  škol 
 
4.1  Zápis  k povinné  školní  docházce 
 
počet  prvních  tříd počet  dětí  přijatých  

do  prvních  tříd 
z  toho  počet  dětí  

starších  6ti  let  (nástup  
po odkladu) 

počet  odkladů  pro  
školní  rok  2013/2014 

1 23 4 5 
 
 
4.2  Výsledky  přijímacího  řízení 
 
a)  na  víceletá  gymnázia  přijato:   
  z  pátého  ročníku ze  sedmého  ročníku 

gymnázia  zřiz.  krajem 0 0 
soukromá  gymnázia 0 0 
církevní  gymnázia 0 0 
  
b)  na  SŠ  zřizované  krajem  a  církevní  SŠ,  které  jsou  ukončeny  maturitní  zkouškou,  z devátých  
ročníků  přijato:   
gymnázia obchodní 

akademie 
zdravotní  
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní  
střední  školy 

střední  
odb.učiliště   

celkem 
  

1 0 0 1 1 1 4 
 
c)  na  soukromé  školy  přijato: 
gymnázia obchodní 

akademie 
zdravotní  
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní  
střední  školy 

střední  
odb.učiliště   

celkem 

0 0 0 0  0 0 0 
 
d)  do  učebních  oborů  (krajských  i  soukromých  škol)  ukončených  závěrečnou  zkouškou  přijato: 

z devátých  ročníků z  nižších  ročníků 
9 1 

 
e)  počet  žáků,  kteří  ukončili  povinnou školní  docházku 
Počet  žáků,  kteří  ukončili  povinnou  školní  docházku  a  odešli  ze  školy 
v  devátém  ročníku v nižším  ročníku  

13 1 
 
  
 
Komentář: Z osmého ročníku  ukončil  povinnou  školní  docházku  1 žák 1ch,  chlapec  další  
vzdělávání na  OU  Hořce,  Havlíčkova 
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5. Údaje  o  výsledcích  vzdělávání  žáků 
 
 
5.1 Přehled  o  výsledcích  vzdělávání  žáků 
 
Přehled  o  prospěchu - II. pololetí  2011/2012 
 
1. stupeň 
 
Třída Počet  

žáků 
Prospělo Prospělo 

s vyznamenáním. 
Neprospělo  

1. 23 5 18   
2. 25 2 22 1  
3. 21 4 17   
4. 25 15 9 1  
5. 17 6 11   

      
Celkem 111 32 77 2  
      

 
 
2.  stupeň 
 
Třída Počet  

žáků 
Prospěl Prospělo  s  

vyznamenáním 
Neprospělo  

6. 14 8 4 2  
7. 21 13 8 0  
8. 16 10 3 3  
9. 13 13 0 0  
      

Celkem 64 44 15 5  
 
Celkový  přehled 
 
 Počet  

žáků 
Prospělo s 
vyznamenáním 

Neprospělo Prospělo 

1.  stupeň 111 77 2 32 
2.  stupeň 64 15 5 44 
Celkem 175 92 7 76 
 
 
Komentář:  
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Přehled  o  chování 
 
1.  stupeň             
 
Třída Počet  žáků Pochvaly 

TU 
Pochvaly 
ŘŠ 

Napomenutí Důtky  TU Důtky  ŘŠ 

1. 23 8  3   
2. 25 5  0 1 1 
3. 21 3 0 0   
4. 25 7  4 1 2 
5. 17 4  0 2 0 

Celkem 111 27 0 7 4 3 
Ve  4.  třídě  udělen  žákyni  2.  stupeň  z  chování 
 
2.  stupeň 
 
Třída Počet  

žáků 
Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka  
TU 

Důtka  
ŘŠ 

2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

6. 14 2    1   
7. 21 3     1  
8. 16 2       
9. 13 0       

Celkem 64 7    1 1  
 
Celkový  přehled: 
 
 Počet  

žáků 
Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2.  stupeň 3.  stupeň 

1.  stupeň 111 27  7 4 3 1  
2.  stupeň 64 7   0 1 1  
Celkem 175 34  7 4 4 2  
 
5.2  Údaje  o  zameškaných  hodinách 
 
 Počet  

omluvených  
hodin 

Počet  
omluvených  
hodin  na  žáka 

Počet  
neomluvených  
hodin 

1.  stupeň 6508 58,6 0 

2.  stupeň 
 

4821 75,3 0 

Celkem 11329 64,7 0 
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5.3  Údaje  o  integrovaných  žácích: 
 
Druh  postižení  : Počet  žáků 
Sluchové  postižení  
Zrakové  postižení 1 
S  vadami  řeči  
Tělesné  postižení  
Lehké  mentální  postižení 3 
S  vývojovými  poruchami  učení 8 
 
Komentář:  
 
 
 
5.4  Osnova  pro  komentář  k údajům  o  výsledcích  výchovně-vzdělávacího  procesu 
 
Organizace  výchovně-vzdělávacího  procesu  školy 
 
rozvrh hodin (psychohygiena) dodržováno 
vzdělávání  žáků  se  speciálními  vzdělávacími potřebami plněno  dle  závěrů  PPP 
vzdělávání  mimořádně  nadaných  žáků individuální  péče 
školní  řád,  klasifikační  řád přístupný  rodičům- internet 
informační  systém  vůči  žákům  a  rodičům telef. kontakty, e-mail 
činnost  školního  výchovného  poradce spolupráce  s PPP a 
SPC 

dobrá 

prevence  sociálně-patologických  jevů MPP, besedy, výukové 
programy 

klima  školy dobré, kamarádské 
přijímaná  opatření  a  jejich  vliv  na  zlepšení  výchovně-
vzdělávacího  procesu 

práce  ve  skupinách,  používání  
techniky, tvořivosti  žáků,  
školení  ped. sboru 

 
Průběh  a  výsledky  vzdělávání 
 
soulad  výuky  s obecnými  cíli  a  zásadami  vzdělávání dodržováno 
soulad  výuky  s cíli  předškolního  nebo  základního  
vzdělávání   
RVP ZV 

akceptováno 
 
zapracováno  do  ŠVP 

vhodnost  a  přiměřenost  stanovených  cílů  výuky  
k aktuálnímu  stavu  třídy,  respektování  individuálních  
vzdělávacích  potřeb  žáků 

dodržováno 

konkretizace  cílů  ve  sledované  výuce vzdělávací  výstupy 
návaznost  probíraného  učiva  na  předcházející  témata plněno 
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Materiální  podpora  výuky 
 
vhodnost  vybavení  a  uspořádání  učeben  vzhledem  k cílům  
výuky  a  k činnostem 

nutné  dovybavení,  počítačová  síť  
modernizována, interaktivní 
tabule-doplněny 
učebny  vymalovány 

podnětnost  učeben  vzhledem  k podpoře  seberealizace  a  
identity  žáků 

Vhodná,  dobudovat  učebnu  F  a  
chemie 

účelnost  využití  pomůcek,  učebnic,  didaktické  techniky na  úrovni,  nutné  stále  obnovovat, 
omezené  finanční  prostředky 

 
Vyučovací  formy  a  metody 
 
řízení  výuky,  vnitřní  členění  hodin dělení  na  skupiny 
sledování  a  plnění  stanovených  cílů plněno 
podpora  osobnostního  a  sociálního  rozvoje  dětí,  jejich  
sebedůvěry,  sebeúcty,  vzájemného  respektování  a  tolerance 

podporováno 

možnost  seberealizace  dětí,  jejich  aktivního  a  emočního  
zapojení  do činností,  uplatnění  individuálních  možností,  
potřeb  a  zkušeností 

projektové  dny 

využívání  metod  aktivního,  prožitkového  učení,  
experimentování,  manipulování,  objevování,  práce  s  chybou 

plněno 

účelnost  výuky  frontální,  skupinové  a  individuální plněno 
vyváženost  rolí  učitele  jako  organizátora  výuky  a  jako  
zdroje  informací 

plněno 

účelnost  aplikovaných  metod zpětná  vazba,  výsledky práce 
respektování  individuálního  tempa,  možnost  relaxace  žáků akceptováno 
forma  kladení  otázek využíváno 
 
Motivace  žáků 
 
aktivita  a  zájem  žáků  o  výuku Dobrá,  u  některých  až  

nedostatečná 
propojení  teorie  s praxí  (v  činnostech  žáků) plněno 
využívání  zkušeností  žáků akceptováno 
vliv  hodnocení  na  motivaci  žáků akceptováno 
využívání  analýzy  chyb  ke  zvýšení  motivace plněno 
osobní  příklad  pedagoga využíváno 
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Interakce a komunikace 
 
klima  třídy dobré 
akceptování  stanovených  pravidel  komunikace  mezi  
učitelem  a  žáky  i  mezi  žáky  navzájem 

akceptováno 

vzájemné  respektování,  výchova  k toleranci, diskuse plněno 
vyváženost  verbálního  projevu  učitelů  a  dětí,  příležitosti  
k samostatným  řečovým  projevům  dětí,  rozvoj  
komunikativních  dovedností  žáků 

plněno 

  
 
 
 
Hodnocení  žáků 
 
věcnost,  konkrétnost  a  adresnost  hodnocení plněno 
respektování  individuálních  schopností  žáků akceptováno 
využívání  vzájemného  hodnocení  a  sebehodnocení  žáků používáno 
ocenění  pokroku akceptováno 
zdůvodnění  hodnocení  žáků  učitelem využíváno 
vhodnost  využitých  metod  hodnocení  žáků  učitelem akceptováno 
využití  klasifikačního  řádu plněno 
  
 
 
 
6.  Údaje o  dalším  vzdělávání  pedagogických  pracovníků  (DVPP)  a  ostatních  
pracovníků  školy 
 
Výčet  studií,  kurzů,  seminářů,  kterých  se  pracovníci  školy  zúčastnili,  počet  účastníků: 
Údaje  jsou  za  školní  rok  2012/2013 
finanční  prostředky  za  kalendářní  rok   
 
 pracovník 

1.  Institucionální  vzdělávání  
1.1  Studium  ke  splnění  kvalifikačních  předpokladů  
a) Studium v oblasti  pedagogických  věd  
b) Studium pedagogiky  
c) Studium pro asistenta pedagoga  
d)  Studium  pro  ředitele  škol  
e) Studium k rozšíření  odborné  kvalifikace  
1.2  Studium  ke  splnění  dalších  kvalifikačních  předpokladů  
a)  Studium  pro  vedoucí  pedagogické  pracovníky  
b)  Studium  pro  výchovné  poradce 1 
c)  Specializovaná  činnost  – koordinace v oblasti  informačních  a  
komunikačních  technologií 

 

d)  Specializovaná  činnost  – tvorba  a  následná  koordinace  školních  
vzdělávacích  programů 

14 
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e)  Specializovaná  činnost  – prevence  sociálně  patologických  jevů 1 
f)  Specializovaná  činnost    
g)  Specializovaná  činnost  – specializovaná  činnost  v oblasti 
enviromentální  výchovy 

1 

1.3 Studium k prohlubování  odborné  kvalifikace  
Akreditované  semináře 18 

Samostudium 

Popis samostudia:  práce  s technikou,  nové  
výukové programy,  hledání  nových  metod, 
vzájemná  výměna  zkušeností 

 
 
 
 
7.  Údaje  o  aktivitách  a  prezentaci  školy  na  veřejnosti 
 
 
7.1  Údaje  o  významných  mimoškolních  aktivitách 
 
Údaje  o  významných  
mimoškolních  
aktivitách 

 

Spolupráce  školy  a  
dalších  subjektů 

OÚ  Chomutice,  MŠ  Sobčice,  Agro  Chomutice,  Sportovní  zařízení  
města    Jičín,  dopravní  hřiště  Hořice,  Divadlo  Koruna  Hořice,  IQ  
centrum  Liberec,  ZOO  Dvůr  Králové,  policie  ČR,  ZŠ  a  MŠ  
Ostroměř,  ZUŠ  Hořice,  Zemědělská  škola  Hořice,  Zeas  Podhorní  
Újezd,  Lučanská  zemědělská  a.s.,  HZS  Jičín 
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Významné  akce  školy Kulturně-společenské  akce 
Účast  žáků  na  výstavě  Prim  Chomutice,  2.  – 9.  třída   
7. 9. 
Přednáška  „Než  užiješ  alkohol,  užij  svůj  mozek“,  7.  a  8.  třída            
19.  9.    
Exkurze  HZS,  Jičín,  MŠ  a  1.  třída                
26.  9.   
Sběr  víček  od  PET  lahví  pro  Michalku  Láníkovou,  15  kg                
11. 10. 
Ukázka  první  pomoci,  Nemocnice  Hořice,  8.  třída               
11. 10. 
Interaktivní  přednáška  Prevence  šikany,  Mgr.  Agata  Koziol,  6.  třída 
17. 10.   
Žluté  krokusy  – vysázení  500  krokusů  v rámci  projektu  Pamatuj! 
Remember!  který  vyhlásilo  Občanské  sdružení  Baševi  a  Regionální   
muzeum a galerie v Jičíně,  8.  třída     
18. 10.   
O  píšťalových  varhanách,  koncert  v místním  kostele,  1.  – 9.  třída  
9. 10. 
Soustředění  pěveckého  sboru                  
25. – 26. 10. 
Návštěva  Úřadu  práce  Jičín,  9.  třída     
30. 10. 
Multikulturní  výchova,  přednáška,  6.  a  8.  třída   
30. 10. 
Akademie  školy      
13. 11. 
Návštěva  dětí  MŠ  v 1.  třídě      
14. 11. 
Návštěva  Státní  vědecké  knihovny,  vybraní  žáci  2.  stupně  
20. 11. 
Testování  žáků  6.  ročníku  (TIMSS  a  PIRLS)   
21. 11. 
Návštěva  DD  v Oboře,  5.  třída     
28. 11. 
Vánoční  dílna        
29. 11. 
Zpívání  v kostele  u  příležitosti  Rozsvěcení  vánočního  stromu   
1. 12. 
Vítání  občánků  na  OÚ  v Chomuticích      
8. 12. 
Návštěva  DD  Obora,  ŠD  a  sbor     
12. 12. 
Zdravá5  – přednáška  o  zdr.  výživě  a  příprava  zdr.  stravy,  6.  a  7.  tř.  
24. 1. 
Zápis  do  1.  ročníku       
28. 1. 
Lyžařský  výcvik,  Vítkovice,  7.  třída  +  3  žákyně  z 9.  třídy           
3. – 8. 2. 
Muzikálové  představení  Streetlight,  HK,  2.  stupeň     
14. 2.  
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Zdravá5  – přednáška  o  zdravé  stravě,  ochutnávka,  1.  třída    
15. 2. 
Karneval,  1.  stupeň         
28. 2. 
Zdravá5  – přednáška  o  zdravé  stravě,  2.  a  5.  třída       
1. 3.  
Zdravá5  – přednáška  o  zdravé  stravě,  3.  a  4.  třída       
6. 3.  
Jarní  soustředění  sboru              
8. – 9. 3  
Plavecký  výcvik,  Jičín,  3.  a  4.  třída      
16. 4. – 18. 6. 
Obhajoba  závěrečných  prací  žáků  9.  třídy      
19. 3. 
Vystoupení  sboru  a  ŠD  v DD Obora       
20. 3.  
Třídní  schůzky                    
22. 4. 
Dopravní  hřiště  Hořice,  4.  třída         
7. 5. 
Výtvarná  soutěž  k Hrám  letní  olympiády  dětí  a  mládeže  ČR  2013, 
Novotná  – postup  do  celostátního  kola,  Tázlerová     
13. 5. 
2.  celoplošná  zkouška  – AJ,  5.  třída       
15. 5. 
Focení  tříd          
17. 5. 
2.  celoplošná  zkouška  – M,  5.  třída       
20. 5. 
2.  celoplošná  zkouška  – M,  9.  třída      
 21. 5. 
Loutkové  představení,  tělocvična,  1.  – 4.  třída                 
23. 5. 
Výstava  Tutanchamon,  2.  stupeň,  Praha      
30 .5. 
Dětský  den            
6. 6. 
Vystoupení  pěveckého  sboru  v DD Obora      
12. 6. 
Školní  výlet  6.  třída,  Miletín        
13. 6. 
Setkání  s budoucími  prvňáčky       
18. 6. 
Školní  výlet  9.  třída,  Sobotka                       
18. – 19. 6. 
Školní  výlet  1.  a  2.  třída,  ZOO  Dvůr  Králové     
19. 6. 
Školní  výlet  3.  třída,  Babiččino  údolí      
19. 6. 
Školní  výlet  4  třída, Praha        
19. 6. 
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Školní  výlet  5.  třída,  Hruboskalsko       
19. 6. 
Školní  výlet  7.  třída,  IQ  park  Liberec      
20. 6. 
  
 
 
Sportovní  akce 
Okrskové  kolo  ve  florbalu,  Hořice,  2.  místo  (Kloutvor, Jezbera,  
Kyselo, Barcal, Charouzd, Stejskal,       
2. 11. 
Školní  turnaj  v kopané  (žáci  2.  stupně)    
21. 12. 
Školní  turnaj  ve  vybíjené  (žáci  2.  stupně)    
30. 1. 
Čarodějnický  čtyřboj,  1.  stupeň       
29. 4. 
Čarodějnický  čtyřboj,  2.  stupeň     
30. 4. 
McDonald  Cup,  Hořice,  2.  – 5.  třída,  Sedláček  J.,  Prchlík,  Voňka, 
Šamko,  Lubiński,  Mládek,  Brož  – 5.  místo. 
Noga,  Těšínský,  Tázler,  Veselý,  Koubek,  Mucha,  Nožička  –  
3.  místo.    
9. 5. 
 
 
Soutěže  žáků 
Ekomládě  Hořice,  5.  místo,  Lucie  Bydžovská,  Lukáš  Kučera,   
Dan  Konečný,  Ondřej  Žďárský          
9. 10. 
Přírodovědný  klokan,  8.  a  9.  třída     
17. 10. 
Školní  kolo  Olympiády  v ČJ,  8.  a  9.  třída    
12. 12. 
Školní  kolo  Pythagoriády,  6.  – 9.  třída    
21. 3. 
Novopacký  slavíček,  (Novotná,  Jebavá)    
10. 4.  
Okresní  kolo  Pythagoriády,  Jičín,  (Nožička,  Tázler,  Zabák  
13. 5.  
Okresní  kolo  Pythagoriády,  Jičín,  (Jebavá,  Holec,  Kyselo)  
14. 5.   
Literární  soutěž  Antonína  Lauterbacha,  Chlumec  nad  Cidlinou 
(Lepšíková,  Kyselo  – oceněn  ve  své  kategorii,    Nožička,   
Kloutvor,  Procházková,  Bydžovská,  Tázlerová)   
21. 5. 
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Projekty 
  24. - 27. 9  Putování  s dráčkem,  1.  třída 
            7. 9 Domácí  zvířata,  2.  třída 
            7. 9.   Zvířata  na  statku,  3.  třída 
          25. 9. Zdravý  den,  4.  třída 
říjen  Zdravé  zuby,  1.  – 5.  třída 
          2. 10. Rodina,  2.  třída 
        15. 10. Vytváříme  mapu,  6.  třída 
15. - 19. 10. S pohádkou  je  škola  hrou,  1.  třída 
        22. 10. Halloween,  5.  třída 
        24. 10. Podzim,  2.  třída 
        24. 10.  Podzim,  3.  třída 
 1. – 21. 10. Nebojme  se  bát,  aneb  Halloween,  4.  třída 
listopad Tvorba  třídního  časopisu  Modré  oko,  4.  třída 
         5. 11. Barevný  podzim,  4.  třída 
       21. 11. Listopad,  3.  třída 
       27. 11. Bramborák,  2.  třída 
       13. 12. Vánoce,  2.  třída 
17. – 21. 12. Kouzlo  Vánoc,  1.  třída 
         19. 12. Vánoční  stromek  pro  zvířátka,  2.  třída 
prosinec Advent,  4.  třída 
         21. 12. Vánoční  besídky,  všechny  třídy 
           7.   1. Zima,  4.  třída 
      7.- 11. 1. Zvířátka  v zimě,  1.  třída 
           16. 1. Leden  bílý,  pole  sílí,  3.  třída 
           17. 1 Zima,  2.  třída 
      5. a 6. 2. Anna Franková,  9.  třída 
  18. – 22. 2. Učíme  se  s Večerníčkem,  1.  třída 
           18. 2. Halo  pane  karnevale,  4.  třída 
           19. 2. Masopust,  2.  třída 
           20. 2. Zima,  3.  třída 
           26. 2. Zdravá  strava,  2.  třída 
           28. 2. Husitské  noviny,  7.  třída 
únor  tvorba  třídního  časopisu    Modré  oko,  4.  třída 
            5. 3. Zdravé  zoubky,  1.  třída 
   5. a 19. 3. Ples – tanec  a  společenské  chování,  9.  třída 
          18. 3. Jaro  je  za  dveřmi,  4.  třída 
  18. a 21. 3. Meine  Hobbys,  8.  třída 
          21. 3. Velikonoce,  2.  třída 
 25. – 27. 3.  Velikonoce,  4.  třída   
          25. 3. Mladý  textař,  6.  – 9.  třída 
          27. 3. Velikonoce,  3.  třída 
 28. a 29. 3. Hravá  poezie,  6.  třída 
         16. 3.  Evropská  kuchyně  – Řecko,  7.  třída 
         24. 4. Jaro,  3.  třída 
         25. 4. Máme  rádi  zvířata,  2.  třída 
celý  měsíc Všichni  jsme  na  jedné  lodi,  4.  třída 
          7. 5. Evropská  kuchyně,  7.  třída  – Francie 
          5. 6. Škola  končí,  3.  třída 
        21. 6. Čokoláda,  4.  třída 
26. – 27. 6. Nocování  ve  škole,  4.  třída 
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Akce k prevenci 
sociálně  
patologických  jevů 

Besedy,  výukové  programy,  projekty,  spolupráce  s Policií  ČR 
 

Akce k 
environmentální  
výchově 

Údržba  okolí  školy,  budování  parku,  třídění  odpadů,  besedy,  
výukové  programy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2  Účast  žáků školy  v soutěžích 
 
Název  soutěže 
Matematický  klokan ano 
Přírodovědný  klokan ano 
Olympiáda  Čj, Nj–školní,  ano 
Olympiáda  –šk. kolo,  okresní  a  
krajské  kolo –F,CH 

ano 

Výtvarné  soutěže   ano 
Hudební  soutěž   ne 
Pythagoriáda, šk.    kolo ano 
Hlídka  Mladých zdravotníků ano 
 
7.3  Účast  žáků  ve  sportovních  soutěžích 
 
Název  soutěže Počet  žáků 
Florbal 12 
Lehká  atletika 18 
Čarodějnický  čtyřboj 78 
 
 
 
Komentář  k údajům  o  aktivitách  a  prezentaci  školy  na  veřejnosti: 
- spolupráce  školy  s praxí, partnery a  rodičovskou  veřejností 
- propojení  školy  s regionem,  organizování  akcí  regionálního  a  nadregionálního  významu,  
prezentace  školy  na  veřejnosti v okresním  tisku  a  na  internetu 
- péče  o  volný  čas  žáků – kroužky 
 
 
 
 
8. Údaje  o  výsledcích  inspekční  činnosti  provedené Českou  školní  inspekcí 
 
ČŠI  ve  školním  roce  2012/2013 červen  kontrola  testování  žáků  5.  a  9.  tříd 
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9.  Základní  údaje  o  hospodaření  školy 
 
Údaje  jsou  uvedeny  za  kalendářní  rok 2011 
 
Škola   je   příspěvkovou   organizací   financovanou   ze   státního   rozpočtu   Krajského   úřadu  
Královehradeckého   kraje  a    zřizovatelem  – Obecním  úřadem  Chomutice 
 

 
 rozpočet čerpání tj.% 
Mzdy 6019500 6019500 100 
Dohody 10000 10000 100 
Ostatní neinvestiční  
výdaje 

2050000 2050000 100 

Příspěvek  OÚ 1224100 1224100 100 
 

Největší  položky  čerpání: 
Výdaje: 
Plyn :                              430609 ,-  
Elektřina:                        171010,- 
Vodné:                              21140 ,-  
Opravy  a  udržování:       163496,- 
Spotřeba  potravin:            604510,-  
poštovné,  telefon,  (internet) účetnictví,  ostatní  služby    - 231425 ,- 
 
 
Příjem: 
Příjem za stravné:                                                   598522,- (od  rodičů) 
Příspěvky,  dotace  (příspěvky  MŠ,  ŠD  od  rodičů):  126346,- 
 
Příspěvek  a  dotace  Obce  Chomutice  na  provoz  činil:  1.224100,- 
 
 
Podrobná  zpráva  o  hospodaření  je  předkládána  každoročně  zřizovateli.   

 
 
Škola   v průběhu   školního   roku   neřešila   žádné   stížnosti   a   nepracovala   s žádnými  
informacemi,  podléhajícími  utajení. 
    
 
V Chomuticích    12. 9. 2013                                Mgr. Miloš  Josefi 
                ředitel  školy 
 
 
             

   
Školská  rada    schválila  dne :                              Dagmar  Bryknarová 
                                                                            předsedkyně  ŠR 


